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Hi han participat membres de diversos cossos policials vinguts d’arreu del territori espanyol. Les 
jornades -durant les quals hi va haver ponències sobre la col·laboració entre els gossos i els cossos 
policials en operacions antidroga- es van cloure amb una exhibició oberta a la ciutadania. P. 16

L’Alt Maresme més folklòric
Un dels conjunts participants a les JIF 2015. Foto Tino Valduvieco

tECNOLOGIA P. 22

Èxit a la 9a Llopasfera 
La trobada anual ha reunit 120 

amants de la tecnologia.

COMERÇ P. 2

Malgrat de Mar es posa 
de moda
Estan preparant una Shopping 

Night amb desfilada inclosa.

SOCIEtAt  P. 17

Holi solidari
Palafolls celebra la festa dels 

colors per recaptar diners per a 

en Pol. 

SOCIEtAt P. 17

Marató de sang a 
Pineda
Diversos col·lectius s‘impliquen 

en l‘organització d‘activitats 

complementàries.

SUMARI

Rècord d’inscrits a l’Ironman

participants a la trobada. Foto Yoyo

El públic animant els esportistes va ser present en gran part del recorregut. Foto Tino Valduvieco

La triatló de llarga distància amb punt de sortida a Calella ha batut rècords de participació en 
aquesta nova edició. Cap a 2.700 esportistes hi han participat, la gran majoria d‘ells interna-
cionals. També internacionals han estat els guanyadors de la prova. P. 25

Malgrat acull una trobada 
de gossos policia

Calella, Malgrat de Mar i Pineda s’aboquen a les trobades internacionals per estirar la temporada turística i intentar lluitar contra l’estacionalitat. Les opcions són d‘allò més diverses. Des d’aprendre danses 
tradicionals del món, com en el cas de les Jornades Internacionals Folklòriques -inaugurades a Calella- fins al Concurs de Bandes i Majorettes de Malgrat, passant per la trobada de Cant Coral Europeu de 
Pineda de Mar. Més informació p. 15
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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

MALGRAt dE MAR

L’empresa de gestió turística 
Malgrat Turisme ja ha posat fil 
a l’agulla per afrontar una nova 
‘temporada baixa’, amb l’etern ob-
jectiu dels municipis que es deuen 
a la pràctica turística: la desestaci-
onalització. El passat 28 de setem-
bre els treballadors de l’empresa 
van sortir al carrer per comme-
morar el Dia Mundial del Turis-
me, obsequiant tots aquells que 
es paraven a la paradeta ubicada a 
l’avinguda Costa Brava. A la tarda 
també es va dur a terme una tro-

bada de puntaires. Dies després, el 
3 d’octubre, les instal·lacions de Ca 
l’Arnau van ser l’escenari triat per 
la regidoria de Turisme i Comerç 
per dur-hi a terme un càsting de 
models. El proper dissabte 17 el 
municipi malgratenc celebrarà di-
verses activitats en la mateixa línia 
de dinamització del comerç local i 
també el sector de la restauració, 
que inclourà una Shopping Night 
i una desfilada de models. És per 
això que l’ajuntament va convocar 
part de la ciutadania -homes i do-
nes a partir de 14 anys i amb una 
alçada mínima d’1,70- a aquest 
càsting per comprovar si el seu 
perfil encaixava dins els paràme-
tres que s’estaven buscant.

La regidora de Comerç i Tu-
risme, Carme Ponsa, va explicar 

que el càsting va ser dirigit per 
un professional de la moda i que 
“tots els que s’hi presentessin re-
brien assessorament”. Un cop s’ha 
seleccionat els models s’ha dut a 
terme uns assajos per practicar la 
passarel·la.

La desfilada de moda és una 
de les activitats que es faran al 
carrer el dissabte 17 d’octubre 
amb l’objectiu de dinamitzar el 
comerç local. També hi haurà 
una Shopping Night i diverses 
activitats complementàries, com 
actuacions musicals en diversos 
indrets del municipi. yy

Malgrat de Mar també es posa 
de moda

«Malgrat Moda vol 
promocionar el comerç 

local i el sector de la 
restauració»

«Hi haurà una desfilada 
de moda i actuacions de 

música en viu»

Una de les aspirants a model, durant la prova per participar a la desfilada. Foto Yoyo

Resultats electorals

La interpretació dels resultats de les eleccions del 27-S han estat 
variades.
Per la gran majoria de la premsa europea i americana el resultat ha 
estat una victòria dels independentistes.
Per a molts mitjans espanyols, el resultat ha estat un fracàs d’en Mas.
L‘enorme disparitat ve avalada per la interpretació dual entre el 
seu caràcter legal d‘eleccions legislatives i la seva intenció de 
plebiscitàries. La premsa espanyola en general, negava abans de les 
eleccions que aquestes tinguessin caràcter plebiscitari. 
Aquesta opinió va canviar en comprovar que els diputats 
explícitament favorables a la independència sumaven 72 escons, 
és a dir: majoria absoluta. 
Calia fer un gir i buscar el costat feble d’aquesta victòria. De sobte 
l‘important és el nombre total de vots, com si s‘hagués fet un 
autèntic referèndum amb una pregunta a la que respondre Sí o No.
No es pot saber on haguessin anat els vots que han obtingut altres 
formacions que no apostaven per el sí però tampoc han defensat 
el no. On haguessin anat aquests vots en cas de referèndum, a Sí 
o a No?
No es pot saber i és deshonest comptar-los com a vots del no o del 
sí perquè aquesta pregunta no ha estat formulada.
Si es vol saber exacte quants vots té el Sí i quants el No s’ha de 
convocar un referèndum. Com es va fer a Escòcia amb l’autorització 
del govern  britànic. El govern espanyol, però, encara no ha volgut 
autoritzar-lo.  yy
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CALELLA

Els més petits van ser els 
protagonistes del primer acte 
de la celebració, amb el pregó 
infantil que va preparar l’Es-
cola Pia amb la col·laboració 
d’algunes entitats locals com 
ara els Castellers i els Gegan-
ters, que precisament van apro-
fitar l’avinentesa per presentar 
en societat el seu nou gegantó: 
El Nan del Flabiol. Després del 
pregó, una representació teatral 
en què un nen explicava a un vi-
sitant aspectes propis de la ciu-
tat. La capitalitat de la sardana 
també hi va ser present, ja que 
els alumnes van fer una ballada 
de la composició de Vicenç Bou 
“Record de Calella”. L’Agrupa-
ment Escolta Montnegre va po-
sar la nota dolça, amb una xoco-
latada popular. Unes hores més 
tard les filles de Josep Riera, van 
donar el tret de sortida oficial, 
amb un pregó molt especial. La 
Capitalitat de la Sardana, el 65è 
aniversari de l‘Agrupació Sar-
danista -de la qual Riera n‘era 
el president- i el 88è Aplec Pai-
ral van ser pretext suficient per 
posar en relleu la importància 
d‘aquesta dansa catalana en la 
història local.

També hi va haver lloc per 
a d‘altres tradicions, com ara el 
correfoc, que es va dur a terme el 
dissabte al vespre amb la partici-
pació dels amfitrions, els Udols 
de Foc i les colles convidades de 
Palafolls, Tordera i Cabrils.

Diumenge va ser la jornada 
gegantera, amb una trobada que 
va aplegar fins a 14 colles vingu-
des d’arreu de Catalunya. La co-
lla local va treure al carrer el seu 
reguitzell de capgrossos, els ge-
gantons i en Quirze i la Minerva, 
els gegants.

Pel que fa a les propostes mu-
sicals, èxit a les barraques, que 
van fer una aposta pels grups 
emergents i de referència i nou 
èxit del festival de Jazz i Blues de 
Calella, que va celebrar la seva 
24a edició.

La Fira del Món

La 35a edició de la Fira de 
Calella i l’Alt Maresme ha donat 
el tret de sortida a un nou mo-
nogràfic, aquest cop dedicat al 
turisme i a la seva importància 
per a la ciutat. Durant tres dies 
el passeig Manuel Puigvert va 

tornar als orígens, a l’arribada 
dels primers turistes, que més 
endavant es convertirien en una 
part molt important del mo-
tor econòmic de la ciutat. L’acte 
d‘inauguració va ser presidit per 
l’aleshores conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, que no va 
dubtar a parlar de «gran encert» 
en l’aposta de l’organització per 
aquesta temàtica. De fet, el ma-
teix departament ha signat un 
conveni amb el consistori cale-
llenc per donar suport de ma-
nera activa en la promoció de 
la Fira. La intenció de tot plegat 
és construir un relat el més en-
tenedor i accessible possible per 
a tots els ciutadans. Puig consi-
dera que el turisme no només 
és positiu en termes econòmics, 
sinó que l’intercanvi cultural i la 
part emotiva també hi interve-
nen de manera molt important. 
En aquest sentit va parlar de la 
«imprescindible» col·laboració 
entre els sectors públic i privat. 
La inauguració també va comp-
tar amb l’actuació de Landry el 
Rumbero, un dels artistes resi-
dents del certamen. Tots els ac-
tes van ser seguits per un nom-
brós públic. yy

Tradició, música i cultura a la Festa Major de la 
Minerva 2015

Mostra de plats casolans. Foto Tino Valduvieco

la sardana va ser molt present a la FM. Foto Tino Valduvieco
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CALELLA

El dia 1 d’octubre se celebra 
el Dia Mundial de la Gent Gran, 
i molts municipis organitzen acti-
vitats diverses dedicades a aquest 
col·lectiu. És el cas de Calella, on 
després d’un cap de setmana d’in-
tensa activitat, el passeig Manuel 
Puigvert va acollir la tercera edi-
ció de la Fira de la Gent Gran. Es 
tracta d’una iniciativa dedicada 
plenament a la gent gran, i on du-
rant dos dies es realitzen activitats 
d’acord amb el seu públic. Així, 
per exemple, s’hi van poder fer ta-
llers esportius, com ara el de gim-
nàs o Tai-Txi, d’altres per exercitar 
la memòria i també activitats lúdi-
ques, com les bitlles catalanes i la 
petanca. També es va dur a terme 

una taula rodona titulada “diàlegs 
intergeneracionals” -on persones 
de diverses edats van exposar i 
compartir la seva visió sobre la 
gent gran-, recital de poesia, xo-
colatada solidària, espectacle de 
playback i mostra de dansa, ver-
mut als avis de les residències de 
Calella amb lliurament d’obsequis 
i sardanes.

La Fira de la Gent Gran l’ha 
organitzat l’Ajuntament de Calella 
amb la col·laboració i participació 
de diverses entitats del municipi: 
l’Esplai EspaiCaixa, Amics de la 
poesia de Calella, Associació Sant 
Quirze de Calella, Calella Marxa, 
Puntaires del Casal l’Amistat, Ta-
ller de randes de coixí, Associació 
de Comerciants de Calella, Volun-
taris i Amics de l’Hospital, Fun-
dació Hàbitat Solidari de Calella, 
Associació de Dones de Calella, 
Oncolliga i de les residències de la 
ciutat. Totes elles han fet possible 

la creació d’aquest espai pensat 
per millorar la qualitat de vida de 
les persones grans.

Programa Cuida’m

Aprofitant l’avinentesa de la 
fira, Calella ha presentat el pro-
grama Cuida’m, un conjunt de 
mesures que pretenen englobar 
tots aquells projectes destinats a la 
gent gran amb la voluntat d’oferir-
los atenció, la cura i la protec-
ció necessàries per viure aquesta 
etapa de la vida amb dignitat i 
la millor qualitat de vida possi-
ble. Per ara hi ha engegats fins a 
7 projectes, entre ells, la creació 
d’una guia local per fer front als 
maltractaments de les persones 

grans, l’edició del llibre Val la pena 
saber: mesures jurídiques i recull 
de drets i deures, o la creació d’una 
xarxa d’establiments que s’adhe-
reixen al programa amb l’objectiu 
de detectar possibles situacions 
de risc vers la gent gran, canvis 

en la seva rutina diària, en el seu 
comportament o en el seu aspec-
te, etc. Aquests comerços estaran 
identificats amb un adhesiu que 
els acredita com a participants del 
programa Cuida’m. yy

CALELLA

Sota el títol “Aperitius de Fes-
ta Major”, aprofitant la proximi-
tat de l’esdeveniment, el passat 
17 de setembre l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
calellenc va realitzar un taller de 
cuina gratuït. L’objectiu, promo-
cionar el consum dels produc-
tes frescos que es poden trobar 
al recentment reformat Mercat 

Municipal de la ciutat. Precisa-
ment va ser al mercat on es va 
dur a terme el taller, en el qual hi 
van participar prop de quaranta 
persones, que van aprendre en 
directe a elaborar diverses tapes 
i aperitius, alguns d’ells ben so-
fisticats, com ara els farcells de 
botifarra negra i poma, el pinxo 
de bacallà amb ceba caramel·lit-
zada i romesco o els espirals de 

seitó amb vinagre de gerds.
Tant els participants com els 

paradistes del Mercat Municipal 
han valorat molt positivament 
aquesta iniciativa, ja que activi-
tats com aquesta contribueixen a 
la promoció de l’alimentació sa-
ludable i a la dinamització i pro-
moció del Mercat Municipal. El 
taller va anar a càrrec de la mes-
tra de cuina Montse Tàpia, que 
es defineix a ella mateixa com 
a comunicadora i divulgadora, 
però abans que tot, cuinera. 

Els participants ja van poder 
realitzar tapes en els àpats de 
Festa Major. yy

«El programa Cuida’m 
treballa en set eixos 

diferents de suport a la 
gent gran»

«Calella ha celebrat la 
tercera edició de la Fira de 

la Gent Gran»

La gent gran, protagonista a Calella

Calella promociona la ‘cuina de mercat’

Entre altres activitats, hi va haver partides de dòmino. Foto Tino Valduvieco

participants del taller. Foto Ajuntament de Calella

«El taller s’ha dut a terme 
amb productes que es 

poden trobar al Mercat 
Municipal»

«Una quarantena de 
persones van aprendre 

a fer tapes variades i 
sofisticades»



LA MARINA   5octubre De 2015



6   LA MARINA octubre De 2015

bLANES

L’Ajuntament de Blanes dema-
na a CatSalut que ajudi la Corpo-
ració de Salut Maresme la Selva a 
millorar la situació de l’Hospital 
Comarcal de la Selva. 

Actualment la direcció de la 
Corporació està negociant amb 
CatSalut el Pla d’Infraestructures 
futures, així com altres aspectes de 
l’atenció sanitària en aquesta zona, 
i en aquest sentit hi ha programa-
des diferents reunions que tindran 
lloc properament. Per això, des de 
l’Ajuntament de Blanes s’ha pres la 
iniciativa de fer l’escrit que, des-
prés que s’hagi consensuat entre 
tots els grups, es farà arribar a l’ad-
ministració catalana. 

Si bé s’ha conclòs que el nivell 
assistencial que es dóna al centre 
és bo, el que es demana és que es 
pugui créixer a nivell d’infraes-
tructures ampliant els quiròfans, 
que actualment són insuficients, 
així com en aspectes organitzatius 
i de procediment. 

Des de la direcció de la Cor-
poració de Salut del Maresme i 
la Selva s’ha apuntat que aquestes 
mancances cal solucionar-les per 
poder millorar la gestió en pics es-
tacionals i en casos puntuals que 
es puguin donar -com per exem-

ple, una epidèmia de grip-, així 
com per afrontar nous serveis que 
es volen posar en marxa propera-
ment. En aquest darrer sentit, de 
cara al mes de novembre es posarà 
en marxa una campanya de detec-
ció precoç del càncer de còlon a 
Blanes. 

La trobada s’ha fet arran de 
l’aprovació d’una moció amb la 
unanimitat de totes les forces mu-
nicipals al ple municipal del pas-
sat 30 de juliol. A la moció es va 
incloure demanar que es mantin-
gués una reunió amb la Direcció 
de la Corporació, així com amb 
representants de cada grup polític 
i del Comitè d’Empresa de l’hos-
pital. L’objectiu era tractar l’anunci 
que s’havia fet llavors que es tan-
carien 12 llits de la planta de trau-
matologia de l’Hospital Comarcal 
de la Selva a Blanes de cara al mes 
d’agost. 

Els grups polítics municipals 
han estat representats a la reu-
nió, a banda de l’alcalde de Blanes 
Miquel Lupiáñez (PSC), per di-
versos regidors i regidores: Joan 

Salmerón i Marian Anguita (ICV-
EUiA), Txell Salarich (CDC), Al-
bert Sanz (ERC), Margarita Santo 

(Ciutadans), Lluís Yubero (Ba-
tega per Blanes) i Jaume Pujadas 
(CUP). 

