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L’Editorial

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

MARESME - SELvA

El concurs de medi ambient de 
Ràdio Marina ha arribat a la 20a 
edició. Entre els guardonats hi 
ha alumnes i centres escolars de 
Malgrat de Mar, Blanes, Arbúcies 
i Hostalric.

En la categoria de Batxillerat, el 
treball guanyador porta per títol 
Les plaques fotovoltaiques: una 
inversió òptima per a l’Institut 
Montsoriu i el seu autor és Arnau 
Funollet Borrell, de l’Institut 
Montsoriu d’Arbúcies. Es trac-
ta d’un estudi de la rendibilitat 
d’instal·lar plaques fotovoltai-
ques que cobrissin tota la banda 
elèctrica a l’Institut Montsoriu. 
Tenint en compte l’elevat cost de 
la instal·lació, es plantegen dues 
alternatives. En 15/20 anys, es 
podria amortitzar la inversió, ara 

per ara elevada. L’amortització 
també dependria de les normati-
ves existents.

En la categoria d’ESO, el treball 
que s’ha emportat el primer pre-
mi porta per títol Disseny d’una 
xarxa de carrils bici a Malgrat de 
Mar i el seu autor és Xavier Pérez 
Moré, de l’Escola Sant Pere Cha-
nel de Malgrat de Mar. En primer 
lloc, s’analitza la situació actual i, 
a continuació, es presenten pro-
postes de millora, ampliació i 
connexió, en aquest cas, amb els 
carrils bici de Santa Susanna.

Els dos guanyadors van rebre 
una tauleta digital i un trofeu.

Els accèssits de batxillerat han 
estat per a Francesc Romero, que 
ha fet un estudi de la Riera d’Ar-
búcies; Carla Oms, per un treball 
sobre els residus dels protectors 
solars, i Arnau Rueda, per un 

estudi sobre els bolets del Mont-
seny-Guilleries.

A ESO, s’han atorgat dos accès-
sits. Un per a l’Erola Aulet, que 
ha fet un treball titulat Els arbres, 
els nostres companys i l’altre, per a 
Òscar Ortega, Musicologia apli-
cada a les plantes.

El Col·legi Santa Maria de 
Blanes s’ha emportat el premi a 
la participació.

El Jurat de la 20a edició de 
l’Ecopropostes de Ràdio Mari-
na està format, un any més, per 
Martí Boada, Francesc Mauri i 
Joan Pedrola, un jurat que ha es-
tat el mateix en totes les edicions 
del concurs.

En primer lloc, el Jurat ha des-
tacat “la qualitat dels treballs pre-
sentats, premiats o no premiats, 
aquest curs 2014-15”. yy 

Plaques fotovoltaiques i 
carrils bici a l’Ecopropostes     

Guanyadors de la 20a edició. Foto Yoyo

Nous Ajuntaments
Després de tres setmanes de negociacions, els nombrosos equips que 
es van presentar a les eleccions locals del passat 24 de maig han format 
els governs municipals que han de regir durant quatre anys els nostres 
pobles.
Les negociacions no han estat igual a tots els pobles però a cap ha estat 
fàcil. En alguns pobles, com ara el de Blanes, tot i formar aliances, 
s’haurà de governar en minoria.
No sembla la perspectiva d’estabilitat que més convindria als ciutadans.
Potser aniria millor que un cop formats els Ajuntaments es disposés 
d’una mica de treva per intentar aplicar el programa proposat. La 
composició d’alguns Ajuntaments no sembla que ho afavoreixi.
Cada vegada són més les veus que reclamen una modificació en la llei 
electoral que eviti els aspectes negatius de l’actual. 
Potser el sistema de la “segona volta” seria un camí convenient. En 
aquest sistema, després de les primeres eleccions, es procedeix a una 
segona votació limitada als candidats que han obtingut més vots en 
la primera volta. Això permetria que els ciutadans concentrin la seva 
decisió per donar la majoria a una opció que pugui governar.
En tot cas cal una reflexió sobre si el sistema electoral vigent és el 
convenient a l’actual realitat. yy
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MALGRAT DE MAR

El Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient ha po-
sat ja en marxa les obres que han 
de reparar els danys ocasionats 
pels diversos temporals que ha 
patit la costa maresmenca. L’Es-
tat inverteix 1,1 milions d’euros 
en dragar sorra davant del port 
d’Arenys i dipositar-la a la platja 
de la punta de la Tordera de Mal-
grat de Mar, així com en construir 
6 espigons curts fets de geotèxtil.

L’obra està inclosa dins el Pla 
Litoral 2015 amb caràcter d’ur-
gència, i també mirarà de posar 
remei a la manca de sorra a di-
veres platges de la costa tarra-
gonina. Les obres a la nostra co-
marca són les que suposaran una 
major inversió, i consistiran en el 
dragat de 112.000 metres cúbics 
de sorra, que s’extreu del davant 
del port d’Arenys de Mar, i el seu 

posterior abocament en un tram 
de platja d’uns 800 metres de lon-
gitud, situat a l’extrem nord de la 
platja malgratenca, a la vora de 
la desembocadura de la Tordera. 
Els sis espigons curts que s’ins-
tal·laran estan fets d’un material 
que vol evitar la pèrdua de sorra 
i augmentar la duració d’aquesta 
alimentació artificial. Es tracta 

d’un sistema pioner a Europa, ja 
que aquest material geotèxtil és 
utilitzat en enginyeria civil per 
al recobriment de marges i murs 
de contenció (funció d’armadu-
ra), per al recobriment d’embas-
saments, canals i pòlders (fun-
ció impermeabilitzadora), entre 
altres. Segons l’Estat, la funció 
d’aquests espigons serà la de re-

duir la intensitat local de la dinà-
mica litoral reduint les pèrdues 
de sorra i per tant, augmentant la 
durada de l’alimentació artificial.

El ministeri atribueix el mal 
estat de la platja malgratenca al 
temporal viscut els passats 31 de 
gener i 1 de febrer, assenyalant 
que les afectacions també s’han 
fet notòries en les demarcacions 

afectades. Aquest temporal que 
va assolar el litoral mediterrani 
a la demarcació ha provocat una 
reducció considerable de l’ampla-
da de platja disponible, de ma-

nera que es veu minvada la seva 
capacitat per exercir funcions de 
protecció i recreativa.

La notícia no ha caigut gaire bé 
a Blanes, on l’Associació d’Hosta-
leria va fer públic un comunicat 
on critiquen que el Ministeri no 
inverteixi en la regeneració de 
les platges del municipi blanenc, 
i sí ho faci a Malgrat de Mar. Els 
representants del sector hoteler 
critiquen que tots dos municipis 
formen part del que anomenen  
“una mateixa unitat morfodinà-
mica” i que les obres d’actuació 
no haurien d’excloure la platja de 
s’Abanell pel fet de pertànyer a la 
demarcació de Girona. yy 

1,1MEUR per regenerar la costa malgratenca 
després dels temporals

Treballs de dragatge. Foto Yoyo

«Es regeneraran 800m de 
La Punta de la Tordera»

«Un sistema pioner a 
Europa intentarà evitar 

la pèrdua progressiva de 
sorra»
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cALELLA

L’entitat calellenca Oncolliga va 
organitzar, el passat 24 de maig, 
la VI edició de la Marxa Popular 
contra el Càncer, que va sortir 
puntualment a les 9 del matí del 
Camp de Futbol de Mar de la ciu-
tat, amb una participació de prop 

de 900 persones. El recorregut, 
d’uns 8 km aproximadament, va 
transcórrer pel passeig marítim 
fins a creuar cap a Valldenguli, 
el Club de Tennis, les Torretes i 
de nou cap al passeig passant pel 
pont de fusta.

El tret de sortida de la marxa el 
va donar l’alcaldessa de la ciutat, 

Montserrat Candini, tot i que es 
va celebrar el mateix dia de les 
eleccions municipals. La marxa 
tenia un preu de 8 €, que van anar 
destinats 100 % a causes solidàri-
es, i l’organització donava com a 
obsequi i record als participants 
una samarreta. A més a més, 
després de la marxa es va oferir 
un esmorzar per a tots els parti-
cipants i un val per una partida 
de mini-golf. Com ja és tradició, 
es va fer un sorteig entre tots els 
inscrits, en què es van repartir 
tres caps de setmana en un Vilar 
rural, sopars a varis restaurants, 
lots de productes de diversos es-
tabliments col·laboradors, obres 
d’art, entre altres.

Tenint en compte que ja alguns 
dels participants van fer la ins-
cripció però no la cursa –recor-
dem que era jornada electoral–, 
l’organització va decidir agilitzar 
el procés del sorteig, que es va co-
mençar a fer amb l’arribada dels 
primers participants. Així, van 
anar apuntant en una pissarra 
quins dorsals tenien premi i, un 
cop arribats a la meta, es podia 
consultar de manera ràpida i fà-
cil. yy 

MALGRAT DE MAR

Més de 200 joves cantaires per-
tanyents a sis corals joves de 
Catalunya, entre elles la Con-
trapunt de Malgrat de Mar, van 
oferir a l’església de Sant Ni-
colau un nou projecte de Jazz 
Jove, en el qual van fer un viatge 
en l’evolució de la música sacra 
a través del temps. La participa-
ció malgratenca ha estat de 22 
persones, d’entre 15 i 28 anys.

Es va fer un repàs a la història 
de la música, començant amb 
una missa de Haydn, passant 
pel classicisme, el romanticis-
me alemany i acabant amb una 

missa actual, amb estil jazz del 
compositor Chilcott. El direc-
tor de la coral Contrapunt, Xa-
vier Garriga, explica que aquest 
espectacle s’ha fet realitat des-
prés de l’èxit del Rèquiem de 
Fauré, que fa un parell d’anys ja 
van estrenar les sis formacions 
de forma conjunta i que va girar 
a quatre ciutats catalanes, entre 
elles Malgrat de Mar.

Per aquest nou treball, s’ha 
comptat amb la direcció del 
compositor flamenc Johan Dui-
jck, professor de direcció coral 
a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya. yy 

SANTA SUSANNA

Aquesta nova infraestructura en 
forma d’iglú gegant, que pot al-
bergar fins a 822 espectadors, es 
concep com una revolucionària 
carpa de circ amb una planta en 
forma de polígon regular de 16 
costats. Es tracta d’un disseny 
innovador únic a Europa, que 
permet conciliar la visió pano-
ràmica d’espectacles, amb una 
alçada de 15 metres ideal per a 
les atraccions aèries, i una grada 
polivalent amb múltiples confi-
guracions possibles. La Cúpula 

del Mar, que està situada al Parc 
de les Fonts, és l’escenari on du-
rant aquesta primera temporada 
s’hi podrà gaudir de dos especta-
cles ben diferents amb la direcció 
artística dels creadors del Festival 
Internacional del Circ que es fa a 
Figueres. S’hi faran dos especta-
cles: un d’ells, Super Circus, una 
producció que vol transportar el 
públic al màgic món del circ a 
través d’una funció amb artistes 
reconeguts. La segona proposta 
és Olé!, un espectacle que ret ho-
menatge a la dansa espanyola. La 
Cúpula hi serà tot l’estiu. yy 

900 persones contra el càncer ‘A little jazz mass’

Sta. Susanna acull 
la Cúpula del Mar

La majoria dels participants, vestint la samarreta de la marxa. Foto Tino Valduvieco

Els cantaires participants al concert, a l’església de Malgrat. Foto Coral Contrapunt

Un dels números d’equilibri de l’espectacle Super Circus. Foto Yoyo
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cALELLA

Fins el 28 de juny es pot visitar 
a Calella l’exposició ‘This is stre-
et art’, una gran oportunitat per 
conèixer de ben a prop el món 
del grafit i tot allò que l’envolta. 
La mostra és un homenatge a 
aquest estil, a la seva particular 
cal·ligrafia, les lletres, els perso-
natges i l’essència de l’art urbà en 
estat pur. D’aquesta manera, s’hi 
pot contemplar algunes obres 
dels mites del món del grafit.

‘This is street art’ a més recull 
les obres de nou artistes de re-
nom internacional en el món del 
grafit: Sonic de Nova York, que 
va començar als anys 70; Bre de 
Barcelona, que va començar als 
90; Popay de París, que és una 

referència en l’art del carrer i que 
ha omplert parets durant quatre 
dècades; Cren de Berlín, que va 
començar a finals dels 80; Chan 

de Barcelona, que es va iniciar 
al 1992 i és un dels artistes més 
actius; Aspir de Mèxic, és una de 
les joves promeses i s’inicia en 

aquest art al 2006; Gilbert de Pa-
rís, amb un estil molt personal, és 
un dels artistes de la vella escola 
de París; Juan de París, un dels 
artistes internacionals més res-
pectats que va començar als anys 
90; Kongo de París, la seva tècni-
ca amb composicions de lletres és 
impressionant i els seus treballs 
han donat la volta al món. 

