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Aquests darrers dies hi ha hagut diversos actes: s’ha presentat la Guia d’Aplecs 2016, s’ha nomenat 
Figueres, Capital de la Sardana 2017, s’han lliurat els Premis d’aquest any i s’ha presentat l’obra de 
teatre líric català La Viola d’or a la Sala Mozart. P. 5

Parc Infantil de Trànsit a Pineda de Mar 
Parc de trànsit permanent. Foto Yoyo

societat P.11

Dia Mundial de la 
Discapacitat
Hi ha hagut actes a Tordera i 

Pineda de Mar

cultura i festes P. 18

Malgrat celebra Sant 
Nicolau
La Festa petita es fa gran

fires P. 16 -17

Palafolls celebra les 
fires de la Pagesia i 
Nadal
Serveixen per dinamitzar 

l’economia local

esPorts P. 25

Trobada d’exjugadors 
de l’UDR
Es reuneixen 200 persones de 

més de 45 anys

suMari

Nadal Solidari

Música i premis. Foto Tino Valduvieco

Un dels molts actes organitzats per recollir diners. Foto Tino Valduvieco

La proximitat de les festes nadalenques suposa la posada en marxa de diferents campa-
nyes solidàries. El Gran Recapte, La Marató de TV3 i Cap nen sense joguina són tres de 
les campanyes més tradicionals d’aquestes dates. Les entitats i la societat civil, han de-
mostrat una vegada més la seva força. P. 14-15

Calella diu adéu a la Capital de la Sardana

Es tracta d’un parc públic a l‘aire lliure, únic a l‘Alt Maresme, adreçat als més petits i obert i gratuït els 365 dies de l’any. El nou Parc Infantil de Trànsit està ubicat al 
Passeig Marítim/Carrer Consolat de Mar, davant la plaça Illes Canàries. La inauguració oficial es va fer en el marc de les activitats organitzades per l’Ajuntament, 
per commemorar el Dia Internacional dels Drets de l‘Infant. Més informació p. 4
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L’Editorial

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

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

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

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

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

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

 

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

 

ALT MARESME

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

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

calella

Calella es va convertir el dar-
rer cap de setmana de novembre 
en ciutat de revistes. 

iQUIOSC.cat és un projecte 
amb dues vessants: la física i la 
digital. La física és una mostra 
itinerant de revistes i premsa pu-
blicades en català. La digital, en 
canvi, és el quiosc que permet 
comprar revistes i premsa al web 
www.iquiosc.cat i que dispo-
sa també d’aplicació pròpia per 
iPad, iPhone i Android. 

La Federació d’Associacions 
d’Editors de Premsa, Revistes i 

Digitals és la promotora d’aques-
ta iniciativa que aglutina mig mi-
ler de mitjans de comunicació.

L’acte inaugural va anar a càr-
rec de l’alcaldessa, Montserrat 
Candini, i el president de la Fe-
deració i de l’APPEC, Lluís Gen-
drau. 

Com a activitats complemen-
tàries a l’iQUIOSC.cat, la compa-
nyia Vivim del Cuento presentà 
l’espectacle familiar Un país de 
revistes, i la revista Esguard, “Es-
guard on tour” amb una entre-
vista en directe de Txe Arana al 
cantautor Roger Mas. 

El projecte Calella Ciutat de 
Revistes preveu dur a terme més 
endavant activitats i tallers a la 
Biblioteca i als centres educatius 
de la ciutat.

La Federació d’Associacions 
d’Editors de Premsa, Revistes i 
Digitals és la suma de les associa-
cions que representen als editors 
de revistes (APPEC), la premsa 
comarcal (ACPC) i la premsa 
gratuïta (AMIC). La Federa-
ció aglutina a més de mig miler 
de mitjans de comunicació que 
s’editen en català en la seva versió 
paper i digital. yy

Calella acull iQUIOSC.cat

Expositors amb les revistes en català. Foto Aj. Calella

Els alcaldes amb la C-32 a Lloret

Els alcaldes de Blanes, Lloret, Tordera i Tossa s’han reunit amb el 
Conseller Santi Vila per expressar el seu acord a allargar la C-32, 
“l’autopista de la costa” fins a Lloret de Mar.  

En el paquet d’obra a realitzar en els propers anys si ha introduït la 
variant de Lloret,  que ha de permetre prosseguir per la nova sortida 
d’autopista, fins a Cala Canyelles i Tossa sense travessar Lloret.

L’obra tira endavant no sense contestació, ja que s’ha creat una 
plataforma opositora, Aturem la C-32, a l’estil dels que s’oposaven als 
túnels de Bracons, que defensa que no es faci aquesta obra.

Suposant que finalment l’obra arribi a bon port,  potser li toca al 
Maresme plantejar-se una forma de solucionar el coll d’ampolla a la 
N-II per dins les poblacions de Calella i Pineda. El pas d’una carretera 
d’aquesta importància arran del Mercat Municipal de Calella, deixant 
només una vorera de marge, no és acceptable en aquests temps.

Resulta poc comprensible el manteniment d’aquesta situació tan 
pesada per a les poblacions afectades. 
Si en el passat es va topar amb dificultats insuperables per establir 
una variant a Calella, per l’agressió que podia suposar al parc, potser 
el projecte que ara ens avancen per a una variant de Lloret, amb túnel 
inclòs, permet pensar en altres solucions. yy
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cataluNya

Un estudi de la UPC proposa 
formar dics amb plantes i teixits 
biodegradables per contrarestar la 
pujada del nivell del mar.

El laboratori de la UPC parti-
cipa amb 11 centres de recerca i 
universitats del Regne Unit, Ho-
landa, Alemanya, Itàlia i Romania 
en aquest estudi, que acabarà l‘any 
2016 i inclou l‘anàlisi de deltes, 
platges urbanes i zones vulnera-
bles. 

El cap del laboratori de la UPC, 
Agustín Sánchez-Arcilla, explica 
que cal abordar el problema tenint 
en compte les pitjors previsions, 
que apunten fins a dos metres de 
creixement mitjà a nivell mundi-
al l‘any 2100, per tal d‘actuar en 
conseqüència i no basar-se en les 
previsions més favorables.

La crescuda del Mediterrani 
serà inferior a la mitjana mundial 
però afectarà greument els deltes 

de l‘Ebre, Llobregat i Tordera i les 
platges de la Costa Brava, Mares-
me i Costa Daurada.

El projecte Respostes al Canvi 
Climàtic de la Costa: Estratègies 
d‘innovació per a escenaris ex-
trems-Adaptació i Mitigació (RI-
SES-Am) proposa crear a la costa 
catalana dics de contenció formats 
amb plantes i sacs de teixits bio-
degradables davant de les platges 
i dels ports i barreres inflables da-
vant dels ports en els moments de 
grans temporals marítims.

L’augment del nivell del mar 
pot tenir greus conseqüències per 

la població, que potser s‘haurà de 
desplaçar; per les infraestructures, 
com les vies del tren o l‘aeroport 
del Prat; o el turisme, per la des-
aparició de les platges. Als deltes, 
a l‘increment del nivell del mar i 
de l‘onatge s‘hi sumarà el fet que 
els rius portaran menys aigua per 
l‘escassetat de precipitacions i no 
aporten prou sediments. 

Com que el nivell del mar pu-
jarà i el clima es pot tornar més 
extrem, les tempestes també po-
dran ser més fortes. Això suposa-
rà onades més altes, que arribaran 
més terra endins. Zones com el 

barri de la Barceloneta de Barcelo-
na podrien desaparèixer en menys 
de 100 anys, així com bona part de 
les platges artificials del Maresme 
i la Costa Daurada.

Per això, i vist que les actuals 
solucions com l‘aportació de sorra 
no funcionen, es proposen noves 
eines per mitigar el creixement del 

nivell del mar. Davant de les platges 
i ports més vulnerables, es proposa 
crear dics submarins i barreres na-
turals fetes amb roques i sorra, però 
afegint-hi sacs de teixit biodegrada-
ble plens de sorra i plantes que fixin 
la sorra i no la deixin moure‘s. Una 
de les plantes millors per aquest 
propòsit seria la posidònia, però el 
seu creixement és lent i necessita 
aigües molt netes per desenvolu-
par-se. Per això, s‘estan buscant al-
tres espècies que puguin fer aquesta 
funció, sempre respectant la bio-
diversitat. El debat continua obert. 
Les platges del Maresme i la Selva 
necessiten solucions. yy

El nivell del mar augmentarà d’1 a 2 metres en 
menys de 100 anys

Els murs de geotèxtil que es van col·locar a Malgrat. Foto Yoyo piscina d’onades de la UpC. Foto ACN

«les platges i la via del 
tren del Maresme estan en 

perill»

«la posidònia seria ideal 
per fixar la sorra, però creix 
molt lentament i necessita 

aigües netes»
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PiNeDa De Mar

Es tracta d’un parc públic a 
l’aire lliure, únic a l’Alt Maresme, 
adreçat als més petits i obert i 
gratuït els 365 dies de l’any.

La inauguració oficial es va 
fer el diumenge 22 de novembre, 
en el marc de les activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament, per 
commemorar el Dia Internacio-
nal dels Drets de l‘Infant.

El nou Parc Infantil de Tràn-
sit està ubicat al passeig Marítim/
carrer Consolat de Mar, davant la 
plaça Illes Canàries. El Parc aco-
llirà les classes pràctiques d’Edu-
cació per a la Mobilitat Segura 
que la Policia Local de Pineda de 
Mar porta a terme a les escoles 
de la població.

El Parc també serà un entorn 
segur per a les famílies que vul-
guin portar els seus fills a apren-
dre a anar en bicicleta. El Parc 
Infantil de Trànsit compta amb 
dos circuits: un de circulació i 

un d’habilitat. Els usuaris poden 
consultar al Parc el decàleg de 
normes per anar en bicicleta i les 
normes d’ús de la instal·lació.

L‘Ajuntament de Pineda de 
Mar va convidar a l’acte inaugu-
ral les entitats, clubs esportius, 
escoles, associacions de mares i 
pares, associacions de veïns i el 
conjunt de la ciutadania a par-
ticipar a les activitats programa-
des. Un gran nombre de públic es 
va reunir en aquest acte oficial i 
ja va poder gaudir de les pistes.

Entre les activitats programa-
des hi havia una bicicletada po-
pular, el taller “Aprenem jugant” 
o la possibilitat de matricular la 
bici. 

Aquest servei permet a la Po-
licia Local poder disposar d‘un 
cens amb la fitxa personalitzada 
dels propietaris de les bicicletes 
registrades. El marcatge de bici-
cletes també es pot sol·licitar, a 
hores convingudes, a la Policia 
Local. yy

MalGrat De Mar

L’Arxiu Municipal de Malgrat 
de Mar facilita l’accés a 20.000 
fotografies històriques a través 
d’Internet.

Aquestes imatges de diferents 
fons documentals fins ara només 
es podien consultar a l‘Arxiu. 
Des de finals de novembre, es 
poden trobar les imatges al web 
municipal. 

L’Arxiu Municipal ha rebut 
un bon nombre de fons docu-
mentals de persones i entitats del 
poble que ara es posen a l’abast 

de tothom, a través d’Internet. 
Actualment ja es pot consultar la 
totalitat del fons fotogràfic d’An-
toni Poch a l‘espai web de l’Arxiu 
Municipal, i més endavant s’ani-
ran incorporant altres fons foto-
gràfics.

El cap del Servei d‘Arxiu Mu-
nicipal, Josep Maria Crosas, ha 
explicat que “hi ha molta feina 
feta, però encara n‘hi ha molta 
més per fer, per exemple, a l’hora 
d’identificar imatges”. En aquest 
sentit, l’Arxiu Municipal també 
vol promoure la creació d’una 
Associació d’Amics de l’Arxiu. yy

Pineda inaugura el Parc Infantil de Trànsit

La història de 
Malgrat a la xarxa

Concert de Santa Cecília

primers usuaris del parc. Foto Yoyo

Una de les actuacions de la matinal. Foto Yoyo

Una de les imatges de la xarxa. Foto Arxiu Municipal

MalGrat De Mar 

Les escoles de Malgrat han 
celebrat la diada de Santa Cecília, 
patrona dels músics. 

610 nens i nenes de totes les 
escoles de Primària del poble i 
professors i alumnes de l'Aula de 
Música Contrapunt han participat 
en aquesta iniciativa, organitzada 
per la Regidoria d'Educació, que 
se celebra per segon any consecu-
tiu. Enguany, han cantat plegats 
la cançó "Spring" al parc de Can 
Campassol.  La celebració de San-

ta Cecília, a la qual hi participen 
nens i nenes de 1r, 3r i 5è de Pri-
mària de totes les escoles de Mal-
grat, començà amb un recorregut 
musical. Alumnes i professors de 
l'Aula de Música Contrapunt van 
fer audicions de grups d'instru-
ments diferents a diversos espais 
del poble: a les Peixateries Velles, 
saxo i trompeta; als jardins de la 
Torre de la Vídua de Can Sala, vi-
olí, violoncel, bateria i teclat, i a 
Can Campassol, flauta travessera, 
contrabaix i piano.

L'activitat finalitzà a Can 
Campassol on tots els alumnes 
van poder gaudir d’un concert de 
l'orquestra formada per tots els 
instruments que ja havien pogut 

escoltar als diferents espais. Tots 
plegats van interpretar la cançó 
Spring. Aquesta iniciativa, que 
compta amb la col·laboració de 
l'Aula de Música Contrapunt i 
dels mestres de música de les es-
coles de Malgrat, té com a objectiu 
donar a conèixer el so i la tècnica 
dels instruments a través d'altres 
nens i nenes d'edats similars, així 
com donar a conèixer el cant coral 
als alumnes. També vol fomentar 
els valors de l'esforç i el treball en 
equip entre l'alumnat, així com 
impulsar les activitats conjuntes 
entre les escoles del poble. yy

«Hi han participat 610 
alumnes de 1r, 3r i 5è de 

Primària»

«la cançó de conjunt ha 
estat “spring”»
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Calella 2015, Mollerussa 2016 i Figueres 2017

Un dels molts actes celebrat aquest 2015. Foto Tino Valduvieco

calella

El divendres 20 de novembre, 
en l’acte de comiat de Calella 2015 
com a Capital de la Sardana, es 
van lliurar els premis d’aquest any, 
es presentà el programa d’activi-
tats de Mollerussa, Capital de la 
Sardana 2016 i es va anunciar que 
Figueres ho serà l’any 2017.

Tot i que els guanyadors ja 
van ser anunciats el passat mes 
de març, és en aquest acte en que 
l’alcaldessa de Calella, Montserrat 
Candini, i el president de la Con-
federació Sardanista de Catalu-
nya, Joaquim Rucabado, van lliu-
rar els guardons als premiats. 

La Comissió Capital de la Sar-
dana, integrada per la Confede-
ració Sardanista de Catalunya, la 
Unió de Colles Sardanistes de Ca-
talunya i l’Obra del Ballet Popular 
és l’encarregada d’atorgar els Pre-
mis Capital de la Sardana segons 
les categories establertes. Els cri-
teris per concedir aquests Premis 
Capital Sardana tenen com a base 
els mèrits i els esforços desenvo-
lupats i es consensuen entre tots 
els integrants d’aquest projecte. 
La comissió recopila, proposa i 
analitza les diverses propostes i les 

analitza i debat per escollir-ne els 
guardonats.

Les categories dels premis 
s‘han dividit en dos sectors: pre-
mis i medalles. Els premis són a 
la dedicació, a la continuïtat, a la 
promoció i difusió, als mitjans au-

diovisuals i a les iniciatives reno-
vadores. Les medalles són al mèrit 
sardanista, al mèrit musical i al 
mèrit de la dansa catalana. Entre 
els guanyadors trobem l‘Aplec del 
Mercat de Vic, pels seus 75 anys, 
el periodista Josep M. Casasús i 
Guri, pels seus articles divulgatius, 

i el blogger Felip Vallejo i Pellicer, 
pel seu blog www.sardanaesporti-
va.cat, entre molts d‘altres.

El dia 12 de desembre es va 
presentar la Guia d’Aplecs 2016.

Enguany la presentació de la 

Guia Sardanista s’ha avançat per 
fer coincidir els continguts amb 
l’any natural i permetre que els 
aplecs dels primers mesos ja si-
guin de domini públic extens.

L’esdeveniment comptà amb 
una actuació de la cobla Marina-
da. El mateix dia va oferir l’espec-
tacle de “La Viola d’Or”.

L’obra del teatre líric cata-
là “LA VIOLA D’OR” té música 
d’Enric Morera i text d’Apel·les 
Mestres, segons explica Jordi 
Prat, director d’escena, “es va fer 
fa 101 anys”. És una Rondalla 
bosquetana en tres actes amb la 
música en directe per la cobla 
Marinada, Cor de cambra Arsin-
Nova, veus solistes, violinista i 
cos de ball.

El diumenge 20 de desembre 
a 3/4 de 12, a la sala Mozart (Es-
glésia, 91), hi haurà el tradicional 
concert de Nadal de sardanes i 
música per a cobla a càrrec de la 
cobla La Principal de la Bisbal i 
la cobla Capital de la Sardana de 
Calella amb la direcció de Fran-
cesc Cassú. Enguany dedicat a 
Josep Riera. Ho organitza l’Agru-
pació Sardanista de Calella. yy

Calella diu adéu a la Capital de la Sardana
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BlaNes - torDera

El sobrepès i l’obesitat infantil 
ocupen i preocupen. A Catalunya, 
el 27 % dels nois i noies de 9 a 11 
anys tenen sobrepès o obesitat. Els 
infants que ho pateixen es cansen 
molt més, tenen problemes al ca-
minar i perden l’agilitat que hau-
ria de tenir tot nen o nena en els 
primers anys de la seva vida. Si no 
es corregeix, aquesta problemàti-
ca també afecta en l’edat adulta, el 
que pot generar en diabetis, malal-
ties cardiovasculars... Ara fa uns 
anys es va posar en marxa un pro-
grama pilot a la Vall d’Hebron que 
amb el pas dels temps ha començat 
a donar els seus fruits. L’any passat 
aquest programa va arribar de ma-
nera experimental a Llagostera i 
Figueres. Aquest 2015 s’ha implan-
tat a 13 municipis més entre els que 
hi ha Blanes i Tordera.