La direcció de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva ha 
participat amb el seu president, 
Albert Fernández Terricabras; la 

directora-gerent, Núria Constans; 
i el director assistencial, Joan 
Miquel Carbonell. Per la seva 
banda, en representació del 
Comitè d’Empresa han assistit 
Edgar Felip, Juanjo Contreras, 
Rosa Manzano, Sandra Briz i 
Agnès Ribera. yy

Blanes reclama millores a CatSalut

Trobada de polítics, treballadors i membres de la Corporació. Foto Aj. Blanes

«Seuen en una mateixa 
taula polítics, Corporació 

de Salut i treballadors»

«Reclamen actuacions 
per poder millorar la 

gestió en pics estacionals i 
puntuals»
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CALELLA - ACN

El jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 17 de Barcelona ha 
condemnat el Servei Català de la 
Salut, la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva i l’Asseguradora 
Zurich a pagar 200.000 euros als fa-
miliars d’una pacient a qui no van 
diagnosticar correctament un càn-
cer d’ovaris a l’Hospital de Calella. 

El Defensor del Pacient, que ha 
exercit la defensa de la víctima, ex-
plica que inicialment els metges van 
extirpar l’úter i els ovaris de la dona 
assegurant que es tractava d’un tu-
mor benigne, però anys més tard 

es va demostrar que la infecció era 
maligna. 

La sentència recull que els 
metges van extirpar els ovaris i 
l’úter de la pacient l’any 2004, con-
cloent que es tractava d’un tumor 
benigne. D’aquesta manera, la 
dona no va rebre cap tractament 
de quimioteràpia ni cap control 
oncològic. Cinc anys més tard, però, 
va acudir a l’Hospital de Calella i di-
verses proves mèdiques van consta-
tar l’existència d’una “massa pèlvica”, 
de la qual va ser operada l’abril de 
l’any 2010 i amb la qual posterior-
ment els metges van determinar 

que es tractava d’un tumor maligne. 
Després de diverses operacions, de 
ser traslladada a l’Hospital de Mata-
ró i de rebre tractament a l’Hospital 
de Bellvitge, la pacient va morir l’oc-
tubre del mateix any.

Dels 200.000 euros, 160.000 són 
pel marit de la víctima, mentre que 
cadascun dels fills té dret a 20.000 
euros. Al mateix temps, fixa que el 
Servei Català de la Salut, la Corpo-
ració de Salut del Maresme i la Selva 
i l’Asseguradora Zurich hauran de 
pagar 21.000 euros per despeses ju-
dicials i retornar als afectats les taxes 
judicials. yy

Condemna per un diagnòstic erroni

Hospital sant Jaume de Calella. Foto Joan Ferrer

SOCIEtAt

Quadres en moviment 

Jornada de Caudiciformes i 
Suculentes al Marimurtra

Collection - digital Art - Motion Graphics

Visita guiada al jardí. Foto Fundació Carl Faust

Aibo Krkic, artista resident a 
Tordera des de fa anys, exposa 
fins el dia 18 les seves obres a di-
versos establiments comercials 
de Blanes.
Krkic treballa el vídeo utilitzant 
programes d’efectes especials i 
de videojocs. D’un treball de 20’’ 
a 30’’ en treu un frame (imatge) 

i en fa un quadre. Al costat del 
quadre hi ha un codi QR que 
ens permet veure tot el procés 
creatiu.
La mostra es pot veure a una 
quinzena d’establiments dife-
rents. Una mostra que ha gene-
rat la curiositat de clients i via-
nants. yy

La I Jornada de Caudiciformes 
i Suculentes, organitzada per la 
Fundació Carl Faust, ha tingut 
lloc al Jardí Botànic Marimurtra 
de Blanes amb una cinquantena 
de participants. El programa de 
la Jornada ha tingut dues parts 
ben diferenciades. La primera, 
al matí, ha consistit en quatre 
conferències que han ofert des-
tacats botànics, jardiners i pro-

fessionals del sector dels vivers, 
coneixedors d’aquests tipus de 
plantes. 

A la tarda el programa ha con-
sistit en unes visites guiades 
pel Jardí Botànic Marimurtra a 
càrrec del taxonomista de Ma-
rimurtra, Xavier Argimon, i del 
jardiner del mateix Jardí Botà-
nic, Ivan Soto. yy

Jornades europees del patrimoni

Jardins de santa Clotilde. M.A. Comas

Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre 
s’han programat visites guiades i 
portes obertes a diferents equipa-
ments culturals de Lloret de Mar. 

Així es va poder visitar el Museu 
del Mar, Can Saragossa, els Jar-
dins de Santa Clotilde, el castell 
de Sant Joan i el cementiri Mo-
dernista. 

Aquestes jornades, que se cele-
bren a nivell internacional amb 
el suport del Consell d‘Europa 
des de 1991, pretenen fomentar 
el coneixement i respecte vers el 
patrimoni cultural i artístic amb 
activitats a monuments. Lloret hi 
participa cada any amb l’objectiu 
d’ensenyar el ric patrimoni cultu-
ral i històric de la vila. yy
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PINEdA I MALGRAt dE MAR

Amb l’arribada del mes 
de setembre, els municipis 
eminentment turístics comen-
cen a fer mans i mànigues per 
allargar la temporada i seguir 
donant vida als sectors hotelers 
i de l’hostaleria. L’organització 
de festivals internacionals de 
música són ja un clàssic exem-

ple de com es pot mitigar l’efec-
te de l’estacionalitat. Amb inici-
atives endegades tant pel sector 
públic com pel sector privat, 
aquests tipus d’esdeveniments 
congreguen centenars de per-
sones que d’una banda omplen 
els hotels i de l’altra, es posen 
en contacte amb el municipi i el 
seu potencial turístic.

Pineda de Mar
Entre el 26 de setembre i el 

3 d’octubre, Pineda ha acollit el 
Festival Internacional de Grups 
Corals i Folklòrics, que en la seva 
6a edició, ha aplegat participants 
vinguts de Bulgària, Portugal, Ità-
lia, França, Holanda i Israel. El VI 
Festival Internacional de grups 
corals i folklòrics de Pineda està 
organitzat per Ruga Travel Groups 
SL amb la col·laboració de l‘asso-
ciació Pineda Turística i la Regi-
doria de Turisme de l‘Ajuntament 
de Pineda.

Malgrat de Mar
Tres bandes de música i cinc 

grups de majorettes -entre ells 
el club Twirling Blanes i les 
campiones de l‘any passat, el 
Twirling Costa Brava- han par-
ticipat a la 16a edició del Fes-
tival Internacional organitzat 
per Malgrat Turisme SL. A part 
dels grups que competeixen, 
també hi han actuat una banda 
italiana i un grup de folklore de 
Malta. Segons dades de l‘orga-
nització, l‘edició d‘enguany del 
festival ha comptat amb uns 300 
participants i ha suposat la vi-
sita d‘unes 500 persones durant 
aquests dies. yy

CALELLA

El dissabte 3 d‘octubre es va 
posar en marxa l’Oktoberfest de 
Calella, que seguirà actiu fins al 
proper dia 20. El tret de sortida 
el va donar, com ja és tradició, la 
desfilada de bandes participants 
i el degollament del barril, on 
hi van participar representants 
municipals i del pubillatge. Un 
total de 55 bandes vingudes de 
països com Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Letònia, Noruega o Su-
ècia entre altres hauran passat 
pel certamen calellenc portant 
el seu folklore musical a la ciu-

tat. El recinte de l’Oktoberfest és 
obert de dilluns a dijous des de 
les 8 del vespre i fins la una de 
la matinada, però els divendres 
la festa s’allarga fins a les 2. Els 
dissabtes hi ha activitat de 21:00 
a 2:00 i els diumenges de 19:00 a 
1:00. Però no tot és música i cer-
vesa, sinó que també s’hi pot de-
gustar alguns plats tradicionals 
alemanys.

Les actuacions musicals a la 
plaça de l’Església es fan cada 
tarda fins al dia 20, excepte el 
dissabte. yy

Festivals musicals a Pineda i 
Malgrat de Mar

Recta final de 
l’Oktoberfest

Tres participants del certamen pinedenc. Foto Yoyo

Música, cervesa i menjar, protagonistes de l’Oktoberfest. Foto Tino Valduvieco
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CULtURA

Presenten el Banc del Temps

5 anys del Country Blanes

Música en els 40 anys de la SERHS

Acte de presentació. Foto Yoyo

Ballada country. Foto Yoyo

Els concerts van reunir un miler de persones

L‘objectiu principal del Banc 
del Temps de Blanes és pro-
moure intercanvis solidaris que 
contribueixin a crear vincles 
comunitaris i millorar la qua-
litat de vida de les persones. 
Uns intercanvis en què no hi ha 
diners, hi ha temps, segons ex-

plica Frederic Salvà, portaveu 
del Banc del Temps de Blanes, 
“la unitat d‘intercanvi o moneda 
en el Banc del Temps és l‘hora, 
amb independència del servei 
que s‘ofereixi o que es rebi, i tots 
els serveis tenen com a preu el 
temps que es triga a fer-los”. yy

Coincidint amb els 5 anys de 
l’entitat, han protagonitzat el ci-
cle “Promocionem la cultura, fo-
mentem la lectura” d’aquest mes 

de setembre a la Biblioteca Co-
marcal. L’exterior de la biblioteca 
va ser l’escenari d’una gran festa 
per commemorar l’aniversari. yy

Deu de Veu i In Crescendo posen 
la nota musical a la celebració 
dels 40 anys del primer grup tu-
rístic de Catalunya. Els concerts 
es van fer al Castell de Jalpí amb 
un miler d’espectadors cada nit.

Els actes de celebració del 40è 
aniversari del Grup, van inici-
ar-se amb la 39a Nit de la SERHS 
(juliol de 2015) i s’allargaran fins 
a mitjan 2016 quan tingui lloc la 
40a Nit del Grup. yy
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Cues a la Fàbrica llobet-Guri de Calella. Foto Tino Valduvieco

Jordi Orobitg. Foto M.A. Comas

LA CRòNICA · JOAN FERRER

El diumenge 27-S hi havia elec-
cions al Parlament de Catalunya per 
onzena vegada des del restabliment 
de la democràcia. S’havien d’escollir 
135 diputats, però la convocatòria 
anava més enllà: quin suport tin-
drien els partits independentistes i 
quin els unionistes?

De seguida es va veure que seri-
en unes eleccions diferents. Grans 
cues als col·legis electorals. A Bla-
nes, per exemple, en una taula del 
s’Agulla es va arribar a fer una hora 
de cua, una situació que es repetí a 
molts punts de la Selva i el Mares-
me. Al final, rècord històric de par-
ticipació.

A les vuit del vespre, tothom 
pendent de TV3. Era l’hora del 

sondeig. Junts pel Sí guanya però 
no arriba a la majoria absoluta, una 
majoria que se supera amb claredat 
si s’hi afegeixen els diputats de la 
CUP. Un parell d’hores de tensa es-
pera. Ara un diputat amunt, ara un 
diputat avall.

A l’hora de les valoracions, 
també va ser diferent. Normalment 
tothom guanya. En aquest cas, uns 
es felicitaven per la victòria i els al-
tres perquè els seus rivals no havi-
en arribat als 68 diputats o perquè 
el nombre de vots de Junts pel Sí i 
la CUP no arribaven al 50 %. Si 
hi haguessin arribat, al 51 % per 
exemple, segur que s’hauria dit que 
Catalunya estava dividida -meitat 
i meitat- i per tant, també s’hauria 
desacreditat la victòria.

Unió Democràtica no va supe-

rar l’aventura en solitari i es va que-
dar fora del Parlament. Almenys, els 
seus dirigents van reconèixer la der-
rota, que ja és molt en una nit elec-
toral en què tothom guanya. Cata-
lunya Sí que es Pot, cal destacar-ho, 
també van reconèixer que no havi-
en aconseguit els objectius. Jugar al 
ni sí ni no a la independència els va 
perjudicar. La resta, més contents 
que unes pasqües. Si parlem d’es-
cons, C’s i CUP van triplicar la re-
presentació i per tant la festa podia 
ser grossa. El PSC va baixar quatre 
diputats però, com que les enques-
tes eren molt més desfavorables, 
alegria moderada. Al PP, baixada 
espectacular, però celebraven el que 
no havien assolit d’altres formaci-
ons. A Junts pel Sí, molt contents 
per la victòria, però certa recansa, 

tot i que només de portes endins, 
per no haver aconseguit més repre-
sentació. La mateixa nit electoral ja 
van veure que proclamar Artur Mas 
president no seria gens fàcil.

En tot cas, per a tots aquells que 
es pensaven que després de les elec-
cions podrien descansar de debats 
polítics, res de res. I el 20-D elecci-
ons generals. yy

27-S, unes eleccions diferents

Jordi Orobitg, després de ser escollit 
parlamentari el 27-S, compagina-
rà les tasques de regidor a Lloret 
(ERC-Avancem) i diputat al Par-
lament (Junts pel Sí). En l’anterior 
mandat va ser regidor a Lloret i con-
seller comarcal de la Selva. És llicen-
ciat en Dret.

Què suposa ser diputat?
En primer lloc, vull destacar el re-
sultat assolit per la candidatura 
Junts pel Sí a Girona. 11 diputats i 
més del 52 % dels vots. Són dades 
històriques. A nivell personal, una 
satisfacció poder representar Lloret 
i la Selva al Parlament. És la institu-

ció més important del país i estem 
vivint un moment clau en la història 
de Catalunya. L’objectiu, aconseguir 
la plena sobirania del país.

Quina serà la seva aportació com a 
parlamentari?
En primer lloc, ser modest, veure 
com funciona tot. Després, col·la-
borar amb la màxima intensitat per 
aconseguir la plena sobirania. Hi de-
dicaré tot el temps que calgui.

El camí, en tot cas, no serà fàcil?
A la vida no hi ha res fàcil, i més si 
es tracta de temes i projectes im-
portants. Catalunya porta 300 anys 

de dificultats. Hi ha hagut moments 
més complicats. Ara, hi ha garanties 
de poder tirar endavant els nostres 
objectius.

Compaginarà la tasca de regidor i 
de diputat?
Sí. En primer lloc, la llei ho permet. 
Hi ha molts alcaldes i regidors que 
també són diputats. En segon lloc, 
no tindria sentit abandonar un pro-
jecte que només fa uns mesos va 
començar. ERC-AVANCEM es va 
presentar a l’Ajuntament amb un 
projecte per quatre anys. Confio en 
la meva capacitat de treball per po-
der fer compatible les dues funcions.

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

62

11
16
11
25
10

32

9
12
8

17
7

11

1
1
1
2
1

50
21

13

20
19
9
3

26
12

10

14
12
8
3

9
3

1

2
2
0
0

CAtALUNYA bARCELONAGIRONA

PARTITS PARTITSPARTITSESconS 2015 ESconS 2015ESconS 2015ESconS 2012 ESconS 2012ESconS 2012

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

6.682

2.585
2.845
1.669
4.127
1.428

411
244

4.722

1.168
1.983
1.408
3.378

632
279
200

33,2%

12,9%
14,2%
8,3%

20,5%
7,1%

2%
1,2%

34,1%

8,4%
14,3%
10,2%
24,4%
4,6%

2%
1,5%

4.703
1.912

2.173

3.243
2.604
1.167

419

109

3.276
1.426

990

2.061
2.128

874
160

27,06%
11,00%

12,50%

18,66%
14,98%
6,71%
2,41%

0,62%

28,04%
12,20%

8,47%

17,64%
18,21%
7,48%
1,36%

bLANES - Cens: 27.327 - Votants: 20.267 (74,16%) LLOREt dE MAR - Cens: 19.589 - Votants: 13.919 (71,06%)

PARTITS PARTITSvoTS 2015 voTS 2015voTS 2012 voTS 2012% voTS 2015 % voTS 2015% voTS 2012 % voTS 2012

“L’objectiu és aconseguir la sobirania nacional” 
Entrevista a Jordi Orobitg
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Montserrat Candini. Foto Tino Valduvieco

pere Aragonès. Foto Junts pel sí

Montserrat Candini (CDC), alcaldes-
sa de la ciutat de Calella des de 2011, 
ha estat escollida com a diputada al 
Parlament de Catalunya en represen-
tació de Junts pel Sí, llista en la qual 
anava de número 27. També és sena-
dora, un càrrec que deixarà propera-
ment.

Què suposa ser diputada?
La veritat és que és un gran privilegi 
i un honor, tenint en compte, a més, 
les circumstàncies actuals del nostre 
país. És evident que aquest Parla-
ment que es constituirà en les prope-
res setmanes és un Parlament en un 
moment crucial en la nostra història, 
per tant, molt orgullosa i il·lusionada.