Cadascun d’aquests artistes 
s’ha iniciat en aquest art en dè-
cades diferents, però tots ells ho 
han fet amb l’objectiu de conver-
tir el grafit en un art reconegut 
i portar-lo al lloc més alt, on la 
gent el pogués veure, admirar i 
respectar.

L’origen dels grafits comença als 
anys 70 a Nova York. Un art que 
el van començar els joves adoles-

cents al carrer i que avui s’exposa 
a galeries de tot el món i que es 
cotitza a preus inimaginables.

Una inauguració peculiar
Per donar més visibilitat a l’ex-

posició i també a aquesta disci-
plina artística, els nou artistes 
que participen de l’exposició 
van visitar Calella per pintar en 
directe un gran mural a la rie-
ra Capaspre, tot just després de 
l’obertura de les portes de l’ex-
posició. El mural ja es pot veure 
entre la carretera de Sant Jaume 
i el carrer Ramón i Cajal, per tal 
de deixar constància del seu art 
de forma permanent a la ciutat, 
més enllà de l’exposició, a l’Ajun-
tament Vell. yy 

MALGRAT DE MAR

Cinc mesos després de l’inici de 
les obres, el Grup Excursionista 
Malgratenc ja ha pogut inaugurar 
l’ampliació de l’edifici de Can Feli-
ciano, on té la seu de l’entitat. L’acte 
va començar amb una presentació 
institucional, amb els parlaments 
de torn, i una visita a les instal·la-
cions. Acte seguit es va donar pas 
a les activitats previstes, entre elles 
el pont tirolès, ràpel, escalada, slack 
line –un esport d’equilibri sobre 
una cinta en tensió- i curses d’ori-
entació, entre altres.

El projecte d’ampliació de l’edi-
fici de Can Feliciano ha suposat 
la construcció d’una nova nau de 
212 metres quadrats distribuïts 
en una planta baixa i un altell. Les 

obres han suposat la construcció 
d’un edifici annex que té una úni-
ca sala amb una zona de lavabos 
i vestuaris, una recepció i la zona 

del boulder, una zona d’escalada 
que no requereix d’elements de 
seguretat com arnesos i cordes, la 
qual té prop de 90 metres quadrats. 

Aquesta nova construcció està 
connectada amb les actuals instal-
lacions. El nou edifici té, a més, un 
altell de 50 metres quadrats.

Les obres han tingut un cost 
de 166.319,70 euros. L’obra va ser 
adjudicada amb una rebaixa eco-
nòmica del 20 %, ja que estava 

pressupostada en 209.094,17 eu-
ros. L’Ajuntament ha finançat el 
projecte i ha comptat amb un ajut 
de 51.000 euros de la Diputació 
de Barcelona que ha servit per a 
la construcció del boulder, que ha 
portat a terme l’empresa especialit-
zada JM Climbing. El grup també 
estrena nova junta directiva. La 
junta encapçalada per Jordi Masats 
va donar pas a l’equip de perso-
nes liderat per Jofre Marès, el nou 
president. yy 

«A les noves instal·lacions 
hi ha un boulder de 90 m2»

Mostra internacional d’art urbà a Calella

Detall d’un dels murals. Foto Tino Valduvieco

El nou espai d’escalada del Grup Excursionista de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

El GEM de Malgrat estrena noves instal·lacions
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cALELLA

Èxit rotund al 88è Aplec Pairal de 
la sardana de Calella, en l’any que la 
ciutat ostenta el títol de la capitalitat 
de la sardana. L’Agrupació Sarda-
nista de Calella i la Confederació 
Sardanista de Catalunya han valo-
rat molt positivament la celebració 
d’enguany. 

Calella ha viscut un Aplec de la 
capitalitat molt especial. Els actes 
van començar el dissabte, quan es 
va dur a terme la trobada de Cen-
tres Cívics, que va reunir mig miler 
de sardanistes. A la tarda la cobla 
Jovenívola de Sabadell va oferir un 
concert i a la nit, un doble concert 
amb la Cobla Marinada.

El plat fort de l’Aplec va ser diu-
menge, en aquest cas al Pati de l’Ós 
del Parc Dalmau de la ciutat cale-
llenca, on quatre cobles –Jovenívola 
de Sabadell, Marinada, Montgrins i 
La Principal de la Bisbal– van oferir 
fins a 28 sardanes diferents al llarg 
de la jornada. Entre elles, tres de 
molt especials, ja que s’han compo-
sat especialment amb motiu de la 
capitalitat de la sardana de Calella. 

Van ser “El Silenci del Far”, de Jordi 
Molina, “Camí Ral”, d’Enric Ortí i 
“Calella, Capital de la Sardana”, de 
Jordi Feliu. També es va estrenar la 
sardana “Camí de l’Arboceda”, de 
Marta Terridas dedicada a l’Agru-
pament Escolta Montnegre, i les co-

bles van interpretar, conjuntament, 
“Record de Calella”, en homenatge a 
Vicenç Bou.

Per molts escolars calellencs de 
les aules de 3r i 4t va ser una jor-
nada emocionant, ja que van fer la 
primera ballada de sardanes en pú-

blic, després d’haver practicat en els 
darrers mesos a l’escola.

Un dels propers actes que s’ha 
organitzat amb motiu d’aquesta ca-
pitalitat és el concurs de colles sar-
danistes, que es durà a terme aquest 
dissabte dia 20 al passeig Manuel 

Puigvert en la categoria de bàsics. 
La música anirà a càrrec de la Cobla 
Mediterrània i hi participaran 16 
colles diferents.

Els orígens
El primer aplec es remunta a l’any 

1926 i va néixer amb la voluntat de 
commemorar el segon aniversari 
de la fundació de la Joventut Sar-
danística de Calella, en una sortida 
dominical a la font de Sant Jaume, a 
Pineda de Mar. Així es va acordar en 
la reunió de junta del 31 de gener de 
1926 i al mes de maig es recaptava 
una quota extraordinària per afron-
tar la despesa que suposaria fer ve-
nir les cobles Barcelona i La Princi-
pal de la Bisbal. Davant l’èxit assolit, 
es va repetir cada any i se’l va ano-
menar Aplec Llevantí de la Sardana.

A partir del 1929 es va traslladar 
al Parc Dalmau de Calella, que aca-
bava d’esdevenir de propietat muni-
cipal i va decidir fer-lo en una data 
fixa, el primer diumenge de juny. 
Des d’aleshores, s’ha celebrat cada 
any, llevat de dos anys en el període 
de la Guerra Civil espanyola. yy

L’Aplec de la Capitalitat de la Sardana

Prop de 2.000 persones van assistir a l’Aplec Pairal. Foto Tino Valduvieco

«El diumenge es van 
interpretar fins a 28 

sardanes»

«Escolars calellencs van 
participar per primer cop a 

l’Aplec»
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ALT MARESME

L’aplec reuneix en un espai de gran 
bellesa els veïns del Montnegre, 
però també persones que van mar-
xar d’Hortsavinyà buscant una vida 
millor als pobles del litoral o de la 
falda del Montseny. Actualment, a 
l’aplec hi van veïns de tots els po-
bles de la rodalia com ara Pineda, 
Calella, Sant Pol, Tordera, Santa 
Susanna i Sant Celoni, entre altres.

Una de les organitzadores i 
membre del Cau, Lluna Martí, ex-
plicava que “l’aplec fa uns anys es 
va perdre perquè els veïns, per al-
guna causa, no van voler reunir-se 
per organitzar-lo, i des del Cau de 
Pineda vam decidir que volíem re-
cuperar-lo”. Així va ser com fa qua-
tre anys els monitors i monitores 
de la institució van decidir posar fil 
a l’agulla per organitzar la mil·lenà-
ria celebració.

El punt neuràlgic de la festa són 
els Goigs de l’Erola, antiquíssims i 
que són el pretext de celebrar un 
aplec de muntanya únic al Montne-
gre. També hi va haver lloc per als 

balls tradicionals amb el grup ‘Ra-
diokuartet’ i sardanes curtes, així 
com un mercat i fira de productes 
artesans. Per als més petits hi va 
haver activitats com els Tallers de 

Ciència i Natura a l’Hostal Vell, en 
els quals les participants van poder 
conèixer què són les egagròpiles i 
analitzar-les. Com a novetats, en-
guany es va dur a terme l’actuació 

del trobador Albert Estengre, que 
es dedica a la recuperació de cultu-
ra oral, i que va explicar rondalles 
relacionades amb el paratge natu-
ral d’Hortsavinyà, com ara la de les 

dones d’aigua.
Aquesta festivitat és un moment 

molt esperat pels amants de la na-
tura, tal i com remarcava Lluna 
Martí: “L’aplec de l’Erola és especi-
al no tant per les activitats que hi 
ha, que també, sinó per l’espai on 
està ubicat, el parc del Montnegre 
i Corredor, un lloc preciós on hi 
van persones que s’estimen molt la 
muntanya”.

Els qui van assistir a l’aplec van 
poder veure les obres de millora 
de l’església de Sant Llop, on s’han 
restaurat algunes peces i imatges, 
i la restauració de les parets exte-
riors de l’ermita de l’Erola que han 
fet un grup de caps del Cau de 
Pineda. L’Aplec de l’Erola està or-
ganitzat per l’Agrupament Escolta 
i Guia Montpalau de Pineda amb 
el suport de la Parròquia de Sant 
Llop d’Hortsavinyà, l’Ajuntament 
de Tordera, la Diputació de Bar-
celona, els veïns i l’escola, així com 
diversos estaments, entitats i parti-
culars. yy

El Cau de Pineda organitza l’Aplec de l’Erola

Diverses colles de gegants van participar de l’Aplec. Foto AEiG Montpalau

«L’Aplec de l’Erola és un 
punt de trobada per als 

amants de la natura»

«És el quart cop que 
l’organitza el cau, després 
que anys enrere deixés de 

fer-se»
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PINEDA DE MAR

Totes elles han exposat durant el cap de 
setmana els projectes i activitats que rea-
litzen a Pineda durant l’any. Entre les no-
vetats de què s’ha pogut gaudir en aquesta 
edició hi havia l’Espai de Lectura –que 
forma part del pla de promoció d’hàbits 
lectors engegat pel consistori pinedenc el 
23 d’abril– i un taller d’estampació amb la 
tècnica japonesa del Gyotaku.

Els actes van començar amb la ja tra-
dicional fotografia de família, que aquest 
cop es va fer a l’escenari de la plaça Espa-
nya amb format ‘selfie’. Gran quantitat de 

públic va passejar per aquesta mostra de 
l’associacionisme local, on hi va haver ac-
tivitats per a tots els públics i gustos.

Tallers de manualitats, pintura i dibuix, 
pintura per a nens, torneig de videojocs o 
per als més tradicionals, l’àrea multicultu-
ral amb diversos jocs del món. Les entitats 
esportives també van aprofitar la fira per 
fer demostracions, entre d’altres d’Aiki-
do-Judo i Jujitsu, entre altres.

A títol anecdòtic, durant el cap de set-
mana es va poder visitar una exposició de 
fotografies antigues de Pineda, que estava 
situat a l’estand central de l’Ajuntament.  yy 

ToRDERA

Aquest mes de juny s’ha celebrat a Torde-
ra la quarta edició de La Mirada del Po-
eta, un recorregut físic amb espectacles  
multidisciplinaris impregnats de l’obra 
d’un poeta. Els ulls a través dels quals s’ha 
treballat la dramatúrgia han estat els de 
l’escriptor gironí Narcís Comadira i, més 
concretament, el llibre publicat el 1990 En 
Quarentena. Segons el propi autor, el títol 
té un doble significat: un de caire autobio-
gràfic que fa referència a l’edat en què l’au-
tor el va escriure (a la quarantena), i un 
altre que fa referència a l’expressió de “po-
sar en quarantena”, és a dir, es tracta d’un 
llibre en què l’autor posa en observació els 
seus dubtes, idees i opinions.

Més d’un centenar de voluntaris van fer 
possible aquest recorregut, iniciat a la Bi-
blioteca, que va resseguir d’una banda, di-
versos espais del poble i alhora, de forma 
pràcticament subreptícia, va amarar els 
assistents de l’obra poètica de Comadira.

A la Biblioteca s’hi van poder veure les 
fotografies realitzades pels alumnes del 
curs de fotografia organitzat amb motiu 
de La Mirada del Poeta i també van par-
ticipar-hi els alumnes de cant coral del 
Teatre. 

Diversos carrers del poble van ser tam-
bé testimonis d’aquestes petites píndoles 
artístiques encarades a projectar el llen-
guatge poètic com un element substancial 
i comú a totes les disciplines artístiques.  yy 

Gran participació a la 
Fira d’Entitats

La Mirada de Narcís 
Comadira

Xavier Amor va fer la fotografia inaugural. Foto Yoyo

Performance teatral de tancament del recorregut. Foto Yoyo
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cALELLA

Una desena d’activitats entre con-
ferències, exposicions, debats, ac-
tivitats infantils i mostra d’entitats 
han tractat durant dues setmanes a 
Calella qüestions al voltant del con-
sum i de la relació de desigualtat 
extrema que existeix entre països 
productors i països consumidors.