El programa “Nens en movi-
ment” té com a objectiu l’abordat-
ge integral del problema amb l’ob-
jectiu de millorar l’alimentació dels 
infants, els seus hàbits alimentaris 
i també el seu estat emocional. Es 
treballa en grups de 10 persones. 

D’una banda els infants, i de l’altra, 
les seves famílies.

Segons explica Maria Mont-
serrat Quintana, pediatra del CAP 
de Tordera, “l’edat ideal per incor-
porar-los al programa és de 8 a 11 
anys, és a dir, són alumnes de 3r, 4t 
i 5è de Primària”.  Un cop escollides 
les deu famílies, s’organitzen un to-

tal d’onze sessions, “tenen una du-
rada d’hora i mitja i es treballa en 
una sala amb els nens i en una al-
tra amb els pares”. Aquestes sessi-
ons de treball es fan als matins “és 
el moment en què els infants tenen 
més capacitat d’absorció i treball”. 
Per aquest motiu, el programa 
també compta amb la complicitat i 
l’ajuda de les escoles.

La jornada comença amb al-
guns exercicis físics i continua 
amb contes i jocs, tot amb l’objec-
tiu de millorar els hàbits alimen-
taris, evitar els comportaments 
sedentaris, fomentar l’activitat fí-
sica, saber-se controlar, aprendre 
a expressar les emocions o resol-
dre conflictes amb els companys. 
En aquestes sessions es treballa 

molt la part emocional, “autoesti-
ma, ansietat, problemes psíquics, 
entre d’altres”.

Entre setmana tenen alguns 
deures i compromisos, comenta 
Quintana, “provar una determi-
nada verdura, evitar l’ascensor i 
pujar per les escales, no passar-se 
més d’una hora al dia davant la 
televisió o l’ordinador, fer activi-
tat física 30 minuts al dia, esmor-
zar bé abans de sortir de casa, fer 
cinc àpats al dia... També és molt 
positiu, si és viable, fer una acti-
vitat física regulada ja sigui en un 
gimnàs o un club esportiu”.

Tot i que aquest mes s’aca-
ben les onze sessions previstes, 
després es farà un seguiment de 
l’evolució dels nois i noies.

Per al 2016 també s’espera 
poder  obrir un nou grup. Sem-
pre amb el mateix objectiu, “re-
duir la massa corporal, fomentar 
l’activitat física i millorar l’ali-
mentació”. yy

“Nens en moviment” a Tordera i Blanes

«en el programa hi 
participen els nens i els seus 

familiars»

«els objectius: millorar 
l’alimentació i l’estat 

emocional i fomentar 
l’activitat física»

Els pares del grup de Tordera fent exercici físic. Foto Yoyo
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cultura i societat

I Concurs de pintura ràpida

Concert de Santa Cecília

Gala a benefici del Parkinson

pintant arran de mar. Foto Yoyo

Música al teatre. Foto Yoyo

Un dels números de la vetllada. Foto Yoyo

Ha estat organitzat per l’Institut 
S’Agulla de Blanes amb la tècnica 
de l‘aquarel·la. El concurs anava 
adreçat a tots aquells alumnes 
de quart d‘ESO que cursen la 
matèria optativa d‘Educació Vi-
sual i Plàstica. El jurat, format 
pels pintors de Blanes Albert 
Arribas i José María Barroso, 

van remarcar l‘alt nivell de les 
obres presentades i van decidir 
atorgar els següents premis: Pri-
mer premi: Rodrigo Cacace, se-
gon: Marcelo Negro, tercer: Iván 
Blanco, quart: Mirna López, 
cinquè: Thalía Heredia i sisè: Jo-
natan Anariba. Ja han començat 
a preparar l'edició 2016. yy

En plena celebració dels 50 anys 
de la Banda i Cobla del Col·legi 
Santa Maria, la formació va pro-
tagonitzar al Teatre Municipal 
el tradicional Concert de Santa 
Cecília. Hi va haver dues estre-

nes, obres de Xavi Molina i Jordi 
Sacristán. També es van lliurar 
diversos reconeixements. Dos 
dies més tard van celebrar el Dia 
del Músic. Pel 2016 es prepara 
una trobada d'exmúsics. yy

L’Associació de Veïns de Mas 
Enlaire i l’Escola de Dansa Dai-
na van organitzar una Gala Be-
nèfica que es va tancar amb un 
emocionat record per les vícti-
mes dels atemptats de París que 
havien succeït aquell mateix cap 
de setmana. Finalment, sumant 

les entrades de localitats venudes 
–al preu popular de 5 euros cada 
entrada– i els tiquets de la fila 0 
per a tots aquells que no podien 
assistir-hi, s’ha aconseguit recap-
tar prop d’un miler d’euros, més 
concretament 965 €. yy
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selva - MaresMe

Tot i l’oposició de les entitats 
naturalistes de la zona, finalment 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha donat llum verda a 
la prolongació de l‘autopista C-32 
fins a Lloret de Mar i Blanes. Fa 
poques setmanes el conseller en 
funcions, Santi Vila, havia ame-
naçat de retirar els diners si no 
hi havia un acord abans de final 
d’any. Posteriorment els alcaldes 
de Lloret, Blanes, Tossa i Tordera 
van demanar que el perllonga-
ment de la C-32 anés acompa-
nyat de la ronda de Lloret de Mar. 
Malgrat l’acord, el tema continua 
obert i a ben segur que centrarà 
l’atenció dels plens de Blanes i Llo-
ret d’aquest mes de desembre. Per 
la plataforma Aturem la C-32, el 
conseller ha demostrat poca quali-
tat democràtica.

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat en funcions, Santi 
Vila, s‘ha reunit amb els alcaldes 
de Blanes, Lloret de Mar, Tor-
dera i Tossa de Mar per tractar 
i consensuar la prolongació de 
l‘autopista C-32 fins a la comarca 
de la Selva i, en paral·lel, també 
s’ha donat llum verda a l’estudi 
informatiu i redacció del projecte 
constructiu de la circumval·lació 
que vagi des d‘on finalitzarà el fu-
tur ramal, a la zona de les Alegri-

es, a la rotonda de Cala Canyelles. 
L‘obra s‘ha dividit en dues fases, 
la primera és l‘ampliació de l‘au-
topista C-32 entre Blanes i Lloret 
de Mar amb un cost de 71 MEUR 
i, en principi, les obres comen-
çaran el proper mes de maig. La 
segona fase, que donarà continu-
ïtat fins a la carretera de Tossa de 
Mar, arrencarà el segon semestre 
de 2018.

Per aquesta raó, la Platafor-
ma aturem la C-32 demana la 
dimissió del conseller Santi Vila. 
La Plataforma ha fet una roda de 
premsa oberta a polítics i públic 
en general per expressar la seva 
posició, “el conseller no està le-
gitimat per tirar endavant l’obra”.

Els membres de la Platafor-
ma, expliquen que se senten “tra-
ïts i enganyats”. Com alternativa, 
proposen millorar les actuals car-
reteres.

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, que va assistir a l’ac-
te com a públic, va explicar que 
“l’obra és bona per Blanes. Ens 
trauria 20.000 vehicles”. Lupiáñez 
manté que el procés participatiu, 
que no consulta, aprovat en ple es 
farà. Segons Lupiáñez, “el procés 
serà més o menys vinculant, se-
gons la participació”.

DE BLanEs a LLorEt 

La prolongació de l‘autopis-
ta C-32 entre Blanes i Lloret de 
Mar, lliure de pagament, serà de 
6,5 quilòmetres i comptarà amb 
tres carrils, dos de pujada i un 
de baixada, i els sentits de cir-
culació estaran separats per una 
mitjana. 

La carretera comptarà amb 
cinc viaductes i dos túnels. El 
primer es farà a la zona dels Tres 
Turons, serà artificial, amb dos 
tubs de dos carrils cadascun i 
una longitud de 150 metres. El 
segon túnel, per la zona del bosc 
de Sant Pere del Bosc i l‘Àngel 
tindrà 355 metres de longitud i 
un sol tub.

ronDa DE LLorEt

La segona fase del projecte 
preveu tirar endavant la circum-
val·lació de Lloret de Mar fins a 
Tossa de Mar. En aquest cas, la 
carretera tindrà una longitud de 
2 quilòmetres amb una succes-
sió de viaductes i un túnel que 
creuarà la muntanya del Morro 
Fred que té 1.525 metres. El vial 
enllaçarà amb la carretera GI-
682, que connecta amb Tossa de 
Mar, i donarà accés a la Cala Ca-
nyelles i les urbanitzacions cos-
taneres. La carretera s’ha previst 
que tingui dos carrils separats fí-
sicament per un sistema de con-
tenció de vehicles. És preveu un 
cost de 100 MEUR. yy

cataluNya

Nou entitats i plataformes posen 
les bases de Mob.cat.

S‘han reunit a Sabadell per po-

sar en comú les diferents reivindica-
cions i per debatre accions i estratè-
gies de treball comú. En la trobada 
s‘ha acordat la creació del grup pro-
motor de la Unió de Plataformes de 

Mobilitat de Catalunya (Mob.cat).
L‘embrió d‘aquesta plataforma 

nacional tindrà com a primer objec-
tiu fer extensiva la proposta a altres 
plataformes i entitats del territori. 

La lluita de la coordinadora estarà 
centrada en quatre grans pilars:

1. Combatre l‘alta sinistralitat 
que tenen algunes vies amb alts 
índex de trànsit i una infraestruc-
tura de baixa qualitat.

2. Reivindicar solucions per 
l‘statu quo que impera en molts 
territoris del país que té un im-
pacte socioeconòmic negatiu per 
a aquests. Les condicions i tracte 
de favor que les concessionàries 
d‘autopistes han adquirit en el país 
en seria l‘exemple més clar, segons 
les entitats.

3. Apostar per la preservació 
del territori com a criteri a l‘hora 
de planificar noves infraestructu-
res. Mob.cat es marca com a ob-
jectiu combatre la duplicació d‘in-
fraestructures paral·leles. Un altre 
objectiu és donar un pes molt més 
important al transport públic.

4. Exigir una millora de la go-
vernança de les infraestructures 
de mobilitat nacional i l‘impuls 
d‘una nova política de participació 
ciutadana en el disseny, planifica-
ció i gestió d‘aquestes.

Aquests eixos, per la platafor-
ma, han de portar a definir un nou 
model de mobilitat a Catalunya.

La unió de plataformes de 
mobilitat de Catalunya Platafor-
ma està formada inicialment per: 
No+ Morts a la C-55 (Bages-Baix 
Llobregat), No vull Pagar C-32 
(Baix Penedès-Garraf), Coordi-
nadora Preservem el Maresme 
(Maresme), Aturem la C-32 (La 
Selva), Plataforma Estació Pre-
mià (Maresme), Prou Peatges 
Maresme (Maresme), ADENC 
(Vallès Occidental), novullpagar.
cat (Catalunya) i Prou Peatges 
(Catalunya). yy

Llum verda a la prolongació de l‘autopista C-32 i la 
circumval·lació de Lloret de Mar 

Plataforma nacional per la mobilitat

«aturem la c-32 demana la 
dimissió de santi vila»

«l’acord arriba sense que 
s’hagin fet les consultes 

populars»

Trobada de Vila aquest desembre amb els alcaldes. lupiáñez va declinar sortir a la foto.

Roda de premsa de la plataforma. Foto Yoyo

participants a la primera trobada. Foto Mob.cat
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alt MaresMe

El 25 de novembre és el dia 
assenyalat al calendari per tal de 
commemorar el Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència 
envers les dones i els pobles de l’Alt 
Maresme ho fan a través de l’orga-
nització de diverses activitats.

CaLELLa
Un dels actes simbòlics més 

vistosos organitzat a Calella és la 
il·luminació de l’emblemàtic far de 

la ciutat de color lila i el posterior 
enlairament de globus en honor 
i memòria de les dones mortes 
a causa de la violència de gène-
re. Durant tot el mes la ciutat ha 
organitzat altres actes i xerrades, 
com la presentació del programa 
“Créixer”, a càrrec de Puri Jimé-
nez, impulsat per la Promoció de 
la Dona Treballadora i l’Ajunta-
ment, o les jornades pràctiques 
sobre autoprotecció per a dones, 
impartides per la Policia Local. 

A fi de conscienciar les generaci-
ons futures, també es fa partíceps 
d’aquesta activitat les escoles, que 
van pintar un llaç contra la violèn-
cia de gènere i els instituts, on es 
va repartir material informatiu de 
la campanya “Estimar no fa mal”.

PinEDa DE Mar
A Pineda, el tret de sortida als 

actes commemoratius va ser una 
taula rodona sota el títol “Els me-
nors com a víctimes de la violència 
masclista”. A la trobada, que es va 
dur a la Sala de Plens municipal, 
s’hi van trobar professionals que 
treballen a Pineda i també a la co-
marca en l’atenció a les víctimes. 
A més a més, hi va haver xerrades, 
tallers, música, teatre fòrum i ci-
nefòrum, activitats especialment 
dirigides als joves. L’encesa d’es-
pelmes i el concert amb el conjunt 
Ihsanlulu van acompanyar la lec-
tura del manifest el dimecres 25. 

MaLgrat DE Mar
Una xerrada col·loqui sota el 

títol “Com supero les situacions 
de violència de gènere” va obrir els 
actes a Malgrat de Mar. En aquesta 
trobada s’hi van reunir persones 
que han patit maltractaments en 

algun moment de la seva vida i 
professionals de l’àmbit de l’aten-
ció a les víctimes. A més a més, 
la biblioteca La Cooperativa va 
acollir fins a finals de mes l’exposi-
ció “Diguem prou” de Joan Paitó, 
Begoña Fernández i Sílvia Rome-
ro. També s’ha abordat el tema 
des d’una òptica cinematogràfica, 
amb la projecció de la pel·lícula 
Musarañas, dirigida per Esteban 
Roel i Juan Fernando Andrés.

torDEra
A Tordera l’Associació de Do-

nes i el SIAD Maresme van orga-
nitzar un acte amb la Plataforma 
Unitària Contra la Violència de 
Gènere “Les dones de blanc”, un 
grup d’expressió corporal nascut 
el 2003 amb la voluntat d’apro-
fundir en la consciència corporal 
i acompanyar en determinats mo-
ments la lluita que du a terme la 
plataforma. Durant el ple munici-
pal del dijous 26 es va llegir el Ma-
nifest consensuat per la Generali-
tat de Catalunya, les diputacions i 
les entitats municipalistes.

santa susanna
Aquest manifest també ha es-

tat protagonista a Santa Susanna, 
on els joves de Barraka van ser 
els encarregats de llegir-lo, en un 
acte al Local Social. Tot seguit, 
es va projectar un film que tracta 
directament la problemàtica de 
la violència de gènere: Te doy mis 
ojos. El Taller de la Gent Gran va 
repartir llaços commemoratius de 
l’efemèride durant el matí.

PaLafoLLs
La campanya municipal a Pa-

lafolls ha tingut com a lema “No es 
fa mal ni amb una flor”, frase que 
vol incitar el ciutadà a la reflexió 
en un moment i un lloc concrets. 
Aquesta estratègia, que compta 
amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, s’ha reforçat 
amb la col·locació de lones amb 
missatges com “Qui t’estima et 
respecta” i una exposició de nines 
de fusta que donen la benvinguda 
als equipaments municipals amb 
altres frases de conscienciació de 
la problemàtica. Aquesta cam-
panya ha estat acompanyada de 
diverses activitats, com xerrades 
sobre les relacions de parella, el 
model d’amor vigents en la cultu-
ra popular, la televisió i el cinema, 
entre d’altres. yy

L’Alt Maresme contra la violència de gènere

les dones de blanc a Tordera. Foto Yoyo

Vuit detinguts per una agressió Veler recuperat 
MalGrat De Mar

La víctima va patir ferides de 
gravetat i va ser traslladada d’ur-
gència a un centre hospitalari.

La investigació ha permès 
identificar i localitzar vuit homes, 
d’entre 19 i 22 anys, veïns de Gra-
nollers i de nacionalitat espanyo-
la, que han quedat detinguts com 
a presumptes autors d’un delicte 
de lesions. Els fets van tenir lloc el 

passat diumenge 22 de novembre 
al voltant de les 6 del matí al pas-
seig Marítim quan es va rebre l’avís 
de la Policia Local de Malgrat de 
Mar segons el qual s’havia produït 
una baralla a les portes d’una dis-
coteca de la localitat.

Diverses patrulles de mossos 
van dirigir-se cap al lloc on s’havi-
en produït els fets, i van localitzar 
dos nois, un dels quals amb ferides 

lleus a la boca. L’altre ja havia es-
tat traslladat a l’hospital. Després 
d’una setmana d’investigacions, i 
un cop identificats i localitzats els 
presumptes agressors s’en va pro-
duir la detenció.