Quin serà el seu paper en aquest 
nou Parlament? 
Encara no ho sabem, però sigui el 
que sigui, ho faré amb molta il·lusió 
i amb ganes de portar la feina en-
davant. I sobretot amb aquest bon 
ambient que es respira al conjunt 
de tot el grup que formem part de 
Junts pel Sí.

Es presenta un mandat difícil. 
Quan són mandats constituents, 
com és aquest, res serà fàcil. Però si 
una cosa ens ha ensenyat la nostra 
pròpia història és que hem de ser 
permanentment combatents. D’una 
manera cívica, però amb perseve-
rança, lluita, treball i esforç; primer, 

forma part del nostre ADN, però 
també perquè la nostra pròpia histò-
ria ens ha donat aquest paper de de-
cidir el nostre futur. I,  per tant, ho fa-
rem ara més que mai. També tenim 
la fortalesa de tanta gent, aquesta la 
il·lusió compartida. S’ha acabat allò 
de la “majoria silenciosa”.

Seguirà treballant des de l’alcaldia 
de Calella?
Sí. Sempre dóna aquell punt de po-
lítica de proximitat que ens fa tocar 
de peus a terra. Estic convençuda 
que posem un valor afegit a les cam-
bres parlamentàries per interpretar 
amb major realitat el que passa als 
carrers i viles del nostre país.

Pere Aragonès ha estat diputat per 
ERC durant el mandat 2012-2015, 
i ara ha estat reescollit parlamentari 
dins la coalició Junts pel Sí. Aragonès, 
que anava de número 21 per Barce-
lona, és també regidor a l’oposició de 
l’Ajuntament de Pineda.

Què suposa ser reescollit diputat?
Ha estat una elecció diferent. Fins 
ara representava ERC, una respon-
sabilitat important per executar el 
programa del meu partit. En aquest 
cas, Junts pel Sí representa moltes 
altres coses: vol encarnar el “sí” a la 
independència, que és molt divers i 
molt plural. 

Quina serà la seva aportació com a 
parlamentari?
El paper dels parlamentaris serà 
molt diferent, perquè serà un man-
dat molt diferent, perquè no anem 
a governar una autonomia; anem 
a construir la independència. I ho 
hem de fer ràpid i bé. Vaig començar 
a militar a l’independentisme als 15 
anys i ara som majoria al Parlament. 

El camí, en tot cas, no serà fàcil?
Fer la independència no és fàcil. Si ho 
fos ja l’hauríem fet abans. Per tant, la 
construcció de la república catalana en 
els propers mesos dependrà de decisi-
ons molt importants que es prendran 

al Parlament, i això ens obligarà a fer 
acords. Som conscients que caldrà fer 
equilibrisme en moltes altres coses 
però assumim la nostra responsabilitat. 
Les dificultats no ens faran tirar enrere, 
com tampoc ho van fer en el passat.

Compaginarà la tasca de regidor 
i de diputat?
Sí. És compatible i crec que és bo 
que els diputats al Parlament tin-
guin, d’una manera o una altra, 
una connexió amb el món local. 
Per això en molts àmbits es posen 
alcaldes, exalcaldes, exregidors 
a les llistes electorals, per tenir 
aquesta visió del món local.

“S’ha acabat allò de la majoria silenciosa” 
Entrevista a Montserrat Candini

“Anem a construir la independència” 
Entrevista a  Pere Aragonès

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

4.886

513
914
748

1.147
744
246
113

39,18%
17,59%

6,75%

10,70%
11,71%
4,47%
3,05%

3.287
1.476

567

898
983
375
256

52,3

5,5
9,8

8
12,3

8
2,6
1,2

CALELLA - Cens: 12.426 – Votants: 9.364 (75,36%) 

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

4.120

800
1.580

774
1.664

687
191
107

32,03%
14,27%

8,17%

17,17%
12,91%
5,57%
2,14%

2.795
1.245

713

1.498
1.127

486
187

41,3

8
15,8
7,8

16,7
6,9
1,9
1,1

MALGRAt dE MAR - Cens: 13.378 - Votants: 10.033 (75,00%)

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

4.932

1.050
2.455
1.517
2.593

779
266
154

27,80%
12,22%

7,89%

18,40%
16,81%
6,35%
2,40%

3.314
1.457

941

2.194
2.004

757
287

35,7

7,6
17,8

11
18,8
5,6
1,9
1,1

PINEdA dE MAR - Cens: 18.577 - Votants: 13.847 (74,54%)

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

3.788

734
1.135

706
1.386

514
238
114

36,97%
14,79%

7,94%

14,02%
10,89%
5,45%
1,88%

2.726
1.091

586

1.034
803
402
139

43,7

8,5
13,1
8,2

16,1
5,9
2,8
1,3

tORdERA - Cens: 12.086 - Votants: 8.718 (72,13%)

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

789

140
121
160
391
163
39
10

37,87%
11,84%

7,81%

9,42%
15,80%
6,94%
3,84%

611
191

126

152
255
112
62

43,4

7,7
6,7
8,8

21,5
9

2,2
0,6

SANtA SUSANNA - Cens: 2.321 – Votants: 1.828 (78,76%)

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

1.958

560
647
390

1.122
343
71
78

27,01%
14,10%

10,50%

16,68%
11,69%
8,12%
3,20%

1,05%

1.206
630

469

745
522
363
143

47

37,6%

10,8%
12,4%
7,5%

21,6%
6,6%
1,4%
1,5%

PALAFOLLS - Cens: 6.729 – Votants: 5.225 (77,65%)

PARTITS voTS 2015 % voTS 2012voTS 2012% voTS 2015
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Imprudència mortal a la platja de Lloret de Mar
LLOREt dE MAR

Uns dies de vacances per a cinc 
noies angleses ha acabat en tragè-
dia. Eren les quatre de la matina-
da, el grup tornava de festa. A la 
mar hi havia llevantada. Van co-
mençar a fer fotografies. No en van 
tenir prou i van decidir banyar-se. 
Des del dia abans hi havia bande-
ra vermella de perill i prohibició 
de banyar-se. Per si no n’hi havia 
prou, el vigilant d’un establiment 
de la platja les va avisar, “no en-
treu a l’aigua que hi ha temporal 
molt fort”. Dues hi van entrar. 
Una, només tocar l’aigua en va 
sortir. L’altra va desaparèixer i una 
companya va anar a buscar-la. Ja 
no se les va veure més en vida. Im-
mediatament es van activar totes 
les alarmes: Policia Local, Protec-
ció Civil, Bombers, Mossos d’Es-
quadra, Salvament Marítim...

Tots els efectius de seguretat i 
emergència desplegats ho tenien 
clar, els cossos devien haver anat 
en direcció a Blanes. L’únic dub-

te era, quedaran semi submergi-
des o s’enfonsaran? “En el primer 
dels casos, es podran localitzar en 
poques hores; en el segon, poden 
passar dies o setmanes”, assegura-
ven.

A quarts de dues del migdia es 
van localitzar les dues dones se-
parades per uns 500 metres entre 
Lloret i Blanes, a unes dues milles 
de la costa. Es van recuperar els 
cossos, no sense dificultats, i els 
van traslladar al port de Blanes 
on es va fer l’aixecament dels ca-
dàvers. La recuperació dels cossos 
va anar a càrrec dels submarinis-
tes de la Guàrdia Civil, el Grup 
Especial d‘Activitats Subaquàti-
ques (Geas) de l‘Estartit.

El seu cap, Fernando Aguirre, 
explicava que la llevantada havia 
obligat l‘equip a prendre mesures 
especials. “A la zona hi havia uns 
corrents superiors a quatre mi-
lles nàutiques, que es comporten 
com si fossin un barril que anés 
rodant”, comentava Aguirre, per 
exemplificar la dificultat de les 
condicions amb què havien hagut 
de treballar.

De fet, els submarinistes van 
haver de portar més llast de l‘ha-
bitual per evitar que el mar els 

arrossegués i els pogués engolir. 
“Els corrents de fons eren molt 
dures, això ha obligat els subma-
rinistes a actuar ràpid, portant 
molt de pes per evitar que el mar 
jugués amb ells el menor temps 
possible i els pogués arrossegar 

cap avall”, explicava Aguirre.    
Les dues víctimes tenien 33 i 36 
anys. Paral·lelament es prenia de-
claració a les tres acompanyants 
i al vigilant. Les tres companyes 
van rebre suport psicològic.

Felip Carbonell, cap de Protec-
ció Civil de Lloret, assegura que 
“s’ha comès una clara negligència 
en entrar al mar. No només per-
què a la platja hi onejava la ban-
dera vermella sinó també perquè 

un vigilant d‘una guingueta ja va 
advertir les noies que no es poses-
sin a l‘aigua”, segons confirmava 
Carbonell. 

El mateix dia dels fets, l’Ajun-
tament de Lloret de Mar va fer 
arribar el condol a les famílies i 
amics de les víctimes i es va posar 
a la seva disposició. Mentre van 
durar les tasques de recerca gran 
presència de curiosos i mitjans de 
comunicació. yy

«Les tasques de recerca 
van ser especialment 

complicades per l’estat de 
la mar»

la recerca es va fer per terra, mar i aigua. Foto Yoyo

«Les víctimes van entrar 
a l’aigua amb bandera 
vermella i sense fer cas 
als advertiments d’un 

vigilant»

LLOREt dE MAR

Una dona de 47 anys i de na-
cionalitat lituana, va morir ofe-
gada a la platja de Sa Caleta quan 
encara no feia una setmana de les 
dues morts a la platja central. La 
víctima s‘havia dirigit a la platja 
per banyar-se amb una altra turis-
ta. L‘acompanyant va poder sortir 
de l‘aigua pel seu propi peu però la 
víctima va començar a tenir pro-
blemes. Un veí que passava per la 
zona va donar l‘alerta. Segons els 

Bombers de la Generalitat, l‘avís es 
va produir al voltant de dos quarts 
de vuit del matí i la dona va ser 
localitzada una hora més tard per 
un helicòpter de Salvament Marí-
tim, que va poder recuperar el cos i 
traslladar-lo a la platja, on Guàrdia 
Civil i Mossos d‘Esquadra el van 
custodiar fins que la comitiva judi-
cial va fer l‘aixecament del cadàver. 

El regidor de Seguretat de Llo-
ret de Mar, Josep Lluís Llirinós, 

explicava que, segons les primeres 
informacions que tenien, la vícti-
ma i la seva acompanyant estaven 
de vacances al municipi. “Les dues 
dones, d‘origen lituà, havien es-
morzata primera hora a l‘hotel on 
estaven allotjades i, després, s‘havi-
en dirigit a la zona de Sa Caleta per 
banyar-se” assegurava Llirinós.

“Tots els protocols han funcio-
nat i els serveis d‘emergències s‘han 
activat rapidíssim”, explicava el re-

gidor. Tot i això, no han pogut fer 
res per salvar-li la vida a la dona.

A Lloret de Mar hi ha servei 
de socorristes a les platges fins a 
mitjan octubre, però comença a les 
deu del matí i acaba a la tarda. Per 
tant no estaven de servei ni el dia 
de la llevantada on van morir dues 
persones ni sis dies després a pri-
mera hora del matí quan va morir 
la turista lituana. yy

Mor ofegada a Sa Caleta 

Esperant la comitiva judicial. Foto ACN
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LLOREt dE MAR

Serà una jornada organitzada 
per l’Ajuntament de Lloret de Mar 
i Lloret Turisme que es durà a ter-
me el proper 4 de novembre i que 
vol comptar amb la participació 
d’entitats, associacions i el conjunt 
dels ciutadans del municipi, per 
reflexionar sobre cap on ha d’anar 
el model de ciutat de Lloret de Mar 
i quins són els principals reptes de 
futur que té al davant.

La jornada, que es realitzarà 
al Palau de Congressos Olympic, 
comptarà amb la participació d’es-
pecialistes en temes que són clau 
per al desenvolupament econò-
mic i social del municipi com per 
exemple el model i la marca de 
ciutat, el futur del turisme, cap on 

va la renovació hotelera, el comerç 
urbà en zones turístiques o el paper 
de la participació ciutadana a l’ho-
ra de definir la ciutat del futur.

Aquest acte s’emmarca dins 
dels esforços que realitza el consis-
tori lloretenc amb el Pla de Recon-
versió Turística de Lloret de Mar, 
que ha d’ajudar a definir el futur 
del municipi com a destinació tu-
rística. Entre els ponents hi haurà 
els màxims experts del país en la 
matèria, com Toni Puig, José An-
tonio Donaire, Fernando Gallardo, 
Genís Roca o Jaume Angerri. 

Es pot obtenir més informació 
sobre la jornada i realitzar la ins-
cripció al web: 
www.repensa.lloretdemar.org. yy Els guanyadors dels premis 2015. Foto Yoyo

Convoquen el 
‘Repensa Lloret’

platja central aquest estiu. Foto M.A. Comas

bLANES

Els organitzadors dels pre-
mis literaris de Blanes han con-
vocat una nova edició. El cer-
tamen ja arriba a l’any 52. Es 
mantenen els sis gèneres de les 
darreres edicions.

Premi de narració Joaquim 
Ruyra, dotat amb 2.500 euros per 
l’Ajuntament de Blanes. La publi-
cació del treball guanyador està 
patrocinada per Ràdio Marina.

Premi de poesia Benet Ribas, 
dotat amb 1.500 euros. La publi-
cació està patrocinada pel Consell 

Comarcal de la Selva.

Premi de periodisme Salvador 
Reynaldos, amb una dotació de 
800 euros. L’obra guanyadora es 
publicarà a la revista Recvll.

Retrat literari Rafel Corne-
llà-Joaquim Abril, amb un premi 
en metàl·lic de 800 euros. El pri-
mer premi es publicarà al diari El 
Punt Avui+.

Premi de teatre Josep Amet-
ller, amb una dotació de 2.000 eu-
ros. El treball guanyador es publi-
carà en format digital.

Premi de Conte infantil Joan 
Petit, amb 600 euros de premi. 
L’obra guanyadora serà publicada 
per la Fundació Joan Petit i serà 
explicada a la festa dels Contes de 
Sant Joan que se celebra a Blanes 
cada 24 de juny.

Els originals es poden presen-
tar fins el 15 de desembre a l’apar-
tat de correus 88, 17300 Blanes.

El president del jurat és, un 
any més, Vicenç Llorca. El lliura-
ment de premis està programat 
pel 13 de març del 2016. yy

Premis Recvll 2016 
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«Les obres guanyadores i 
finalistes es poden veure a 

la biblioteca»

«Hi han participat 
700 fotògrafs que han 

presentat més de 6.000 
imatges»

Bence Máté, guanya el MontPhoto 2015 amb 
“Night Star”

Exposició a la Biblioteca. Foto Yoyo

LLOREt dE MAR

El festival internacional de 
fotografia de natura MontPhoto 
tanca la 19a edició amb una gran 
assistència. Tres jornades dedi-

cades a la fotografia de natura i a 
la conservació. MontPhoto FEST, 
després de 19 anys, és la cita indis-
pensable per a aficionats i profes-
sionals de la fotografia de natura.

David Maitland, Helen Gilks, 
Andrés Magai, Andrés Miguel 
Domínguez, Ángel Fitor, Fer-
nando Puche, Francisco Már-
quez, Jonathan Lhoir, Jordi Sa-
ragossa, José Ángel Izquierdo, 
Bence Máté i Llevat Orlando, 
han estat alguns dels conferenci-
ants d‘enguany.

Audiovisuals, exposicions, 
zona d‘expositors amb les mar-
ques principals del sector, tallers 
i una programació exclusiva per 
als més joves, els Youth Days; 
han estat els ingredients d‘un in-
tens i fotogràfic cap de setmana 
a Lloret de Mar.

En el decurs de la gala de 
lliurament de premis, s‘han do-
nat a conèixer els guanyadors 
del concurs MontPhoto 2015. 
El guanyador absolut de la 19a 
edició de MontPhoto és Bence 
Máté, amb “Night Star”.