Una mostra d’aquesta injustícia 
és el negoci de la moda, una de les 
activitats més lucratives de l’eco-
nomia globalitzada. Les multina-
cionals, ubicades a països del sud 
on els baixos sous baten rècords, 
tenen en situació de pràctica escla-
vitud la seva plantilla, formada en 
un 80 % per dones, amb jornades 
de 14 hores diàries.

El Consell Municipal de la Soli-
daritat de Calella ha volgut doncs 
donar visibilitat a aquesta proble-
màtica social, oferint i explicant 
durant dues setmanes alternatives 
de consum responsable com són 
el comerç just i la banca ètica. Així, 
proposen a la ciutadania que faci ús 

dels mercats d’intercanvi de roba, 
les botigues de segona mà, entre al-
tres, alternatives que ens permeten 
donar un segon ús a la nostra roba i 
que fomenten allò conegut com les 
tres “R”: reduir, reutilitzar i reciclar.

La monja dominica, recentment 
guardonada amb el premi de Ca-
talana de l’Any, Sor Lucia Caram i 
l’alcaldessa de Calella, Montserrat 
Candini, donaven el tret de sortida 
a mitjans de maig en una conferèn-
cia sobre activisme i drets socials. 
Caram que s’ha convertit en la cara 
visible de la lluita contra la pobresa 
i la desigualtat i que, enguany, va 

captar l’atenció dels assistents a la 
cooperativa l’Amistat, que estava 
plena de gom a gom, amb la seva 
contundent anàlisi sobre els motius 
de les injustícies socials, la pobresa 
i les desigualtats i va celebrar que 
“Calella tingui un cor solidari”. 

Una quinzena d’entitats i asso-
ciacions han treballat intensament 
per assegurar que aquesta nova 
edició sigui un èxit. La fàbrica Llo-

bet Guri, per exemple, va ser l’es-
pai escollit per celebrar-hi el sopar 
solidari amb espectacles i concerts 
“Un món pel món”, on van partici-
par un bon grapat de persones. Els 
beneficis d’aquest acte s’han des-
tinat a col·laborar amb els projec-
tes que es duen a terme des de les 
ONG de Calella. Aquest sopar ha 
estat una nova iniciativa dels mem-
bres del consell solidari i ha estat la 
primera vegada que es fa.

El Sidral Solidari, una activitat 
oberta i a l’aire lliure, va ser l’en-
carregat de cloure els actes de la 
Quinzena Solidària, en la que va 

ser una tarda intensa amb activi-
tats infantils, música en viu, de 
la mà del conjunt musical Funk 
Manchú i la lectura del mani-
fest de la quinzena. Completa-
ven la proposta del Sidral una 
mostra d’entitats, degustació i 
venda de productes de comerç 
just, activitats i jocs d’arreu del 
món. Aquesta darrera activitat, 
tal i com les dues setmanes de la 
Quinzena, van servir perquè les 
entitats calellenques dedicades al 
món de la cooperació poguessin 
mostrar la seva feina i línies de 
treball. yy 

El comerç just, eix central de la Quinzena Solidària

Jornada inaugural amb Sor Lucia Caram. Foto Tino Valduvieco El sopar solidari va aplegar un bon grapat de persones. Foto Tino Valduvieco

«Sor Lucia caram 
va presidir els actes 

d’inauguració amb una 
conferència»

«La moda i el comerç just 
han centrat la Quinzena 

Solidària»
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CiU revalida els 8 regidors a les urnes. ERC es consolida com a segona força més votada i aconsegueix 4 edils. PSC és el partit que més pateix i passa 
de 5 a 2 regidors. La CUP, PP i ICV-EUiA aporten un representant cadascun al consistori municipal per al mandat 2015-2019.

cALELLA

Les dues formacions políti-
ques van signar a principis 
de juny l’acord de govern que 
uneix ambdues forces durant 
el mandat 2015-2019. CiU, 
que novament es va quedar 
amb vuit regidors a només 
un de la majoria absoluta ha 
preferit en aquesta ocasió 
buscar un company de viatge 
en comptes de tornar a go-
vernar en minoria, com havia 
fet durant el darrer mandat. 
Aquesta decisió respon a la 
voluntat de crear un govern 
sòlid que pugui tirar enda-
vant projectes coherents dins 
el que Candini ha anomenat 
un “relat de ciutat”. La cap de 
llista de CiU va restar impor-
tància al fet que el PSC hagi 
vist minvats els seus suports, 
tenint en compte que va obte-
nir la meitat de vots de 2011 
i va insistir en el fet que el 
més important és que tant el 
discurs de la federació naci-
onalista com el dels socialis-
tes són coincidents en molts 
punts de sengles programes.

L’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, va as-
segurar que durant les con-
verses mantingudes amb Jo-

sep Torres (PSC) hi va haver 
molt poc debat i va destacar 
que ara cal sumar respon-
sabilitats. Josep Torres, per 
la seva banda, va assegurar 
que aquest pacte vol seguir 
treballant en la direcció en la 
qual ja ha fet el seu partit en 
els últims anys, en els quals 
han establert acords puntu-
als amb CiU, com ara els que 
van permetre l’aprovació dels 
pressupostos.

El document signat esta-
bleix, com a eixos fonamen-
tals de treball la consolidació 

de la sortida de la crisi i el 
manteniment de polítiques 
de suport a persones i col·lec-
tius amb dificultats. Més en 
detall, el Pacte Programàtic, 
que reuneix propostes d’amb-
dues parts, està dividit en sis 
grans àrees de treball, que 
contenen accions i estratègi-
es de cara al futur de la ciutat 
calellenca, en àmbits com ara 
planificació, economia, trans-
parència i solidaritat.

L’últim d’aquests capítols, 
sota el nom “Compromisos 
complementaris”, exposa que 

els partits signants respecta-
ran mútuament les posicions 
de llurs partits a nivell de Ca-
talunya, amb relació al procés 
independentista que es viu al 
nostre país i amb la vista po-
sada a les eleccions autonò-
miques del mes de setembre. 
Durant la seva intervenció 
en la roda de premsa de pre-
sentació del pacte estable de 
govern, Montserrat Candini 
va assegurar que “la grandesa 
de la democràcia passa, en 
primer lloc, pel respecte a la 
diferència”. yy 

Montserrat Candini va portar de 
nou CiU a una victòria electoral el 
passat 24 de maig. Amb 2.708 vots 
al seu favor, la federació va ser la 
força més votada, tot obtenint de 
nou vuit regidors al consistori ca-
lellenc. La nit electoral Candini va-
lorava molt positivament els resul-
tats, tenint en compte la dificultat 
de governar en minoria, com van 
fer el darrer mandat, i demanava 
a la resta de formacions polítiques 

que de cara a aquest nou període 
es treballi des d’un posicionament 
en positiu i amb la vista posada en 
el pragmatisme ciutadà.

La segona força més votada, 
i des del 13 de juny primer grup 
a l’oposició, va ser ERC, que va 
millorar resultats respecte 2011. 
Amb gairebé 500 vots més, van 
doblar la representació al consis-
tori, passant de dos regidors, als 
quatre que tenen actualment. El 

resultat va ser valorat molt satis-
factòriament per Cristina Sánc-
hez, cap de llista dels republicans. 
El partit va publicar, poc després 
de conèixer-se el pacte entre PSC 
i CiU, un comunicat en què ex-
pressen la seva voluntat de fer una 
oposició constructiva per acon-
seguir millores per als ciutadans 
calellencs.

El tercer partit més votat va ser 
el PSC, tot i obtenir la meitat de 

vots que el 2011, i perdre fins a 
tres regidors. Aquests resultats, no 
gaire optimistes, han permès però 
que el partit entri a formar part 
del govern, al costat de CiU.

També s’asseuran al plenari mu-
nicipal els caps de llista de la CUP, 
el PP i ICV-EUiA.

La CUP, que es presentava per 
primera vegada amb Jan Catà, va 
obtenir els 605 vots que li van per-
metre obtenir un regidor. El PP 

va retrocedir en nombre de vots 
i de regidors. Tot i mantenir un 
representant a l’Ajuntament, els 
populars van perdre un centenar 
de vots. 

6.988 calellencs i calellenques 
van passar per les urnes el passat 
24 de maig, dada que representa 
una participació del 55,78%, mig 
punt més que la xifra obtinguda 
els passats comicis municipals, 
l’any 2011. yy 

Pacte inèdit: CiU i PSC governen Calella

Candini, rebent la vara d’alcaldessa. Foto Tino Valduvieco

Cartipàs Municipal 
Mandat 2015-2019

Alcaldia
Montserrat Candini, amb les àrees de Planifica-
ció de Ciutat, Transparència i Bona Governança 
i Promoció Econòmica. 
1a Tinència d’alcaldia

Núria Parella, amb les àrees de Gestió Patrimo-
nial, Educació i Fires. 
2a Tinència d’alcaldia

Josep Torres, amb les àrees d’Observatori de 
Ciutat i Política d’Habitatge. 
3a Tinència d’alcaldia

Jordi Sitjà, amb les àrees de Territori Hisenda i 
Recursos Humans. 
4a Tinència d’alcaldia

Albert Torrent, amb les àrees de Seguretat i Ser-
veis de Ciutat. 
5a Tinència d’alcaldia

Xavier Arnijas, amb les àrees de Ciutadania, 
Cultura i Esports. 
Adjunta a l’alcaldia

Lorena Sánchez, amb les àrees de Comunicació i 
Noves Tecnologies. 
Adjunta a l’alcaldia

Margarita Valls, amb les àrees de Política Social, 
Immigració i Salut. 
Adjunta a l’alcaldia

Cindy Rando, amb les àrees de Joventut, Igual-
tat, Cooperació i Solidaritat. 
Adjunt a l’alcaldia

Marc Buch, amb les àrees de Medi Ambient, Es-
pais Naturals, Participació i Adjunt a Joventut.
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AiS va guanyar les eleccions aconseguint cinc regidors a les urnes. La segona força va ser JFSS, que amb 278 vots va 
obtenir dos regidors. El passat 24 de maig C’s també obtenia dos regidors. La pitjor dada, la de CiU, que va passar de 
vuit regidors a 1. ERC entrava també al consistori amb el triple de vots que 2011.

SANTA SUSANNA

La polèmica ha estat constant al 
municipi, ja durant la campanya 
electoral, quan la resta de formaci-
ons polítiques van carregar contra 
AiS per pràctiques irregulars. Tot 
i això, Campolier -que va ser des-
heretat per CiU-, va presentar-se 
a les municipals sota l’agrupació 

d’electors Ara i Sempre, que va 
guanyar les eleccions, el passat 24 
de maig. Tot i haver-se proclamat 
vencedor –va obtenir 5 regidors 
i el 34,67% dels vots–, la victòria 
no va ser suficient per revalidar la 
majoria absoluta que fins llavors 
ostentava amb CiU. Amb aquests 
resultats s’obria la porta a un pos-
sible pacte de “tots contra un” per 

fer fora l’històric alcalde. L’intent 
de Junts Fem Santa Susanna, ERC 
i CiU per destronar Campolier de 
l’alcaldia acaba frustrat per la ne-
gativa de C’s, que va decidir que-
dar-se a l’oposició. Amb aquest 
panorama, el passat 13 de juny, 
durant el ple d’investidura, Cam-
polier va obtenir els cinc vots del 
seu grup, Carles Caño (JFSS) en 

va aglutinar quatre (dos dels seus, 
un d’ERC i un de CiU) i Marc 
Sergi el Khaledi, els dos de C’s. 
Campolier assegurava el mateix 
dia que va ser proclamat alcal-
de que seguia afrontant l’alcaldia 
amb la mateixa il·lusió del primer 
dia, amb la voluntat de buscar un 
consens que permeti treballar per 
Santa Susanna.  yy 

Joan Campolier (AiS) es queda a Santa 
Susanna Composició de l’Ajuntament

Mandat 2015-2019
AiS

Joan Campolier
Joan Sola
Vanessa Abellán
Josep Lluís Mulero
Silvia Vives
JFSS

Carles Caño
Carine Charlotte Alice
C’s

Marc Sergi El Khaledi
Raquel Quiles
CiU

Jordi Cusachs
ERC

Meritxell Romero
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ToRDERA

16 anys després de la primera ma-
joria absoluta de CiU, l’aparició de 
noves forces polítiques ha provocat, 
d’una banda, la fragmentació del 
consistori i, de l’altra, la desaparició 
d’aquesta majoria absoluta.

Joan Carles Garcia, alcalde des de 
1995, es mostrava satisfet perquè el 
poble va decidir que havien de gua-
nyar les eleccions aquest 2015. Se-
gons explicava, des de la federació ja 
havien previst la possibilitat de per-
dre aquesta majoria, que va atribuir 
a la situació de la societat actual. CiU 
ha passat de nou regidors que tenia 
fins ara, a set, tot i que la pèrdua de 
vots ha estat de tan sols 129.