Els detinguts van passar a dis-
posició judicial. Un d’ells, el que 
hauria estat el principal agressor, va 
ingressar a presó. En tancar aques-
ta edició, el cas continua obert. yy

BlaNes

La Policia Local de Blanes va 
localitzar el veler fondejant a 200 
metres de la platja de S‘Abanell. 
L‘embarcació es trobava en mal es-
tat, bruta i comptava amb un per-
mís nàutic a nom d‘una persona 
de nacionalitat italiana. Els Mossos 
van descobrir que es tractava d‘una 
embarcació que algú havia robat 
el 25 de novembre de la localitat 
d‘Imperia (Itàlia). yyEl veler al port de Blanes



10   la MariNa desembre de 2015

Presenten a Blanes el llibre 
“He d’anar-me’n”

Veïna de Sa Palomera

BlaNes

He d’anar-me’n, És el pri-
mer treball del projecte Cornè-
lia Abril, un projecte que tiren 
endavant Sílvia Armangué, Mer-
cè Bagaria, Pepa Bagaria, Maria 
Cirera, Montserrat Medalla, Ma-
tilde Nuri i Marta Pérez i Sierra, 
acompanyades de la pintora Car-
men Sanzsoto.

L’escriptora blanenca Montser-
rat Medalla explica com sorgeix la 
idea de fer aquest llibre. “Són re-
lats que tenen un fil conductor. El 
títol del llibre està relacionat amb 
la història de Romeo i Julieta. A 
tots els relats, el protagonista ha de 
marxar encara que després torni”.

El col·lectiu no descarta ti-
rar endavant nous projectes. “Si 

aquesta experiència funciona, se-
guirem treballant juntes. Després 
cadascuna pot tenir els seus tre-
balls a nivell individual”.

El nom del col·lectiu fa refe-
rència al lloc i al moment de la 
concepció. “Vàrem trobar que era 
un nom de dona amb força, amb 
el qual ens sentíem identificades”, 
asseguren. yy

BlaNes

La platja de Blanes té des de fa 
mesos una veïna poc habitual. Es 
tracta d’una oca que va aparèixer 
aquest estiu i va compartir les es-
tones de sol amb tots els banyistes. 
La temporada s’ha acabat, però 
l’oca no ha marxat.

Algunes persones li proporci-
onen menjar i aigua i ella, puntu-
alment, es presenta a fer els àpats. 
Els dies de més mala mar, i ja n’hi 
ha hagut alguns, se l’ha pogut 
veure a la desembocadura de la 
Tordera. yy

les autores del llibre. Foto Yoyo

l’oca a la zona de sa palomera. Foto Yoyo

setMaNa De la cièNcia

Jardí Botànic Marimurtra

CEAB-CESIC

xerrada de Joaquim Azcón. Foto Yoyo

Treballs del CEAB als pirineus. Foto Yoyo

La Fundació Carl Faust ha orga-
nitzat amb motiu de la Setmana 
de la Ciència 2015 una xerrada, 
una exposició i una jornada 
de portes obertes. L’exposició 
“Pius Font i Quer (1888-1964). 
Un nou paradigma de botànica 

catalana”, s’ha pogut veure a la 
Biblioteca Comarcal i al mateix 
jardí. La xerrada “Llum i foto-
síntesi, motors de la vida a la 
terra” va anar a càrrec del doctor 
Joaquim Azcón (UB). yy

El Centre d’Estudis Avançats 
va organitzar dues jornades de 
portes obertes. Al matí per als 
escolars i a la tarda, per al pú-
blic en general. També va pre-
sentar a la Biblioteca la mos-

tra “Natura i Conservació de 
zones humides dels Pirineus”. 
Sobre aquest mateix tema, hi 
va haver una xerrada de l’in-
vestigador Marc Ventura a la 
Biblioteca Comarcal. yy
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torDera - PiNeDa De Mar

L’any 1992 les Nacions Unides 
varen instaurar el dia 3 de desem-
bre com a Dia Mundial de les Per-
sones amb Discapacitat. Aquest 
dia té com a objectius sensibilitzar 
l‘opinió pública sobre els temes 
relacionats amb la discapacitat i 
promoure la presa de consciència 
pel que fa als beneficis que genera 
la integració de les persones amb 
discapacitat en tots els aspectes de 
la vida política, social, econòmica 
i cultural.

i setmana de la Discapacitat

El Rusc de Tordera treballa 
des de fa 38 anys amb persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
Disposa de dues llars residència 
amb capacitat per a 19 persones i 
un servei de dia per a 25.

Coincidint amb el Dia Mundi-
al de la Discapacitat, s’ha organit-
zat una setmana d’activitats. Es va 
programar una exposició fotogrà-
fica, la projecció d’un documental 
sobre l’entitat, una caminada per 

la diversitat i una taula rodona.

Jorge Herrera, responsable del 
taller del Rusc, comenta els objec-
tius que persegueixen, “el primer, 
donar més visibilitat a l’entitat. 
Ser presents al poble de Tordera. 
El segon, obrir un espai de refle-
xió”.

A la Biblioteca es va presentar 
l’exposició fotogràfica “Nosaltres”, 

“són les imatges que han servit 
per fer un calendari del 2016. Re-
flecteixen la vida quotidiana dels 
usuaris del Rusc”.

Al llarg de la setmana també 
es va projectar Brunzit del Rusc” 
de Jordi Hugo-Martínez, “recull 
tot el procés de trasllat de la Casa 
pairal que teníem a Sant Ponç fins 
a la seu actual situada al centre del 
poble. Ens va gravar durant tres 

anys i recull tot el que es va viure 
en aquell moment”.

També hi va haver una cami-
nada popular, lectura del manifest 
commemoratiu, botifarrada i mú-

sica i una taula rodona “Els Drets 
de les persones amb Discapacitat. 
Del reclam individual a la reivin-
dicació col·lectiva”. 

Pineda de Mar

Marpi ha celebrat el Dia In-
ternacional de les Persones amb 
Discapacitat el dissabte 28 de no-
vembre amb un concert al Centre 
Cultural de Pineda a càrrec d’IS-
HANLULU.  

Ihsa Béjar a la veu i Lourdes 
Bartrolí al piano i veus, van oferir 
cançons d’avui i de sempre inter-
pretades amb una barreja de sen-
timent i professionalitat que no et 
deixa mai indiferent. 

Aquesta actuació s’ha fet amb 
la col·laboració del Centre Cultu-
ral de Pineda.  

El dijous dia 3 hi va haver 
portes obertes al Taller Horitzó 
de Pineda i es muntà una parada 
de venda d’objectes artesanals de 
Nadal a la plaça de Catalunya de 
Pineda. També en aquesta matei-
xa plaça hi va haver  una concen-
tració a les 12 del migdia amb lec-
tura d’un manifest reivindicatiu 
a favor dels drets de les persones 
amb discapacitat. yy

Dia Mundial de la Discapacitat

presentació de les imatges del calendari del Rusc. Foto Yoyo

«a tordera: exposició 
fotogràfica, documental, 
caminada i taula rodona»

«a Pineda: concert, jornada 
de portes obertes i venda de 

productes d’artesania»
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Audiència pública. polítics, tècnics i pocs veïns. Foto Aj. Blanes

 Acte de precampanya a lloret. Foto M.A. Comas

BlaNes

Blanes ha celebrat a finals de 
novembre la segona Audiència 
Pública.

Es va tractar de les ordenances 
de l’any vinent –ja aprovades–, el 
projecte de pressupost 2016 i la 
situació econòmica de l’Ajunta-
ment en general. La participació 
en aquesta segona Audiència Pú-
blica va ser molt inferior a la de 
l’any passat. Més polítics i tècnics 
que veïns.

Els ciutadans, per tant, han 
pogut conèixer les propostes del 
govern (PSC - CDC) per al pres-
supost 2016 que es portarà a debat 
el proper 22 de desembre. 

Tant l’alcalde com el tinent 
d’alcalde d’Hisenda han coincidit 
en qualificar-los com de conti-
nuistes respecte al 2015. La xifra 
per al 2016 és de 45.759.393’80 
euros, gairebé el mateix import 
que enguany. 

Un 51% de les despeses, que 
signifiquen 23,23 MEUR, es desti-
narà a béns i serveis i un 29 %, que 
equivalen a 13,19 MEUR, al capítol 
1 de personal. Val a dir que actual-
ment hi ha 326 persones en nòmi-
na a l’Ajuntament de Blanes, comp-
tant tant funcionaris com laborals. 

La resta de despeses corresponen a 
passius financers amb 5,86 MEUR, 
transferències corrents amb 1,25 
MEUR i, per últim, a d’altres tipus 
de despeses, cap de les quals no su-
pera el milió d’euros. 

Les inversions sumen un total 

d’1.345.000 € i entre les més remar-
cables destaquen la rotonda de Ca 
la Guidó, així com les reformes de 
la plaça Argentina, a La Plantera, 
i de la Sala Roberto Bolaño de la 
Biblioteca Comarcal. La quantitat 
més elevada dins del capítol d’in-
versions són els 460.000 € que es 

destinaran al clavegueram, aigües 
pluvials i residuals, segons les pre-
visions dels govern. 

L’altra partida destacada puja a 
325.000 € i serà per realitzar millo-
res en els barris. Per poder decidir 
com es distribuirà aquesta quantitat 
econòmica entre els 21 barris de la 
població, Nicolás Laguna ha explicat 
que està previst fer-ho a través del 
Reglament de Participació Ciutada-
na, ja que cal deixar molt clars els cri-
teris que se seguiran per fer-ho.

MoCió aL PLE

En el ple ordinari de novembre, 
la CUP i EUiA-ICV, van presentar 
una moció per fomentar els pres-
supostos participatius.

Jaume Pujadas de la CUP, va pre-
sentar el full de ruta que plantegen.

La moció de la CUP es va 
aprovar amb l’única abstenció dels 
dos regidors de C’s. yy

Primeres passes per aconseguir un pressupost 
participatiu

20-D: eleccions al Congrés i al Senat

coMarques De GiroNa

El diumenge 20 de desembre 
els ciutadans estan cridats a les 
urnes. És la tercera vegada aquest 
2015. Primer hi va haver les elec-
cions municipals, després les ca-
talanes i ara les generals.

Són unes eleccions diferents. 
Després de molts anys de bipar-

tidisme, sembla que en aquesta 
ocasió es trencarà. C’s i Podemos 
han entrat amb força en aquesta 
cursa electoral, la de després de 
la crisi.

Els partits polítics poden de-
manar el vot fins al divendres 18 
a mitjanit. El dissabte 19 és jorna-
da de reflexió, i el diumenge, dia 

20, es pot votar des de les nou del 
matí a les vuit del vespre.

La situació a Catalunya des-
prés del 27-S ha marcat i marca la 
campanya electoral. La CUP, clau 
en el procés català, no es presenta 
a Madrid.

Els partits amb representació 

al Congrés dels Diputats per Ma-
drid aposten per la continuïtat a 
l’hora d’escollir candidats per Gi-
rona.

Jordi Xuclà es manté al capda-
vant de Democràcia i Llibertat i 
Montse Surroca –que anava de 2 
amb CiU el 2011– agafa les reg-
nes d’Unió. 

El PPC manté l’aposta per 
Concepció Veray que, tot i ser di-
putada aquest mandat, encapçala 
la llista per primer cop. 

A ERC, Teresa Jordà repeteix 
de candidata. Al PSC, en canvi, 
Marc Lamuà substitueix Àlex 
Sáez. C‘s s‘estrena amb Fernando 
López i la coalició En Comú Po-
dem aposta per Dolors Terradas.

El cap de llista de CDC per 
Girona Jordi Xuclà assegura que 
aspiren a conservar dos diputats. 
“Treballem per seguir sent la pri-
mera força a Girona. L’objectiu, 
mantenir el segon diputat i, si és 
possible, assolir el tercer”.

La candidata d’ERC al 20-D 
per Girona, Teresa Jordà, diu que 
estan convençuts que poden gua-
nyar les eleccions, “ERC té la gent 
i les idees per guanyar a Girona”.

El cap de llista del PSC al 
Congrés per Girona, Marc La-
muà, subratlla el procés de “reno-
vació i regeneració” que ha viscut 
el partit aquests darrers mesos.

La diputada del PP al Con-
grés, Concepció Veray, afirma 
que “els gironins es mereixen que 
es continuïn aplicant les políti-
ques que han permès a l‘Estat es-
panyol sortir de la crisi”.

La cap de llista d‘En Comú 
Podem per Girona, Dolors Terra-
das, diu que el seu objectiu és “te-
nir veu al Congrés“ per defensar 
que s‘engegui un procés consti-
tuent i acabar amb les retallades. 
Per Fernando López de C’s, “Fa 
molts anys que visc la política de 
molt a prop i Rivera és el que més 
em recorda Suárez”.

La cap de llista d‘Unió per Gi-
rona, Montse Surroca, assegura 
que el partit és “l‘única garantia 
d‘un catalanisme central i cen-
trat”.

Després del 20-D, i segons els 
resultats, s’obrirà un intens perío-
de de negociacions. yy

«el 20-D es pot trencar el 
bipartidisme»

«la situació política a 
catalunya és molt present 

en la campanya»
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societat

Escolania de Montserrat

Majòlica sobre Montserrat

Cinema al teatre

l’Escolania de Montserrat a la parròquia. Foto M.A. Comas

presentació de la majòlica. Foto M.A. Comas

Vilaró i els membres del Cineclub Adler. Foto M.A. Comas

L’Escolania de Montserrat, en 
la seva actuació a Lloret, va 
oferir un repertori d’obres de 
tema nadalenc amb una segona 
part dedicada a composicions 
del músic gironí Francesc Civil 
Castellví (1895-1990), en el 25è 

aniversari de la seva mort. El 
concert l’organitzaven de forma 
conjunta Club Marina Casinet i 
l’Ajuntament a través de la seva 
àrea de Cultura. La recaptació 
ha estat dedicada a la restaura-
ció de l’antic orgue parroquial. yy

El mateix dia del concert de 
l’Escolania, es va presentar el 
projecte de Josep M. Barba de 

la futura majòlica que es farà en 
una paret de l’església. Joan Ber-
nat serà qui enllestirà l’obra. yy

Aquests dies s’ha projectat el 
film De aliados a masacrados, 
un reportatge sobre Los Últimos 
de Filipinas de Ramon Vilaró 
(coproduïda per TVE).

Aquest desembre, el Cineclub 
Adler ha programat 4 sessions de 
cinema infantil en català, una per 
setmana. El cinema, per tant, forma 
part de la programació habitual. yy
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selva - MaresMe

Per primera vegada un con-
grés reuneix gairebé 500 profes-
sionals d‘aquest segment turístic. 
S’ha celebrat a Port Aventura. A 
Catalunya hi ha 21 poblacions 
amb el segell de turisme fami-
liar, entre elles: Blanes, Lloret, 
Malgrat, Pineda, Calella i Santa 
Susanna. 

Una decidida aposta pel tu-
risme familiar de “valor afegit”, 
deixant de banda el baix cost, com 
a exemple de turisme “de quali-
tat, responsable i sostenible”, “el 
que sempre ha volgut Catalunya”. 
Aquesta és la declaració d‘inten-

cions que ha fet el secretari d‘Em-
presa i Competitivitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, Pere Torres, 
en la inauguració del I Congrés 
Internacional de Turisme Familiar. 

Pere Torres detalla algunes da-
des “estimulants” del turisme fa-
miliar a Catalunya, el turisme fa-
miliar, obté una nota de 9,1 sobre 
10, una “molt bona qualificació”. A 

més, el 70 % dels turistes familiars 
repeteixen, “l‘estada mitjana que 
fan és de deu dies i la mitjana de 
membres que configuren la unitat 
que viatja és de quatre persones”. 

Entre els objectius de l‘esde-
veniment, que es converteixi en 
un espai de “reflexió, proposició 
i projecció” d‘on en pugui sortir, 
segons Torres, un “turisme nou al 
servei d‘un nou país”.

Per Pere Torres, el congrés ha 
de servir per reivindicar el turis-
me “com un sector econòmic clau 
del país” i per posar de manifest 
“un determinat model de turis-
me”. En aquest sentit, ha expressat 

que Catalunya sempre s‘ha enca-
minat cap a un turisme “de qua-
litat, responsable i sostenible”, uns 
qualificatius que el turisme famili-
ar compleix. Així mateix, ha dei-
xat clara l‘aposta de la Generalitat 
de Catalunya per un turisme “de 
valor afegit” i no de baix cost.

“Apostem pel valor afegit per-
què creiem que el nostre objectiu 
no pot ser batre, any rere any, el 
rècord de turistes”, ha manifestat, 
sinó que cal “incrementar la renda 
que obtenim del turisme a través 
de l‘oferta de productes que apor-
tin més valor afegit”. D‘aquesta 
manera, ha exposat, es podrà llui-
tar contra l‘estacionalització –que 
comporta poca estabilitat laboral 
i condicions precàries als treba-
lladors del sector–, o treballar per 
tenir una oferta turística ben dis-
senyada i capaç de renovar-se. yy

Catalunya aposta pel turisme familiar 

Solidaritat a l’enèsima potència

Taller infantil a Blanes. Foto Yoyo

la Marató per investigar la diabetis i l’obesitat. Foto M.A. Comas

la campanya Cap nen sense joguina continua oberta. Foto Aj. Blanes

Globus d’esperança en la lluita contra l’AME. Foto M.A. Comas

«Blanes, lloret, Malgrat, 
Pineda, calella i santa 

susanna tenen el segell de 
turisme familiar»

«el 70% dels turistes 
familiars repeteixen i 

l‘estada mitjana que fan és 
de deu dies»

la selva - MaresMe

La proximitat de les festes na-
dalenques suposa la posada en 
marxa de diferents campanyes so-
lidàries. Un any més, la resposta de 
la societat civil –entitats i particu-
lars– ha estat a l’alçada de les cir-
cumstàncies. Hi ha moltes perso-
nes necessitades i molt camí per re-
córrer en el camp de la investigació.