La relació de guanyadors per 
categories és:

- Muntanya: Tre cime di La-
varedo, de Samuel Pradetto Cig-
notto d’Itàlia

- aCtivitat dE Munta-
nya: Light of Buddha, de Mikel 
Besga Echavarri d’Àlaba

- MaMíFERS: Night Star, de 
Bence Máté d’Hongria

- auS: Mimetismo, de Samuel 
Pradetto Cignotto d’Itàlia

- aLtRES aniMaLS: From 
Fairy Tales, de Giuseppe Bonali 
d’Itàlia

- Món vEgEtaL: El roble y la 
hepática, de Pedro Javier Pascual 
Hernández de Terol

- PaiSatgE: Suspiro de luz, de 
Mariano Belmar Torrecilla de 
Múrcia

- Món SubaQuàtiC: Diving 
in a Blue Dream, de Marcio Ca-
bral del Brasil

- MaCRo: Ten at on Stroke, 

d‘Oliver Richter d’Alemanya

- aRt En La natuRa: Is-
landia: el bosque del deshielo, de 
Fran Rubia d’Almeria

- dEnúnCia ECoLògiCa: 
Soñando con la libertad, d‘Ángel 
Hernández de Madrid

Premis especials:

- Premi Comarques de girona: 
Medes colors, de David Antoja 
Mas de Barcelona

- Premi Lloret de Mar: Vestigi 
del passat, de Dimas Serneguet 
Belda de València

També hi havia premis per 
a fotògrafs infantils (fins a 14 
anys) i juvenils (de 15 a 17).

Les obres guanyadores i finalis-
tes es poden visitar a la Biblioteca. yy 
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CALELLA

La ciutat calellenca ha estat 
l’encarregada de donar el tret 
de sortida a la 43a edició de les 
Jornades Internacionals Folklò-
riques de Catalunya (JIF), que 
s’han celebrat en diversos indrets 
del país entre el 17 i el 24 de se-
tembre. Es tracta d’un festival de 
divulgació folklòrica, organitzat 
per l’Associació per a la Difusió 
del Folklore (ADIFOLK), i que 
s’ha celebrat des del 1972 sota el 
lema: “Les danses dels pobles pel 
nostre poble”. Per aquesta edi-
ció ADIFOLK ha buscat grups 
nous de Romania, Itàlia, Mèxic, 
Estònia, Croàcia, Colòmbia i Ca-
talunya i tots ells han portat les 
músiques i les danses dels seus 
països per diversos pobles del 
nostre país. En tota la història 
d’aquestes jornades hi ha parti-
cipat conjunts d’una vintena de 
països d’arreu del món, que han 
exhibit els seus balls i danses en 
més de 250 viles catalanes. A Ca-
lella, ho han fet en una vintena 
d’ocasions.

El dia 17 l’alcaldessa de la 
ciutat, Montserrat Candini, va 
oferir una recepció, a la sala de 
Plens de l’Ajuntament, als grups 
participants en el Festival Inter-

nacional. Candini va donar la 
benvinguda a Calella i a Catalu-
nya als participants i va dir que 
“en la diversitat cultural està la 
riquesa i és important rebre gent 
d’arreu perquè sabem segur que 
quan marxin haurem après molt 
dels seus països”. L’alcaldessa va 
afegir: “Catalunya que, precisa-
ment, ara viu un moment molt 
especial, té molts anys d’història 
però està formada per gent que 
ha vingut d’arreu del món”. Per la 
seva banda, el president de l’enti-
tat organitzadora, ADIFOLK, va 
voler donar les gràcies a l’alcal-
dessa i a Calella per acollir-los 
en unes dates en què eren a punt 
de començar la Festa Major de la 
Minerva.

Després de la recepció, al ves-
pre hi va haver la cercavila inau-
gural amb la participació de tots 

els grups participants. Aquests 
grups van fer, passat el cap de set-
mana, tallers de danses a la plaça 
de l’Església de la ciutat calellenca.

Altres municipis que tam-
bé han estat escenaris de les JIF, 
Santa Maria de Palautordera, 

Matadepera, Hospitalet de Llo-
bregat, Sant Joan de Vilatorrada, 
Rajadell i Barcelona.

Durant els dies que les 
JIF-Catalunya viatgen pel nos-
tre país, en la gran majoria de 
les poblacions se celebren altres 

activitats paral·leles de cultura 
popular, trobades entre directors 
i membres d’agrupacions cultu-
rals, master class impartides pels 
directors dels grups que hi parti-
cipen, etc. Tot plegat per acabar 
creant un clima d’intercanvi cul-
tural molt interessant. yy

Folklore internacional a Calella
«Calella ha acollit durant 
anys la jornada inaugural 

de les JIF»

«Enguany set municipis 
han estat escenaris de la 
trobada internacional »

Un dels grups participants. Foto Tino Valduvieco

MALGRAt dE MAR

Aquest mes d’octubre el mu-
nicipi malgratenc ha acollit la 41a 
edició de l’Aplec Sardanista, que 
novament ha estat un èxit de par-
ticipació, especialment en la balla-
da de diumenge a la tarda. L’Aplec, 
organitzat per l’Agrupació Sarda-
nista Malgratenca La Barretina, 
va començar amb la celebració de 
la revetlla al Centre Cultural, amb 
un concert a càrrec de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell. L’acte, pre-
sentat per Josep Creus, va comp-
tar amb la participació del rapso-

da Valentí Maymó.
Tot i això la festa grossa es va 

fer esperar fins diumenge, quan la 
hissada de la bandera va donar el 
tret de sortida. Les cobles Ciutat 
de Girona, Principal de Llobregat 
i Jovenívola de Sabadell van posar 
so a l’aplec malgratenc, que va ce-
lebrar-se al parc Francesc Macià. 
Entre algunes de les peces inter-
pretades, l’estrena de la sardana 
“Trobades d‘aplec”, de Josep Anto-
ni López Álvarez i “A l’ombra del 
vern”, de Joan Moliner Pedrós. yy

Aplec de la Sardana

Un dels grups participants. Foto Yoyo
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MALGRAt dE MAR

Una cinquantena d’agents 
de diversos cossos policials i 40 
gossos han estat els protagonistes 
de les 2es Jornades de Gossos de 
Cerca d’Estupefaents i d’Inter-
venció d’Unitats Canines de la 
Policia Local, celebrades durant 
gairebé una setmana a Malgrat 
de Mar. La trobada es va cloure 
amb una mostra al parc Fran-
cesc Macià, davant l’expectació 
de gran quantitat de públic, que 
ha pogut conèixer de primera mà 
la feina que fan aquestes unitats 
canines en tasques com la recer-
ca de productes estupefaents o 
de col·laboració en la detenció de 
delinqüents. Abans que tot això, 
agents de la Policia Local de Mal-
grat de Mar, i membres dels Mos-
sos d’Esquadra, Policia Nacional 
i Guàrdia Civil procedents de Ca-
talunya, però també, de Canàries, 
Saragossa, Madrid, València i Elx, 
entre altres, han celebrat diverses 
ponències i sessions pràctiques 
de treball conjunt al Centre Cul-
tural del municipi.

L’inspector en cap de la Po-
licia Local de Malgrat, Joaquim 
Martínez, ha fet una valoració 
molt positiva de les jornades “pel 
contacte que han tingut les dife-
rents unitats canines entre sí”. El 
màxim responsable de la poli-
cia malgratenca ha explicat que 
“aquestes jornades són més va-
lorades pel que aprenen i poden 
intercanviar entre sí els diferents 
participants que per les pròpies 
jornades, tot i que hi ha hagut 
ponències de nivell”.

Per la seva banda, l’alcalde Joan 
Mercader -alhora responsable de 

l’àrea de Seguretat- ha destacat el 
fet que l’esdeveniment “situa Mal-
grat en el mapa estatal de les jorna-
des d’unitats canines i també dóna 
molta importància a la unitat cani-
na de la policia local de Malgrat”.

Homenatge

Paral·lelament a les jornades, 
però celebrat en les mateixes da-
tes, la Policia Local de Malgrat de 
Mar va homenatjar l‘exalcaldessa 
Conxita Campoy i l‘exregidor de 
Convivència, Seguretat Ciutada-
na i Mobilitat, Valentín Rodrí-
guez, per la seva tasca i dedicació 
durant els anys que han estat en 
els respectius càrrecs. El reco-
neixement es va fer en el marc 
de l‘acte institucional de celebra-
ció del patró de la Policia Local. 
Durant l‘acte, també es van re-
partir felicitacions a 19 agents de 
la Policia Local de Malgrat i dos 
Mossos d‘Esquadra; medalles als 
anys de servei a 10 agents i Creu 
al mèrit per a tres agents. La Po-
licia Local de Malgrat ha realitzat 
9.009 serveis policials entre gener 
i agost, amb un resultat de 224 
persones detingudes i imputades 
i 55 accidents de trànsit -un 31 % 
menys que l‘any anterior-. A més, 
es va fer el lliurament d‘una feli-
citació pública a Salvador Turné 
en representació de Moto Antic 
Malgrat i a la dona i fill de Lluís 
Vilar -mort enguany- pels actes 
que organitza l‘entitat al llarg de 
l‘any al poble. yy

Trobada de gossos 
policia a Malgrat

«L’exhibició al Parc 
Francesc Macià va causar 

gran expectació»

Centenars de persones van assistir a l’exhibició. Foto Yoyo
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CULtURA I SOCIEtAt

L’Associació de Voluntariat de 
Tordera va recaptar més de 
2.500 € gràcies a la celebració 
del festival solidari, que va 
comptar amb la complicitat de 
l’ACR Pere Cot, entitat cultural 

que va fer una nova represen-
tació -la tercera aquest 2015- 
del musical de Festa Major. Els 
diners recaptats es van donar a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. yy

Nova iniciativa a favor d’en Pol, 
un nen palafollenc de tres anys 
que pateix una lesió cerebral. 
Per pagar el tractament, els 
pares organitzen regularment 
activitats solidàries. La darre-

ra, una festa holi, que es va dur 
a terme a la plaça de Poppi, va 
comptar amb la música dels 
Oversize Dj’s Jofre Gelabert & 
Xavi Fernández i va comptar 
amb una gran participació. yy

Ple al festival solidari de Tordera

Festa ‘Holidària’ a Palafolls

La peça recull el contingut 
creat de manera artesanal pels 
participants del taller “Text, 
paper, imatge”, dut a terme du-
rant els mesos previs a l’acte 
central -una performance po-
ètica al carrer- i està enquader-

nat per l’artista local Georgina 
Cuenca. A la portada del llibre, 
que serà donat a la Biblioteca, 
hi llueix un text i una il·lustra-
ció de l’autor homenatjat, Nar-
cís Comadira. yy

Presentat el llibre La mirada del 
poeta de Tordera

Il·lustració de Comadira inspirada en l’escut del municipi. Foto xicoia Creacions

Hi va haver una gran participació. Foto Yoyo

Alguns dels actors, mostrant una pancarta de suport. Foto Bàrbara Vergés

PINEdA dE MAR

Una quinzena d’entitats i as-
sociacions de Pineda de Mar van 
col·laborar i participar activament 
d‘una nova edició de la Marató 
de Donació de Sang. Els orga-
nitzadors, engrescats per l’èxit de 
participació de l’any anterior -440 
extraccions amb una setantena 
de nous donants-, s’havien pro-
posat batre rècords i arribar a les 
500 donacions. Malauradament 
es van haver de conformar amb la 
quantitat de 359 participants, dels 
quals 326 van poder fer efectiva la 
donació de sang. En aquest tipus 
de jornades es busca sempre la 
complicitat dels col·lectius locals 
perquè ajudin a fer de la Marató 
una festa de la solidaritat. Durant 
tot el dia hi van col·laborar amb 
iniciatives com un esmorzar, que 
va preparar l’Associació de Do-

nes, o un sorteig amb entrades per 
anar a veure un partit del Barça, 
cortesia de La Penya Barcelonista 
de Pineda. Altres entitats -tant del 
centre del municipi com de Poble-
nou- dedicades a diverses activi-
tats esportives, culturals o solidà-
ries també hi van posar el seu gra 
de sorra.

A l’acte d’inauguració hi va 
intervenir l’alcalde de Pineda, Xa-
vier Amor, que va animar a tot-
hom a participar a la Marató. Per 
la seva part, Gala Cortel, membre 
del Banc de Sang i Teixits, va dir 
que Pineda aconsegueix cada any 
nous donants i que valoren molt 
les campanyes que es fan a la po-
blació, la implicació de les entitats 
i també de la comunitat educativa. 
De fet, alguns alumnes van visitar 
el casal d’avis Les Mèlies -on es va 
dur a terme la Marató- per conèi-

xer de primera mà com funciona i 
perquè són importants i necessà-
ries les donacions de sang.

Les maratons a Catalunya
Des de 2002, el BST organitza 

maratons de donació de sang per 
tot Catalunya. Cada any se’n fan 
unes 60. S’hi involucra tot el tei-
xit associatiu i les institucions dels 
municipis amb l’objectiu d’afavorir 
la conscienciació de la necessitat 
de donar sang. Les maratons volen 
fer viure l’hàbit de la donació de 
sang com una festa familiar i cívi-
ca, de compromís social. Gràcies a 
la mobilització, es poden duplicar 
o fins i tot triplicar les donacions 
recollides en una campanya habi-
tual. Des de l’inici de les maratons, 
més de 110.000 persones s’han so-
lidaritzat activament amb la dona-
ció de sang. yy

40 nous donants de sang a la 
Marató de Pineda

Escolars presenciant una extracció. Foto Yoyo
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MALGRAt dE MAR - CALELLA

Entre el 2 i l’11 d’octubre se 
celebra la Setmana Catalana per 
la Prevenció del Càncer, i a la 
nostra comarca s’hi han dut a 
terme diverses activitats.

L’associació Oncolliga Cale-
lla, entitat entregada a l’atenció 
psicosocial a la persona diagnos-
ticada d’una malaltia oncològica 
i a la seva família, ha celebrat di-
verses activitats durant aquesta 
setmana. Entre elles, un taller de 
maquillatge natural per sentir-se 
millor, o una conferència de nu-

trició per aconseguir una ali-
mentació saludable, o saber com 
preparar el menjar per portar-lo 
fora de casa. El proper 19 d‘octu-
bre celebraran el Dia Internacio-
nal del Càncer de Mama, vestint 
el  far de la ciutat de Calella de 
color rosa -color que identifi-
ca la lluita contra aquesta ma-
laltia-. Aquest mateix dia, a les 
17.30 h faran una conferència 
sobre la gestió de les emocions 
de manera positiva i taller de ri-
soteràpia, tot plegat a la Cooper-
tiva l’Amistat.

D’altra banda, a Malgrat de 
Mar, més de 400 persones van 
participar a la primera marxa 
contra aquesta malaltia. La junta 
local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) es va 
decidir a organitzar aquesta pas-
sejada popular per tal de recaptar 
diners  i donar-los a la lluita con-
tra el càncer. En declaracions a 
l‘emissora local, la membre de la 
junta Ester López valorava molt 
positivament l’experiència, ja 
que les inscripcions els van des-
bordar -molts participants es van 
apuntar a última hora- i apunta-
va cap a una reedició de la marxa 
properament.

Festival solidari

El dissabte 17 d’octubre, a 
partir de les 9 del vespre, On-
colliga Calella tindrà una revetlla 
solidària amb l’Orquestra Gira-
sol, Marlai Acoustic i el monolo-
guista Carlos del Pozo. Es tracta 
d’una nova iniciativa per recaptar 
diners per l’Associació de Volun-
taris i Amics de l’Hospital, amb 
qui mantenen una estreta relació 
de col·laboració pel projecte de 
Servei de Suport Immediat a Do-
micili. Hi haurà sopar i begudes 
a preus populars, i l’entrada té un 
preu de 5 €. yy

MALGRAt dE MAR

La periodista Noemí Guillem 
va conduir, el passat 30 de setem-
bre, un taller de comunicació per 
a nens i nenes d’edats compreses 
entre els 9 i els 12 anys. Hi van 
participar una dotzena d‘infants. 
Durant aproximadament una 
hora i mitja es van donar eines 
als infants perquè puguin escol-
tar i parlar millor, posant especial 
èmfasi en la preparació i organit-
zació dels missatges, l’adaptació 
del discurs en funció del públic 
al que es dirigeixi el missatge, el 
canal i el context i l’ús adequat de 
la veu. Un altre aspecte important 
que es va analitzar va ser el de la 
comunicació no verbal -és a dir, el 

conjunt de missatges que enviem 
sense la necessitat de fer servir les 
paraules-, ensenyant algunes tèc-
niques bàsiques per parlar en pú-
blic. L’escolta activa, el llenguatge 
assertiu  i la capacitat d‘impro-
visació i de persuasió també van 
rebre atenció, sempre a través de 
jocs i dinàmiques de grup en un 
ambient lúdic.