ERC a Tordera també ha pres 
força, ja que han rebut 1.535 vots, 
pràcticament el doble dels que van 
treure el 2011. Aquest creixement 
ha permès a l’equip liderat per Xa-
vier Pla duplicar la seva represen-
tació al consistori, on ara tindran 
quatre regidors, s’han quedat fins i 
tot molt a prop del cinquè, ja que 
només els van mancar 39 paperetes 
més per aconseguir-lo.

El PSC no va fer un bon paper, 
ja que va perdre gairebé 400 vots 
i un regidor, fet que el va situar 
com a tercera força al consisto-
ri. El canvi d’alcaldable, de Josep 
Romaguera a Rafa Delgado no va 
ser suficient per remuntar el de-
goteig de vots i regidors que els 

socialistes van patint des de l’any 
2007. 

Una de les noves formacions po-
lítiques que es presentava a les elec-
cions municipals, SOM Tordera 
Iniciativa per Catalunya Verds i Po-
dem, ha entrat el consistori amb el 
suport del 12,67 % dels ciutadans; 
uns resultats que atorguen dos re-
gidors a l’Ajuntament, papers que 
exerciran Salvador Giralt (Podem) 
i Carles Seijo (ICV).

El Partit Popular de Xavier 
Martín també va perdre suports. 
Concretament van rebre 274 vots 
menys que 2011, amb la conse-
qüent pèrdua del segon regidor que 
tenien al consistori. La formació, 
que mai fins l’any 2011 havia ob-

tingut representació a Tordera, va 
aconseguir dos edils en la celebra-
ció dels últims comicis municipals.

La coalició Poble Actiu, forma-
da pels grups Assemblea d’Unitat 
Popular i Procés Constituent, va 
tenir un paper testimonial en les 
eleccions del 24 de maig, quan van 
reunir un total de 116 vots, és a dir, 
un 1,86 % dels vots emesos durant 
la jornada electoral.

Pel que fa a la participació, 6.294 
persones van exercir el seu dret a 
vot, el que representa un 51,62 % 
del total, que estava fixat en 12.194 
persones. La xifra és poc més de 
quatre punts superior a la de 2011, 
quan ni la meitat dels torderencs 
van passar per les urnes. yy 

CiU perd la majoria absoluta a Tordera Composició de l’Ajuntament
Mandat 2015-2019
CiU

Joan Carles Garcia
Josep Llorens 
Bàrbara Vergés
Marçal Vilajeliu
Sílvia Català
Àngel Pous
Marc Unió
ERC

Xavier Pla
Jordi Romaguera
Sílvia Mateos
Anna Serra
PSC

Rafa Delgado
Antonia García
Mª Carmen Fernández
SOM

Salvador Giralt
Carles Seijo
PP

Xavier Martín

Joan Carles Garcia (CiU) va 
ser proclamat alcalde de Tor-
dera per sisena vegada conse-
cutiva el passat dissabte 13 de 
juny. Han estat tres setmanes 
de reunions, trobades i assem-
blees, sempre envoltades de 
gran secretisme, per formar 
un govern estable al municipi. 
Tres setmanes que finalment 
han quedat en res, ja que cap 
de les negociacions ha arribat 
a bon port. D’entrada sembla-
va que ERC-Gent de Tordera 
arribaria a un acord de govern 
amb CiU, entesa que finalment 
no s’ha produït. Els conver-
gents diuen que les demandes 
eren “abusives” perquè no re-

presentaven els resultats elec-
torals –CiU, 7 regidors i ERC 
4– i els altres asseguren que 
des de la federació nacionalista 
no estaven disposats a renun-
ciar a la seva “quota de poder” 
dins el govern.
Paral·lelament, ERC també 
hauria temptejat una “coalició 
d’esquerres”, liderada per ells 
mateixos, i de la mà del PSC i 
SOM Tordera, però tampoc hi 
va haver entesa.
El dia de la investidura, Joan 
Carles Garcia parlava que 
aquestes eleccions (en les que 
CiU ha perdut la majoria ab-
soluta després de 16 anys) els 
fan plantejar-se un “canvi de 

paradigma”, i assegura que en 
les properes setmanes ende-
garan de nou converses per 
aconseguir un pacte de govern, 
en una evident picada d’ullet a 
SOM Tordera, qui va votar a 
favor del candidat a l’alcaldia 
de CiU. Amb els dos vots de 
la coalició ICV-Podem, Joan 
Carles Garcia va ser nomenat 
per majoria absoluta, ja que va 
rebre els 7 vots dels regidors 
electes de la federació, i els 2 
dels nous regidors de SOM.
Des d’ERC, per la seva banda, 
han assegurat que la unió entre 
aquests dos partits no seria es-
table i han insistit que “no aca-
barien el mandat junts”. yy 

Garcia (CiU) assegura l’alcaldia gràcies a SOM

La federació nacionalista es torna a proclamar vencedora de la nit electoral, però passen a tenir 7 regidors. ERC 
continua creixent i se situa amb 4 regidors al consistori, seguits del PSC, amb 3. Entren amb molta projecció SOM 
Tordera –coalició entre ICV i Podem–, que aconsegueix 2 regidors, i el PP recula i es queda amb un representant.

NOMBRE REGIDORS ELECCIONS MUNICIPALS

2011 2011

7    9  (▼2)

4    2  (▲2)

CiU

ERC

PSC

SOM

PP

PA

2015 2015

20112015

3    4  (▼1)

2    -   (▲2)

2011 20112015

1    2  (▼1)

0    - 

2015
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PALAfoLLS

El passat 24 de maig 1.454 pala-
follencs van decidir que el PSC 
liderat per Valentí Agustí era la 
millor opció per als propers 4 
anys. Aquest gairebé 38 % dels vots 
emesos va atorgar als socialistes 
la victòria –tot i la pèrdua de 130 
vots respecte els últims comicis–, i 
aconsegueix mantenir els sis regi-
dors que ja havien tingut durant el 
darrer mandat. Enguany han estat 
més a prop de perdre el sisè regi-
dor que no pas d’aconseguir el setè, 
que els hagués donat una majoria 
absoluta.

Qui ha sortit més refermat 
d’aquestes eleccions municipals 
ha estat ERC, amb Francesc Ale-
many al capdavant. El partit ha 
experimentat un creixement molt 
significatiu (van passar de 486 

vots el 2011, als 1.115 que van re-
bre el passat 24 de maig). Aquest 
augment ha suposat doblar la seva 
presència al consistori, que han 
passat de dos regidors, a quatre.

El PP, a diferència de la majoria 
dels seus companys, va sortir for-
ça mal parat d’aquestes eleccions, 
ja que li van costar un regidor –el 
darrer mandat n’havia tingut dos– 
i va obtenir un 5 % de vots menys 
que el 2011. Els populars van tenir 
el suport del 9,43 % dels votants, els 
pitjors registres del partit a Palafo-
lls des de 1995. El seu cap de llista, 
Óscar Bermán, va atribuir els mals 
resultats a la situació actual de la 
“marca” del seu partit, molt dete-
riorada per les polítiques que han 
dut a terme des del govern central. 
Tot i la davallada, es constitueixen 
com a tercera força a l’Ajuntament.

Els grans perdedors de la nit 

van ser CiU, que va quedar fora 
de joc després de perdre la meitat 
dels vots que van tenir el 2011. La 
federació queda així exclosa de 
l’Ajuntament, on han tingut repre-
sentació des de les primeres elecci-
ons democràtiques, quan van ser la 
força més votada. El cas de CiU no 
és aïllat, ja que en la majoria de po-
bles del Maresme la formació tam-
bé ha vist com disminuïa el suport 
dels ciutadans a les urnes. Es van 
quedar a tan sols 19 vots d’aconse-
guir un regidor. 

Qui sembla haver convençut els 
ciutadans ha estat ICV-EUiA, que 
han estat la segona formació en 
millorar resultats respecte els úl-
tims comicis. Juan Andrés Osorio, 
cap de llista dels ecosocialistes, ha 
format part els últims anys del go-
vern municipal, després de pactar 
amb el PSC. La formació ha acon-

seguit 87 vots més que fa quatre 
anys i ha recollit el 8,5 % dels vots 
dels palafollencs; 326 vots, que no 
han estat suficients com per donar 
un segon regidor al grup munici-
pal.

La cinquena formació política 
que va aconseguir representació 
va ser Ciutadans, que per primera 
vegada van presentar candidatura 
al municipi. Martí Victòria, nou 
regidor de l’Ajuntament, creu que 
part dels vots que han rebut podri-
en provenir d’antics votants de PP 
i CiU.

Com a últim apunt, cal destacar 
un lleuger increment de la partici-
pació total de votants a les elecci-
ons d’aquest 2015, que va assolir el 
57,31 % (3.867 votants), gairebé 2 
punts i mig superior a la dada de fa 
quatre anys, quan van votar 3.639 
persones. yy 

Valentí Agustí (PSC) i Juan An-
drés Osorio (ICV-EUiA) uneixen 
forces quatre anys més. L’acord els 
atorga de nou una majoria abso-
luta al consistori, amb 7 regidors 
-6 socialistes i 1 ecosocialista- al 
plenari municipal. La notícia del 
pacte de govern entre les dues for-
macions polítiques no va ser cap 
sorpresa per ningú, però es va fer 
esperar més de dues setmanes per 
formalitzar la signatura. El docu-
ment que marca les línies a seguir 
pel consistori palafollenc recull 

quatre grans objectius: fomentar 
la cohesió i la inclusió social, com-
promís amb la qualitat democrà-
tica i la transparència, compromís 
amb la sostenibilitat i acaba fent 
referència al concepte de llibertat. 
Els partits a l’oposició d’ERC i PP 
han criticat durament aquest do-
cument, ja que consideren que els 
punts recollits són poc concrets, 
i que es tracta de “paraules boni-
ques”, que després, asseguren, no 
serveixen per a res.  yy 

Valentí Agustí (PSC) torna a guanyar a Palafolls

PSC i ICV-EUiA reediten el pacte

El PSC guanya les eleccions a Palafolls, on ha mantingut els 6 regidors. ERC se situa com a segona força després de 
duplicar vots i regidors, i n‘aconsegueix 4. El PP perd suport i es queda amb un sol regidor. Darrere, ICV-EUiA, que 
tot i créixer en vots no n’obté prou per al segon regidor. C’s és la nova força a l’Ajuntament amb un representant i 
CiU és desterrada pels votants després d’uns resultats desastrosos.

Composició de l’Ajuntament
Mandat 2015-2019
PSC

Valentí Agustí

Mª Dolors Agüera

Josep Rueda

Rosa Maria García

Rafael Cubarsí

Montserrat Rovira

ERC
Francesc Alemany

Susanna Pla

Jordi Villaret

Judit Caimel

PP
Óscar Bermán

ICV
Juan Andrés Osorio

C’s
Martí Victòria

NOMBRE REGIDORS ELECCIONS MUNICIPALS

6    6  (  =  )

4    2  (▲2)

PSC

ERC

PP

ICV

C’s

CiU

2011 20112015 2015

20112015

1    2  (▼1)

1    1  (  =  )

1    -   (▲1)

0    2  (▼2)
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Amor guanya les eleccions per tercera vegada consecutiva, tot i perdre la majoria absoluta. Amb 10 regidors, el PSC és la força més votada al 
municipi. Esquerra Republicana – Junts x Pineda és catapultada pels ciutadans cap a la segona formació política amb més representants, 5. CiU 
retrocedeix i es queda amb 2 regidors a l’Ajuntament, que completen, de més votats a menys votats, el Partit Popular, Pineda Sí Puede, ICV-EUiA i 
Ciutadans, totes quatre opcions amb un representant.

PINEDA DE MAR

El candidat socialista per Pineda de 
Mar, Xavier Amor, valorava molt 
positivament els resultats obtinguts 
per la seva formació, que tot i créi-
xer en nombre de vots –en va tenir 
poc més de 200 més que el 2011–, 
va perdre un regidor, el de la majo-
ria absoluta. De fet, el PP va estar 
molt a prop d’esgarrapar al PSC un 
altre regidor, ja que només els van 
faltar 26 vots més. De totes mane-
res, Amor assegura que mantenir 
aquests resultats i guanyar per ter-
cera vegada, en un moment que ha 
titllat de “complicat”, era tot un rep-
te i estan molt satisfets amb la feina 
feta i els fruits que això ha donat, és 
a dir, 4.312 vots i un 40,42 % dels 
vots emesos.