Tot va començar el darrer cap 
de setmana de novembre amb una 
nova edició del Gran Recapte 2015. 
Una iniciativa que va sorgir a Ca-
talunya i que s’ha estès a bona part 
d’Europa.

 
El president del Banc dels Ali-

ments de Barcelona, Eduard Ar-
ruga, diu que els 25.000 voluntaris 
són "la vertadera ànima" del Gran 
Recapte. Aquest any hi havia 2.500 
punts de recollida d’aliments, 500 
més que l’any passat. Càritas de 
Blanes va superar els 15.000 qui-
los d’aliments. A Lloret de Mar, els 
van fregar. 

Marató DE tV3

La Marató de TV3 ja fa molts 
anys que ha passat a ser la Marató de 
tot el poble català. Entitats culturals, 
empreses, clubs esportius, AAVV, 
escoles i instituts... treballen durant 
setmanes per aconseguir que any 
rere any la recaptació sigui tot un 
èxit. Per aconseguir els diners: balls, 
teatre, competicions esportives, xer-
rades, venda d’objectes d’artesania, 
curses i un molt llarg etcètera. 

 
Enguany, la recaptació es dedi-

carà a la investigació de la diabetis 
i l'obesitat. Com deia el lema de la 
campanya “1 de cada 4 tenim di-
abetis o obesitat i la meitat no ho 
sabem”. 

El disc de la Marató, que reuneix 
artistes com Macaco o Raimon, ha 
ofert vint cançons, tretze de les 
quals adaptades per primera vegada 
al català i amb set intèrprets que de-
buten en aquesta llengua, com Niña 
Pastori. 

El director d'El disc de La 
Marató, Àngel Lacalle, qualifica 
l'àlbum d'enguany com "el més 
emocional" de totes les edicions. 
Es van posar a la venda (10 euros), 
220.000 còpies. Cada any és el disc 
més venut del món en un sol dia.

El llibre de La Marató, editat 
per la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i el grup Lle-
gir en català, reflecteix la situació 
dels afectats per aquestes malalties 
metabòliques a través de catorze 
relats i diverses il·lustracions.

CaP nEn sEnsE joguinEs

Una altra de les campanyes 
més arrelades en aquestes dates 
és la que posa en marxa la Creu 
Roja per aconseguir que aquestes 
festes, “cap nen es quedi sense jo-
guina”.

Es demanen joguines noves, 
no bèl·liques ni sexistes. La cam-
panya continua oberta en aquests 
moments. Aquests anys de crisi, 
han hagut de redoblar els esfor-
ços per poder atendre totes les 
necessitats que s’han presentat, 
unes necessitats que es mantenen 
a hores d’ara.

Aquestes només són tres de les 
campanyes que s’han fet o s’estan 
fent aquests dies al conjunt de Ca-
talunya. A nivell local, nombro-
ses entitats i col·lectius de Blanes, 
Lloret, Malgrat, Pineda, Calella, 
Tordera, Palafolls i Santa Susanna, 
treballen per aconseguir diners 
per a projectes solidaris a nivell 
comarcal. Només a tall d’exemple, 

l’entitat que treballa per fomentar 
la investigació de l’AME de Lloret 
de Mar (Junts contra l’AME) va 
mobilitzar tot el poble el dissabte 
dia 12 de desembre.

Les persones necessitades al-
menys saben una cosa: “No estan 
soles!”. yy

«la Marató de tv3 
mobilitza any rere any tot 

el país»

«la creu roja demana 
joguines noves i no 

bèliques»
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PiNeDa De Mar

La Regidoria de Salut de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar i 
el Pla de Drogodependències han 
organitzat una sèrie d’activitats 
per incidir en els joves sobre la 
problemàtica que pot generar el 
consum de l’alcohol. Els destinata-
ris, el col·lectiu jove.

Els alumnes de 4t d’ESO de 
la població es van reunir al Cen-
tre Cultural i Recreatiu per seguir 
una proposta del grup Impacte, 
dedicat al teatre social. Segons 
explica Anna Caubet, codirectora 
de l’obra Anem de festa, “es trac-
ta de la història d’una noia que 
té un final no gaire bo. Nosaltres 
convidem el públic a intervenir i 
a proposar canvis en el seu com-
portament. Els actors, amb molta 
experiència, provoquen reacci-
ons molt realistes entre els joves”. 
L’objectiu, conscienciar dels perills 
de l’alcohol i els problemes que 
poden derivar cap a les seves re-
lacions. Anem de festa, també s’ha 
pogut veure a Calella i Tordera.

El grup Impacte porta 15 
anys a dalt dels escenaris.

El regidor de Salut, Santia-
go Masip, destaca la implicació 
de diversos espais i col·lectius, 
“L’Àrea Bàsica de Salut ha fet 
campanya als consultoris. També 

hi ha hagut activitats a la Biblio-
teca, Espai Jove i als instituts”.

taLLEr aLs instituts
La Policia Local de Pineda de 

Mar ha participat activament en 
la campanya de prevenció “De 
copa a copa i trio perquè em 
toca”.

En el marc de la campanya 
endegada per l’Ajuntament de 
Pineda de Mar dins el Pla Mu-
nicipal de Drogodependències 
“De copa a copa i trio perquè em 
toca” que té per objectiu la pre-

venció del consum d’alcohol en-
tre els joves, la Policia Local del 
nostre municipi ha volgut també 
participar-hi oferint als instituts 
un taller vivencial. Es tracta de 
la reproducció d’un judici d’acci-
dent de trànsit per consum d’al-
cohol. Els alumnes interpreten el 
rol de tots els implicats: conduc-
tors, jutge, jurat, advocat, fiscal, 
testimonis, etc.

S’exposa un supòsit pràctic 
elaborat per la Policia Local de 
Pineda de Mar en el qual hi ha 
hagut un accident entre un tu-

risme i un ciclomotor on el con-
ductor del ciclomotor, a banda 
d’anar sense assegurança, està 
sota els efectes de begudes alco-
hòliques i es nega a sotmetre’s a 
les proves.

Els policies assistents mo-
deren i indiquen als joves quan 
una acció no s’ajusta a la realitat, 
per no desvirtuar l’acte. El dia 
21 i 23 de novembre s’ha fet a 
l’INS Pineda amb molt bona ac-
ceptació per part dels alumnes i 
professors i el dia 30 a l’INS Eu-
clides. yy

Setmana sense alcohol

Tots amb La Marató

Intervenció del públic. Foto Yoyo

alt MaresMe

Un any més, la societat civil 
s’ha bolcat amb la Marató de TV3,  
aquest 2015 dedicada a la diabetes 

i l’obesitat. Al final del programa 
ja s’havien superat els 7 MEUR. 
La recollida de diners es manté 
oberta. yy

«s’han fet activitats a 
l’aBs, Biblioteca, espai 

Jove i als instituts»

«l’objectiu, conscienciar 
dels perills de l’alcohol i 

els problemes que poden 
derivar cap a les seves 

relacions»

santa susanna. Foto Yoyo

pineda de Mar. Foto Yoyo

posada en escena. Foto Yoyo
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torDera

L’incendi es va declarar a les 
5 de la matinada al carrer Arenys 
de Mar, 27, de la urbanització 
d’Àgora Park.

L’incendi, que va cremar un 
sofà, ja estava apagat a l’arribada 
dels bombers, que van fer tasques 

d’inspecció i de ventilació de l’im-
moble, ja que el fum havia afectat 
tot l’habitatge.

Una dona de 54 anys va resul-
tar morta, i un home va resultar 
ferit amb cremades greus de segon 
grau, a la cara i a les mans. Va ser 
evacuat amb l’ambulància del SEM 

(Sistema d’Emergències Mèdi-
ques), a l’hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona.

Fins al lloc s’hi van desplaçar 
dues dotacions dels Bombers, dues 
ambulàncies del SEM i set patrulles 
del cos dels Mossos d’Esquadra a 
més d’efectius de la Policia Local.  yy

Incendi mortal a Tordera

Entrada de l’habitatge. Foto Yoyo

societat

El darrer dissabte del mes de 
novembre Palafolls acull des 
de fa 15 anys la Fira d’artesa-
nia i complements de Nadal. 
La plaça Major, l’av. Costa 
Brava i el carrer Francesc Ma-
cià aquell dia resten tallats al 
trànsit per donar la benvin-
guda a prop d’un centenar de 

parades d’artesans, queviures, 
motius nadalencs, objectes de 
decoració per a la llar, etc. La 
iniciativa està organitzada per 
l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Palafolls amb 
el suport de l‘Ajuntament de 
Palafolls. yy

L‘Ajuntament de Malgrat de 
Mar ha celebrat la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus, que ja ha arribat a la 
7a edició. 
Una de les activitats van ser Els 
Encants de la Mainada al Parc 
de Can Campassol, activitat 

adreçada a nens i nenes me-
nors de 16 anys. 
L’activitat, organitzada per les 
regidories de Medi Ambient 
i Joventut, també preveia una 
xocolatada per als participants 
en la fira d’intercanvi. yy

Fira d’artesania i Nadal

Els Encants

Un dels atractius d’aquestes 
festes a Pineda de Mar és la 
pista de gel. Es va inaugurar 
el 3 de desembre i romandrà 
oberta fins el 10 de gener. En 

l’acte inaugural hi va participar 
el Club Patinatge Artístic de 
Pineda de Mar. Està situada a 
la plaça d’Espanya. yy

Vine a patinar!

pista de gel. Foto Yoyo

Una de les parades dels Encants. Foto Yoyo

Els tions, un dels elements més tradicionals. Foto Yoyo
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saNta susaNNa

Corren bons temps per al bo-
let. Els experts constaten que la 
temporada de bolets ha estat la 
millor dels últims 20 anys. Així 
ho ha explicat l‘investigador 
del Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya, Juan Martínez 
de Aragón, qui ha dit que, des 
de l‘inici de la campanya fins al 
novembre, hi ha hagut una pro-
ducció de 180 kg/ha -la mitjana 
és de 57-. Tot i això, la tempo-
rada va iniciar-se molt d‘hora 
i va arribar al seu pic màxim a 
principis d‘octubre, i en aquests 
moments “ha baixat molt”, si-
tuant-se entre els 12 i 15 kg/ha. 
Aragón ha relatat que la qualitat 
dels bolets ha estat bona, excepte 

el rovelló, que s‘ha vist afectat en 
un 70% pels cucs. 

A Santa Susanna han celebrat 
a mitjans de novembre la setena 
edició de la Festa del Bolet, co-
mençant amb l’esmorzar del bo-
letaire al Parc del Colomer. Tot 
plegat per agafar força i sortir a 
buscar bolets amb el guia mico-
lògic Jordi Casals. Durant la sor-
tida -que es va allargar unes tres 
hores- els participants van apro-
fitar per recollir la brossa que 
es van trobar al bosc. Al llarg 
del matí els visitants van poder 
gaudir del mercat de productes 
de temporada i artesanals amb 
exposició i venda de parades de 
bolets i altres productes típics de 

l’estació de l’any. Al Pavelló s‘hi 
va poder veure l’exposició del 5è 
Concurs de Dibuix els Bolets i 
la tardor, i el grup Txikrik van 
oferir un espectacle d‘humor 
participatiu al mateix recinte es-
portiu.

A migdia els bolets van ser 
novament protagonistes amb un 
taller de cuina a càrrec de Joan 
Majó, del restaurant Majó, i Sal-
vador Mateu, d‘Els Ginestars. 
Com a novetat, enguany es va 
poder participar de la Jornada 
Gastronòmica del Bolet, amb un 
tast de diferents tipus d‘elabora-
cions culinàries de bolets a càr-
rec dels restauradors del poble 
susannenc i rodalies. yy

Palafolls

El fesol del ganxet ha estat un 
dels grans protagonistes de la Fira 
de la Pagesia de Palafolls 2015.

El gruix de les activitats del cer-
tamen es van fer a la plaça de Poppi, 
on es concentraven les parades de 
venda d’artesania i alimentació i les 
demostracions de pagesia. Una de 
les novetats d’enguany va ser la in-
troducció d’un espai destinat a pro-
mocionar l’activitat agrícola existent 
a Palafolls. En aquest sentit es va ha-
bilitar una exposició dins el Teatre 
Municipal on productors i empre-
ses locals presentaven la seva feina.

Segons la regidora de promoció 
econòmica, Dolors Agüera, “aquest 
espai va funcionar molt bé i ens 
plantegem per a propers anys que 
es combini l’exposició i la venda de 
productes locals”.

L’afluència de gent a la fira va ser 
constant al matí, però més fluixa a la 

tarda, pel que també es podrien re-
plantejar el dia de celebració de cara 
a la tercera edició.

Una tercera edició es preveu 
per a l’any que ve i que mantindrà 
la majoria de novetats introduïdes 
enguany, després que l’organització 
hagi hagut de reformular el certa-
men.

La valoració de l’any passat no 
va ser positiva i es va decidir reno-
var el certamen i fer-ho amb l’ajuda 
del sector agrícola del poble, que va 
guanyar en pes a la fira. Un pes que 
es vol mantenir per a properes edi-
cions.

La Fira de la Pagesia va incloure 
exhibicions com ara la de batre la 
mongeta del ganxet manualment i 
amb el mètode tradicional, que es 
va fer al migdia, i un taller infantil 
de plantar enciams,  que es va fer a 
la tarda. La gastronomia també hi 
va jugar un paper destacat. yy

Festa del Bolet a Santa Susanna

Fira de la Pagesia de Palafolls

Totes les activitats giraven a l’entorn del bolet. Foto Yoyo

demostració de batre el fesol del ganxet. Foto Yoyo
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torDera

PALS ha estat gestat, en part, a 
les instal·lacions del Teatre Clavé i 
de Mas Panella de Tordera i es va 
estrenar al Festival Grec de Barcelo-
na. Ara, després de girar per diverses 
ciutats i teatres de Llatinoamèrica ha 
arribat a Tordera en una de les po-
ques opcions de veure l’espectacle en 
terres catalanes.

A PALS, una troupe de circ ha 
perdut un dels seus membres i du-
rant l’espectacle emprenen un camí 
de dol i d’homenatge al cicle de la 
vida. Tota l’acció parteix de la trans-
formació de materials naturals, ara 
pals, ara un carro, ara rodes, que els 
serveixen per construir un carrusel 
des del qual contemplar el capves-
pre.Dirigit per Leandro Mendoza, 
exdirector de La Central del Circ, 

l’espectacle de la companyia Cíclicus 
compta amb la participació de Nac-
ho Flores, Anna Pascual, Irene Es-
tradé, Miguel Ángel González ‘Tinga 
Tinga’, Miguel Ángel García, Itziar 
Castro i Tanja Haupt.

Estrenat al festival Grec de Barce-
lona, ha estat guardonat amb el pre-
mi especial Zirkòlika de Circ de Ca-
talunya per la seva posada en escena.

Pel dia 26 de desembre es preveu 
Nadal Barroc, amb la Coral infan-
til i Coral d’adults del Teatre Clavé 
i Qvinta Essençia. Guiats són d’un 
estel és un concert de música renai-
xentista i barroca que pretén enaltir 
la solemnitat i la màgia de l’atmosfera 
nadalenca a través d’un viatge en el 
temps amb l’estil, el regust i els ins-
truments d’una altra època. yy

MalGrat De Mar

La música, la tradició i els in-
fants. Aquest ha estat el punt de 
partida del consistori malgratenc 

a l'hora de preparar la Festa Ma-
jor d'Hivern. Segons el regidor de 
Cultura, Albert Cuní, s’ha apostat 
per una festa “més compacta i de 

més qualitat”. Un pregó a càrrec 
de la pubilla Irina Carnicero i 
l’hereu Quim Santarén ha ser-
vit per donar el tret de sortida a 
la celebració, convertint-se ja en 
una de les novetats. Fins ara, les 
festes del desembre no havien tin-
gut pregó, un acte que sí es fa el 
mes d’agost.

La  festa s’ha allargat cinc dies 
-del 4 al 8 de desembre-. Un dels 
plats forts del programa ha estat 
l'actuació del grup de música in-
dependent català Mishima, lide-
rat per David Carabén, que van 
presentar al municipi el seu dar-
rer treball “L'ànsia que cura”. La 
música ha estat molt present en 
la celebració, que també ha gau-
dit del concert de l'Orquestra de 
Cambra de l'Empordà que, amb 

Joan Coll al capdavant, va presen-
tar el seu Concert Desconcertant; 
La Banda del Drac va fer-se càrrec 
del ball de Festa Major, celebrat al 
Pavelló Germans Margall i el con-
junt Contrapunt Trio va posar a la 
festa les notes de jazz, en un con-
cert a les Peixateries Velles.

Enguany també s’ha dirigit 
una mirada especial als més pe-
tits, ja que cada dia la mainada 
han tingut una cita amb la Festa 
Major. Bombolles, tobogan infla-
ble, pallassos, jocs infantils amb 
un vaixell pirata i cinema han 
estat alguns dels reclams per a 
aquest Sant Nicolau. 

La colla de diables local Rat-
penats Infernals ha organitzat 
dues trobades -la d'adults i la 

d'infants-, juntament amb els ver-
sots, dos correfocs i el conte de la 
bèstia de foc de la colla, el Ratpe-
nat, activitat recuperada després 
de tres anys.

Una altra entitat amb molt de 
pes a la Festa Major ha estat la 
Colla de Geganters, que enguany 
celebra el seu 25è aniversari. En la 
tradicional cercavila de la diada 
de Sant Nicolau, en la qual hi van 
participar unes 30 colles, es va dur 
a terme l'acte de nomenament del 
Gegant Hereu del Maresme.