La periodista que va conduir 
el taller subratlla que “comuni-
car-se adequadament és primor-
dial per assolir els objectius que 
ens fixem, tant en l’àmbit perso-
nal com en el professional. Per 
això, penso, que hauríem de tre-
ballar les nostres habilitats comu-
nicatives des de la infància”. yy

L’Alt Maresme contra el càncer Taller de 
comunicació

la cursa malgratenca va ser un èxit de participació. Foto Yoyo

Es van fer jocs i dinàmiques. Foto Yoyo
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LLOREt dE MAR

Es tracta d’una exposició de 
l’Associació Unesco per al Diàleg 
Interrelegiós (AUDIR), que pro-
posa una introducció a la diver-
sitat de creences i conviccions i, 
a la vegada, pretén fer més pro-
pera la riquesa de la diversitat del 
nostre entorn, exposant també 
objectes simbòlics de les diverses 
religions. L’objectiu de l’exposició 
i de les activitats paral·leles que 
s’han programat és presentar el 
fet i la vivència espiritual (mi-
rades) i poder-ne parlar (en di-
àleg).

Hi ha previstes visites guia-
des a la mostra els dies 15 i 23 
d’aquest mes d’octubre. L’hora, 
2/4 de 9 del vespre.

La mostra és el punt de par-
tida de tot un seguit d’activitats 
que pretenen donar a conèixer 
entre la població lloretenca la 
diversitat religiosa del municipi. 
S’organitza de forma conjunta 
entre el Pla Local de Ciutadania 

de la secció de Benestar i Família 
i la Biblioteca de Lloret de Mar.

Així, el primer diàleg es va fer 
amb la comunitat evangèlica de 
Filadelfia, que va parlar del Pas-
tor, com a guia espiritual, i que 
comptà amb l’acompanyament 
del cor de l’església de Lloret. 

Es va seguir amb la comunitat 

hindú i la reencarnació. Els pro-
pers actes seran: el 15/10/2015 
amb la comunitat sikh, Langar, 
l’àpat comunitari dels sikhs, el 
23/10/2015 amb la comunitat 
catòlica i el tema que plantegen 
és Laudato si, una terra per a 
tothom, i tancarà aquests dià-
legs la xerrada L’Islam: Com més 
proper, més desconegut, a càrrec 
de Jordi Moreras, autor del lli-

bre Musulmanes en Catalunya, el 
proper 5 de novembre.

La regidora de Benestar i Fa-
mília, Mónica Cunill, ha destacat 
que Lloret de Mar es caracteritza 
per la seva pluralitat, “és una ciu-
tat acollidora, és diversa, i aques-
ta diversitat també es manifesta 
en l’àmbit religiós”.

Durant el temps que duri 
l’exposició, les comunitats reli-
gioses de Lloret obren les seves 
portes perquè tothom pugui mi-
rar a l’interior dels seus centres 
de culte. S’han programat visites 
guiades a aquests espais, per a 
què tothom que ho vulgui pugui 
visitar-los i conèixer com viuen 
la seva creença.

Aquest conjunt d’activitats 
s’emmarquen dins del Cicle Plu-
ralisme, convivència i religió, que 
és fruit de les trobades de la taula 
interreligiosa en la que hi parti-
cipen representants de diferents 
tradicions religioses presents al 
municipi.

Per la seva banda, la Bibli-
oteca de Lloret s’ha sumat a la 
iniciativa i pel dissabte 10 d’oc-
tubre va programar una sessió 
de contacontes infantil amb el 
títol: Contes i religions d’arreu 
del món. yy

Els plafons explicatius estan repartits per la Biblioteca. Foto Yoyo

Mirades en el diàleg interreligiós
Mostra de la diversitat de creences i tradicions

«S’han programat visites a 
l’exposició els dies 15 i 23 

d’octubre»

«L’objectiu: donar a 
conèixer entre la població 

la diversitat religiosa de 
Lloret de Mar»
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La cuina del peix de l’art

presentació de les Jornades. Foto Yoyo

LLOREt dE MAR

El Gremi d’Hosteleria i l’As-
sociació de Bars i Restaurants de 
Lloret de Mar, organitzen cada 
any dues jornades gastronòmi-
ques: les de l’arròs (maig) i les de 
la cuina del peix de l’art (octu-
bre). Ara, per tant, és el moment 
de gaudir de 18 menús degus-
tació amb el peix de l’art com a 
base. La creativitat dels xefs dels 
establiments participants és molt 
rica i variada, i per tant en els 
plats cuinats també s’hi poden 
trobar tota mena de productes de 
primera qualitat, molts d’ells pro-
ductes de la temporada de tardor.

En l’acte de presentació, Ceci 
Cekov, president de l’Associació 
de Bars i Restaurants, va recor-
dar els objectius d’aquestes jor-
nades, “allargar la temporada i 
canviar la imatge gastronòmica 
que té molta gent de Lloret”.

Cekov, va demanar a tots els 
participants que es creguin el que 
fan, “té una gran qualitat i s’ha de 
donar a conèixer”.

Enric Dotras, president del 
Gremi d’Hotelers, destacava la 
fusió de dues cuines, “la més tra-
dicional i la més innovadora, el 
que permet presentar uns plats 
molt elaborats i de gran qualitat”.

La presentació de les jorna-
des es va fer el 2 d’octubre quan 
normalment es fa el primer dia 
del mes. El motiu, el dia 1, repre-
sentants de la Mesa del Turisme 
-sector privat-, Ajuntament i Ge-
neralitat estaven reunits per anar 
desenvolupant el Pla Operatiu, 
un pla que marca el futur turís-
tic de la vila lloretenca. En aquest 
sentit, l’alcalde Jaume Dulsat 
avançava que el pla s’inclouria en 
un acord de Govern, “és un pas 
més. Ara ja no només tindrem el 
suport i la implicació de la con-
selleria i la direcció general, s’ha 
convertit en un tema transversal 
de tot el govern català. Això ens 
ajudarà, per exemple, a anar a 
buscar diners a Europa per a fi-
nançar els projectes previstos”. 

Amb relació a les Jornades 
Gastronòmiques, Dulsat, re-
marcava que la cuina de Lloret 
no és prou coneguda, “quan 

portes gent de fora a un restau-
rant de Lloret de Mar tenen una 
gran sensació i s’emporten un 
magnífic record per la qualitat 
dels plats i del servei”.

Aquesta iniciativa gastronò-
mica que ja ha arribat a la 13a 
edició, compta amb el patrocini 
de Vins i Licors Grau - Pernod 
Ricard Bodegas i del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, 
i amb la participació de 18 dels 
més destacats Restaurants i Ho-
tels de Lloret de Mar:

AUTÈNTIC, BARCA D’OR- 
Rigat Park Hotel, CA L’AMIC, 
CAN BOLET, EL RACÓ DE FE-
NALS, EL ROSSELL, EL TRULL, 
EL VENTALL, FENALS INTER-
NACIONAL, FREU-Hotel Gui-
tart Monterrey, L’ARROSSERIA 
DE FENALS, LA LONJA, LA 
MAR, MARSOL-Hotel Marsol, 
MAS ROMEU, POPS, Hotel 
SANTA MARTA i SYBIUS-CA-
LA CANYELLES.

Els preus dels menús oscil·len 
dels 25 als 58 euros. Els partici-
pants reben, en fer un menú, una 
entrada gratuïta pels Jardins de 
Santa Clotilde i una pel Gran Ca-
sino Costa Brava. Es pot gaudir 
dels menús degustació tot el mes 
d’octubre yy

Autoritats i xefs. Foto Yoyo

«18 restaurants participen 
a la 13a edició de les 

Jornades de la Cuina del 
Peix de l’Art»

«El preu dels menús oscil·la 
dels 25 als 58 euros»
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El trànsit del carrer Ample 
a debat en el ple municipal

13è Tuning Festival
bLANES 

EUiA-ICV no aconsegueix 
que Blanes tanqui una setmana el 
trànsit del carrer Ample.

La proposta es volia fer coin-
cidir amb la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura d’aquest 
mes d’octubre.

Per Víctor Catalán d’EUiA-
ICV, cal crear nous espais per als 
vianants i una prova seria tancar 
el carrer Ample una setmana i 
no només els dissabtes a la tarda, 
“amb totes les excepcionalitats 

que calgui: transport públic, ve-
ïns, càrrega i descàrrega...”.

La majoria de grups del con-
sistori apunten que no hi ha 
alternatives viables. Catalán 
va recordar que els semàfors 
de la rambla Joaquim Ruyra 
estan preparats per regular la 
circulació en dos sentits de la 
marxa.

Per Margarita Santo, de C’s, 
les proves del dissabte no aca-
ben de funcionar, “hi ha molts 
comerciants que no ho veuen 

clar. Voldrien que només es tan-
qués en dates concretes”.

Juanjo Navarro, regidor de 
Mobilitat, defensa campanyes de 
sensibilització ciutadana per fo-
mentar l’ús del transport públic, 
la bicicleta o els desplaçaments a 
peu. El tancament del carrer Am-
ple, però, no el veu del tot segur.

La moció d’EUiA-ICV només 
va rebre els vots favorables dels 
seus quatre regidors. La CUP i 
Batega es van abstenir i la resta de 
grups hi van votar en contra. yy

bLANES 

L’Associació + Volumen Tu-
ning Club Festival ha organitzat 
un any més la gran festa dels afi-
cionats a transformar i personalit-
zar els seus vehicles. Participants 
arribats d’arreu de Catalunya, però 
també de diversos punts de l’Estat, 
Portugal, França i Andorra es van 
trobar a l’esplanada que hi ha al 
costat del CAP 2. Dos dies de con-

vivència i activitats. Una de les més 
destacades, la cercavila de tots els 
vehicles dissabte a la tarda. El pas 
dels cotxes amb les seves llums i 
grans i potents equips de so, pels 
carrers de Blanes cridaven l’atenció 
de públic de totes les edats. Diver-
sos concerts i competicions van 
completar un cap de setmana que 
ja forma part del calendari anual 
de tots els aficionats al tuning. yyGent passejant per la calçada un dissabte a la tarda. Foto Yoyo

Un dels vehicles participants. Foto Yoyo

Ràdio Marina, emissora de refe-
rència de la Selva i l’Alt Maresme des 
fa 30 anys, ara en fa dos va fer el salt a 
la premsa escrita. Primer amb l’edició 
mensual i gratuïta de La Marina Bla-
nes-Lloret i posteriorment amb l’edició 
de l’Alt Maresme (Calella, Pineda de 
Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafo-
lls i Santa Susanna). Cada mes, més de 
40.000 exemplars al carrer.

El nombre d’habitants dels vuit 
municipis supera les 120.000 persones 
a l’hivern i es multiplica per 2 o per 

3 a l’estiu. Per tant, és la plataforma 
idònia per promocionar tot tipus de 
negoci i activitat. Molts empresaris de 
la comarca natural que va de Lloret de 
Mar a Calella ja fa anys que han confi-
at amb Ràdio Marina i posteriorment 
La Marina. Amb l’objectiu d’arribar 
a molts més, aquesta tardor s’amplia 
la xarxa de vendes (es busquen nous 
comercials que s’integrin a l’equip) 
i s’amplia el ventall d’ofertes per po-
der-se anunciar en algun dels tres 
mitjans o a tots a l’hora. A partir d’ara, 
per només 108 euros ja es pot fer una 

campanya de publicitat amb la garan-
tia que arribarà a un nombrós públic.

Ràdio Marina es pot sintonitzar 
al 100.3 FM i al 96.2 FM. La Marina 
es pot trobar puntualment cada mes a 
una vuitantena de dispensadors fixos 
distribuïts per tot el territori, sense 
oblidar comerços, bars i restaurants, 
consultes mèdiques, benzineres...

Ràdio Marina és una emissora 
privada i comarcal que no forma part 
de cap cadena, un fet únic i diferenci-
al a Catalunya. L’emissora basa la seva 
programació en una ràdio fórmula 
musical amb informatius comarcals 
propis cada hora, entenent com a co-
marca la zona compresa entre Tossa 
de Mar (Selva) i Calella (Maresme). 

 
L’any 2010, Ràdio Marina, va rebre 

el Premi Nacional de Comunicació.

Aquests guardons tenen per ob-
jecte atorgar un reconeixement a les 
aportacions més rellevants de pro-
fessionals o entitats en el camp de la 
comunicació i les telecomunicacions a 
Catalunya o en llengua catalana.

Ràdio Marina va rebre el Premi 
“Comunicació de proximitat”. Altres 
guardonats d’aquell any van ser: Jordi 
Basté i Duran, Josep Cuní i Llaudet, 
Scytl SA, Fractus SA, El 9 Nou i Mar-
çal Moliné.

Per demanar més informació de 
l’ampliació de la xarxa comercial o 
del nou ventall d’ofertes per poder-se 
anunciar a Ràdio Marina, La Marina 
(Blanes-Lloret) o La Marina Maresme 
es pot trucar al 972.33.45.00 o enviar 
un correu electrònic a: publicitat@ra-
diomarina.com yy

PUbLINOtÍCIA

Ràdio Marina potencia l’àrea comercial
Ràdio Marina, emissora de referència de la Selva i l’Alt Maresme des fa 30 anys, ara en fa dos va fer el salt a la premsa escri-
ta. Primer amb l’edició mensual i gratuïta de La Marina Blanes-Lloret i posteriorment amb l’edició de l’Alt Maresme (Ca-
lella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna). Cada mes, més de 40.000 exemplars al carrer.

«30 anys d’experiència en 
el món de la ràdio i dos en 

la premsa escrita»

«L’àrea comercial amplia 
la xarxa de vendes i les 

ofertes per anunciar-se en 
qualsevol dels mitjans o als 

tres a l’hora»

Foto: Anna laura Castro
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bLANES

Aula Blanes posa en marxa un 
nou projecte pensat per a joves 
(Àgora Jove) i que té l’ambició de 
crear un espai on desenvolupar el 
pensament crític. Una proposta 
que parteix d‘una forta confiança 
amb els joves i en les seves capa-
citats de transformar el món. Es 
tracta de sessions on la filosofia i 
els joves es trobaran per pensar, 
sentir i fer, segons explica Jordi 
Gaitan, portaveu d’Aula Blanes.

Les sessions seran molt pràc-
tiques, “volem que els joves ex-
perimentin, que treguin les seves 
conclusions”, apunta Gaitan.

Les sessions, obertes als ma-
jors de 15 anys, seran els dimarts 
de cada quinze dies a la Biblioteca 
Jove. Començarà el 20 d’octubre a 
2/4 de 7 i durant una hora i mitja, 
Toni Muñoz i Jordi Gaitan, llicen-
ciats en filosofia, seran els encar-
regats de facilitar les reflexions i 
acompanyar els participants.

El 6è cicle de conferències 
d’Aula Blanes s‘ha inaugurat el 
13 d‘octubre amb la conferència 
del científic Daniel Closa (II-
BB-CSIC) sota el títol «Els Mites 
de la ciència». Les properes sessi-
ons tractaran d’esport i cinema. yy

CALELLA 

Camí del desè aniversari 
d‘aquesta trobada anual, que se 
celebrarà el 2016, aquest espai 
per a l‘intercanvi d‘experiències 
entre amants de les tecnologies 
gaudeix d‘un excel·lent estat de 
salut. Enguany ha comptat amb 
la participació d‘una dotzena de 
ponents i set expositors -una 
de les principals novetats de la 
9a edició-, que van mostrar els 
seus projectes professionals i 
personals relacionats amb la 
tecnologia, la majoria d‘ells par-
tint del tema central, que en-
guany ha estat “noves professi-
ons i professionals reciclats”. El 
que va començar com un sopar 
de Nadal al desembre del 2007 
ara és un acte que aplega més de 
100 persones i on s’hi expliquen 

diferents projectes relacionats 
amb les noves tecnologies. El 
gran salt l’ha fet aquest any amb 
un canvi important d’espai. En 
un inici la trobada es feia a 
l‘Ajuntament Vell, però en els 
darrers anys s‘havien traslladat 
al Bernat II. Entre els ponents 

que hi han pres part, els noms 
de Mercè Taus, Carmen Ma-
ria Cubero, Txell Costa, Mun 
Bau, Esteve Verdura, Josep 
Busquets, Sergio Navas Ruiz, 
Helena Batlle, Manel Gonzàlez, 
Marc Batlle, Natxo Varona i Al-
bert Cuesta. yy

bLANES

Blanes enllestirà a finals d’octu-
bre les obres d’adequació del Castell 
de Sant Joan, valorades en prop de 
130.000 euros. Del total del cost del 
projecte, la major part de l’import s’ha 
dedicat als treballs de més envergadu-
ra, que van enllestir-se abans de l’estiu. 
Es tracta del nou tancament de l’accés 
al recinte, així com diverses obres de 
reparació i il·luminació i la neteja dels 
grafits que embrutien l’entorn. 