Qui ha sortit més reforçat d’aques-
tes eleccions municipals ha estat el 
grup format per ERC – Junts x Pine-
da, que ha vist triplicar el suport de 
la ciutadania. De 747 vots que van 
rebre el 2011, han passat a 2.270 als 
comicis d’enguany, cosa que els con-
verteix en segona força –abans eren 
la quarta– a l’Ajuntament. El seu cap 
de llista, Pere Aragonès, remarcava 
que el resultat més positiu és el tren-
cament de la majoria absoluta que, 

assegurava, “té el risc que es produ-
eixin prepotències, i pot suposar una 
manca de pluralitat”. La nit electoral 
va explicar que veien molt difícil ar-
ribar a un pacte estable amb el PSC, 
ja que tenen projectes molt diferents 
per a Pineda, però no va descartar 
acords puntuals.

Per la seva banda, CiU va aconse-
guir mantenir-se com a tercera força 
al municipi, tot i la pèrdua de 500 
vots, que alhora va suposar també la 
disminució de la representació con-
vergent al consistori. Van passar de 

3 representants, a 2. El canvi de cap 
de llista a la federació, que va apostar 
per Francesc Horta, no ha convençut 
doncs l’electorat, que els ha retirat un 
5 % dels suports que van obtenir el 
2011.

La relliscada de CiU a Pineda, 
però, no és més que anecdòtica 
comparada amb la caiguda en picat 
que ha sofert el Partit Popular, que 
ha vist com es reduïa a la meitat el 
nombre de persones que van votar 
la seva llista en comparació amb les 
que ho van fer al 2011. Els populars 

van patir fa dos anys la dimissió del 
seu portaveu, Xavier Zarco, i fa tot 
just uns mesos hi va haver una fuga 
de regidors cap a les llistes de Ciu-
tadans. El partit liderat per Diego 
Sánchez afrontarà els propers qua-
tre anys amb un sol representant a 
l’Ajuntament.

Un dels motius de la pèrdua de 
regidors pot haver estat la irrupció 
de nous partits, com ara Pineda Sí 
Puede, amb Jose Luís Fernández al 
capdavant, qui ha aconseguit 645 
vots en aquestes primeres eleccions 
i 1 regidor al consistori.

Bones notícies també per als eco-
socialistes de Marcos Ortega, que 
obté representació a l’Ajuntament 
per ICV-EUiA, amb un edil i 576 
vots.

Completa el cartipàs municipal 
pel mandat 2015-2019 el grup mu-
nicipal de Ciutadans, que per pri-
mera vegada tindrà representació 
al consistori municipal, amb Xavier 
Lacruz al capdavant.

En total, a Pineda van passar per 
les urnes 10.727 persones, unes 500 
més que fa quatre anys; unes xifres 
que suposen un increment d’un 1 % 
en els índex de participació, tal i 
com ha passat a la majoria de pobles 
del Maresme. yy 

L’acord de govern entre Xavi-
er Amor (PSC) i Francesc Horta 
(CiU) es va signar in extremis, tot 
just una hora abans de l’inici del 
ple de constitució de l’ajuntament, 
el passat dissabte 13 de juny, quan 

Amor va ser reescollit amb 12 vots 
(10 de PSC i 2 de CiU). Els cinc 
vots d’ERC van anar a parar al 
seu candidat, Pere Aragonès, i el 
PP, Pineda Sí Pot, ICV-EUiA i C’s 
van rebre cadascú els seus. Fins el 

moment del pacte tot semblava in-
dicar que Amor seria reescollit al-
calde en tractar-se del cap de llista 
del partit més votat a les eleccions, 
i no pas per un possible acord esta-
ble amb altres formacions. De fet, 

aquell mateix matí havien afirmat 
que governarien en minoria en no 
haver trobat aliances amb altres 
grups municipals. Amor ja havia 
rebut un ‘no’ a l’acord proposat a 
ICV-EUiA-Compromís per Pine-

da, que considerava oportú un go-
vern del PSC en minoria, forçant 
d’aquesta manera una política de 
diàleg i consens. yy 

Xavier Amor (PSC) es queda a les portes de la 
majoria absoluta a Pineda de Mar

Amor, celebrant els resultats. Foto PSC Pineda

Composició de l’Ajuntament
Mandat 2015-2019
PSC

Xavier Amor
Carme Aragonés
Sílvia Biosca
Jordi Masnou
Santiago Macip
Sandra Villarte
Antonio Abad
Sonia Moraleda
Mª Pilar Fernández
Francisco Javier Aguirre
ERC

Pere Aragonès
Mònica Palacín
Josep Serra
Maria Carmen Vila
Francesc Gil
CiU

Francesc Horta
Patrícia Jara Verdura
PP

Diego Sánchez
PsP

José Luis Fernández
ICV

Marcos Ortega
C’s

Javier Lacruz
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2015 · 2011
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1    0  (▲1)
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Amor (PSC) manté la majoria absoluta gràcies a CiU



LA MARINA MARESME   19juny DE 2015

Els socialistes de Malgrat de Mar han superat més que satisfactòriament el repte que se’ls presentava en aquestes eleccions. No només han mantingut 
els 6 regidors al consistori, sinó que també han crescut en vots. JxM obté 3 regidors i esdevé segona força al consistori. ERC també puja de vots, però 
es manté amb 3 edils. L’escissió interna a CiU passa factura a la federació, que perd 3 regidors i es queda amb 2 representants. A només 4 vots dels 
convergents es queda la CUP, que obté 2 regidors al plenari municipal. El PP perd suports i es queda amb un únic representant

MALGRAT DE MAR

La formació socialista, amb Joan 
Mercader al capdavant després 
que Conxita Campoy abandonés 
el lideratge del partit, ha arribat 
a un pacte polític per governar 
amb Junts x Malgrat, la formació 
nascuda arran de l’escissió ara fa 
uns mesos al si de Convergència 
i Unió. L’alcalde malgratenc, Joan 
Mercader, destacava que el pacte 
respon a una demanda de la ciu-
tadania, ja que són les forces més 
votades. Carme Ponsa, cap de llis-
ta de Junts x Malgrat, va referir-se 
a les negociacions engegades amb 
altres partits polítics. Assegura 
que van escoltar la proposta, però 
que ni tan sols van valorar-la a 
l’executiu del partit.

Els tres regidors de Junts x Mal-
grat formaran part del govern 
municipal, que sumats als 6 que 
va obtenir el PSC el passat 24 de 
maig, proporcionen una majoria 
absoluta que permetrà, segons ha 

apuntat Mercader, un mandat “tran-
quil”. Respecte els rumors sobre un 
possible pacte previ a les eleccions, 
Mercader va assegurar que són fal-

sos i que han estat oberts a negociar 
amb tots els partits, excepte la CUP, 
que ja va confirmar que romandria 
a l’oposició. Mercader va ser investit 

alcalde amb els vots del seu grup i 
JxM, el vot en blanc de CiU i CUP, 
i l’abstenció del PP. ERC va votar el 
seu cap de llista. yy 

El PSC afrontava a Malgrat de Mar 
les primeres eleccions sense la his-
tòrica Conxita Campoy, alcaldes-
sa durant 24 anys al municipi, on 
des dels inicis de la democràcia hi 
ha guanyat aquest partit polític. 
Amb una llista amb moltes cares 
noves, encapçalada per Joan Mer-
cader –qui durant aquest darrer 
mandat ha estat al capdavant de 
les regidories d’Urbanisme, Obra 
Pública, Serveis i Platges i Indús-
tria i Pagesia– els socialistes han 
guanyat de nou les eleccions i, de 
fet, han obtingut més vots que en 
les passades eleccions. Mercader 
valorava molt positivament els re-
sultats, destacant que han doblat 

en nombre de vots la segona i la 
tercera força, i va agrair en general 
a tots els qui el dia 24 de maig van 
participar del procés electoral i, en 
especial, els seus votants.

La sorpresa de la nit la va posar 
Carme Ponsa, que ha fet de Junts 
x Malgrat –el partit aparegut des-
prés de l’escissió interna a CiU– la 
segona força més votada al consis-
tori malgratenc. Ponsa cataloga els 
resultats del 24 de maig com una 
“gran victòria”, un reconeixement a 
tota la feina que han estat fent des 
del partit en els últims mesos. Amb 
aquests resultats, JxM passa la mà 
per la cara a CiU, que passa de se-
gona a quarta força.

ERC també ha obtingut més su-
ports en aquests comicis, si bé els 
resultats no han crescut tant com 
en altres municipis. Es mantenen 
com a tercera força política i apor-
ten tres regidors al plenari munici-
pal.

Queden molt lluny els 1.700 vots 
que va obtenir la federació nacio-
nalista de CiU l’any 2011 a Malgrat 
de Mar. La desfeta dels conver-
gents, que aconsegueixen reunir 
902 vots, podria estar motivada, 
en part, per la crisi interna que va 
culminar, al mes de febrer, amb 
l’escissió de 3 dels 5 regidors –Car-
me Ponsa, entre ells– que en aquell 
moment tenia la federació.

La CUP, per la seva banda, entra 
amb força a l’Ajuntament, després 
d’obtenir dues cadires al plenari 
municipal. Pocs dies després de 
conèixer aquests resultats, l’assem-
blea que regeix el partit aprovava 
no participar de cap pacte polític, 
i treballar els propers quatre anys 
des de l’oposició.

La candidata Ana Vega (PP) es 
queda tota sola defensant el projec-
te dels populars a Malgrat de Mar, 
després d’una nit en què van perdre 
prop de 200 vots i un regidor. 

Qui aquest cop ha quedat fora 
del consistori ha estat Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida 
i Alternativa, que ha perdut el re-

presentant que tenien. Els ecosoci-
alistes no van arribar ni tan sols al 
5 % dels vots necessaris per entrar 
al repartiment de regidors que es fa 
mitjançant la llei d’Hondt.

La participació dels ciutadans 
malgratencs va arribar al 56,34 %, 
una xifra que ha estat gairebé 3 
punts i mig superior a la matei-
xa dada de fa quatre anys. Així, 
doncs, enguany han exercit el seu 
dret a vot 7.605 persones de les 
que podien fer-ho. Amb aquest 
pacte, ERC es converteix en el 
partit majoritari a l’oposició, amb 
tres regidors, seguit de CiU i la 
CUP, amb dos cadascun d’ells, i el 
PP, amb un.  yy 

Aliança política entre PSC i Junts x Malgrat

Mercader (PSC) i Ponsa (JxM), donant-se la mà després de signar el pacte de govern. Foto Yoyo

Composició de l’Ajuntament
Mandat 2015-2019

PSC
Joan Mercader
Albert Cuní
Raquel Martín
Óliver Sánchez-Camacho
Sònia Viñolas
Isabel Ortiz
JxM  

Carme Ponsa
Miguel Ángel Ruiz
Mireia Castellà
ERC  

Ramir Roger
Maria Ester Martínez
Ricard Núñez
CiU  

Neus Serra
Jofre Serret
CUP  

Paco Márquez
Núria Casajuana
PP  

Ana Vega
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SocIETAT

Segona mostra de cuina 
pinedenca

Santa Susanna celebra Sant 
Isidre

Trobada de màquines 
tripulades de 5” a Pineda

Durant la trobada es va servir paella. Foto Yoyo

Els gegants van participar de les activItats. Foto Yoyo

Participants a la trobada de trens. Foto Yoyo

Els qui van visitar la plaça Sara Llorens van poder fer un bon 
aperitiu a preus populars. A més a més, durant tot el cap de set-
mana es van oferir diversos tallers culinaris, com ara un de gale-
tes, de magdalenes i també de cuina creativa. yy

La festa, celebrada a la plaça de l’illa, va comptar amb una plan-
tada dels gegants susannencs, que més tard van fer la passejada 
per la plaça. També hi va haver jocs de cucanya i una actuació de 
la Colla Castellera de l’Alt Maresme. Les sardanes i la rifa dels re-
gals van tancar la celebració. yy

Coincidint també amb la mostra culinària, la plaça Sara Llorens 
va acollir aquesta curiosa trobada amb els trens tripulats més pe-
tits del món. Grans i petits van poder passejar-se per les vies del 
tren instal·lades en aquest espai. yy

PALAfoLLS

Els nous representants co-
marcals d’aquesta tradició 
catalana són Eduard Pa-
rada (Hereu de Pineda de 
Mar) i Anaïs Calvo (Pubi-
lla d’Arenys de Mar). Un 
total de 16 candidats –vuit 
nois i vuit noies– van rea-
litzar els exàmens on se’ls 
va donar l’oportunitat de 
demostrar el seu coneixe-
ment sobre la comarca del 
Maresme i les tradicions 
catalanes. A banda de les 
proves escrites –tipus test 
i de redacció– els aspirants 
també van passar una pro-
va oral, en la qual hi parti-
cipaven un representant de 
cada municipi.

Els més ben valorats van ser 
doncs l’hereu pinedenc, que va 
rebre la faixa de mans d’Arnau 
Akhtar –qui ha estat hereu del 
Maresme 2014– i la pubilla are-
nyenca, a qui va cedir el lloc la 
palafollenca Cristina Riera, pubi-

lla del Maresme 2014. Les proves 
es van dur a terme al matí, i a les 
7 de la tarda es va fer la procla-
mació a la Plaça de Poppi. Els 
Gegants de Palafolls i la colla Di-
ablesfolls van acompanyar els re-
presentants del pubillatge català 
en una cercavila festiva. 