Entre altres actes tradicionals, 
el Mercat de Sant Nicolau, que 
ha arribat a la seva 33a edició i el 
Concurs de Colles Improvisades. 
El Vermut solidari va recollir fons 
per la Fundació Vicenç Ferrer. yy

Sant Nicolau 2015, més i millor

Cíclicus presenta PALS al Clavé

Els tres pilars d’enguany han estat la música, la tradició i els infants

Escena de pAls. Foto web Cíclicus

Ballada de gegants. Foto Yoyo

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90 

La vostra publicitat des 

de només 108 €
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alMuDeNa MoNtaño iNDia 

Tinc una amiga que m’explica que 
aquelles migranyes tan horroroses que 
patia des de fa 10 anys li han desapa-
regut gràcies a uns massatges que li 
han desbloquejat el cos i el pericardi, la 
membrana que recobreix i protegeix el 
cor. I al súper escolto una mare que co-
menta que el seu fill hiperactiu ha recu-
perat la tranquil·litat, la gana i la son 
gràcies a l’alliberament del pericardi... 
De cop i volta, tinc molta curiositat per 
saber què és el pericardi, així que busco 
al responsable de la cura d’aquestes per-
sones i li pregunto. És l’Àlex Albertí, un 
blanenc de 40 anys a qui un problema 
personal de salut molt greu li va portar 
a investigar diferents tractaments. 

Àlex, què és el pericardi?
És una membrana que protegeix i 
sosté el cor. Quan rebem un impac-
te emocional és el primer òrgan que 
actua, retraient-se i tancant-se. Està 
unit, a través de lligaments, a diferents 
parts del cos com les tiroides, el crani, 
les cervicals, el diafragma i els pul-
mons, entre d’altres. Quan es contrau, 
altera el nostre sistema hormonal i és 
el causant real del nerviosisme, l’es-
très, l’angoixa, les pors. I, finalment, 
pot afectar físicament o hormonal-
ment a tots els òrgans i sistemes.

D’acord...
Llavors, quan aconseguim alliberar el 
pericardi es relaxa la musculatura, els 
òrgans, i les membranes. Desapareixen 
els dolors i recuperem la pau interior. 

Quins trastorns poden tractar-se 
amb aquest mètode?
Moltíssims: articulars, digestius, car-
diovasculars, respiratoris, hormonals, 
immunitaris, neurològics, visuals, 
musculars, vertígens, fibromiàlgia, 
migranyes, i trastorns de la son, en-
tre molts altres. Són problemes que 
tenen el seu origen en les emocions. 

uf! Quina meravella! Quin tipus de 
pacients tracteu?
Des de nadons fins a “joves d’or” gairebé 
centenaris. A tothom que vulgui experi-
mentar una millora a nivell físic i emo-

cional. Hem tingut grans experiències!

Expliqui’m casos concrets.
Tenim un pacient amb quatre vèrtebres 
aixafades que va venir a la consulta des-
esperat perquè li havien diagnosticat 
que es quedaria en una cadira de rodes. 
No només hem aconseguit que no li faci 
mal l’esquena, sinó que fa tres mesos 
que va a córrer!

interessant...
També hem tractat problemes d’ansie-
tat, nens hiperactius, insomnis. Quan 
traiem el mal físic, a conseqüència 
d’alliberar el pericardi, també eliminem 
el mal emocional i les persones es tro-
ben més tranquil·les i felices.

i com ha arribat a treballar amb 
aquest mètode?
Fa uns anys em van diagnosticar 
càncer amb metàstasi al ronyó. La 
vida em va donar una gran oportu-
nitat per aprendre! Vaig començar 

a buscar solucions fora de la me-
dicina convencional. Primer vaig 
canviar d’alimentació. I gràcies als 
sorprenents canvis que vaig experi-
mentar, se’m va despertar una gran 
passió per la salut. Però volia saber 
quin era l’origen de la malaltia.

i va continuar investigant.
Sí. Vaig estudiar diverses tècniques: 
bioenergètica de Lowen, els TRE de 
Berceli, l’alliberament del pericardi, 
fins a adquirir diversos coneixements 
relacionats amb l’alimentació, la psi-
cologia i l’osteopatia. I el més fona-
mental, la importància de l’equilibri 
del nostre cos físic, mental i espiritual.  

i el que va funcionar per a vostè 
ara ho aplica als seus pacients?
Sí. La meva experiència personal 
és la millor universitat en temes 
de salut. També he estudiat amb 
grans professors, i sempre seguei-
xo investigant i aprenent. 

Quantes sessions ha de fer una 
persona per notar una millora?
A la primera sessió ja es noten grans 
canvis. La resta de sessions depen-
dran de cada cas, cada patologia i, 
sobretot, de quant feliç volen ser.

Per què?
Perquè quan els deixa de fer mal una 
part del cos aconsegueixen una tranquil-
litat tan gran i una felicitat tan enorme 
que no només ho noten a nivell físic 
sinó també psicològic. Sovint són les 
pors les que originen aquests mals físics, 
per això busco els bloquejos i harmonit-
zo el cos, a nivell postural i emocional. 

Deu ser molt satisfactori veure 
aquestes millores.
Moltíssim! De fet, és un enriqui-
ment mutu. Jo em sento molt feliç 
quan arribo a casa després de mi-
llorar la salut d’una persona que feia 
anys que buscava una solució al seu 
mal. Per a mi, és el millor regal.

PuBliNotÍcia - eNtrevista a Àlex  alBertÍ  (Propietari del centre de salut estima’t de Blanes i impulsor de la teràpia del pericardi lliure)

“La meva experiència personal és la millor 
universitat en temes de salut”

l’Àlex Albertí realitzant una manipulació amb la teràpia del pericardi lliure. Foto Estima’t  

A la recerca de 
la felicitat 

Quan entres al Centre de Salut 
Estima’t -situat al número 30 del 
carrer Anselm Clavé de Blanes-, 
una sensació de relaxació t’enva-
eix des del primer moment. La 
fragància de l’oli essencial de ber-
gamota envolta l’ambient i el sen-
tit de l’olfacte s’activa amb aquest 
aroma fruital cítric, suau, molt 
indicat per recuperar la felicitat. 
Ràpidament, el sentit de la vista 
entra en acció gràcies a la imat-
ge de les falgueres de la selva de 
Nova Zelanda que cobreixen les 
parets de la sala principal i que et 
traslladen a la natura. Una música 
instrumental harmonitza la sessió 
i aconsegueix que ningú se’n re-
cordi dels seus problemes.

Des de fa més de quatre anys, 
l’Àlex i la seva dona, la Vanessa 
Gago, aconsegueixen en aquestes 
sales que els pacients canviïn les 
males cares per somriures, i es 
recuperin de mals que pensaven 
que mai es traurien de sobre. La 
teràpia de l’alliberament del peri-
cardi està revolucionant altres 
mètodes més tradicionals perquè 
els beneficis es noten ràpidament 
i cada cop hi ha més persones que 
el proven. Durant la sessió, els 
pacients poden explicar com ha 
anat la seva vida, però sovint no 
cal perquè amb la manipulació 
postural del cos ràpidament des-
cobreixen perquè estan allà. 

Al Centre de Salut Estima’t tam-
bé ofereixen serveis integrals per 
millorar la salut i la bellesa. La 
Vanessa és naturòpata, iridòlo-
ga, reflexòloga i acupuntora. Ella 
realitza tractaments per a la pell i 
elabora cosmètica personalitzada 
orgànica-BIO, així com gels i sa-
bons adaptats a les necessitats i al 
gust de cada persona. yy
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Rap Maresme continua triomfant Agenda 2016 
Llatinoamericana

selva - MaresMe  
JorGe eNrÍquez sáNcHez

Rap Maresme celebra a Ca la 
Guidó de Blanes des de fa cinc anys 
un esdeveniment relacionat amb 
la cultura hip-hop, més en concret 
amb la música rap. L’esdeveniment 
es coneix com “Batalla de Gallos”, 
una modalitat de la música rap on 
dos “MC’s” proven de deixar-se 
malament en una improvisació en 
directe i, per suposat, rimant i sen-
se cap preparació prèvia. En aquest 
concurs es premia l’enginy dels par-
ticipants. L’organització d’aquest es-
deveniment sempre va a càrrec de 
RAP MARESME. 

La idea de crear aquesta entitat 
va néixer l’any 2009. Van començar 
a organitzar les anomenades “Bata-
llas de Gallos” en un local de Tor-

dera. En veure l’expectació i la gran 
afluència de públic que això gene-
rava, l’Ajuntament de Tordera els 
va oferir fer aquests esdeveniments 
de forma més regular. Per a això es 
van registrar legalment al departa-
ment d’entitats de la Generalitat, i 
això va ser possible gràcies als que 
avui en dia segueixen sent la “cúpu-
la” de Rap Maresme: Mesteño, DJ 
Nau i Charly. El mateix any, gràcies 
al suport de diversos ajuntaments 
de la comarca del Maresme, es va 
crear la primera competició d’estiu 
de Rap Maresme, la qual encara se-
gueix vigent. Aquest any ha passat 
per Tordera, Pineda de Mar i Pa-
lafolls. Aquesta competició consta 
de diverses eliminatòries i una final 
amb premis per al guanyador. Rap  
Maresme, tant a Blanes com a dife-
rents pobles del Maresme, ha estat 
pioner a organitzar esdeveniments 
relacionats amb la cultura Hip-
Hop. De fet, a Blanes els primers 
esdeveniments van ser organitzats 
a una discoteca, els quals van tenir 
l’oportunitat de comptar amb la col-
laboració d’artistes de renom com 

Ferran MDE & Trafik o Rayden.

Aquest any Rap Maremse ha 
tornat a Blanes per celebrar la ja 
anomenada competició de frees-
tyle, amb una afluència de públic 
que fregava les 500 persones. El re-
sultat de la competició d’aquest any 
va acabar amb la victòria de l’MC” 
de Santa Coloma “electricboy” més 
conegut com a “Resh”. La millor 
posició per un blanenc va ser la de 
l’MC” local Eloy García, amb un 
tercer lloc. 

Un dels creadors de Rap Ma-
resme, Mesteño, ens explica que, 
“la nostra idea és continuar per 
molts anys promovent la cultura 
Hip-Hop amb la mateixa essència 
de sempre; donar-li la oportunitat 
a les noves generacions interessa-
des en aquesta cultura i ajudar-los 
a promoure els seus projectes mu-
sicals”. Aquestes paraules es van 
veure reflectides a l’últim esdeve-
niment que es va realitzar a Blanes, 
on una nena amb només 6 anys va 
pujar a l’escenari per fer això que 
tant li agrada. Aquesta “anècdota” 
no seria possible sense aquests es-
deveniments.

Mesteño agraeix el suport i 
l’ajuda a totes aquelles persones i 
entitats que s’involucren i col·la-
boren amb ells “perquè aquests 
esdeveniments es puguin seguir 
realitzant”. yy

cataluNya

L’Agenda Llatinoamericana ce-
lebra enguany el seu 25è aniversari 
d’ençà que es va començar a editar en 
la seva versió en català, i ha escollit 
per a l’edició del 2016 el lema Desi-
gualtat i Propietat.

L’any 1992, coincidint amb els 
actes reivindicatius en motiu dels 
500 anys de l’arribada dels espanyols 
a Amèrica, es va editar la primera 
Agenda Llatinoamericana. Es tracta-
va d’una iniciativa de José Maria Vigil 
i Pere Casaldàliga per fer una eina de 
reflexió al voltant de temes polítics i 
socials des d’una vessant construc-
tiva i crítica. Amb aquest objectiu, 
en cada nova edició s’inclouen un 
centenar de pàgines amb firmes tan 
conegudes com Saramago, Frei Bet-
to, Leonardo Boff, Eduardo Galeano 
i Pere Casaldàliga.

La 25a edició de l’agenda inclou, 
entre d’altres, textos de l’expresident 
de l’Uruguai, José Mújica; del teòleg 
brasiler Frei Betto; i de la monja ca-
talana Teresa Forcades, entre d’altres, 
i també fa un emotiu reconeixement 

al recentment desaparegut Eduardo 
Galeano. Pel que fa a l’aportació giro-
nina en aquesta ocasió, a banda dels 
habituals testimonis de Joan Alsina 
i Joaquim Vallmajó, es recorda Vi-
cenç Fiol, que va morir el passat mes 
d’agost, i que durant molt temps va 
estar vinculat a l’agenda. 

Com és habitual, la nova edició 
compta amb una introducció dels 
seus creadors, Pere Casaldàliga i Jo-
sep Maria Vigil, que recorden que 
tan sols 85 persones d’arreu del món 
tenen una riquesa equivalent al patri-
moni de la meitat pobre de la huma-
nitat, i destaquen que aquests índex 
d’injustícia i desigualtat no poden ser 
sostenibles durant massa temps més. 
Per això, creuen que ja és hora de 
canviar les regles del joc, a través de la 
conscienciació i el pensament crític.

Enguany està previst distribuir 
més de 3.000 exemplars de l’Agenda 
2016 arreu de Catalunya. El seu preu 
és de 8 euros. L’Agenda s’ha presentat 
o bé es presentarà els propers dies a 
diverses poblacions de la Selva i l’Alt 
Maresme. yy

dos dels participants al concurs de Blanes.  Foto Rap Maresme

presentació de l’agenda a Blanes. Foto Aj. Blanes

lliurament del premi del Festival Internacional polònia

«tot això no seria possible 
sense les persones que 

s’involucren amb nosaltres 
a cada esdeveniment»

«volem donar l’oportunitat 
a les noves generacions 
interessades en aquesta 

cultura»

Reconeixement internacional a LMJ Trio
BlaNes

El grup, liderat pel blanenc 
Lucas Martínez,  ha estat guardo-
nat al Concurs Internacional de 
Jazz de Tárnow (Polònia). 

Lucas Martínez (saxo tenor), 
Miquel Álvarez (contrabaix) i 
Josep Cordobés (bateria) formen 
LMJ Trio, que ha estat finalista de 
la vuitena edició del certamen i ha 
rebut un premi que els permetrà 
participar en la propera edició del 
festival, a més de rebre una dota-
ció econòmica de 1.500 €. No ha 
estat l’únic guardó, ja que el sa-
xofonista Lucas Martínez ha estat 
distingit com el millor solista del 
festival i els altres dos membres 
del grup (Miquel Álvarez i Jo-
sep Cordobés) han rebut sengles 
mencions honorífiques com a 
músics individuals.

Nascut a Blanes l’any 1994, 
Lucas Martínez va començar els 
estudis musicals a la seva vila 

d’origen per continuar-los al Ta-
ller de Músics de Barcelona. Actu-
alment està cursant quart de saxo 
jazz a l’ESMUC, i amb només 20 
anys ja compta amb un total de 13 
discs editats, un d’ells amb la seva 
banda: Lucas Martínez Group. Ha 
actuat en un bon grapat de clubs 
i festivals d’arreu de Catalunya 
amb músics com Jorge Rossy, 
Raynald Colom, Marco Mezqui-
da, Jo Krause, David Pastor, Da-
vid Mengual i Joan Díaz.

Juntament amb el seu grup, 
Lucas Martínez & Félix Rossy 
Quintet, han estat escollits gua-
nyadors del concurs Dbut orga-
nitzat per Joventuts Musicals, així 
com finalistes al I Concurs Inter-
nacional de Jazz de Talavera de la 
Reina. També han estan distingits 
amb el Premi Josep Anton Galera 

amb el qual tenen l’oportunitat de 
gravar un CD i, per últim, amb el 
grup Vernau Mier han estat fina-
listes al II Concurs Internacional 
de Jazz de Talavera de la Reina, 
així com al V Concurs de Jazz de 
Castellón.

Josep Cordobés Miravitlles, 
nascut l’any 1993 a Manresa, va 
estudiar al Conservatori de Músi-
ca d’aquesta localitat i enguany ha 
finalitzat la seva formació musical 
de bateria jazz a l‘ESMUC. Té un 
ampli repertori en el llenguatge 
de big band, i ha format part de 
moltes d‘elles, com la Big Band de 
Viladordis, la Big Band de l‘ES-
MUC, la OJO (Original Jazz Orc-
hestra del Taller de Músics), la Big 
Bom Band de Sallent, amb la qual 
ha enregistrat 3 discs, o la Gramo-
phones Allstars Big Band.

Per últim, Miquel Àlvarez, 
nascut l’any 1992 a Dènia, va 
començar el seu aprenentatge al 
conservatori d’Oliva, i vint anys 
més tard va continuar amb els es-
tudis al Conservatori Superior de 

Música de València, amb l’especi-
alitat de contrabaix jazz. Dos anys 
més tard d’ingressar-hi, al 2014, 
es va traslladar a Barcelona per 
finalitzar a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya. yy

«lucas Martínez (20 anys), 
ja té 13 discs editats»

«lMJ trio tornarà l’any 
vinent a Polònia»



la MariNa   21desembre de 2015

cataluNya

La tonyina de tres mercats 
centrals de Barcelona, Madrid i 
Màlaga i més de 200 peixateries 
i 119 restaurants de tot el litoral 
català ha estat en el punt de mira 
dels investigadors tot aquest any 
2015. El treball s’ha fet des del 
CEAB-CSIC per encàrrec del grup 
Balfegó (Ametlla de Mar). Un cop 
analitzats tres trimestres, Ana 
Gordoa, responsable del projecte, 
ja pot assegurar que “un 40 % de 
la tonyina roja no ho és”. Es tracta 
de tonyina d’aleta groga, tonyina 
d’ulls grossos o blanca, de menor 
qualitat. Gordoa explica que no 
tot és frau, “també s’ha detectat un 
gran desconeixement de l’espècie”.

La tonyina roja va passar per 
moments molt crítics quan es pes-
caven gran quantitat d’alevins i es 
posava en perill la seva supervi-
vència. Des del 2007 hi ha en mar-
xa un pla de recuperació que ja ha 
començat a donar els seus fruits. 