Si bé la instal·lació del tancament 
d’accés al recinte s’ha vist necessari 
per preservar els actes vandàlics noc-
turns, la preocupació també era que 
l’impacte visual no fos contraprodu-

ent respecte el paisatge que envolta el 
recinte. La solució adoptada consis-
teix en una tanca motoritzada forma-
da per un marc perimetral d’acer cor-
ten i uns elements verticals en forma 
L de xapa microperforada col·locada 
en diferents posicions. 

Aquesta xapa, també d’acer cor-
ten, s’utilitza per donar transparència 
al conjunt, aconseguint així que no 
hi hagi una gran afectació visual en 
l’accés. A l’accés principal on hi ha la 
zona d’aparcament s’ha instal·lat un 
plafó on s’informa els visitants sobre 
l’horari en què està oberta la tanca. 
Aquest és diferent en funció de l’època 
de l’any: d’abril a setembre -coincidint 
amb la temporada turística- s’hi pot 
accedir des de les 6 del matí fins a les 
11 de la nit, i la resta de l’any -de gener 
a març i d’octubre a desembre- des de 
les 8 del matí fins a les 9 de la nit.

La intervenció global ha inclòs 

la retirada d’elements existents que 
havien quedat obsolets o malmesos, 
la recuperació de talussos vegetals 
disgregats pel pas del temps, especial-
ment en els punts propers als camins 
d’accés al castell i la consolidació de 
murs de pedra.

Respecte la il·luminació, atès el 
seu mal estat, s’ha optat per substi-
tuir-la en la seva totalitat col·locant 
noves lluminàries encastades als 
murs, noves balises en el camí d’accés 
i la substitució dels focus d’il·lumina-
ció de la torre per elements instal·lats 
a terra. Tot amb làmpades LED.

Un altre dels punts en què s’ha 
incidit especialment és la neteja dels 
grafits que embrutien diversos ele-
ments de l’entorn. El projecte també 
ha contemplat l’aplicació d’un tracta-
ment de protecció antigrafit perma-
nent o semi permanent en funció de 
l’element.

Aquest octubre, una les actua-
cions que s’està fent, és la instal·lació 
d’una font que estarà situada a la part 
de dalt del recinte, al costat de les es-
cales d’accés que hi ha a la part frontal 
del Castell de Sant Joan. Darrerament 
també s’han fet treballs de serralleria, 
com ara la instal·lació del passamà 
de l’escala principal, i la col·locació 
de panells informatius distribuïts en 
diferents enclavaments del recinte. El 
projecte d’adequació ha estat disse-
nyat pels arquitectes Marta Galí, Alba 
Folqué i Xavier Botet. yy

Àgora Jove Professions i emprenedoria, 
temes centrals a la Llopasfera

Millores al Castell de Sant Joan de Blanes

les sessions seran a la Biblioteca Jove

El públic, atent durant la ponència. Foto Tino Valduvieco

la Marina, agost de 2014. Foto Yoyo

Octubre de 2015. Foto Joan Ferrer

Tanca que barra el pas a les nits. Foto Joan Ferrer

«La novena edició ha 
comptat amb 120 persones 

inscrites»

«S’ha col·locat un nou 
tancament, s’ha canviat 

l’enllumenat i s’han netejat 
els grafits»
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LLOREt dE MAR

Aquesta és una afirmació que es 
va poder sentir en el ple ordinari de 
setembre de Lloret de Mar quan es 
tractava de modificar el Pla Gene-
ral per permetre als establiments ho-
telers ampliar les seves activitats a la 
planta baixa o àtics. Era la tercera ve-
gada que el tema anava a ple.

Enric Martínez, del PP, Francis-
co Rodríguez Pacios, d’ICV-EUiA, 
i Marc Fuertes, del Millor, van par-
lar de les estrelles dels hotels. Les tres 

formacions es van queixar de la faci-
litat amb què s’atorguen les estrelles i 
van reclamar un major control de les 
instal·lacions i la situació laboral dels 
treballadors.

Joan Bernat, regidor d’Urbanis-
me i d’Esports, va destacar el gran 
nombre d’hotels de cinc estrelles que 
té la vila i l’èxit que tenen les estades 
esportives que s’organitzen periòdi-
cament, “si no hi hagués unes bones 
instal·lacions i servei, la gent no tor-
naria any rere any”.

L’alcalde, Jaume Dulsat, va recor-
dar que la concessió de les estrelles 
no és una competència municipal. 

La modificació del POUM a la 
zona hotelera es va aprovar amb 18 
vots a favor i 3 en contra de En Llo-
ret, Sí se Puede i ICV-EUiA. Amb 
aquesta modificació, els hotels po-
dran obrir botigues que donin al car-
rer, col·locar un spa a la part alta de 
l’edifici o un bar de copes. En defini-
tiva, millorar la seva oferta. yy

LLOREt dE MAR

El febrer del 2012, una moció 
d’ERC va ser aprovada i l’Ajuntament 
lloretenc va entrar a l’AMI (Associ-
ació de Municipis per a la Indepen-
dència). En el ple de setembre, C’s i 
PP van presentar una moció per sor-
tir-ne. La van guanyar amb els vots 
de En Lloret, Sí se Puede, PSC, Mi-
llor, C’s, PP i un dels dos regidors 
d’ICV-EUiA (Miguel Gracia).

Els regidors de CiU i ERC-Avan-
cem s’hi van oposar, i Francisco Ro-
dríguez Pacions (ICV-EUiA) es va 
abstenir.

Jaime Muzas, de C’S, va explicar 
la raons de demanar la sortida, “els 
estatuts de l’AMI vulneren l’autono-
mia municipal, la independència no 
és una competència de l’Ajuntament 
i els diners que s’aporten a nivell mu-
nicipal, no han de tenir la finalitat de 
promoure la independència”.

La quota que pagava Lloret a 
l’AMI era de 3.599 euros/any. El de-
bat ràpidament va girar a l’entorn 
de les eleccions del 27-S. El ple es 
va celebrar la darrera setmana de 

campanya. Jordi Orobitg, portaveu 
d’ERC-Avancem assegurava, “pas-
si el que passi avui, ja hem guanyat. 
Diumenge hi haurà eleccions plebis-
citàries i votarem seguir endavant en 
aquest procés”.

Enric Martínez, del PP, va dema-
nar una àmplia participació el 27-S i 
el vot pels partits contraris a la inde-
pendència.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, 
va defensar la presència a l’AMI i va 
recordar que les eleccions del 27-S 
han arribat “perquè l’Estat s’ha negat 
en reiterades ocasions a permetre un 
referèndum, quan ara són els primers 
en voler comptar vots i no escons”.

El PSC va defensar el federalis-
me; el Millor només va votar sense 
intervenir en el debat; ICV va dema-
nar el vot nominal, i En Lloret, Sí se 
Puede proposava una consulta popu-
lar perquè el poble decidís. yy

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.A. Comas

pancartes mentre es discutia el tema de l’AMI. Foto Joan Ferrer

“La Generalitat regala les estrelles als hotels”

Lloret sortirà de l’AMI

«La moció aprovada el 
2012 s’ha tirat enrere 

aquest setembre»
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ALt MARESME

Els Maduixots van completar 
en el marc de la Festa Major de 
Calella la seva millor diada de tota 
la temporada, en la qual han dut a 
terme actuacions en totes les festes 
majors. Amb una plaça de l‘Ajun-
tament plena a vessar, la colla va 
descarregar un 4d7 -el primer 
d‘enguany- i van acomplir un altre 
dels reptes que s‘havien plantejat: 
bastir un 9d6, castell de gran com-
plexitat pel volum de gent que im-
plica -cap a 130 persones- a més 
de la necessitat de comptar amb 
els tres poms de dalt (dosos, acot-
xadors i anxanetes) que acaben 
de coronar els castells. En aques-
ta plaça van completar l‘actuació 
amb una torre de 6 i el pilar de 5. 
Part de l‘èxit d‘aquesta diada rau 
en el suport que va mostrar la ciu-
tadania a la colla castellera arran 
de la convocatòria feta per assajar 

el castell.Els castellers acomiada-
ran la temporada a finals de no-
vembre, a diferència de la majoria 
de colles, coincidint amb el segon 
aniversari de la fundació de l’enti-
tat. La diada dels Maduixots, que 
s’anirà celebrant anualment en un 
poble diferent, enguany es farà a 
Calella. La formació musical que 
acompanya els Maduixots ha pu-
blicat recentment un vídeo a les 
xarxes socials que pretén animar 
la gent a formar part del conjunt. 
Amb el vídeo i d’una manera cò-
mica, s’ha volgut mostrar la part 
més sensual de tocar la gralla i el 
timbal.

dues plaques

L‘ajuntament de Calella va 
inaugurar, per la diada, dues pla-
ques commemoratives. D‘una 
banda, per la colla comarcal, 

que l‘any anterior va batejar-se 
en aquella mateixa plaça. L‘altra 
va ser pels Minyons de Terrassa, 
que el 2014 van portar a Calella 
el primer castell de 9 pisos. Per 
aquest motiu, i com marca la tra-

dició, la colla torna a ser convi-
dada i se li fa aquest homenatge. 
Els Minyons van bastir de nou el 
3d9 amb folre, el 5d8, el 4d8 amb 
agulla, el pilar de 6 i un vano de 5. 
Els Xics de Granollers van com-

pletar l‘alineació castellera, amb 
una gran actuació durant la qual 
van descarregar el 2d7, el 3d8, el 
5d7 i un pilar de 5. L'afició pels 
castells ha quallat amb força a 
l’Alt Maresme. yy

bLANES - COREA dEL SUd

L’entitat ha participat aquest 
octubre en un festival folklòric in-
ternacional que acull grups de vuit 
països diferents procedents d’Àsia, 
Europa i Amèrica, concretament 
Catalunya, Mèxic, Uzbekistan, 
Filipines, Eslovàquia, Singapur, 
Indonèsia i Corea. 

Marc Coll, portaveu de l’esbart 
blanenc, explica que aquest viatge 
suposa un premi a la feina feta, “han 
estat molts mesos de feina per poder 
organitzar el viatge i aconseguir els 
diners necessaris”.

En 53 anys d’història, l’Esbart 
Ruyra ha actuat arreu d’Europa i di-
versos punts d’Amèrica, però fins ara 
no ho havia fet al continent asiàtic.

Al festival, a més de les delega-
cions estrangeres, hi participen 100 
grups de Corea del Sud. Es va crear 
el 2001 i cada edició, segons els orga-
nitzadors, reuneix 700.000 persones.

L’Esbart, que ha estat un veri-
table ambaixador de la dansa i la 
cultura catalana, hi va desplaçar un 
total de 20 persones.

Hi va haver cercaviles amb la 
indumentària tradicional, activitats 
pràctiques com un taller de danses 
tradicionals catalanes i exhibicions a 
diversos escenaris dels balls d’arreu 
dels Països Catalans que han treba-
llat aquesta temporada sota la direc-
ció artística del coreògraf barceloní 
-també director artístic de l’Esbart 
Sant Martí-, David Martínez. yy

la gran família dels Maduixots. Tino Valduvieco

l’Esbart Ruyra amb d’altres grups participant a la trobada. Foto Esbart Ruyra

"Els Maduixots fan vibrar el Maresme"

L’Esbart Ruyra a Corea del Sud 

PINEdA dE MAR

L‘escola de Teatre Artur Iscla 
ha fet aquest setembre la presen-
tació del nou curs 2015-2016 a 
la Sala Gran del Centre Cultural. 
L‘acte de presentació, amenitzat 
pel mag, també pinedenc, Ge-
rard Borrell, va comptar amb la 
participació dels alumnes -uns 
175- i també dels seus pares i 
mares. Properament el Centre 
Cultural i Recreatiu celebrarà 
la diada del Centre, amb la pre-
sentació de la temporada teatral, 
dinar de germanor i una estrena. 
Es tracta de l‘obra de teatre Lluny 
de Nuuk, escrita per Pere Riera 

i interpretada pels propis actors 
del Centre.

Lluny de Nuuk

Lluny de Nuuk és la típica his-
tòria de família. Una família que 
es reuneix per celebrar el casa-
ment d‘una filla, però el que havia 
de ser un motiu de joia i felicitat, 
ben aviat es veurà enterbolit per 
l’aparició d’un convidat inesperat 
que amenaça amb fer volar pels 
aires aquesta aparent harmonia, 
revelant una informació que fa 
que surtin a la llum secrets de fa-
mília gelosament guardats durant 

anys, i que canviarà de manera 
irreversible les relacions entre els 
personatges, que a poc a poc es 
van traient la màscara i mostrant 
la seva autèntica personalitat.

Això no obstant, la família 
protagonista és “com tantes al-
tres, ni més ni menys. Amb se-
crets i mentides, amb sobreente-
sos i malentesos, amb la seva part 
de tendresa i bons sentiments, 
i la seva dosi d‘enveges, gelosia 
i mala bava i tots ens hi podem 
sentir una mica identificats”, se-
gons anticipen des del Centre 
Cultural. yy Els alumnes, atents al truc. Foto Yoyo

Comença la temporada teatral a Pineda de Mar
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El patinador pinedenc Marc Pañero, 
3r del món 

Nova temporada futbolística a 
Malgrat de Mar

Marc pañero i Berta Vaquero al campionat 2015. Foto luís Ramírez - Fedepatin

Un dels grups més petits. Foto Yoyo

El duet artístic format pels pati-
nadors Marc Pañero i Berta Va-
quero han aconseguit la tercera 
plaça a la modalitat de parelles 
del Campionat del Món de pati-

natge artístic, celebrat aquest se-
tembre a Cali (Colòmbia). Pañe-
ro, que revalida el tercer lloc 
després d’aconseguir-ho el 2014, 
també és campió d’Espanya. yy

L’Escola Municipal de Futbol 
té en aquesta nova temporada 
180 jugadors i jugadores, distri-
buïts en sis categories: escoleta, 
prebenjamí, benjamí, aleví, in-

fantil i cadet. El Club Deportivo 
Malgrat va presentar també els 
seus equips juvenil i sènior en 
el marc d’una jornada festiva al 
camp municipal d’esports. yy

Open Catalunya de Tennis Taula a 
Calella

Totes les taules van estar a ple rendiment. Foto CTT Calella

Les instal·lacions del club cale-
llenc van acollir la primera fase 
del campionat a nivell català. Les 
16 taules van estar a ple rendiment 
durant tot el cap de setmana. En-
tre els resultats locals destacats, el 

2n lloc d’Alba Fernández al femení 
A i les terceres posicions de Lluc 
Sánchez i Ian Domínguez a l’aleví 
B i infantil B, respectivament. Els 
primers equips de Tennis Taula 
Calella ja han començat la lliga. yy

tORdERA

8 hores i 42 minuts. Aquest 
és el temps que l’esportista tor-
derenc va necessitar, el passat 
diumenge 20 de setembre, per 
completar els 81,4 km i 5.670 
metres de desnivell acumulat de 
la travessa Matagalls-Montser-
rat, aconseguint el millor temps 
de tots els participants. No obs-
tant això, Serra va ser el segon en 

arribar a la meta. L’explicació és 
senzilla: per evitar que es formin 
taps a la sortida, l’organització 
distribueix els participants en 
grups de 35 persones que van 
sortint amb un minut de dife-
rència. Així, el participant que 
va arribar primer, Oscar Monje, 
va fer un temps de 8 hores i 52 
minuts, deu minuts més que el 
torderenc. Amb aquest resultat 

Serra millora el temps aconse-
guit l’any passat, quan va quedar 
segon de la classificació general 
amb un temps de 9 hores i 19 
minuts. En declaracions a l’emis-
sora local, Serra feia un balanç 
positiu de la marca, tot i destacar 
que per ell, el més important no 
és aconseguir ser el més ràpid o 
estar entre els primers, sinó pas-
sar-ho bé i fer ambient amb els 
que l’acompanyen.