El grup del pubillatge del Ma-
resme 2015 el completen la torde-
renca Alba Novell, com a primera 
Dama, Nora Ortiz com a Dama, 
de Canet de Mar, i Marc Treser-
ras i Oriol Pons de Fadrins, de 
Calella i Santa Susanna, respecti-
vament. yy 

Proclamació del pubillatge 
comarcal a Palafolls

Els nous representants del pubillatge comarcal. Foto Yoyo
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ToRDERA

Els alumnes de 5è de primària de 
les escoles Ignasi Iglesias i La Rou-
reda van ser presents el passat mes 
de maig al mercat municipal dels 
diumenges, on durant el matí van 
estar venent productes creats per 
ells mateixos a través de les coo-
peratives que han engegat aquest 
any.

L’acció forma part del projecte 
Cultura Emprenedora, una ini-
ciativa pensada per fomentar les 
competències i els valors de l’em-
prenedoria a través de la creació i 
la gestió d’una cooperativa a l’es-
cola.

Com ja van fer els dos centres 
l’any passat, els alumnes s’encar-
reguen de crear i gestionar una 
cooperativa escolar real amb el 
suport de la comunitat educati-
va, l’administració i altres agents 
socials del municipi. El procés 
comporta la constitució de la co-
operativa, l’elecció del producte 
que es vol oferir, el disseny de la 
imatge corporativa, la difusió i la 

comunicació, la producció i ven-
da en un mercat local, l’aportació 
de part dels beneficis a projectes 
d’interès social i al final avaluació 
de la feina feta. Els treballs inicials 
van començar al novembre, quan 
els escolars van acostar-se a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà per fer 

entrega de la documentació per al 
registre municipal d’entitats.

A l’abril es van presentar les co-
operatives, que porten per nom 
Artístics i Unicart les de l’Ignasi 
Iglesias i CRAM i Tot Fet a Mà 
les de la Roureda. Els alumnes 
d’ambdues escoles van exposar 

al Teatre Clavé tot el procés de 
constitució de les cooperatives 
així com les accions dutes a ter-
me en el marc del projecte Cultu-
ra Emprenedora.

Aquesta primera experiència 
amb el món laboral va culminar 
en la venda dels productes elabo-

rats, cosa que es va dur a terme 
al mercat municipal dels diu-
menges. Cap a les 11 del matí els 
integrants de les quatre coopera-
tives van posar-se cara al públic 
per oferir els diversos productes 
que han anat preparant durant el 
curs.

La cooperativa Unicart ha donat 
el 10 % dels seus beneficis obtin-
guts per la venda dels seus pro-
ductes a la fundació El Rusc; els 
Artístics, ho han volgut donar a 
l’Associació de Voluntariat de Tor-
dera; Tot Fet a Mà, a Creu Roja, i 
el CRAM, als voluntaris de l’hos-
pital de Calella.

El projecte està impulsat per la 
Diputació de Barcelona, el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Ajun-
tament de Tordera (Regidoria 
d’Ensenyament i de Promoció 
Econòmica) i el suport tècnic de 
Valnalón. Entre els productes fa-
bricats per les cooperatives, molta 
artesania, com ara expositors de 
llibres fets amb CD’s antics i càp-
sules de cafè, i altres objectes de-
coratius amb feltre, entre altres. yy 

cALELLA

Les enramades o catifes de flors 
són un dels models d’art efímer 
català que més evoluciona i més 
repercussió social té des dels seus 
inicis. Aquesta tradició, que vol 
celebrar el Corpus i l’arribada de 
la primavera, va omplir de flors 
diversos carrers de la ciutat cale-
llenca: Indústria, plaça de Cata-
lunya, Balmes Jovara i Església. 
Enguany, diversos temes van cen-
trar aquestes catifes: la Capitalitat 

de la Sardana, al primer tram del 
carrer Indústria o els tres títols 
esportius aconseguits pel FC Bar-
celona en aquesta temporada van 
ser alguns dels més actuals. Tal i 
com marca la tradició, un cop fe-
tes i contemplades, cal desfer-les, 
i res millor que fer-ho amb una 
cercavila amb la companyia de 
la Colla Gegantera, amb els cap-
grossos, els gegantons Quirze 
i Minerva, la Llopa, en Joanot, 
Bernat i Elisenda, i el grup de 
gralles de la colla. yy 

Dues escoles de Tordera creen cooperatives

Catifes de Corpus a 
Calella

La parada de la cooperativa CRAM al mercat de Tordera. Foto Jordi Ciurana

A la tarda, es van desfer amb una cercavila. Foto Tino Valduvieco

«Els propis alumnes van 
vendre els seus productes 
al mercat dels diumenges»

«Han donat el 10 % dels 
beneficis a associacions 

sense ànim de lucre»
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cALELLA

L’aposta ferma de Calella pel turisme es-
portiu va apuntar-se un nou èxit a la llar-
ga llista d’esdeveniments que confien en la 
ciutat. Prop de 2.300 triatletes de 54 paï-
sos diferents van participar en la competi-
ció internacional Ironman 70.3, una de les 
més dures d’aquest esport que combina les 
proves de natació, bicicleta i cursa. Una de 
les xifres més destacades de l’edició d’en-
guany, i que alhora posa de manifest el 
ressò internacional de la prova és que gai-
rebé el 80 % dels esportistes inscrits eren 
estrangers, cosa que en les edicions ante-
riors no havia passat –els participants 
de fora de Catalunya no sumaven ni el 
50 %–. L’organització ha constatat també 
un increment en el nombre d’esportistes 
professionals inscrits.

En categoria masculina, l’alemany Jan 
Frodeno va ser el primer en creuar la línia 
d’arribada amb un temps de 4 hores 3 mi-
nuts i 28 segons. En segon lloc va quedar 
el també alemany, Maurice Clavel amb 2 
minuts i 14 segons més i el tercer lloc va 
ser pel belga Frank Van Lierde a 4 minuts 
20 segons del guanyador.

La danesa Camilla Pedersen va ser la 
guanyadora en la categoria femenina, 
revalidant així la victòria de l’any passat. 
El segon lloc del podi femení va ser per  
Lucy Gossage i Parys Edwards va quedar 

la tercera. Anna Rovira del Team Calella 
va aconseguir ser la novena classificada 
de la prova en aquesta categoria, el que 
significa que va ser la millor triatleta local 
femenina.

Ironman per a nens
El dia abans de la prova, més de 600 

nens i nenes d’entre 3 i 15 anys van tenir el 
protagonisme en aquesta festa de l’esport. 
El passeig Manuel Puigvert va acollir la 
cursa Ironkids, una prova que vol servir 
de motivació per als més petits, i per do-
nar també un caire familiar i festiu al cap 
de setmana.

De fet, tota la competició de l’Ironman 
70.3 Barcelona va transcórrer sense cap 
incident i en un territori que, un cop més, 
ha demostrat estar preparat per acollir 
aquest tipus de proves esportives. El di-
rector regional d’Ironman, Paul Huddle, 
va manifestar que “aquest esdeveniment 
no seria possible sense el suport de tota 
la comunitat, patrocinadors i voluntaris 
a qui agraïm la seva dedicació, però, so-
bretot, estem encantats amb la província 
de Barcelona i de la gran acollida que la 
ciutat de Calella fa sempre als atletes, que 
fan que se sentin com a casa”.

La prova, però en aquest cas en la versió 
de llarga distància –que duplica les mar-
ques d’aquesta versió– tornarà a Calella el 
4 d’octubre de 2015. yy 

ToRDERA

El conjunt blaugrana s’ha imposat al 
blanc i blau de l’Espanyol en les categori-
es Aleví A i B del Memorial Josep Barce-
ló de Tordera (jugadors nascuts els anys 
2003 i 2004). Les dues finals van acabar 
amb empat a 1 i a 2 gols, i es van decidir 
des del punt de penal. El Gimnàstic de 
Manresa es va imposar al València per 4 
a 3 a la final de Benjamins, jugadors de 
l’any 2005. En 2 dies s’han jugat 124 par-
tits. Hi ha hagut 56 equips de 25 clubs di-
ferents. La cerimònia de cloenda ha estat 
dedicada als voluntaris, més de 150 que 
treballen perquè tot sigui un èxit. Alguns 
dels voluntaris hi han participat des de la 

primera edició. 
El Memorial s’organitza cada any en 

memòria de Josep Barceló, un exjugador 
i exentrenador que va morir en un ac-
cident de trànsit. La força del Memorial 
són els voluntaris, més d’un centenar, que 
treballen de sol a sol perquè tot surti a 
la perfecció. El Barceló tanca una etapa 
dels alevins de segon any que fins aquest 
moment han estat jugant a F-7, i a partir 
de la propera temporada ja practicaran el 
futbol. Tots els participants, més de 700 
entre jugadors, entrenadors i delegats; 
estan allotjats en hotels de la zona. Cada 
equip també arrossega un bon nombre de 
seguidors. yy 

Esportistes de ferro El Barça fa el doblet al 18è 
Josep Barceló

La natació és la primera part de la prova. Foto Tino Valduvieco

Finalistes nascuts el 2004. Foto E. Paz
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bREUS

El Palafolls ja és equip de 
Segona Catalana

Campionat Europeu de 
Culturisme i Fitness

3r lloc per al CE Tordera al 
Trail Selva Marítima

Jugadors del Palafolls. Foto C.D. Palafolls

Participants al campionat europeu. Foto Yoyo

Els guanyadors de la competició. Foto Yoyo

Ho va aconseguir després d’empatar al Palastadium Lluís Moner 
contra el Tossa (2-2), a qui l’empat va deixar fora de la carrera cap 
a l’ascens. L’equip palafollenc va celebrar el títol de lliga i l’ascens 
a la nova categoria, en què la propera temporada s’enfrontaran al 
Tordera, que va aconseguir la salvació i al CD Blanes, que tam-
bé ha pujat. yy

El Pavelló d’Esports Municipal de Santa Susanna va ser escena-
ri d’aquesta important competició internacional, que va aple-
gar grans estrelles del món del fitness i també atletes amateurs. 
El campionat va comptar amb una forta repercussió mediàtica, 
amb la presència de mitjans de comunicació internacionals. yy

El tercer lloc al podi, va ser per als corredors del CET Xavier Gil i 
Carlos Galobardes, amb una marca de 2’12’41’’. Organitzada pel 
grup Fondistes Blanes, la cursa transcorre entre Tossa i Blanes 
resseguint la costa amb un recorregut de 24 km. yy

MALGRAT DE MAR

Més de vint entitats i grups espor-
tius van organitzar a les places de 
la Germana Campos i de Moguer 
una gran festa per mostrar la 
seva activitat als veïns del poble 
i, alhora, oferir un espai perquè 
nens i nenes poguessin conèixer 
i practicar esports que possible-
ment encara no coneixien.

Segons la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament malgratenc, orga-
nitzadora de la celebració, hi van 
participar unes 450 nenes i nens 
aproximadament, d’entre 3 i 14 
anys.

És la quarta edició d’aquesta 
festa, i tot i la davallada de parti-
cipació de clubs esportius respec-
te edicions anteriors, la ciutada-
nia segueix responent molt bé.

De fet, una de les activitats de 
més èxit van ser les dues classes 
de zumba organitzades pel com-
plex esportiu i de salut MES Mal-
grat, a les quals van assistir-hi 
una vuitantena de persones, la 
gran majoria dones. També hi va 
haver espai per a la petanca, els 
escacs, l’hoquei, el tennis, i al-
tres disciplines, com ara el Muay 
Thai. yy 

La Festa de l’Esport

Un tastet d’hoquei. Foto Yoyo
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bREUS

CEEB Tordera, campió de 
Catalunya

Marina González, 
subcampiona d’Espanya

Festa de l’esport a Calella

Foto de grup de l’equip. Foto CEEB Tordera

Les participants al Campionat. Foto Aj. de Malgrat / TTfotos.es

A punt per la sortida. Foto Team Calella

Nou èxit de les noies del Club Esportiu Escola de Bàsquet, que 
després de fer-se amb la lliga de segona catalana, ara s’han procla-
mat campiones de Catalunya en aquesta categoria, després d’im-
posar-se per 63 a 47 a l’IPSI de Barcelona. yy

La jove, de tan sols 12 anys, s’ha classificat com a subcampio-
na en les categories generals de barres paral·leles i d’equilibris 
al Campionat celebrat recentment a Salt. Més de 600 gimnastes 
han participat d’aquest campionat. yy

El Team Calella va organitzar un aquatló per als petits esportis-
tes. Una vintena de nens i nenes s’hi van acostar per participar i 
gaudir de la festa tot fent esport. Es van marcar diverses sortides 
segons l’edat, però la base sempre era la mateixa: un primer tram 
corrents per la sorra de la platja, un segon recorregut de nedo al 
mar i un últim tram de córrer.   yy

ToRDERA

L’equip del C.B. la Penya del 
Bistec de Tordera, format per 
Xavier Mena, Llorenç Serra, Jai-
me López, Jaume Carbó, José 
Luís Gómez, David Roura i Jo-
aquim Caballé, s’ha proclamat 
per primera vegada campió de 
Catalunya de bitlles catalanes, 
en el campionat disputat a Salo-
mó (Tarragonès), el passat 31 de 
maig, organitzat per la secció de 
bitlles de la Societat Cultural Sa-
lamonenca. L’equip del Maresme 
ja s’havia proclamat campió del 
grup 4 de Lliga Catalana aquesta 
mateixa temporada.