“D’una talla mínima de 6 kg es va 
passar a 10, i posteriorment a 30”, 
apunta Gordoa. De poder pescar 
tot l’any, s’ha limitat a només un 
mes, “que en realitat és una setma-
na perquè ràpidament s’esgoten 
les quotes previstes”.  El 2010, a la 
zona de les Balears, els resultats 
encara eren preocupants. Aquest 
2015, “els indicadors són positius, 
un fet que caldrà confirmar en un 
futur”. 

La tonyina es comercialitza tot 
l’any perquè es pot conservar viva 

en granges o bé congelada. 

Per poder fer aquest estudi, els 
investigadors han visitat mercats 
centrals, peixateries i restaurants. 
Cada tres mesos han estat diferents. 
Ana Gordoa s’ha encarregat de la 
zona compresa entre Sant Feliu de 
Guíxols i Blanes. De cada visita s’ha 
fet una fitxa on hi consta, entre d’al-
tres, una fotografia i els resultats de 
l’analítica.

El frau també s’ha detectat de 
manera inversa, “a vegades es ven 

tonyina roja amb una altra denomi-
nació de menys qualitat. Es tracta 
de captures il·legals que col·loquen 
al mercat amb una documentació 
d’una espècie que saben que no es 
controla”.

Totes aquestes pràctiques, se-
gons Gordoa, “desestabilitzen els 

preus. Es pot trobar peix de menys 
qualitat a més preu del que seria 
habitual o peix de més qualitat a 
menys preu”.

Aquesta tardor també s’ha fet 
públic un estudi encarregat a Bru-
sel·les sobre la tonyina roja, lluç 
i altres espècies, “en aquest cas el 
frau detectat ha estat superior. S’ha 
arribat al 90 %”.

Problemes amb l’etiquetatge

Paral·lelament a l’estudi sobre 
el frau, s’ha pogut comprovar que 
hi ha molts errors i mancances en 
l’etiquetatge.

La tonyina roja ha de portar el 
document de declaració de captu-
ra (DDC), “un document que ha 
d’arribar fins al consumidor i que 
nosaltres no hem trobat enlloc. En 
molts casos, no sabien de què els  hi 
parlàvem a les peixateries”.

La tonyina roja tampoc es pot 
vendre com a “tonyina”, s’ha d’espe-
cificar. Només hi ha cinc espècies 
que es poden comercialitzar com 
a tonyina, però difícilment les tro-
bem a casa nostra. yy

Un dels plats analitzats. Foto CEAB-CsIC

«la tonyina roja que es pot 
pescar ha de pesar com a 

mínim 30 kg»

«s’han visitat mercats 
centrals, peixateries i 

restaurants de tot el litoral 
català»

Sabem realment el què mengem?
Segons un estudi del CEAB, el 40 % de la tonyina comercialitzada com a roja, és un frau

BlaNes

És una ONG sense afany de 
lucre, al servei dels infants, amb 
l’objectiu de difondre, promoure i 
defensar els seus drets.

  Jurídicament és un grup de 
treball de l’Associació del Volun-
tariat Blanenc, dirigit pedagògica-
ment pel seu impulsor, Joan Duch 
La direcció mèdica va a càrrec del 
Dr. Joan Martínez i la direcció jurí-
dica de Cristina Forcades.

Joan Martínez, explica que el 
motor de la nova entitat són els 
drets dels infants, “si es reconei-
xen es poden defensar i aquesta 
defensa suposa una seguretat en el 
desenvolupament dels infants”. El 
grup treballarà en diverses direc-

cions, “hi haurà una ludoteca pen-
sada com a activitat extraescolar 
gratuïta. Es farà els dilluns a la tar-
da i anirà a càrrec d’estudiants de 
la UdG, entitat amb qui s’ha signat 
un conveni de col·laboració. Els es-
tudiants que participin en aquesta 
iniciativa aconseguiran una sèrie 
de crèdits”.

Les altres línies de treball són 
difondre els drets dels infants i pro-
moure el voluntariat.

DRINS també vetllarà per al-
tres aspectes relacionats amb el 
món dels infants, “l’alimentació o 
el control sanitari, entre d’altres. 
Estem en contacte amb Serveis 
Socials, l’ambulatori, les escoles, la 
policia...”. yy

Presenten a Blanes 
el Casal DRINS

presentació a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
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societat

Els 400 participants van poder 
assaborir 6 vins de diferents 
DO catalanes: Alella, Mont-
sant, Priorat, Catalunya i Em-
pordà. El guiatge dels vins va 
anar a càrrec de Xavi Ayala, 
promotor d’aquesta iniciativa 
solidària per afavorir la inves-

tigació del càncer. Els estudi-
ants dels cicles de grau mitjà 
i superior d’Hoteleria i Indús-
tries Alimentàries de l’Institut 
Bisbe Sivilla de Calella van fer 
l’atenció al públic i van servir 
els vins. Un anys més, vi i so-
lidaritat han anat de la mà. yy

La ciutat de Calella ha acollit 
la darrera actuació de l’any 
dels Castellers de l’Alt Mares-
me. Una segona temporada 
que ha servit per demostrar 
que el grup evoluciona favo-
rablement.
Per segon any consecutiu els 
Castellers de l’Alt Maresme 

han editat un calendari per a 
la venda al públic. Les foto-
grafies han estat fetes en dife-
rents punts de l’Alt Maresme, 
i s’ha utilitzat la tecnologia 
d’un dron per captar les ins-
tantànies. La presentació es 
va fer a Pineda de Mar. Ara ja 
toca pensar en el 2016. yy

Vi per Vida a Calella

Els Maduixots tanquen la temporada

Òmniun Cultural va convi-
dar l’eurodiputat Ramon Tre-
mosa a una xerrada-col·loqui 

sobre el procés català vist des 
d’Europa. Es va fer al Casal de 
l’Amistat. yy

Xerrada de Ramon Tremosa

Tremosa al Casal de l’Amistat. Foto Tino Valduvieco

Els Maduixots

participació multitudinària. Foto Tino Valduvieco

calella

Els joves de Calella han decidit 
com es distribuiran els 10.000 € del 
pressupost participatiu.

Els participants en aquesta ini-
ciativa han pogut defensar i debatre 
quines eren les propostes més inte-
ressants per a la joventut de Calella.

Les propostes més votades han es-
tat:

Hip Hop Warriors: 189 punts
Pintura solidària: 181 punts
Movem-nos, joves les torretes: 
179 punts
Calella soul Pícnic: 150 punts
Encalçota’t a Calella: 111 
punts
Calella lipdub: 91 punts

Hi havia d’altres iniciatives so-
bre la taula però no es va presentar a 
defensar-les ningú el dia assenyalat.

A partir d’ara, els promotors de 
les propostes seleccionades hauran 

de revisar els seus projectes i ajus-
tar la memòria econòmica per tal 
d’estudiar si les altres iniciatives en-
tren dins del pressupost i, per tant, 
es poden desenvolupar al llarg de 
l’any.

inVErsions

La ciutadania de Calella ha de-
cidit reformar la plaça Vicenç Fer-
rer i millorar la piscina i el pavelló 
municipal.

En el marc dels pressupostos 
participatius, hi ha hagut 1.530 vots 
en els projectes de planificació de 
ciutat i 1.548 vots per a inversions 
de millora d’instal·lacions esporti-
ves.

Pel que fa als dos projectes de 
planificació de ciutat proposats per 
l’equip de Govern, per a la millora 
d’espais del municipi, dotats amb 
100.000 € cadascun, va haver-hi 
un total de 1.530, 10 vots nuls i 2 
en blanc.

Dels dos projectes proposats la 
reforma i millora de la plaça Cata-
lunya va tenir 719 vots i la reforma 
i millora de la plaça Vicenç Ferrer 
va tenir 799 vots, per la qual cosa, 
la ciutadania ha decidit prioritzar la 
reforma d’aquesta plaça.

Pel que fa al pressupost parti-
cipatiu per a inversions de millora 
en instal·lacions esportives mu-
nicipals, en aquest cas, van ser les 
entitats esportives de Calella les 
que van haver de presentar les pro-
postes de millora, tenint en compte 
que la partida econòmica prevista 
per aquests pressupostos participa-
tius era de 80.000 €. 

De les cinc opcions finalistes, 
les dues amb més vots, i que per 
tant les que s’executaran, han estat:

La renovació de l’enllumenat de 
la piscina municipal Dorly Strobl. 
Pressupost 26.063 euros i un total 
de 631 vots.

El remarcatge de la pista del Pa-
velló Municipal d’Esports del parc 
Dalmau i instal·lació d’un equip de 
megafonia pel bàsquet. Pressupost 
35.211 €, que va tenir 430 vots. yy

Els ciutadans decideixen on 
invertir els diners

Trobada de joves per decidir les inversions. Foto Aj. Calella

«els joves han decidit 
projectes per valor de 

10.000 euros»

«els ciutadans han triat 
inversions valorades en 

280.000 euros »
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lloret De Mar

Han estat dos dies plens d’ac-
tivitats lúdiques i culturals en 
què la gran novetat han estat uns 
espectacles de lluita en viu a la 
platja. Com ja ha passat els dar-
rers anys, Lloret fa un pas enrere 
i retrocedeix en el temps durant 
el primer cap de setmana de les 
festes de Sant Romà.

La Fira va començar amb el 
gran pregó inaugural a càrrec 
de diferents personatges que van 
donar la benvinguda als visitants 
a través de diferents actuacions 
artístiques. 

Durant els dos dies de Fira 
hi va haver tallers, exposicions, 
demostracions d’oficis artesans, 
cercaviles, espectacles de circ, 
teatre i música i un mercat amb 
comerciants, artesans i mestres 
d’ofici al centre de la població, i 

al passeig de Jacint Verdaguer. 
Enguany s’ha prescindit de les 
demostracions d’aus rapinyaires 
arran de les crítiques rebudes en 
les darreres edicions. Amb mo-

tiu de la Fira, també es va poder 
gaudir d’una visita teatralitzada 
al castell de Sant Joan. Els as-
sistents coneixen la història del 
castell amb una presentació ame-

na i divertida apte per a tota la 
família. Una altra activitat com-
plementària va ser el sopar me-
dieval que se celebrà el dissabte 
al restaurant La Campana amb 

un divertit format en què els as-
sistents van disfressats d’època 
medieval. Aquesta va ser la no-
vetat del 2014, que enguany s’ha 
repetit. yy

XV Fira Medieval

la gran novetat, batalles a la platja. Foto M.A. Comas Una de les actuacions de carrer. Foto M.A. Comas

PuBliNotÍcia

Nou cava Ses Vernes
Coincidint amb les festes de Na-
dal, Cap d’Any i Reis, Ses Vernes 
de Blanes presenta un nou cava: 
Blanes Signature. Es tracta d’un 
brut nature jove, amb un mí-
nim de nou mesos de criança 
en celler. Predomina la varietat 
Malvasia.

El nou cava es dedica a Blanes en 
homenatge a la població on estan 
les vinyes de Ses Vernes, al camí 
de Mas Palou, a prop de la “font 
d’en Nàpols”, i també per ser un 
lloc pioner en l’elaboració de 
cava a Catalunya. A l’etiqueta, es 
pot veure una silueta de Blanes, 
amb el castell de Sant Joan, la 
platja i la Punta de Santa Anna, 
obra de l’artista Ricard Ferrer.

L’edició de Blanes Signature és li-
mitada a 5.000 ampolles.
Ses Vernes fa cava des del 2010 
amb la voluntat de recuperar a 
Blanes el conreu de vinya i de la 
producció de cava. Actualment 
està construint a la pròpia vinya 
de Ses Vernes el celler que li per-
metrà fer la totalitat del procés 
de producció a la mateixa finca 
de Blanes, tal com era abans que 
l’antiga Montferrant deixés de te-
nir vinyes a Blanes.
Blanes és una de les úniques 5 
poblacions de les comarques 
Gironines que poden usar la 
denominació “Cava”, segons el 
Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Cava.

La població blanenca disposa 
d’aquesta prerogativa per haver 
estat una població pionera a usar 
el mètode champenoise per fer vi 
escumós. El procediment consis-
teix en provocar una segona fer-
mentació al vi mitjançant l’afegit 
de llevats naturals i confinar el 
producte en una ampolla de vidre 
prou gruixuda per resistir la pres-
sió que generarà aquesta segona 
fermentació.

Passats el mesos de la seva crian-
ça les ampolles seran clarificades 
mitjançant la coneguda operació 
de fer giravoltar les ampolles per 
tal que els residus dels llevats va-
gin a parar al tap i l’ampolla que-
di de cap per avall, o “en punta”, 
preparada per ser “degorjada” i 
posar-li el tap de suro.

Es dona la coincidència que 
aquest any el pessebre de davant 
de l’Ajuntament de Blanes, realit-
zat per alumnes de l’Institut Ser-
rallarga, també fa un homenatge 
a Blanes com a població pionera 
en l’elaboració de cava. 
 
Quina llàstima que aquest in-
tent de valorar les coses pròpies 
s’hagués espatllat en un primer 
moment al posar en les primeres 
notes explicatives del mateix pes-
sebre que les vinyes de Ses Vernes 
estan a Vilafranca* (sic)!

«ses vernes té tres caves: 
Blanes signature, vinya de 

rosa i Brut Nature»

«Blanes signature és un 
brut nature amb un mínim 

de nou mesos de criança 
en celler»
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MalGrat De Mar

L’equip júnior masculí del 
CT Malgrat es proclama campió 
de Catalunya (argent) i assoleix 
l’ascens directe a la màxima ca-
tegoria del tennis català.

L’equip ha completat una sè-
rie històrica pel  club: han pujat 
a or tots els equips des que eren 
alevins. Per tant, els anomenats 
“Golden Boys” han tornat a fer 
història pel Club Tennis Mal-
grat. A la final, s‘han imposat 
al CE Hispano Francès de Bar-

celona per 4 a 1, arrodonint una 
brillant trajectòria en la compe-
tició. L‘equip ha eliminat l‘Ur-
gell, el Sabadell, el Top Ten en 
les rondes prèvies. yy

jugaDors: ORIOL LÓPEZ, 
EDUARD BABOT, JOSEP 
PIÑA, FÈLIX ROCA, ÀXEL 
HERBERG, ALEXEI SULIMOV 
I NICO DE DIEGO

EntrEnaDor: 
MICKI VIADAS.

calella

Calella rep aquest reconeixement 
per ser un bon exemple de com l’es-
port és una eina de salut, cohesió so-
cial, educació i respecte, valors pro-
moguts per l’associació ACES.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini; el tinent d’alcaldia 
responsable de l’Àrea d’Esports, 
Xavier Arnijas, i el tècnic de l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Ca-
lella, Joan Ferrer, van recollir, a 
la seu del Parlament Europeu, el 
reconeixement de Calella Vila 
Europea de l’Esport 2016, en un 
acte solemne que, cada any, es fa 
a Brussel·les per concedir aquesta 
distinció.

ACES Europe des de la seva 
fundació al 1999 busca promoci-
onar l’esport entre tots els ciuta-
dans de la Unió Europea, especi-
alment entre els infants, la gent 
gran i les persones amb disca-
pacitat. ACES Europe demana a 

les ciutats nominades que com-
pleixin cinc objectius: gaudir de 
l’exercici físic, voluntat per asso-
lir els objectius proposats, enfor-
tir el sentiment de pertinença a 
la comunitat, aprendre del joc 
net i millorar la salut. Aquest 
any 2015 Banyoles ha estat una 
de les ciutats que ha ostentat el 
títol de Vila Europea de l’Esport.

En el moment de recollir el 
guardó, Montserrat Candini, ha 
manifestat que: “és un gran honor 
i orgull per a la ciutat de Calella 
haver rebut aquesta distinció, que 
permetrà internacionalitzar més 
la nostra ciutat que només està a 
40 km de Barcelona, i que aquesta 
és la capital d’una nació com és 
Catalunya”. Candini va afegir, “les 

ciutats han de ser espais de frater-
nitat, esforç i perseverança, va-
lors essencials que especialment 
els aporta l’esport”.

PrograMa EsPort i saLut

L‘Ajuntament de Calella ha 
posat en marxa un any més el 
programa “Esport i Salut”. Les ac-

tivitats es realitzen tres dies a la 
setmana i aquest any incorpora les 
bitlles catalanes el divendres.

El programa Esport i Salut 
per a la gent gran és una inici-
ativa de l’Ajuntament de Cale-
lla amb la col·laboració de Ca-
lella-Marxa. Es tracta de tres 
sessions setmanals d‘una hora 
i mitja de duració de gimnàsti-
ca de manteniment, passejades, 
tai-txi, petanca i, com a novetat, 
bitlles catalanes. Enguany, els 
monitors són Dolors Gutarra, 
Francesc Montero i voluntaris 
de Calella-Marxa. El programa 
durarà fins al mes de juny.

El programa té com a objec-
tiu facilitar la incorporació de 
l‘activitat física en la vida diària 
i potenciar un estil de vida actiu. 
Inicialment, el programa realit-
zava activitats durant dos dies 
a la setmana, enguany, degut a 
l’alta participació dels anys ante-
riors, s’ha incrementat a tres dies 
i s’han afegit noves activitats, 
com les bitlles catalanes. yy

Èxit del Tennis 
Malgrat

Calella Vila Europea de l‘Esport

Equip campió. Foto CT Malgrat

la delegació calellenca al parlament Europeu. Foto Aj. Calella

«el programa esport i salut 
està pensat per a la gent 

gran»

«aces europe promociona 
l’esport entre tots els 
ciutadans de la unió 

europea»
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Lloret correrà per una causa solidària

Retrobament a 
l’UDR Pineda

5a Cursa del Miner de Ferro 

Blanes, capital del futbol sala

 Moisés GarcÍa

El dia 27 de desembre, la vila 
organitza la tradicional Cursa de 
Nadal. Enguany, l’esdeveniment 
esportiu servirà per col·laborar 
amb La Marató de TV3, que desti-
na els seus esforços a l’obtenció de 
recursos econòmics per a la inves-
tigació de malalties sense cura. En 
la seva 24a edició, lluitarà contra 
les dues malalties metabòliques 
més freqüents a Catalunya: la dia-
betis i l’obesitat. Els participants de 
la Cursa col·laboraran amb aques-
ta cita solidària. 3 euros del cost de 
cada inscripció aniran destinats a 
la recaptació de fons per a La Ma-
rató.