Organitzada pel Club Ex-
cursionista de Gràcia, la Mata-
galls-Montserrat 2015 ha estat 
l’edició 36 d’aquesta prova de 
resistència no competitiva, que 
aplega al voltant de 3.500 parti-
cipants. La travessa passa per ca-
mins de muntanya entre la ser-
ralada del Montseny i el massís 
de Montserrat. L’objectiu prin-
cipal és aconseguir realitzar el 
recorregut que cobreix una dis-
tància de 81,4 Km que acumula 
un desnivell acumulat de 5.670 
metres, en menys de 24 hores. yy

CALELLA

Cita ineludible per als espor-
tistes amants d’allò extrem. Cap a 
2.700 atletes -xifra rècord en una 
triatló Ironman- de 50 països di-
ferents van dur a terme la prova, 
retransmesa per mitjans de co-
municació d’arreu del món. Nou 
esforç de la ciutat per convertir-se 
en un referent en l’àmbit del turis-
me esportiu, consolidant l‘àmplia 
oferta de competicions de tota 
mena. L’eslovè David Pleše va ser 
el primer en completar els 3.800 

metres de natació, 180 km de bici-
cleta i 42,2 km de cursa a peu amb 
un temps de 8 hores, 2 minuts i 20 
segons, seguit de l’ucraïnès Anton 
Blokhin i l’alemany Per Bittner, 
que completaven el podi masculí. 
En la categoria femenina, la més 
ràpida va ser l’holandesa Yvonne 
Van Vlerken amb un temps de 8 
hores, 46 minuts i 44 segons. La 
segona posició se la va endur la 
finlandesa Kaisa Lehtonen i el ter-
cer lloc l’assolia l’austríaca Elisa-
beth Gruber.

Pel que fa a la participació lo-
cal, el Club de Triatló de Calella 
va competir-hi amb 14 dels seus 
membres, quatre dones i deu 
homes; tots ells van finalitzar la 
prova. La posició més destaca-
da és la de la palafollenca Anna 
Rovira, que va quedar 7a de la 
categoria absoluta i Joan Gras, 
que va quedar 5è de la categoria 
masculina entre 25 i 29 anys.

ironkids
L’auge de la febre triatleta 

dels últims anys ha afavorit que 
aquest tipus de trobades es con-
verteixin més en una festa de 
l’esport que en una competició 
pura i dura, i per això l’organitza-
ció celebra un seguit d‘activitats 
paral·leles, com ara l‘Ironkids. 
Es tracta d‘una prova esporti-
va encarada als més petits, amb 
l’objectiu de fomentar un estil 
de vida saludable i la cultura de 
l‘esforç, això sí, predicant amb 
l‘exemple. És una prova que es 
duu a terme a 12 municipis del 
Maresme i el Vallès Oriental i 
hi han participat prop de 6.000 
nens d’entre 3 i 16 anys.yy

Santi Serra, el millor a la 
Matagalls-Montserrat 

El Maresme viu l’Ironman 
més internacional

santi serra, al mig. Foto Matagalls-Montserrat

Ciclisme i cursa a peu. Foto Tino Valduvieco

«L’any passat Serra va ser 
el segon més ràpid de la 

cursa»
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DE L’11 AL 18 
SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 2015

DIA 18
a les 10 h 
PEDALADA POPULAR
Passeig de Mar

DEL 15 AL 18
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h 
TORNEIG D‘HOQUEI U17 
EUROCKEY CUP
Esportiva Blanes

DEL 16 D’OCTUBRE
AL 25 DE NOvEMBRE

EXPOSICIÓ: MANUALITATS DE 
L‘Av LA PLANTERA 
Sala García-Tornel

DIA 17
a les 21.30 h 
XII CANTATE BARCELONA. 
CONCERT D’AMISTAT
Teatre de Blanes

DEL 23 D’OCTUBRE
AL 28 DE NOvEMBRE

EXPOSICIÓ: MENÚS DE 
GUERRA
Casa Saladrigas

DIA 25
 al migdia 
APLEC vOTIU DE SANT RAFEL
Santuari El Vilar

DIA 25
a les 17.30 h 
RIALLES. MUSICAL.
ENCICLOPÈDIA BAIXETA DE 
LA NIT.
Companyia 2 princeses 
barbudes
Teatre de Blanes

DIES 31, 1 I 2
FIRA DE BRUIXES

Passeig de Dintre

BIBLIOTECA COMERCAL
Del 10 al 31 d‘octubre 
EXPOSICIÓ I ACTIvITATS
Associació Kedem

Del 5 al 31 
EXPOSICIÓ DE PINTURA 
Ànimes de
l‘artista local Diana Gómez

Dia 14 Nascuts per llegir: 
TALLER RELAXA‘T RELAXA’M
amb l’associació Llavors

Dia 20 a les 18 h 
TALLER DE FILOSOFIA PER A 
jOvES
Àgora jove, espai de 
pensament crític

Dia 23 a les 19 h 
LA BIBLIOTECA RECITA,
celebrant el Dia Mundial de les 
Biblioteques

Dia 29 a les 18 h
CONTES QUE FAN BULLIR EL 
CALDER DE LA IAIA MARIA 
amb l’Eva González

PRIMER CASINO DE BLANES
CICLE DE CONFERÈNCIES. 
(De 20 a 21.45 h)
Arts i oficis a la vila de 
Blanes Art floral i les seves 
vinculacions

DIA 15: CAP ROIG, Jardí 
paisatgístic,
Imatge gràfica, Moviment 
plàstic i Artesania

DIA 22: Ricard Ferrer, pintura 
al fresc

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

bLANES. oCtubreLLOREt. oCtubre

L’AGENdA

De l’1-31
XIII jORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE LA 
CUINA DEL PEIX DE L’ART

Del 2-31
Biblioteca  - Casa de la Cultura
EXPOSICIÓ “MIRADES EN DIÀLEG”

Del 2-31
Biblioteca  - Casa de la Cultura
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
MONTPHOTO 2015-09-17

DIA 15
Biblioteca. Casa de la Cultura 
9.30 h
DIÀLEG INTERRELIGIÓS. 
COMUNITAT SIKH: “LANGAR, 
L’ÀPAT COMUNITARI”

DIA 17
Biblioteca 
Pl. Pere Torrent, 1  - 11.30 h
EL RACÓ DELS CONTES: “CUENTO 
DE CINE”

DIA 17
Casa del Mar - Fenals · 17-19 h
CANTADA POPULAR 
D’HAvANERES “TALLERS”

DIA 17
Teatre de Lloret · 21 h
TEATRE: “ANDRÉ Y DORINE”

DIA 18
Pavelló Esports Municipal 18-20 h
vETLLADA DE BOXA KICK-
BOXING “TROFEU COSTA BRAvA”

DIA 23
Biblioteca. Casa de la Cultura
19.30 h

DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
COMUNITAT CATÒLICA:
“LAUDATO SI, UNA TERRA
PER A TOTHOM”

DIA 23
Teatre de Lloret · 21 h
TEATRE: “FEMENINO SINGULAR”

DIA 24
Pavelló Esports Municipal 9-16 h
TROFEU DE CONjUNTS 
GIMNÀSTICA RÍTMICA

DIA 24
Biblioteca. Pl. Pere Torrent, 1
11.30 h
El RACÓ DELS CONTES: “CONTES 
AMB BIBLIOTEQUES DINS”

DIA 24
Casa del Mar - Fenals · 17 - 19 h
CANTADA POPULAR D’HAvANERES 
“Tallers”

DIA 25
Museu del Mar · 7 h
XXXv PUjADA DE COLLBATÓ A 
MONTSERRAT XINO XANO

DIA 25
Teatre de Lloret · 17.30 h
TEATRE: ALÍCIA

DIA 31
Biblioteca. Pl. Pere Torrent,1· 
11.30 h
EL RACÓ DELS CONTES: “MAIXA, 
LA PETITA BIBLIOTECÀRIA”

DIA 31
Casa del Mar - Fenals · 17 - 19 h
CANTADA POPULAR D’HAvANERES 
“Tallers”

TOT EL MES

CALELLA
28a Oktoberfest
Actuacions diàries a la plaça de 
l’Església i a la carpa
 
DIA 15

PINEDA DE MAR
Laboratori de lectura: Avui és un 
bon dia per canviar el món
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret

CALELLA
Club de lectura sènior: Els vigilants 
del far
18 h
Ajuntament Vell

PALAFOLLS
Taller de retòrica i lectura
20 h
Can Batlle

DIA 16

MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
18 h
Biblioteca La Cooperativa

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

Fes el teu propi joier (5 a 12 anys)
18 h
Biblioteca de Poblenou

Xerrada: Els missatges de l’art
19.30 h
Auditori Can Comas

Conferència: La saviesa perenne, 
dels orígens a l’actualitat
20 h
Biblioteca Serra i Moret

CALELLA
8a Marató de donació de sang
10 a 22 h
Ajuntament Vell

Taller amb ordinadors: fer treballs 
del cole
18 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

DIA 17

MALGRAT DE MAR
1r Raid del Ferro
8.30 h
Parc Francesc Macià

Passejada cultural: L’església 
Parroquial, edifici i curiositats
10 h
Davant l’ajuntament

PINEDA DE MAR
Camí de Sant Jaume. D’Igualada a 
Panadella
7.30 a 16 h
Sortida i arribada: Parada del bus de 
l’Església

Fira-Mercat d’artesania
9 a 21 h
Plaça Mèlies

COMARQUES.        oCtubre

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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COMARQUES.        oCtubre

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Mercat Solidari
9 a 14 h
Plaça Nova

Taller introductori a la Saviesa 
Perenne
10 h
Carrer Maragall, 19

CALELLA
Campionat de Catalunya 
d’Atletisme i Handbol ACELL
10 h
La Muntanyeta 

Campionat de Catalunya de 
Petanca ACELL
10 h
Passeig Manuel Puigvert

10a edició del Blendercat: Taller 
de videomapping
10 a 14 h i 16 a 19 h
Ajuntament Vell

Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Taula rodona i col·loqui sobre 
Occitània
12 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Correllengua: actuació infantil, 
xocolatada, concert
17 h
Plaça de l’Ajuntament

Gala solidària per Oncolliga i 
AVAH
21 h
Fàbrica Llobet-Guri

Teatre: Roser Florit
22 h
Orfeó Calellenc

TORDERA
Cicle familiar: Oh, que bonic és 
Panamà!
17 i 18.30 h
Teatre Clavé

PALAFOLLS
Taller a la biblioteca: Manualitats 
de tardor
10.30 h
Biblioteca Enric Miralles

DIA 18

MALGRAT DE MAR
Teatre amateur: L’inconvenient
17 h
Centre Cultural

PINEDA DE MAR
Missa a la capella de les Creus
10 h
Capella de les Creus

Taller introductori a la Saviesa 
Perenne
10 h
Carrer Maragall, 19

Homenatge a la Tercera Edat: 
Xocolatada i Teatre
10 h
Local social de la Hermandad

3a Cursa d’Enduro BTT

Arribada i sortida a la Fundació 
Marpí
7.30 h

CALELLA
Campionat de Catalunya 
d’Atletisme i Handbol ACELL
10 h
La Muntanyeta 

Campionat de Catalunya de 
Petanca ACELL
10 h
Passeig Manuel Puigvert

10a edició del Blendercat: Taller 
de videomapping
10 a 14 h i 16 a 19 h
Ajuntament Vell

TORDERA
Cicle de Teatre: Temps
19 h
Teatre Clavé

PALAFOLLS
III Aplec “Maria Sabatera”
11 h
Fòrum Palatiolo

DIA 19

Dia Internacional del Càncer de 
Mama
17.30 h
Del 19 al 25

MALGRAT DE MAR
Exposició: “Joan Amades, la 
memòria d’un poble”
A la Biblioteca La Cooperativa

DIA 20

MALGRAT DE MAR
Jugant a definir la ciència
18 h
Biblioteca La Cooperativa
 
PALAFOLLS
Taller per a emprenedors: 
Comunicar és persuadir
10 h
Edifici MiD

DIA 21

Aula d’Extensió Universitària: 
Lluís Companys, la dignitat 
republicana
18.30 h
Casal l’Amistat

DEL 21 AL 24

CALELLA
-Festival Canta al Mar-

Cercavila inaugural
16 h
Riera Capaspre

Gran concert de benvinguda
21 h
Parròquia de Santa Maria i Sant 
Nicolau

DIA 22

PALAFOLLS
Correllengua: Pinzellades de 
català
19.30 h
Biblioteca Enric Miralles

DIA 23

MALGRAT DE MAR
Carbassí i Carbassineta
18 h
Biblioteca La Cooperativa

Xerrada: L’obra de Joan Amades
20.30 h
Biblioteca La Cooperativa

PINEDA DE MAR
Traçant paraules: El nen Sala té 
un Raspall, i tu?
18 h
Biblioteca Serra i Moret

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

PALAFOLLS
Correllengua: Paraules viatgeres
11 h
IES Font del Ferro

Salvem els mots
Escoles Mas Prats i Ferreries

Paraules i música
19.30 h
Casal d’avis del Centre

DIA 24

MALGRAT DE MAR
Setmana europea de la 
sensibilització del TDAH
9 a 18 h
Parc Francesc Macià

PINEDA DE MAR
Tarda gastronòmica a Pineda: 
Mostra de cuina de tardor dins 
les jornades gastronòmiques del 
bolet
11 a 14 h
Plaça Espanya

Castanyada popular
17 h
Masia Mas Rafart

Conferència: La pagesia a Pineda. 
Dels anys 40 fins ara
20.30 h
Espai Mèlies

SANTA SUSANNA
Cros municipal
9 a 13 h

CALELLA
Festa de la participació ciutadana
10 h
Plaça de l’Església

Taller infantil: La Castanyera
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Lliurament de premis Canta al 
Mar
15 i 17 h
Fàbrica Llobet Guri

TORDERA
Fira del Conte
10 a 21 h
Plaça de l’Església

PALAFOLLS

Correllengua: Hora del conte
12 h
Biblioteca Enric Miralles

DIA 25

MALGRAT DE MAR
Recital vermut de poemes d’Ovidi 
Montllor
12 h
La Barretina

20è concurs de teatre Vicenç 
Bayarri
18 h
Centre Cultural

PINEDA DE MAR
Taller de Dansa – Integració
10 a 13.30 h
Carrer Maragall, núm. 19

SANTA SUSANNA
Audició de sardanes
18.30 h
Pavelló Municipal

CALELLA
Teatre: Roser florit
19 h
Orfeó Calellenc

PALAFOLLS
IV Canicross 

DIA 26

PINEDA DE MAR
Club de lectura La Colla dels 
Verds: He tornat a jugar amb la 
mare i se m’ha espatllat
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret

DIA 28

MALGRAT DE MAR
Club de lectura: El carreró dels 
miracles, de Najib Mahfuz
18 h
Biblioteca La Cooperativa

PINEDA DE MAR
Avui tertúlia: El sabor amargo de 
la cerveza
17 h
Biblioteca Serra i Moret

Hora del conte: Contes que fan 
bullir el calder de la iaia Maria
18 h
Biblioteca de Poblenou

CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: Els 
fonaments de l’Islam
18.30 h
Casal l’Amistat

PALAFOLLS
Taller d’ocupació: Gestiona els 
contactes
10.30 h
Casal de la Dona

DIA 29

PINEDA DE MAR
Club de lectura La Colla dels 
Vermells: Ricard, el del forat 
negre
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret

Llegir al teatre: Molt soroll per 
no res
20.30 h
Biblioteca Serra i Moret

CALELLA
Taller de memòria per a la gent 
gran
18 h
Ajuntament Vell

Xerrada: Qui veu el meu perfil? 
Privacitat a Internet
18 h
Espai Mercat

Cineclub: Leviatán
21 h
Espai Caixa

DIA 30

MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
18 h
Biblioteca La Cooperativa

PINEDA DE MAR

Club de lectura fàcil en català: Qui 
és el culpable
18 h
Biblioteca Serra i Moret

DIA 31

MALGRAT DE MAR
Túnel del Terror
19 a 21 h (sessió infantil)
22 a 00 h (sessió d’adults)
Parc del Castell

Descobreix la Castanyera
17 a 20 h
Plaça Anselm Clavé

Tabalada i cercavila de bestiari
20 h
Plaça Anselm Clavé

PINEDA DE MAR
Castanyada popular
17 h
Plaça Nova

Halloween i Castanyada
Matí
Can Xaubet

CALELLA
Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Castanyada popular
18 h
Plaça de l’Església

TORDERA
Cicle familiar: L’hivern i la 
primavera al regne d’Escampeta
18 h
Teatre Clavé

PALAFOLLS
Castanyada
21 h
Plaça Joaquim Ruyra

DIA 1 DE NOvEMBRE

PALAFOLLS
Concerts al cementiri municipal
Tot el dia al Cementiri
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  EL FOGÓ dE LA MARINA

EMPanada dE tonyina

INGREdIENtS

•  2 làmines de pasta de full
•  400 g de tonyina amb oli
•  2 cebes grosses
•  1 pebrot vermell
•  2 pebrots verds
•  1 gra d’all
•  6 cullerades de salsa de 

tomàquet
•  2 ous durs
•  1 ou
•  oli d’oliva 
•  Sal

bLANES

El 29 de setembre a la vinya 
de Ses Vernes es va tallar la 
darrera de les varietats conreades: 
la Pansa Blanca (xarel·lo en la 
nomenclatura del Penedès). 