En aquesta 21a edició del cam-
pionat de Catalunya hi han parti-
cipat 15 equips de tot el país. Tots 
ells han disputat dues partides 
de classificació, i els cinc millors 
s’han classificat per a la final. 
L’equip de Tordera, que havia en-
trat com a cinquè millor equip en 
les partides de classificació, ha 
aconseguit en la final 359 punts, 
superant el C.B. Lloreta Kin de 
Cervera (357), el C.B. Vall-llobre-
ga (348), el C.B. Guinardó (338), i 
el C.B. la Galera (330), que va ser 
el campió de l’any 2014.

El passat dissabte 6 de juny, es 

va celebrar a Godall (Montsià), el 
Campionat de Catalunya Indivi-
dual per a les categories infantil, 
alevina i benjamina, amb la parti-
cipació de 34 nens i nenes repre-
sentant a 12 clubs de tot el país. 
Tots els nens i nenes van dispu-
tar dues partides i van demostrar 
que tot i la seva joventut també 
saben competir.

En infantil, Laia Roura (la Pe-
nya del Bistec), va quedar cam-
piona femenina, sent segona 
Irati Bort (Siuranenc d’Horta), 
i tercera Maria Igual (la Gale-
ra). En infantil masculí primer 
va ser Ricardo Gómez (la Penya 
del Bistec), seguit Àngel Asensio 
(Ponts), i Jordi Benzal (Castellse-
rà). yy 

Campionat Català de Bitlles

L’equip torderenc. Foto David Roura
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PUbLINoTÍcIA

Illa Fantasia: Un parc per a tots els públics

Diversió sense límits
22 atraccions aquàtiques, 3 macro-piscines amb 
milions de litres d’aigua, zona de pícnic amb 
més de 100 barbacoes... i la novetat d’aquest any, 
l’Aquasound Poolparty!
És una festa per a tota la família amb música, aigua 
i un fantàstic equip d’animació que us engrescarà  
a participar! Aquasound, cada dimecres de juliol 
i agost de 15 a 18 hores. No us ho podeu perdre!

Sorpreses i ofertes
Aquest estiu està farcit de sorpreses! Visiteu l’apar-
tat d’esdeveniments del nostre web. Tenim per a 
tots i totes les edats. Festes solidàries, esdeveni-
ments multitudinaris...
I si voleu repetir, amb l’oferta “torna per 5 €” po-
dreu tornar a venir un altre dia de la temporada, 
com el seu nom indica,  per només 5 €!
Així som, aptes per a tots els públics!

Molt a prop vostre
Estem ben a prop, a Vilassar de Dalt. Podeu ar-
ribar fàcilment en vehicle privat o  en transport 
públic. L’aparcament és gratuït.
Teniu a la vostra disposició autobusos i trens gra-
tuïts. Consulteu condicions  i horaris al nostre web 
www.illafantasia.com yy 

Illa Fantasia és un parc aquàtic familiar per a tots els públics. 
És l’únic parc aquàtic que pot obrir durant les nits d’estiu. 

Llums de colors, girafes gegants,  cinema a la fresca 
i moltes sorpreses més us esperen,

a tota la família, les nits de juliol i agost a Illa Fantasia.

 Finca Mas Brassó s/n.
VILASSAR DE DALT (Bcn)

Tel. 93 751 45 53
Fax 93 751 52 60

N 41º 30‘ 15,3“   |   E 02º 21‘ 50,4“
www.illafantasia.com
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dia 18
CalElla
Festa de l’Esport de la Minerva
9 h
Zona esportiva La Muntanyeta

Xerrada de nutrició: Alimentació 
immunològica
9.30 h
Local d’Oncolliga

Club de lectura històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Sreamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri

pinEda 
Taller-Concert: Tubs del món
18 h
Biblioteca Serra i Moret

malGraT dE mar
Concert de guitarra clàssica
10 h
Biblioteca La Cooperativa

dia 19
CalElla
Presentació conjunta: 
Lletraferides i l’Abanderat
19 h
Al Pati de la Biblioteca

Screamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri

pinEda dE mar
Taller: Aprendre a emprendre
18 h
Biblioteca Serra i Moret

Taller d’autoestima: Artesania de 
l’amor
19 h
Biblioteca de Poblenou

TordEra
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant 
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia

palafolls
Festival 4djazz
21.30 h
Teatre Municipal

Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet

dia 20
CalElla
Capital de la sardana: Web 
Confederació Sardanista de 
Catalunya
18.30 h
Casal l’Amistat

Capital de la sardana: Concurs de 
colles (bàsic)
22 h
Passeig M. Puigvert

Screamin’ Festival
20 h a 5 h
Fàbrica Llobet Guri

Festival de Patinatge Artístic
21 h
Zona esportiva La Muntanyeta

8a Marxa Nocturna de Calella
21 h
Camp de Futbol de Mar

pinEda dE mar
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i 
Taulet i Pl. Nova

III Trobada de Feres
19 h
Poblenou

Concert teatralitzat: Amadeus 
1791
22 h
Espai Sant Jordi

TordEra
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant 
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia

palafolls
Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet

Festa: Nit d’oracles
Matí i tarda
C/ Major

Festival de dansa oriental
18.15 h
Teatre Municipal

Sortida al castell de Palafolls
21 h
Gespa Joaquim Ruyra

Shopping Night
Fins a mitjanit
Comerços del poble

Aniversari Ràdio Palafolls: Hotel 
Cochambre
22.30 h
Plaça de Poppi

dia 21
CalElla
Festa de l’arrossada de Pequín
9 h
Plaça d’Espanya

Capital de la sardana: Audició
19.30 h
Passeig M. Puigvert

pinEda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i 
Taulet i Pl. Nova

Missa rociera
10 h
Barri Les Creus

Processó marinera
12 h
Platja dels Pescadors

Suquet de pescadors
14 h
Pl. Sant Pere Pescador

sanTa susanna
Concert de fi de curs de l’Aula de 
Música
18 h
Al Local Social

Audició de sardanes
19.30 h
Plaça Catalunya

palafolls
Cloenda Futbol Sala
Matí i tarda
Palauet

Fi de Curs escolar
10 h
Escola Ferreries

malGraT dE mar
Ofrena floral a la sardana
13 h
Monument a la sardana

Ballada de sardanes
19.30 h
Plaça Anselm Clavé

dia 22
CalElla
Campanya de donació de sang
Matí i tarda
Rierany dels Frares

pinEda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i 

Taulet i Pl. Nova

Lectura assistida amb un gos
18 h
Biblioteca Serra i Moret

dia 23
CalElla
Sant Joan: Rebuda de la flama del 
Canigó
20 h
Passeig M. Puigvert

pinEda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i 
Taulet i Pl. Nova

Revetlla de Sant Joan
20 h
Platja dels Pins

Revetlla de Sant Joan
21 h
Plaça del Carme

Revetlla de Sant Joan
21 h
Pistes de Pinemar

TordEra
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant 
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta
Tot el dia

Revetlla de Sant Joan: Arribada 
de la flama i sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Revetlla de Sant Joan
21 h
Local Social Mas Carbó

malGraT dE mar
Arribada de la flama del Canigó
19.30 h
Monument a la sardana

Revetlla de Sant Joan
21.30 h
Casal de jubilats

Revetlla de Sant Joan: Sopar i ball
22 h
Plaça Xesco Boix

dia 24
pinEda
Festa Major de Poblenou
Pl. del Sol, C/ Cervantes, C/ Rius i 
Taulet i Pl. Nova

30a Mostra de coques casolanes
17 h
Plaça de les Mèlies

Castell de focs artificials
23 h
Platja de Poblenou

TordEra
Festes veïnals: Sant Andreu, Sant 
Jaume i Mas Martí
A la pista coberta. Tot el dia

malGraT dE mar
Concert: Carrick Academy
17 h
Plaça Anselm Clavé
dia 25

CalElla
Club de novel·la històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Pineda 

Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i 
Moret

dia 26
CalElla
Conferència: Narrativa nord-
americana actual
19 h
Al pati de la Biblioteca

Nits d’Estiu Calella: Joan Dausà
22 h
Far

pinEda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i 
Moret

Presentació: Al terrat a l’hora 
calenta i altres relats
20 h
Biblioteca Serra i Moret

Festa i cinefòrum
20 h
C/ Maragall, 19

TordEra
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia

palafolls
Festival 4djazz
21.30 h
Teatre Municipal

malGraT dE mar
Festa d’estiu de l’av. Llevant
17 h-21.30 h
Esplanada Pavelló Germans Margall

dia 27
CalElla
2a Marxa de resistència La Llopa 
(56 km)
7 h
Riera Capaspre

1a Marxa La Llopa Petita (32 km)
8 h
Riera Capaspre

Fira del renaixement
10 h-21 h
Centre històric

16è Scooter Meeting
12 h-20 h
Passeig M. Puigvert

Cheapstock 2015: Mostra de 
cultura underground
16 h
Pati de l’Ós

Revetlla de Can Xena
21 h
C/ Església

pinEda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Bibl. Serra i Moret
Festa d’estiu
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dia 14 
CiClE dE CinEma i drETs 
Humans. Grup Amnistia 
Internacional de Blanes
La dona del drapaire de 
Danis Tanovic
Auditori del Centre Catòlic. 
20.30 h 

fins al 27 
ExposiCiÓ: miGuEl 
GElaBErT. Linescapes. 
Casa Saladrigas 

dE l‘1 al 30 
Viii jornadEs 
GasTronÒmiQuEs dEl 
suQuET dE pEix dE sa 
palomEra dE BlanEs

ExposiCiÓ Colla dE 
diaBlEs sa forCanEra
A la Biblioteca Comarcal

diEs 18 i 19 
donaCiÓ dE sanG
Biblioteca Comarcal

diEs 20 i 27 
rEGaTEs. CosTa BraVa 
sud CrEuErs i TrofEu 
EsTiu 2015. 
Club Vela Blanes 

dia 20 
fEsTa dE la diVErsiTaT i 
mosTra GasTronÒmiCa 
Plaça costat Pavelló 

diEs 20 i 21 
jornadEs dE CopEs 
CaTalanEs d’HandBol- 
finals Ciutat Esportiva 

dia 22
xErrada: la alEGria dE 
ViVir, amb Lila Lorenzo 
Biblioteca Comarcal
19 h

dia 23 
fEsTa rEVETlla dE sanT 
joan 
Barri la Plantera 

dia 24
13 fEsTa dEls ConTEs dE 
sanT joan 
Jardí Botànic Marimurtra
19 h

dia 25 
EsCalada al CasTEll dE 
sanT joan 
Grup Fondistes Blanes 
Sortida passeig de Mar 
19.30 h
 
Club de Lectura infantil
LA NENA NOVA de Macy 
Rudo
Biblioteca Comarcal
17 h

dEl 26 al 28 
fEsTEs dEl Barri dEl 
raCÓ d’En porTas

dia 27 
sopar solidari per la 
parròquia de Sant Pau de 
Dapaong (Togo) 
Placeta entre av. Francesc 
Macià i c. Isaac Albèniz 
19 h

dia 28
rEVETlla dE sanT pErE 
Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Blanes 
Plaça d’Espanya 
a partir de les 17.30 h

dia 29 
xErrada orGaniTZaTZE 
amb Pilar Auguet
Biblioteca Comarcal
19.00  h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

bLANES. juNYLLoRET. juNY

dia 18
Casino Costa Brava · 20.30h
fEsTiVal arT i CulTura
dE rÚssia a CaTalunya

Roca d’En Maig · 16-18 h
fEsTiVal BuEn ViajE
Música i dansa

Pl. Pere Torrent · 18 - 20.30 h
fEsTiVal fiEsTalonia
Música i dansa

Jardins de Santa Clotilde · 21 h
mÚsiCa, Vi i EsTrEllEs:
BlaumuT
Presentació nou disc
Pop català. Preu: 20 €

dia 19
Plaça de la Vila· 18-23h
fEsTiVal arT i CulTura
dE rÚssia a CaTalunya

dia 20
Pistes d’Atletisme · 9-21 h
aTlETismE: CampionaT
CaTalunya juVEnil i
junior