La Cursa de Nadal l’organit-
zen la Secció d’Esports de l’Ajun-
tament i l’Associació de Veïns del 
barri del Rieral. A més, i per pri-
mera vegada, es comptarà amb 

la col·laboració tècnica dels dos 
clubs d’atletisme de la vila: el Llo-
ret-La Selva, amb Àngel Mullera 
al capdavant, i La Sansi, presidida 
per José Luis Blanco. Des del con-
sistori es valora de manera posi-
tiva la col·laboració entre els dos 
atletes més prestigiosos de Lloret 
de Mar. A més, formen part de la 
gran promoció que es fa als dies 
previs a l’esdeveniment.

La prova estarà dividida en 
dues curses. En primer lloc, a les 
10 del matí, se celebrarà la cursa 
de menors, que tindrà un preu de 
2 euros i es realitzarà de manera 
íntegra dins del recinte de les Pis-
tes d’Atletisme. A les 11, es dona-
rà el tret de sortida a la cursa de 5 

quilòmetres. El preu és de 9 euros 
i el recorregut serà l’habitual, amb 
inici i final a les Pistes i un emble-

màtic tram pel passeig marítim.
Durant el matí, a més, l’Associ-

ació de Veïns del Rieral ha progra-
mat diferents activitats lúdiques i 
una fideuà popular. Serà a la Font 
de La Caicuta. El preu, 2 euros.

Les inscripcions per a la Cursa 

de Nadal es poden realitzar a tra-
vés del web de l’Ajuntament, lloret.
cat. També es pot fer de forma pre-
sencial a diferents espais munici-
pals com els dos Puntets, les Pis-
tes d’Atletisme, el Centre Cívic del 
Rieral o les oficines de Turisme. yy

presentació de la cursa. Foto M.A. Comas

«el recorregut serà de 5 Km 
molt plans»

«3 euros de cada inscripció 
aniran a la Marató de tv3»

MalGrat De Mar

El 29 de novembre es va realit-
zar la reedició del Miner de Ferro 
2015 amb l’horari canviat al matí. 
Aquest cop amb bon temps i sen-
se contratemps inoportuns, amb 
un dia amb la temperatura perfec-
ta per córrer i per caminar per la 
muntanya, fresc però sense vent, i, 
després de les primeres hores, ben 
assolellat. Aquesta és una de les 
activitats de la Festa Major d’estiu 
que no es va poder celebrar per les 
inclemències del temps.

Unes 450 persones van gaudir 
finalment del traçat escollit. El pas 
per la mina com sempre, acompa-
nyat d’una sorpresa en forma de 
dolç pastisset. Una ruta molt mar-
cada, amb bones vistes, i amb el 

guanyador del Premi Cor de Ferro 
valorat amb un pernil com a ven-
cedor indiscutible també de la cur-
sa, en Ricard Fernández Carrión. 

Els guanyadors de la present 
edició han estat:

Teresa Vidal Federico (1a fe-
mení), Ricard Fernández Carrión 
(1r masculí), Sonia Cáceres Espiño 
(1a femení local) i Roberto García 
Fernández (1r masculí local).

Premi al marxador local més 
jove: Martí Carril Infiesta. Premi al 
marxador local més gran: Vicenç 
Bayarri Costa i Premi Cor de Fer-
ro al primer en pujar al Turó d’en 
Serra: Ricard Fernández Carrión. yy

BlaNes

La Ciutat Esportiva de Blanes 
ha tornat a acollir el Campionat 
Català de Seleccions Comarcals 
de Futbol Sala.

En un dia i mig de competició es 
reuneixen 60 seleccions de sis cate-
gories diferents: benjamí, aleví, in-
fantil i cadet masculí; i cadet i juvenil 
femení. En total, 720 jugadors i juga-
dores, 180 tècnics, àrbitres i organit-
zació, més d’un miler de persones al 
que cal afegir els centenars de famili-
ars arribats d’arreu del país per veure 
els partits. El dissabte 5 de desembre 
hi va haver la fase de grups i diu-
menge dia 6, les semifinals i finals. 
S’utilitza tot el pavelló –sis pistes–. 
El pàrquing soterrani queda petit i 
també s’utilitzen espais exteriors per 
poder ubicar tots els vehicles. yy

Després de dos dies de competi-
ció, els sis guanyadors han estat:

Categoria masculina:
Benjamí: Vallès Oriental
Aleví: Barcelonès nord

Infantil: Barcelonès Centre
Cadet: Barcelonès Centre

Categoria femenina:
Cadet: Baix Llobregat
Juvenil: Barcelonès/Vallès Occidental

PiNeDa De Mar

Prop de 200 exjugadors del 
Pineda de bàsquet es retroben 
després de molts anys. 

S’ha organitzat una trobada 
d’exjugadors majors de 45 anys. 
La crida va tenir una gran respos-
ta i va reunir diverses generacions 
d’esportistes.

Entre els participants, l’histò-
ric Nino Buscató, “ha fet molta il-
lusió aquest acte. He pogut parlar 
amb molta gent que feia anys que 
no veia”. 

Buscató recordava que du-
rant molts anys, entre Badalona i 
Blanes hi havia una gran afició al 
bàsquet. “Van ser els anys d’or del 
bàsquet maresmenc”.

L’organització de la trobada 
va anar a càrrec de diversos ex-
jugadors. L’actual president del 
club, Pere Francitorra, destacava 
la feina feta i la unió de les diver-
ses generacions. “Ha estat un acte 
molt emotiu. S’ha treballat molt 
per poder organitzar aquest re-
trobament.

Francitorra també va parlar 
de la situació actual de l’UDR. “El 
moment actual és molt diferent. 
Hi ha molts més clubs i activitats 
de lleure. Costa enganxar la ca-
nalla, però l’UDR és una entitat 
molt viva i actes com aquest ho 
demostren”.

El Pineda de bàsquet ja ha su-
perat els 60 anys d’història. yy

Una de les participants en plena ascensió.

Un dels exequips de l’UdR pineda. Foto Joan Caimel

Jugadors infantils de Blanes, palafolls i Malgrat de Mar
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AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

lloret. desemBre

DIA 17
Teatre de Lloret · 19 h
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Aula Municipal de 
Música i les Escoles Municipals

DIA18
Club Marina Casinet · 20 h
CONFERÈNCIA: “L’HERÀLDICA 
CÍVICA A LA COMARCA DE LA 
SELVA ”
A càrrec d’Armand de Fluvià

DIA 18
Teatre de Lloret · 21h
TEATRE: L’EFECTE
de Lucy Prebble
Traducció de Jordi Prat i Coll
Direcció de Carol López

DIA 19
Biblioteca Plaça Pere Torrent, 1 · 
11.30 h
El RACÓ DELS CONTES: “CUENTO
DE NAVIDAD ”

DIA 19
Teatre de Lloret · 20 h
LA MISA CRIOLLA
Asociación Hispano Americana

DIA 20
Teatre de Lloret · 17.30 h
CINEMA INFANTIL: EL BOSC EN 
PERILL

DIA 20
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS 

DIA 21
Sala Polivalent

Casa de la Cultura · 20.30 h
CINE CLUB ADLER PRESENTA : EL 
DIA MES CURT 

DIES 23-24
Centre Vila – Perifèria · 17 h
DESFILADA DEL PARE NOEL

DIES 24 - 06/01
Ermita dels Sants Metges
EXPOSICIÓ DE DIORAMES

Del 24 al 6 de gener, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
El dies 25, 1 i 6, de 10 a 14 h

DEl 24 al 6
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES EN 
ESTABLIMENTS COMERCIALS.

DIa 26
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS 

DIA 27
Casal de l’Obrera · 18.30 h
TEATRE: ELS PASTORETS 

DIA 27
Teatre de Lloret · 21 h
ESPECTACLE: “UN MÓN DE 
NADALES, UN VIATGE PER LES 
NADALES D’ARREU DEL MÓN ”
Concert amb Cris Juanico

DIA 27
Pistes d’Atletisme · 10-13 h
CURSA DE NADAL
SANT SILVESTRE
POPULAR
DE LLORET

DIA 2
TALLER D’HAVANERES
Museu del Mar

DIA 3
Casal de l’Obrera 
TEATRE: ELS PASTORETS 

DIA 5
CAVALCADA DE REIS

DIa 6
GRAN QUINA a benefici de la 
Marató de TV3
Hotel Rosamar

DIA 17
CAMPANyA DE DONACIÓ DE 
SANG
Biblioteca Comarcal
De 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h

DIA 19
FESTIVAL DE GIMNÀSTICA 
RÍTMICA
- Club Blanes Vitry
Ciutat Esportiva · 11 h
- Club Esportiu Blanenc
Ciutat Esportiva · 17 h 

DIA 19
LA MARATÓ DE TV3
Desfilada dels Manaies i 
recreació històrica a la plaça de 
l’Església
19 h

DIA 20
LA MARATÓ DE TV3
Dansa per la Marató
Teatre Municipal 18 h

DIES 19 I 20
PESSEBRE VIVENT
Veïnats de Raval i Sa Carbonera
17 a 21 h

DIES 19, 20 I 21
PARC INFANTIL AMB 
INFLABLES
Plaça dels Dies Feiners
D‘11 a 13 h i de 16 a 21 h

DIES 20 I 21
FIRA DE SANT TOMÀS
Carrers Ample, Muralla, Raval i 
plaça d’Espanya
De 9 a 21  h

DIA 22
TASTA’M: XOCOLATA AMB 
TALEIA CULTURA
Activitat per a adults. 
Cal inscripció.
Biblioteca Comarcal · 19 h

DIA 23
CANTEM NADALES AMB 
BARRETINA I SAMARRA
Coral Infantil Sa Carbonera
Biblioteca Comarcal 
19 h

DIa 24
CAGADA POPULAR DEL TIÓ
Es Viver
Carrer Muralla 
De 17 a 19 h
CANTADA DE NADALES,
CERCAVILA DELS NENS DE 

SA CARBONERA
D‘11.30 a 13 h

DEl 26 al 4 DE GENER
PARC DE NADAL
Plaça dels Dies Feiners
D‘11 a 13 h i de 16 a 20 h

DEl 29 al 4 DE GENER
PATGES REIALS
La Plantera, Local Social: 
DIA 29 (17.30 a 20 h)

Mas Enlaire, plaça del Mercat: 
DIA 2 (11.30 a 13.30 h i 17.30 a 
19.30 h). Dia 4 només matí.

Sa Massaneda, Mollet, 1: 
DIA 2 (17 a 20 h)

Valldolig, Local Social: 
DIES 2 I 3 (17 a 20 h)

Dintre Vila, plaça Theolongo 
Bacchio: 
DIES 2, 3 I 4 (18 a 20 h)
Mas Borinot, Local Social:
DIA 3 (16 a 20 h)

Els Pins, Plaça del Vilar:
DIES 3 I 4 (17.30 a 20 h)

DIA 2
CERCAVILA A CAVALL DEL 
PATGE REIAL
Mas Enlaire-Mercat
17 h

DIES 2 I 3
CERCAVILA MUSICAL AMB 
LA BANDA MUSICAL DE 
BLANES
Carrers del Centre
18 a 20 h

DIA 3
CONCERT D’ANy NOU AMB 
LA VBELLA BANDA
Teatre
19 h

TALLER DE FANALETS
Passeig de Dintre, de 10.30 a 
13.30 h
Plaça Verge Maria, de 17 a 20 h

DIA 5
ARRIBADA AL PORT DE SES 
MAjESTATS REIALS
17 h

CAVALCADA DE REIS
19 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

coMarques.      desemBre

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

FINS EL 23 DE DESEMBRE
MARESME
Jornades Gastronòmiques del 
Fesol del Ganxet
A restaurants de 18 municipis

FINS EL 3 DE GENER 
TORDERA
La Caldera amb l’ACR Pere Cot
Carrer Dr. Fleming, 38 · 18 h
Dissabtes, 20 h i diumenges i 
festius

FINS EL 10 DE GENER
PINEDA DE MAR
Vine a patinar!  - Plaça d’Espanya

DIA 17
CALELLA
Club de lectura sènior
Ajuntament Vell · 18 h
Club de lectura en anglès
Biblioteca · 19 h
Xerrada-Col·loqui
Arriba Nadal i hi ha una cadira 
buida
Local d’Oncolliga · 19 h

MALGRAT DE MAR
Taller per decorar la Biblioteca 
Biblioteca La Cooperativa · 17 h

PALAFOLLS
Pinzellades en català
Biblioteca Enric Miralles · 19.30 h
Cantada de Nadales
Coral Palatiolo a l’Església de Santa 
Maria · 19 h

PINEDA DE MAR
Taller de Cuina Infantil: Figuretes 
de Nadal 
Biblioteca Poblenou · 18 h
Farem cagar el Tió
Biblioteca M. Serra i Moret · 18 h
 
DIA 18

CALELLA
Tertúlia en català
Biblioteca · 11 h
Concert de nadales en clau de jazz
Sala Mozart · 22 h

MALGRAT DE MAR
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa · 18 h
Cineclub: Una paloma se posó en 
una rama a reflexionar sobre la 
existencia de Roy Anderson
Centre Cultural  · 22 h

PALAFOLLS
Cercavila de Nadales
Banda de Palafolls · 17.30 h
Cantada de Nadales
Al teatre, amb els alumnes de 
l’Escola de Música i Dansa · 18.30 h

PINEDA DE MAR
Hora del conte: Estels a la 
Biblioteca
18 h 

DIA 19
CALELLA
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial  · 11.30 i 18 h
Els poemes de Nadal
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Biblioteca  · 11.30 h
26a Exposició de Pessebre i 
Diorames
Casal de l’Amistat · Fins al 6 de 
gener
Pessebre vivent
Centre Històric · 20 h
Nit de Tapes
Mercat Municipal · 19 a 00.30 h

MALGRAT DE MAR
Tot jugant o creant
Plaça de l’Església · 11 h
Tió solidari
Cal portar productes d’higiene
Plaça de l’Església · 12.30 i 18.30 h

PALAFOLLS 
Tió de Nadal
Fòrum Palatiolo · 18 h
Taller de Nadal
Biblioteca · 10.30 h
Festival de Dansa
Teatre · 19 h

TORDERA
Fira de Nadal
Als carrers del nucli històric
De 10 a 20 h
Missatger Reial
Fira de Nadal
De 17.30 a 19.30 h
Festival de Patinatge Artístic
A càrrec del CPA Tordera
Pavelló de la Pl. Concòrdia · 18 h
Pessebre Vivent de Sant Pere
18 a 20 h, al voltant de l’ermita de 
Sant Pere

SANTA SUSANNA
Fira de Nadal al carrer Sant Ramon 
i plaça Pau Casals · Tot el dia
Taller de postals de Nadal i 
decoració de la plaça Catalunya
Local del Cau · 16 a 18 hç

PINEDA DE MAR
Zambombá 
(cantada de nadales flamenques)
Al pati de Can Comas · 18 h 
Arribada de la Llum de la Pau
Lectura del Conte de Nadal i 
xocolatada solidària a benefici de 
Síria · Plaça de Catalunya  · 18 h

DIA 20
CALELLA
Concert de Nadal i Música per a 
Cobla
Sala Mozart · 11.45 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Pessebre Vivent
Centre Històric · 19 h

MALGRAT DE MAR
Concert de Nadal amb la Coral 
Atzavara i el Quartet de corda 
Matisos
Església de Sant Nicolau · 19 h

PALAFOLLS
Excursió a Sant Genís
Sortida a les 9.30 h de la plaça 
Joaquim Ruyra
Festival de Nadal del Club Patí 
Palafolls · Palauet  · 17.30 h

TORDERA
Pessebre Vivent de Sant Pere
18 a 20 h, al voltant de l’ermita de 
Sant Pere
PINEDA DE MAR
Concert de Nadal, a càrrec de la 
Coral Pinedenca · 12 h
Església parroquial de Sta. Maria 

DIA 21
PALAFOLLS 
Audicions de l’Escola de Música i 
Dansa
MiD · 19 h
Club de Lectura
Biblioteca · 19.30 h

PINEDA DE MAR
Hora del conte: El Nadal d’en Pere 
Perot
Biblioteca M. Serra i Moret · 18 h

DIA 22
MALGRAT DE MAR
Espectacle infantil solidari
Plaça Josep Anselm Clavé · 17 h

PALAFOLLS
Dansa oriental
Casal de la Dona · 17.30 h

DIA 23
CALELLA
Cagatió
Mercat Municipal · 11 a 13 h
Exposició: Inauguració de “Per 
bruixa i metzinera: la caça de 
bruixes a Catalunya”
Museu-Arxiu · 17 h
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial  · 18 h

MALGRAT DE MAR
Taller infantil
Peixateries Velles · 11 h
Club de lectura
Quan érem feliços de Rafel Nadal
Biblioteca La Cooperativa · 19 h 

DIa 24
CALELLA
Passejada d’en Mickey Nöel
Centre Comercial · 11.30 h
Cagatió Monumental
Plaça de l’Església · 18 h