Aquest any ha estat l’any que 
aquesta varietat s’ha tallat més tard. 
Amb la intenció d‘aconseguir més 
graduació i gràcies a l’excel·lent 
estat sanitari de la vinya que no 
ha patit humitats perilloses, s’ha 
allargat el temps de collita fins a 
finals de setembre.

La collita, un 10 % superior 
a l’any anterior, ha estat de gran 
qualitat, amb una graduació en 
“sucre esperat” d‘11,6 graus. yy

Final de les veremes de Ses 
Vernes

 Foto Jordi s. Carrera

PREPARACIÓ

Primer escorrem l‘oli de la tonyina.
escalfem 4 cullerades d’oli en una paella, afegim l’all i la ceba tallada ben fina. 
Incorporem els pebrots, molt picadets, hi afegim sal i ho deixem coure. 
A continuació hi afegim la salsa de tomàquet, i per acabar, la tonyina i l’ou dur. rec-
tifiquem de sal.
tot el farcit, el passem per un colador per eliminar l’excedent d’oli.
Arriba el moment de preescalfar el forn, a una temperatura de 180º C.
Preparem les làmines de pasta de full i les punxem amb una forquilla. (Podem re-
servar unes tires de pasta per decorar). Les extenem en una plata de forn sobre pa-
per vegetal, farcim i la tanquem amb una segona làmina de pasta de full, procurant 
que  quedi ben segellada.
Pintem tota l‘empanada amb ou batut i fem un foradet central per facilitar la sorti-
da de vapor.
enfornem durant 20 o 30 minuts, fins que estigui ben daurada.
I ja podem deixar-la refredar i servir.

Manoli Bustamante Bustamante
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TRAnSPoRTS PÚBLIcS - AUtObUSOS

Línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

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

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

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

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

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

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

tordera – Plaça Lluís Companys 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08

blanes – estació d’autobusos 09.45 11.15 13.45 15.45 17.45 19.45

Hospital Comarcal de blanes 09.59 11.59 13.59 15.59 17.59 19.59

Línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

Hospital Comarcal de blanes 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

blanes – estació d’autobusos 08.15 10.15 12.15 14.15 16.15 18.15

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

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

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

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

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

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

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

barcelona 00.15 01.15 03.10 04.10

Calella – benzinera 23.51 01.06 02.06 04.01 05.01

Calella – Mercat 23.52 01.07 02.07 04.02 05.02

Calella – Plaça de les roses 23.53 01.08 02.08 04.03 05.03

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

Pineda – Sant Joan 23.57 01.12 02.12 04.07 05.07

Pineda de Mar – riera 00.02 02.02 03.02 04.12 05.08

Pineda de Mar – Garbí 00.04 02.04 03.04 04.14 05.10

Calella – Sant Jaume 00.05 02.05 03.05 04.15 05.11

Calella – oficina turisme 00.06 02.06 03.06 04.16 05.12

Sant Jaume – Avda. Vallderoure 00.07 02.07 03.07 04.17 05.13

barcelona 01.06 03.06 04.06 05.16

barcelona 00.15 01.00 02.00 03.05 04.05

Calella – benzinera 23.32 00.17 01.07 01.52 02.52 03.57 04.57

Calella – Mercat 23.33 00.18 01.08 01.53 02.53 03.58 04.58

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

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

Pineda – Sant Joan 23.38 00.23 01.13 01.58 02.58 04.03 05.03

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

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

Calella – Sant Jaume 23.49 00.34 01.24 02.09 03.09 04.14 05.14

Calella – oficina turisme 23.50 00.35 01.25 02.10 03.10 04.15 05.15

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

barcelona 00.52 01.37 02.27 03.12 04.12 05.17

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

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

N-82 (nocturn) · Horaris vàlids fins al 31/05
barcelona - Pineda de Mar (de diumenge a dijous)

Pineda de Mar - barcelona (de diumenge a dijous)

barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar - barcelona (divendres i dissabtes)

ALt MARESME - LA SELVA

L’empresa Sagalés connecta 
diàriament l’Alt Maresme i la Sel-
va amb l’aeroport barceloní. Per 
tant, els veïns i turistes de Calella, 
Pineda de Mar, Santa Susanna, 
Malgrat de Mar i Blanes tenen 
una manera ràpida i econòmica 
d’anar o tornar de les dues termi-
nals aeroportuàries. 

De maig a octubre hi ha ha-
gut 11 serveis en cada sentit. 
Al novembre s’aplicarà l’horari 
d’hivern. yy

tORdERA

L’Associació de Comerciants 
Tordera Centre sorteja 150 carros de 
compra entre els seus clients. Fins al 
23 d’octubre, comprant a les botigues 
de l’Associació es poden omplir les 
butlletes que donen dret a participar 
en el sorteig dels carros. A més com-
pres, més butlletes i més oportunitats 
de ser un dels 150 guanyadors. Aques-
ta promoció de tardor ens portarà a 
les portes de la campanya nadalenca. yy

ECONOMIA LOCAL

A l’aeroport del Prat en bus Nova promoció de 
Tordera centre

l’autocar que fa la ruta Hi ha 150 carros per regalar
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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
EL tALL 
C. església

PINEdA
bENzINERA EVOLUtION 
N-II
CAPRAbO
Plaça espanya
XALOC PINEdA 
Dr. bartomeu
FARMàCIA ELdA 
LLObEt ALONSO 
Av. Mediterrani
FRANkFURt LA RIERA
Av. de la Hispanitat
FARMàCIA F. COStA 
PERICH
Plaça de les Mèlies

SANtA SUSANNA
AJUNtAMENt
Plaça Catalunya
CENtRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

MALGRAt
FARMàCIA CARLOS 
JUAN PEñA
C. Joan Maragall
FARMàCIA ENRIQUE 
tORRUELLA
C. Girona
PAStISSERIA 
GUtIÉRREz 
C. del Carme
CAPRAbO
Avinguda del Carmen
RESt. EStANY 
C. de l’estany
XALOC MALGRAt
C. del Mar

PALAFOLLS
bENzINERA GALP
Ctra. Accés Costa brava
CASAL dELS AVIS
Avda. Costa brava
bAR EL CAFè dE 
PALAFOLLS
C. Francesc Macià
FARMàCIA SOLÉ
Av. Pau Casals
OULEt PERFUMS
C. Major

tORdERA
MILAR tORdERA 
Camí ral
bAR LA tAPA IbÉRICA
Camí ral
AdMINIStRACIÓ dE 
LOtERIA NúM. 1
Plaça de l’església
GAbIMEdI
Plaça Lluís Companys
bAR SAkkARA
Camí ral (cantó del Dia)

maresmemaresme

també
al teu
costat!

Farmàcies de guàrdia
CALELLA - PINEdA tORdERA (SerVeI DIürN) - MALGRAt dE MAR

Adreces i telèfons 
cALeLLA

Adreces i telèfons 
torDerA

MALGrAt De MAr

octubre-Novembre octubre-Novembre

Farmàcia PLANAS 
C/ església, 360
tel: 937662093
Farmàcia NOGUERA
Carretera N-II (edif. Holiday)
tel: 937694754
Farmàcia MELA 
balmes, 151
tel: 937661498
Farmàcia CAStELLS 
C/ bruguera, 226
tel: 937691170
Farmàcia NOÉ
C/ església, 116
tel: 937690791
Farmàcia COLON
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
tel: 937662046

Farmàcia VENdRELL 
C/ ral, 84 bis.  
tel: 937640655
Farmàcia dE tIbURCIO 
C/ romero de torres, 3-5
tel: 937642141
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’església, 8
tel: 937640992
Farmàcia MAtEOS 
C/ emili Vendrell, 6
tel: 937640455
Farmàcia LUCEA
C/ Amadeu Vives, 20
tel: 937650875

Farmàcia VON CARStENN
C/ bon Pastor , 34
tel.: 937612823
Farmàcia VILAdEVALL
C/ Carme 27
tel.: 937610146
Farmàcia JUAN
Pge. de Mª Aurèlia Capmany
tel.: 937613319
Farmàcia bUñOL
C/Mar, 80
tel.: 937654021
Farmàcia LLANSÓ
C/ de Ponent
tel.: 937611904
Farmàcia tORRUELLA
C/ Girona, 32
937610987
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
937654479

Farmàcia FRANCItORRA
Av. Montserrat, 61
tel: 937624655
Farmàcia bAdIA 
C/ barcelona, 26
tel: 937629329
Farmàcia VIVAS
C/ Dr. Josep M. bertomeu, 41
tel: 937623897
Farmàcia COStA 
Carrer de Mar, 14A
tel: 937623187
Farmàcia ALbA 
C/ Dr. Josep M. bertomeu, 2
tel: 937622538
Farmàcia E. LLObEt
Av. Mediterrani, 95
tel: 937692777
Farmàcia V. SEGARRA
 C/ Santiago rusinyol, 93-99
tel: 937626979
Farmàcia M. COLLS 
C/ Santiago rusinyol, 58
tel: 937626905
Farmàcia GARbÍ
C/ La Noguera Local 12, 1
tel: 937672205
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
tel: 937691894
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JOAN FERRER I bERNAt

Joan Torner Corcoy va néixer a Tordera 
(1961). Resideix a Blanes, casat i amb 4 
fills. És arquitecte de professió.
En la seva joventut fou esportista d’elit.
Començà i acabà la seva etapa com a ju-
gador al Club Patí Tordera, jugant tam-
bé al  Futbol Club Barcelona, l’Ateneu 
Agrícola Noia (actual  Club Esportiu 
Noia) i al Club Patí Vic. Fou 46 vegades 
internacional amb la selecció espanyola. 
Des de fa 15 anys, la gran preocupació 
i dedicació d’en Joan, la seva dona i un 
gran nombre de voluntaris és ajudar els 
infants que pateixen càncer, una ma-
laltia que es va emportar el seu fill Joan 
l’any 2000.

Joan, parla’ns d’en Joan Petit, el 
protagonista d’aquesta història 
de solidaritat que va començar a 
Blanes i s’ha estès arreu del país.
En Joan era el petit de la casa. Quan 
tenia dos anys va patir un tumor. Va 
estar molt i molt greu però els metges 
el van recuperar. Va poder viure tres 
anys més. El càncer infantil era un 
món desconegut per a nosaltres. Ho 
vàrem viure amb molta intensitat. 
Veure l’esforç i les ganes de viure d’en 
Joan Petit i de molts altres nens de 
la seva edat en la mateixa situació, 
va donar peu a buscar la manera 
d’ajudar els infants amb càncer, les 
seves famílies i els metges i centres 
que els atenen.

El 2001 organitzeu un primer acte.
Va ser al Palau Blaugrana de 
Barcelona. Una festa-torneig, molt 
més festa que competició a l’entorn 
de l’hoquei sobre patins, un esport 
que practicava en Joan. Hi van 
participar 6 equips d’escola i 60 nens. 
L’ objectiu, recollir diners per ajudar 
a projectes relacionats amb el càncer 
infantil.

Una festa-torneig que ja porta 
quinze edicions!
El segon any es va fer a Vic, després 
a Reus, Girona, Mollerussa, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú, Lloret de Mar... fins arribar 
aquest 2015 a Lleida i ja puc avançar 
que el 2016 serà a Mataró.

De promig, podem parlar de 400 
joves jugadors, 200 voluntaris i unes 
2.000 persones de públic.

Una festa que programa molts 
més actes que una sèrie de partits 
d’hoquei?
I tant! Cada festa va acompanyada 
de xerrades sobre oncologia infantil, 
dinars o sopars solidaris, concerts, 
exposicions, teatre, castellers, segons 
el que ofereix cada municipi. Fem 
servir l’esport per parlar del càncer 
infantil i aconseguir diners.

I com a record, una cullera!
La cullera, molt similar a un stick 
d’hoquei, és un dels símbols de la 
nostra entitat. Quan en Joan estava 
ingressat a l’hospital, fèiem partits 
d’hoquei sobre la petita taula que 
et posen al llit per menjar. Els 
protagonistes, dos gots, una cullera 
i una petita pilota de paper. Ens les 
fan a Tortellà i és el record que reben 
els participants i voluntaris de les 
festes anuals.

Al llarg dels anys també s’han fet 

activitats relacionades amb d’altres 
esports?
Sí, caminades, futbol, patinades, 
curses... Sempre no competitives. El 
resultat és el de menys.

Els contes també tenen un paper 
fonamental en la programació 
anual de la Fundació. Ens ho pots 
explicar?
Els contes ens varen acompanyar 
molt durant l’estada a l’hospital. Des 
de fa 13 anys organitzem a Blanes la 
Festa dels Contes el 24 de juny a la 
tarda. Els primers deu anys es va fer 
a l’Esbarjo, després dos anys al Pinya 
de Rosa i ara portem dos anys al 
Marimurtra.
Professors, particulars i convidats 
expliquen contes que fan les delícies 
de petits i grans. Els contes s’han 
editat i s’han repartit als hospitals. 
També s’ha fet algun CD recollint les 
narracions del 24 de juny.

També hi ha un premi literari Joan 
Petit.
És un dels sis gèneres que es 
premien als Recvll. Es va posar en 

marxa coincidint amb els 50 anys 
dels prestigiosos premis literaris 
blanencs. El guanyador l’explica el 
dia de Sant Joan. També es publica.

La Fundació, fins i tot té un 
gegantó!
Coincidint amb la Festa d’Olot, uns 
escultors locals el van fer seguint 
un dibuix de Pilarín Bayés, una 
gran col·laboradora de l’entitat. El 
gegantó es passa l’any a les unitats 
d’oncologia dels hospitals i surt per 
la festa o altres actes puntuals.

Parlem una mica de com esteu 
organitzats i funcioneu?
El 2004 es va crear la Fundació Joan 
Petit. Està formada per un patronat 
de sis membres, el consell mèdic i els 
voluntaris. Tot, regit per uns estatuts. 
Voldria destacar que ningú cobra res, 
ni les despeses de desplaçament. Per 
tant, tots els diners que es recullen 
van dirigits a projectes relacionats 
amb el càncer.

I quins són aquests projectes?
Un de fonamental, la investigació. 

En aquests anys, les aportacions 
que hem fet sumen 150.000 euros. 
A Catalunya hi ha cinc hospitals de 
referència: Sant Pau, Sant Joan de 
Déu i Vall d’Hebron de Barcelona; 
Can Ruti de Badalona i el Parc Taulí 
de Sabadell. A cada centre hi ha 
equips d’investigació i nosaltres fem 
aportacions a diversos programes. 
El consell mèdic de la Fundació, és 
el que decideix on dedicar els diners 
cada any. Ara, per exemple, s’estan 
investigant els tumors del sistema 
nerviós central, el càncer que va 
tenir en Joan Petit.

Quin és el nivell de la investigació 
del càncer infantil a Catalunya?
Hi ha molt camí per recórrer. En 
el càncer d’adults hi ha molts més 
afectats i per tant, s’hi dediquen més 
recursos. El que et puc assegurar és 
que els especialistes catalans són dels 
millors del món. Si tens un problema 
no cal viatjar a l’estranger, aquí estàs 
molt ben atès. Pensa que en molts 
tumors, la supervivència és del 80%. 
El nostre objectiu, evidentment, ha 
de ser treballar per reduir el 20% 
restant.

A part de la investigació, en què 
més col·laboreu?
Com que ja hi ha d’altres entitats 
que ofereixen pisos d’acollida al 
costat dels hospitals per evitar 
desplaçaments a les famílies, 
nosaltres intentem cobrir d’altres 
camps. Per exemple, s’han comprat 
joguines, ordinadors portàtils i 
material que feia falta als centres. 
Sempre, seguint les recomanacions 
dels metges i especialistes.

Objectius de futur?
Anar millorant el que estem fent. 
Som una fundació modesta i no 
podem créixer gaire. Fem feina 
de formigueta. Hem plantejat 
professionalitzar  l’entitat, però 
de moment no s’ha donat el pas. 
La nostra base són els voluntaris 
i el que volem és dedicar tots 
els diners a projectes. Amb la 
professionalització, una part hauria 
d’anar a pagar sous. yy

ENtREVIStA A JOAN tORNER (FuNDACIó JoAN PetIt-NeNS AMb CàNCer)

PRÒXIMA EDIcIÓ: 11 NOVEMbRE

“Els oncòlegs catalans són dels millors que hi ha 
al món”

Joan Torner amb el gegantó de la Fundació. Foto Yoyo