Pavelló Esports El Molí · 9-21 h
TornEiG fuTBol
sala fEmEnÍ

dia 20
10-21 h
mErCaT dEl Vi i formaTGE

Plaça de l’Església · 10-14h / 
16-23h
dia mundial dE la
mÚsiCa. Gran maraTÓ
dE mÚsiCa
Piano, música i cant. Sardanes 
21 h

Casa del Mar, Fenals · 17-19 h
CanTada popular
d’HaVanErEs

Plaça de la Vila· 19 h
fEsTiVal BuEn ViajE
Música i dansa

Plaça Església Parroquial
de Sant Romà · 22.30 h
sardanEs CoBla
BisBal joVE

dia 21
Teatre de Lloret · 21 h
mamma mia
Espectacle grup Ins Rocagrossa

Camp Futbol El Molí · 9-14 h
CampionaT dE CaTalunya 
dE fuTBol pEr a paralÍTiCs
CErEBrals

dia 23
Plaça Pere Torrent · 18-20.30 h
fEsTiVal fiEsTalonia
Música i dansa

Plaça de la Vila · 20 h
arriBada dE la flama
dEl CaniGÓ

diEs 24, 25, 26
Plaça Pere Torrent · 17.30-
23.30 h
Vii fEsTiVal inTErnaCional
folKlÒriC
Música i dansa

DIES 26-5/7
Platja Lloret · 9-18h
CampionaT EuropEu
d’HandBol plaTja
Sand dance

dia 27
Casa del Mar, Fenals · 17-19 h
CanTada popular
d’HaVanErEs

dia 27
Plaça de la Vila · 22.30 h
sardanEs CoBla
prinCipal dE lloBrEGaT

dia 28
Plaça de la Vila · 18-20.30 h
ConCErT Banda
CHislEHursT & sidCup
sCHool

DIES 28-30
Plaça Pere Torrent · 20-23 h
fEsTiVal
mundiCulTuras

DIES 28-30
Barri dels Pescadors · 22 h
fEsTa popular Barri
pEsCadors
CanTada d’HaVanErEs
– CrEmaT

Tot el dia
Can Xaubet

Revetlla
21 h
Pistes de Pinemar

Lliurament de premis Cinemart
21 h
Sala Multiespai Biblioteca Serra i 
Moret

Lliurament de premis Concurs de 
Guions de Curtmetratges
21 h
Sala Multiespai Biblioteca Serra i 
Moret

TordEra
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia

palafolls
Mostra d’art Fisures
11.30 h

dia 28
CalElla
Fira del renaixement
10 h-21 h
Centre històric

Campanya de donació de sang
10 h-14 h
Rierany dels Frares

pinEda
Festival CINEMART
Sala Multiespai Biblioteca Serra i 
Moret

TordEra
Festes veïnals: Sant Pere
A la pista esportiva
Tot el dia

palafolls
Festival de patinatge
Palauet

malGraT dE mar
Festa de Sant Joan i Sant Pau
19.30 h
Plaça Anselm Clavé

Sardanes
20.30 h
Plaça Anselm Clavé

dia 29
palafolls
Club de lectura
20 h
Biblioteca Enric Miralles
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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

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

Juny Juny
coSTA
fRANcIToRRA
bADIA
coLLS
coLLS
fRANcIToRRA
ALbA
vIvAS
MIR
SEGARRA
ALbA
ALbA
LLobET
coSTA

TIbURcIo
TIbURcIo
TIbURcIo
TIbURcIo
TIbURcIo
vENDRELL
vENDRELL
LUcEA
vENDRELL
vENDRELL
vENDRELL
vENDRELL
MARcovAL
MARcovAL

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

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

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

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

fARMàcIA vENDRELL 
C/ Ral, 84 bis.  
Tel: 937640655

fARMàcIA DE TIbURcIo 
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 937642141

fARMàcIA MARcovAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 937640992

fARMàcIA MATEoS 
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 937640455

fARMàcIA LUcEA
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 937650875

MALGRAT DE MAR
(servei diürn)
fARMàcIA voN cARSTENN
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 937612823
Guàrdia durant tot el mes

Aquest espai
està disponible

per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
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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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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
cENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

MALGRAT
fARMàcIA cARLoS 
JUAN PEñA
C. joan Maragall
fARMàcIA ENRIQUE 
ToRRUELLA
C. Girona
PASTISSERIA 
GUTIERREz 
C. del Carme
cAPRAbo
Avinguda del Carmen
REST. ESTANy 
C. de l’Estany
XALoc MALGRAT
C. del Mar

PALAfoLLS
bENzINERA GALP
Cta. Accés Costa Brava
cASAL DELS AvIS
Avda. Costa Brava
bAR EL cAfè DE 
PALAfoLLS
C. Francesc Macià
fARMàcIA SoLÉ
Av. Pau Casals
oULET PERfUMS
C. Major

ToRDERA
MILAR ToRDERA 
Camí Ral
bAR 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!

  EL foGÓ DE LA MARINA

suQuET dE pEix

INGREDIENTS PER A 4 PERSoNES
• Brou de peix
• Rap
• Lluç
• ½ kg de sèpia o calamar
• ½ kg d’escamarlans
• ½ kg de musclos
• ½ kg de cloïsses
• 4 patates
• 1 ceba
• 1 pebrot verd
• ½ pebrot vermell
• 2 cullerades de polpa de nyora.
• 1 copa de brandi (vi cremat)
• Oli d’oliva, sal i pebre

PER A LA PIcADA
• 50 g d’ametlles
• 4 grans d’all
• 2 llesques de pa
• uns brins de safrà.
• julivert

PREPARAcIÓ
Comencem obrint els musclos i les cloïsses al vapor; el brou de 
bullir-los el colem i l’aprofitem per al guisat.
Fem un sofregit amb la ceba, el pebrot vermell i verd i el to-
màquet ratllat. Quan sigui tot ben cuit , hi afegim una mica de 
brou de peix i ho triturem. A continuació, reservem.
En una cassola hi posarem 3 o 4 cullerades d’oli, fregim els 
grans d’all i les llesques de pa. Ho posem al morter, juntament 
amb les ametlles, el julivert i uns brins de safrà. Fem la picada.
A la mateixa cassola, posem els escamarlans amb una mica de 
sal, hi donem unes voltes i reservem.
Afegim la sèpia o calamars, ho deixem fregir uns minuts i, a 
continuació, hi  afegim les patates tallades a trossos grans, 
2 cullerades de polpa de nyora i la copa de brandi. Seguida-
ment, el sofregit, sal i pebre. Cobrim amb el brou de peix i hi 
afegim la picada.
A mitja cocció de la patata, afegim el rap i el lluç. uns 10 mi-
nuts abans d’acabar la cocció hi posem les cloïsses, els mus-
clos i els escamarlans.
Ha de quedar amb bastanta salsa; està deliciosa per menjar 
amb pa! 

 Manoli Bustamante Bustamante
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ENTREVISTA

Des de les aules de l’institut Sa Pa-
lomera de Blanes a les de didàcti-
ca de les matemàtiques de la Uni-
versitat de Barcelona. Allà on ha 
ensenyat ha encomanat la passió 
per les matemàtiques. Avui, amb 
més temps que mai per dedicar a 
la divulgació, el ja jubilat Anton 
Aubanell segueix essent el Profes-
sor de Matemàtiques de qui tant 
podem aprendre.

Anton, com es fa per convertir 
les matemàtiques en mediàti-
ques i atractives?
Deixant-se seduir pel seu encant! 
Les matemàtiques són una de les 
creacions més formidables del 
geni humà i una de les eines més 
potents per descriure, analitzar i 
preveure els fenòmens del món 
que ens envolta. Quan es mostra 
aquesta cara de les matemàtiques, 
alhora bella i rigorosa, potent i 
amable, són realment atractives 
per a tots els públics!
Tinc un amic que afirma que hi 
ha dos tipus de persones: aque-
lles a les que agraden les mate-
màtiques i aquelles que encara no 
saben que els agraden. És maco 
contribuir a que les descobreixin!

Per quin motiu les mates han es-
tat històricament una assignatu-
ra poc estimada a l’escola i ins-
titut? 
Ben segur que hi ha diversos mo-
tius. Tanmateix en podríem asse-
nyalar tres:
-La necessària abstracció que re-

quereix la matemàtica a vegades 
és difícil d’assolir per als alumnes.
-El llenguatge simbòlic que s’uti-
litza en matemàtiques, a vegades, 
pot tenir, per alguns alumnes, al-
guna cosa de críptic.
-El fet que, en el coneixement ma-
temàtic, si no es té ben assolit un 
esglaó és difícil passar al següent 
pot comprometre la progressió de 
l‘alumnat.
Per a moltes persones les mate-
màtiques continuen “vivint” en 
aquell món bi-dimensional que 
anomenem pissarra i en aquells 

inacabables quadernets d’exer-
cicis repetitius. Des de fa temps 
mestres i professorat treballen de 
ferm en presentar les matemàti-
ques a l’escola amb una metodo-
logia més viscuda, més experi-
mental, més immergida en un 
ambient de repte, amb més ar-
gumentació i menys por a l’error, 
amb més reflexió i menys recep-
tes... A la llarga això donarà fruits 
importants!

Periòdicament, amb la sortida a 
la llum dels resultats de l’infor-

me PISA i altres indicadors tor-
nem a qüestionar la qualitat del 
sistema educatiu al nostre pa-
ís. On rau el problema, si és que 
n’hi ha algun, del nostre sistema 
educatiu? 
El sistema educatiu és un ésser 
viu molt complex i cal ser curo-
sos a l’hora de simplificar valora-
cions i diagnòstics. Tanmateix (i 
això es veu molt clarament en el 
cas de les proves PISA) potser te-
nim una tradició acadèmica més 
propera a la presentació teòrica 
de conceptes que a la seva apli-
cació pràctica, que busca assegu-
rar més coneixement general que 
la seva funcionalitat concreta. En 
el cas de les matemàtiques, actu-
alment, s’observa un esforç per 
anar portant, cada cop més, “tros-
sets de món” a classe que perme-
tin contextualitzat els coneixe-
ments.  Hem d’esperar que aquest 
procés vagi donant fruit!
La idea de “competència” que ara 
està tan present en el món educa-
tiu pot contribuir a aquest procés 
que no tan sols busca el coneixe-
ment de les coses sinó també la 
capacitat d’aplicar-les a l’entorn 
real. Probablement aquest és una 
bon camí de millora!

El passat desembre, a la teva 
darrera classe de didàctica de 
les matemàtiques a la Universi-
tat de Barcelona, vas llegir la te-
va emotiva i sincera“Carta a un 
professor novell”. Què li diries a 
un jove que està a punt d’entrar 
a l’aula de secundària com a nou 
professor?

El felicitaria per la seva elecció: 
l’ensenyament en general i l’ense-
nyament de les matemàtiques, en 
particular, és una de les activitats 
professionals més boniques que 
puguin fer-se.
Li diria que no perdés mai una 
visió positiva de l’alumnat i de la 
seva feina, que sapigués trobar 
aspectes que el motivin, que l’im-
pulsin a innovar, que el facin sen-
tir bé en la feina... 

«Hi ha dos tipus de 
persones: aquelles a les que 
agraden les matemàtiques

i aquelles que encara no 
saben que els agraden»

Que conegui bé la matèria que ha 
d’ensenyar i que no pari de buscar 
eines didàctiques per ensenyar-la 
millor (inventant, compartint, 
aprenent... formant-se contínua-
ment!).
Que es mostri entusiasta, encara 
que a vegades li costi!. 
Que descobreixi que cada clas-
se és especial, que cada problema 
matemàtic que es planteja a classe 
és una aventura...
Que no es deixi aclaparar pels pe-
tits conflictes que necessàriament 
sorgeixen i que els gestioni amb 
serenor i equilibri.
Què senti un profund respecte 
per a l’alumnat i que mostri un 
punt d’afecte. Que estigui con-
vençut que tothom pot fer coses 
en matemàtiques i que cal que 
tot alumne tingui petits (o grans) 
èxits matemàtics que l’ajudin a 
avançar. yy

«Les matemàtiques són una de les 
creacions més formidables del geni humà»
  PEP ANTON VIETA

Anton Aubanell en una de les seves xerrades divulgatives
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ca de les matemàtiques de la Uni-
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per les matemàtiques. Avui, amb 
més temps que mai per dedicar a 
la divulgació, el ja jubilat Anton 
Aubanell segueix essent el Profes-
sor de Matemàtiques de qui tant 
podem aprendre.

Anton, com es fa per convertir 
les matemàtiques en mediàti-
ques i atractives?
Deixant-se seduir pel seu encant! 
Les matemàtiques són una de les 
creacions més formidables del 
geni humà i una de les eines més 
potents per descriure, analitzar i 
preveure els fenòmens del món 
que ens envolta. Quan es mostra 
aquesta cara de les matemàtiques, 
alhora bella i rigorosa, potent i 
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esglaó és difícil passar al següent 
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amb més reflexió i menys recep-
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ENTREvISTA A ANToN AUbANELL (DIvULGADOR MATEMàTIC)