PINEDA DE MAR
Cagatió a càrrec de l’AVV Unió 
de Poblenou i Pare Noël, amb el 
suport de Gent de Pineda
Plaça Nova · 17 h

DIA 25
CALELLA
19a Banyada Nadalenca · 12 h
Concert de Nadal amb la Coral 
Laetare · Escola Pia ·20 h

DIES 25 I 27
PINEDA DE MAR
Els Pastorets
Centre Cultural i Recreatiu
També es representaran el dies 1, 
3, 6, 10, 16 i 17 de gener

DIa 26
CALELLA
Arribada dels Patges Reials

Església de l’Escola Pia · 11 h
Zona lúdica infantil
Pati de l’Escola Pia · 11 a 15 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h

MALGRAT DE MAR
37a Marxa popular amb bicicleta
Peixateries Velles · 13.30 h

PALAFOLLS
Concert de Sant Esteve i 
presentació del Llibre de Nadal
Casal d’Avis · 12 h

TORDERA
Concert de Sant Esteve “Nadal 
Barroc” amb la coral infantil i la 
coral d’Adults del Teatre Clavé 
Qvinta Essencia
Teatre Clavé · 19 h
Missatger Reial: Al local social de 
Sant Andreu · 17 a 20 h

PINEDA DE MAR
Concert de Sant Esteve amb la 
Coral Infantil de l’Escola Municipal 
de Música de Pineda de Mar, el Cor 
Geriona infantil i la Selva Big Band, 
a benefici de La Marató de TV3
Centre Cultural i Recreatiu · 20 h

DIA 27
CALELLA
3a Sant Silvestre Calellenca
Passeig M. Puigvert · 10 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Animació Infantil pel Centre 
Comercial · 18 a 20 h
Concert de valsos i polques amb 
l’Orquestra Simfònica Harmonia i 
el Cor Harmonia
Sala Mozart · 19 h

MALGRAT DE MAR
Els Pastorets amb el grup Germanor
Centre Cultural  · 18 h

PINEDA DE MAR
Sardanes
Plaça Catalunya · 12 h
Concert de Nadal a càrrec de la 
Coral Pinedenca · 13 h
Parròquia de Sant Joan Baptista
Arribada del Patge Reial
Plaça d’Espanya i Mas Rafart · 12 h

DIa 27 I 6 DE GENER
TORDERA
Els Pastorets amb l’ARC Pere Cot
Teatre Clavé · 19 h

DIA 28
MALGRAT DE MAR
Taller de llufes
Biblioteca La Cooperativa · 17 h

DIES 28 I 30
PINEDA DE MAR
Modela contes
Biblioteca Serra i Moret  · 18 h

DIES 28, 29 I 30
TORDERA
Parc de Nadal : Pavelló Poliesportiu
11 a 14 h i de 17 a 20 h

DIA 29
MALGRAT DE MAR
Manualitats en paper. Fem un 
llibre
Peixateries Velles · 11 h

DIES 29 I 30
CALELLA
Ludoteca 
Espai Mercat Municipal · 17 a 20 h

DIA 30
MALGRAT DE MAR
Circuit de bola gegant
Avinguda Bon Pastor · 11 h

DIA 31
CALELLA
Cercavila de l’Home dels Nassos
Carrer Església · 18 h

MALGRAT DE MAR
L’home del nassos
Plaça de l’Església · 11 h

PINEDA DE MAR
Festa de Cap d’Any
Plaça Catalunya · 00.00 h

TORDERA
Festa Popular de Cap d’Any
01.00 h matinada

SANTA SUSANNA
Festa de Cap d’Any
Pavelló · 00.30 h matinada

DIA 1
CALELLA
Obertura del Far per veure sortir 
el sol amb música i xocolata amb 
xurros · 05 a 09 h
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 19 h 

PINEDA DE MAR
Banyada de Cap d’Any
Platja dels Pescadors · 12 h
Patge Reial
Plaça del Carme · 17 h

DIES 2 I 3
PINEDA DE MAR
Memorial Josep Aragonés de 
Minibàsquet
Pavelló “Nino” Buscató · Tot el dia

DIA 2
MALGRAT DE MAR
Visita dels Patges Reials
Parc de Can Campassol · 11 h
Espectacle de màgia 
Plaça de l’Església · 18 h

PINEDA DE MAR
Lliurament de premis del concurs 
de pessebres
Casal d’Avis de Poblenou · 18 h

DIA 3
CALELLA
Els Pastorets
Orfeó Calellenc · 18 h
Concert Solidari amb el Banc dels 
Aliments
Pax Cor de Cambra i Coral Laetare
Església de l’Escola Pia · 19 h

MALGRAT DE MAR
Recollida de cartes del Patge Reial
Centre Cívic · 16 h
Els Pastorets
Centre Cultural · 18 h

SANTA SUSANNA
Pessebre Vivent
Masia de Can Ratés · 18 h

PINEDA DE MAR
Inflables i actuació de Gerard 
Borrell
Plaça Nova · 10 a 12 h

DIa 4
CALELLA
Els Patges Reials explicaran contes 
i recolliran cartes
Biblioteca · 19 h

MALGRAT DE MAR
Taller de Fanalets
Parc de Can Campassol · 10 h

SANTA SUSANNA
Taller de Fanalets dels Reis
Biblioteca
Matí, nens i nenes fins a 4 anys
Tarda, nens i nenes a partir de 5 
anys

DIA 5
CALELLA
Cavalcada de Reis 
Sortida de la Riera Capaspre 
18 h Final a l’Ajuntament Vell 
on saludaran personalment a la 
mainada

MALGRAT DE MAR
Cavalcada de Reis
Parc Francesc Macià · 17 h

PINEDA DE MAR
Cavalcada de Reis
17.30 h sortida, 18 h plaça Nova, 
19 h plaça de les Creus, 20 h plaça 
del Carme. Final del recorregut a la 
plaça Catalunya

TORDERA
Cavalcada de Reis
17.30 h sortida i 20 h salutació des 
del balcó de l’Ajuntament

SANTA SUSANNA 
Cavalcada de Reis
18.30 h

PALAFOLLS 
Cavalcada de Reis
18.30 h
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CanELons DE naDaL 
iNGreDieNts:

30 plaques de canelons, 250 g de carn de 
vedella, 250 g de carn de porc, 1 pit de po-
llastre, 2 fetges de pollastre, 2 cebes, 1 pas-
tanaga, 1 porro, 2 gots de llet, 1 cullerada 
generosa de farina, 1 copeta de brandy, 
oli d’oliva, sal, pebre, formatge ratllat i pi-
nyons.
Per a la beixamel: 1 l de llet, 60 g de fari-
na, 60 g de mantega, sal, pebre i nou mos-
cada.

PreParaciÓ:

- Posem una cassola al foc amb un parell de 
cullerades d’oli i enrossim les carns que hau-
rem tallat prèviament. deixem enrossir la carn, 
hi afegim les verdures i que vagi coent una 
bona estona.

- Afegim els fetges de pollastre prèviament 
trossejats, el brandy i deixem que l’alcohol 
s’evapori, incorporem 2 gots d’aigua calenta. 
Tapem i deixem coure a foc suau fins que que-
di tot ben rostit.

- Un cop retirat del foc, deixem refredar i tritu-
rem la carn.

- Ho posem al foc novament en una cassola 
on incorporarem la farina i sense deixar de re-
moure afegirem amb cura la llet, sal, pebre i els 
pinyons.

- deixem coure uns 20 minuts més. sense obli-
dar remoure!

- retirem del foc i passarem tot el farcit a un re-
cipient, on deixem refredar, tapem amb paper 
film i reservem per poder utilitzar-lo el dia se-
güent.

- Per farcir els canelons: posem a coure la pasta 
dels canelons amb aigua salada, un cop cuits 
els escorrem col·locant-los sobre un drap hu-
mit. A continuació, els anem farcint un a un, els 
enrotllem, vigilant que quedin ben tancats i 
els passem a la safata del forn que haurem un-
tat amb mantega.

- Preparem la beixamel i cobrim bé els cane-
lons.

- Només falta el formatge ratllat, un xic de 
mantega, gratinar i servir-los ben calents!

Bon profit i bones festes!
Manoli Bustamante Bustamante



la MariNa   29desembre de 2015

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 – Av. 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 – Av. 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)

PiNeDa De Mar

Com cada Nadal el Centre Mèdic Pine-
da agraeix als seus clients la seva confiança 
en forma de promocions en higiene dental 
i regals.

Al Centre Mèdic Pineda són especialis-
tes en estètica i salut dental des de fa més 
de vint anys. Més de vint mil clients ja han 
passat per les seves instal·lacions. Tenen 
conveni amb mútues i financen sense inte-
ressos. La primera visita és gratuïta.

El Centre, està situat a l’avinguda Verge de 
Montserrat, 33 de Pineda de Mar. Per a més 
informació: www.centremedicpineda.com. yy

torDera

Nou servei a Tordera per a la compra i 
venda de vehicles. Selvamar ofereix 8.000 
metres quadrats d’exposició per vendre o 
comprar tot tipus de vehicles. A més, ofe-
reix serveis de gestoria, finançament i as-
segurances. Els vehicles es poden exposar 
per dies i ho poden fer tant particulars com 
professionals del sector. Per qui vulgui visi-
tar l’exposició l’entrada és gratuïta.

La Fira del vehicle Selvamar està situa-
da a la Nacional 2 quilòmetre 683, Tordera, 
a 500 metres de la rotonda de Can Bartolí 
direcció Girona. Més informació al telèfon 
695 98 55 46.  yy

ecoNoMia local

Centre Mèdic pineda Terrenys preparats per acollir els vehicles

Promoció al Centre Mèdic Pineda Fira del vehicle Selvamar 
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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

desembre desembre

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: 93 764 06 55
farmàcia De tiBurcio 
c/ romero de Torres, 3-5
Tel: 93 764 21 41
farmàcia Marcoval
Pl. de l’església, 8
Tel: 93 764 09 92
farmàcia Mateos 
c/ emili Vendrell, 6
Tel: 93 764 04 55
farmàcia lucea
c/ Amadeu Vives, 20
Tel: 93 765 08 75

farmàcia voN carsteNN
c/ Bon Pastor , 34
Tel.: 93 761 28 23
farmàcia vilaDevall
c/ carme 27
Tel.: 93 761 01 46
farmàcia JuaN
Pge. de mª Aurèlia capmany
Tel.: 93 761 33 19
farmàcia Buñol
c/mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
farmàcia llaNsÓ
c/ de Ponent
Tel.: 93 761 19 04
farmàcia torruella
c/ Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
farmàcia arNiGes
Av. mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79

farmàcia fraNcitorra
Av. montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55
farmàcia BaDia 
c/ Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29
farmàcia vivas
c/ dr. Josep m. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97
farmàcia costa 
c/ de mar, 14A
Tel: 93 762 31 87
farmàcia alBa 
c/ dr. Josep m. Bertomeu, 2
Tel: 93 762 25 38
farmàcia e. lloBet
Av. mediterrani, 95
Tel: 93 769 27 77
farmàcia v. seGarra
 c/ santiago rusinyol, 93-99
Tel: 93 762 69 79
farmàcia M. colls 
c/ santiago rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
farmàcia GarBÍ
c/ la Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05
farmàcia J. Mir soler
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

Noé
PlaNas
M. colls
J. Mir 
J. Mir
v. seGarra
e. lloBet
costa
fraNcitorra
NoGuera
Mela
Mela
vivas
Noé
PlaNas
castells

veNDrell 
veNDrell
veNDrell
veNDrell
veNDrell
Marcoval
Marcoval
Marcoval
Marcoval
lucea
Marcoval
Marcoval
lucea
lucea
lucea
lucea

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

PINedA
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PRÒXIMA EDICIÓ: 27 GeNer

34ns Jocs Florals de Calella

calella

Els Amics de la Poesia de Calella 
han tornat a convocar una nova 
edició dels Jocs Florals. És la 34a. 
La primera, es va convocar ja fa 
més de cent anys, concretament 
l’any 1908. Després hi va haver di-
verses èpoques amb més o menys 
continuïtat. Des del 1989, la con-
vocatòria és anual. 

L’edició d’enguany es dedica als 50 
anys de Foto Film Calella (1966-
2016), segons explica Josep Mira-
cle, secretari dels Jocs, “sempre els 
dediquem a una entitat local. El 
2016, Foto Film celebra 50 anys. 
Sempre l’hem tingut al nostre cos-
tat i ara li dediquem els Jocs Flo-
rals”.

Com a tots Jocs Florals, hi ha tres 
premis ordinaris: Flor Natural, En-

glantina i Viola. A Calella, a més es 
convoquen cinc premis extraordi-
naris:

FLOR NATURAL: Al millor po-
ema que canti l’amor. Dotat amb 
200 euros concedits per l’Ajunta-
ment de Calella i trofeu atorgat 
pels Amics de la Poesia.

ENGLANTINA: Al millor poema 
que enalteixi la nostra terra, els 
seus usatges, costums i tradicions. 
Dotat amb 200 euros concedits 
per l’Associació Gent de Barri de 
Pequín de Calella i trofeu atorgat 
per Papereria Roger.

VIOLA: Al millor poema que 
enalteixi els valors espirituals i 
ètics. Dotat amb 200 euros con-
cedits per l’Associació Sant Quir-
ze de Calella i trofeu atorgat pel 

Restaurant La Gàbia.

PREMI MARIA CARDONA: Al 
millor poema inspirat en l’arc de 
sant martí. Dotat amb 200 euros 
concedits per Inlingua Calella i 
trofeu gentilesa del Grup Pa, Vi i 
Moltó de la nostra ciutat.

PREMI FRANCESC CASTELLS: 
Al millor poema que retrati una 
imatge visual. Dotat amb 200 eu-
ros concedits per Bowling Golf SL 
i trofeu atorgat per Foto Film Ca-
lella.

PREMI JUVENIL “LA LLOPA”: 
(Sols per autors fins a 20 anys). Al 
millor poema de tema lliure. Do-
tat amb 150 euros concedits per 
l’Ajuntament de Calella i d’un lot 
de llibres atorgat per la Llibreria 
La Llopa de Calella.

PREMI FRANCESC GRAU: A la 
millor prosa poètica de tema lliure. 
Dotat amb 200 euros concedits per 
la Cooperativa l’Amistat i trofeu 
atorgat per la família Grau-Gime-
no.

PREMI GERMANES SAULA PA-
LOMER: (Sols per autors fins a 20 
anys). A la millor prosa poètica de 
tema lliure. Dotat amb 150 euros i 
d’un lot de llibres concedit per la 
Fundació Privada Germanes Saula 
Palomer.

La Mantenidora dels Jocs serà 
Montserrat Butxaca, poetessa i 
mestre en Gai Saber dels Jocs Flo-
rals de Calella, “fa poc ha guanyat 
un important premi de poesia a 
Lleida. Creiem que la seva aporta-
ció pot ser molt interessant”, apun-
ta Miracle.

Els originals s’han de presentar 
abans del 15 de febrer al carrer 
Sant Pere, 36 1r 1a. El veredicte del 
jurat es farà públic el 13 de març de 
l’any vinent. El jurat estarà format 
per: 

EDUARD MIRÓ I SALADRIGAS 
(Poeta, filòleg i Mestre en Gai 
Saber)

MARTA PÉREZ I SIERRA (Filò-
loga i poetessa) 

JOSEFINA PERAIRE I ALCU-
BIERRE (Filòloga, poetessa i 
escultora).

La Reina de la Festa, com ja és tra-
dicional en aquests Jocs Florals, 
serà la Pubilla de Calella acom-
panyada per l‘Hereu, el Fadrí i les 
Dames d’honor. yy

1908: Es convoquen els I Jocs Flo-
rals organitzats per l’Associació 
Calassància, l’Associació Naciona-
lista, la Unió Calellenca i el Casino 
Calellenc. 

Es van presentar 92 originals. Els 
guanyadors van ser Claudi Omar, 
Joan Redondo i Josep Carner i 
Puig-Oriol. Carner es va emportar 
la Viola amb “L’espòs de la verge”. 
El príncep dels poetes catalans i el 
màxim representant de la poesia 
del Noucentisme tenia 24 anys i ja 
feia anys que havia començat a es-
criure sota pseudònim a la revista 
L’Aureneta.

1917: Segona edició, en aquest cas 
organitzats per la Societat Cultural 
i Benèfica de la Joventut Obrera.

1918: Tercera edició. Es van ce-
lebrar a l’envelat del Casino Cale-
llenc.

1934: Quarta edició. Se celebren a 
l’Orfeó Calellenc. Es van presentar 
185 originals.

1965: Cinquena edició. Es dedi-

quen al quart centenari de la con-
sagració de l’església parroquial.

1979: Sisena edició, en aquest cas 
convocada per exalumnes i alum-
nes de l’Escola Pia.

1989: Setena edició, organitzada 
pels Amics de la Poesia. La con-
vocatòria a partir d’aquell mo-
ment és anual. 

2015: 33a edició. La Flor Natural 
es va atorgar al treball “La sen-
zillesa de l’amor”, de la poetes-
sa Imma Fuster i Tubella. Amb 
aquest guardó, la poetessa bar-
celonina aconsegueix el títol de 
Mestre en Gai Saber dels Jocs Flo-
rals de Calella, un reconeixement 
que li serà atorgat en la propera 
edició de la festa (13 de març de 
2016). L’Englantina ha estat per 
al poeta de Ponts (Lleida) Jaume 
Invernon i Forn amb el seu po-
ema “De la Guerra de Successió 
a la successió de la guerra, en la 
paraula”. La Viola ha estat per al 
treball poètic “Fe en els febles” del 
poeta de Sant Vicenç dels Horts 
Jordi Boladeras i Sancho. 

Guanyadors de la darrera edició. Foto Tino Valduvieco


