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Pineda recupera la memòria històrica

Cultura P.3

Nits d’Estiu a CalElla
Cultura P.3

arts d’Estiu Costa dE BarCEloNa
S’han previst vuit actuacions entre juliol i agost. Entre els artistes del programa: 
Sopa de Cabra, Miguel Bosé, Antonio Orozco i Luis Piedrahita.

El Festival NEC 2016 de Calella omple diferents espais de la ciutat amb música, 
teatre, dansa i cinema els divendres d’estiu.

X Fira d’entitats
Les diferents entitats municipals de 
Santa Susanna es van reunir durant 
tot un dia a la desena edició de la 
Fira d’Entitats per mostrar les seves 
activitats i aproximar-se a la ciuta-
dania. A la rambla dels Països Ca-
talans, a més de la presència de les 
diverses associacions, s’hi van po-
der trobar altres activitats com au-
dicions de sardanes, tallers, jocs i 
sortejos. Pàg. 18

Eleccions 26 de juny
Les eleccions del 26-J han tornat a 
deixar un mapa polític complicat a 
l’hora de pactar un govern majori-
tari i estable.

En Comú Podem s’imposa a Bla-
nes, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, 
Pineda de Mar, Tordera, Palafolls i 
Santa Susanna.

ERC guanya a Calella. Ara fa sis 
mesos, havia guanyat Democràcia 
i Llibertat (CDC).

La participació va baixar un 3% en 
relació al 20-D.

La jornada va transcórrer amb nor-
malitat fins a les vuit del vespre, és a 
dir, l’hora dels sondejos. En aquesta 
ocasió, els resultats no van ser gens 
aproximats. Pàg. 8

Gravació del curt a la platja. Foto Joan Caimel

l’alt Maresme està de festa
Els mesos d’estiu són dies d’activitats al 
carrer amb un gran nombre de festes 
populars i tradicionals. Tot va comen-
çar amb la revetlla de Sant Joan, el sols-
tici d’estiu, amb el foc com a gran pro-
tagonista. També hi ha hagut les festes 
de Pineda de Mar i la Festa Major de 
Sant Quirze i Santa Julita de Calella.
Les properes setmanes hi haurà les 
festes majors de Santa Susanna i Mal-
grat de Mar. Ja avançat l’agost, serà el 
torn de Tordera i Pineda de Mar. El 
mes de setembre, festa doble a Calella 
amb la Fira i La Festa Major.

Més informació dels actes que ja s’han 
fet a les pàgines 9 i 17

En el marc del CinemArt 2016 
de Pineda de Mar s’ha presentat 
el curtmetratge “Major, 57” so-
bre Sara Llorens i Manuel Serra 
i Moret, dos intel·lectuals avan-
çats al seu temps que van viu-
re a Pineda a principis del segle 
XX. Ell va ser alcalde de Pine-
da i ella, escriptora i folklorista.

Els protagonistes del curt són 
autors del Centre Cultural i Re-
creatiu. Quan hi hagi disponibi-
litat econòmica, es pensa fer un 
llargmetratge.

A la contra, es pot llegir una en-
trevista a Raimon Miranda, àni-
ma d’aquest projecte.

Pàgina 32
Trobada de gegantonets a Calella. Foto Tino Valduvieco

Votacions a Palafolls. Foto Yoyo
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l’Editorial

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

Visita a l’explotació agrària de palafolls. Foto Yoyo

PalafollS

Milers de persones participen 
en la primera edició de “Benvin-
guts a pagès” que té per objectiu 
posar en valor el món rural.

Durant un cap de setmana de 
juny, 150 explotacions agràries 
i ramaderes d’arreu de Catalu-
nya – amb la complicitat d’uns 
200 restaurants i uns 250 allotja-
ments- han obert les seves portes 
perquè els ciutadans coneguin 
de primera mà d’on provenen els 
aliments que posen cada dia a les 
seves cassoles i taules. 

Dissabte va fer mal temps, 
però, diumenge van poder ense-
nyar a molta gent el que es fa en el 
món rural, segons explica en Mi-
quel Riera de Palafolls, “El dissabte 
va ser complicat i amb molt poques 
visites. El diumenge hi havia cua”.

Segons Riera, el desconeixe-
ment d’aquest sector és total. “La 
gent viu a molts pocs quilòme-
tres, però el desconeixement del 
món rural és absolut”.

Liderat per la Fundació Alí-
cia, amb la col∙laboració del 
Departament d´Empresa i Co-
neixement, a través de l´Agència 
Catalana de Turisme i del depar-
tament d´Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, “Ben-
vinguts a pagès” s´emmarca dins 
els actes de la designació de Ca-
talunya com a Regió Europea de 
la Gastronomia 2016 i de l´any 
temàtic promocional dedicat a la 
gastronomia i l´enoturisme, que 
tenen com a objectius posicio-
nar el producte agroalimentari 
local com a exponent singular 
del territori i com a base d‘una 
cuina que aporta un accent par-

ticular a la cultura. L´objectiu és 
posicionar Catalunya pels seus 
productes, la seva cuina i com a 
destinació turística enogastro-
nòmica.

Un dels valors específics d´a-
quest projecte és que suma pai-
satge, gastronomia, producte i 
experiència i que la seva àmplia 
oferta geogràfica, amb presència 
a totes les comarques, permet 
arribar a tot tipus de públic tant 
aquells que busquin una esca-
pada diferent i original a l´altra 
punta de Catalunya, com aquells 
qui prefereixin una activitat a 
prop de casa seva.

En la seva organització al 
Maresme, ha comptat amb la col-
laboració del Consell Comarcal i 
del Consorci de Turisme. yy

Els pagesos es donen a conèixer
Festes Majors i Festivals d’estiu

Un cop segat el blat, quan ja era “al sac i ben lligat” era el temps de 
fer festa. D’aquí van néixer les nostres Festes Majors que segueixen 
gaudint de molt bona salut.

Passat aquell temps, les festes d’estiu han trobat una nova i important 
funció amb les activitats culturals que troben acollida en les 
poblacions costaneres, aprofitant el lleure de l’estiuejant, ben disposat 
per assistir a espectacles en marcs més frescos i informals.

Peralada, Cap Roig, Vilabertran, Cadaqués, són exemples admirables 
que han donat prestigi a les poblacions que els acullen gràcies a l’alt 
nivell dels participants.

Aquest sembla que és el camí que escullen els festivals de la nostra 
costa. Arts d’Estiu de Pineda de Mar i el Nits d’Estiu a Calella pugen 
l’aposta per uns Festivals de qualitat. Sopa de Cabra, Manel, Ainhoa 
Arteta, Miguel Bosé, són alguns dels participants programats. 

Aquestes són les iniciatives que poden ajudar més a prestigiar les 
nostres destinacions turístiques per anar deixant enrere les males 
imatges del “turisme de borratxera” que van embrutar la imatge de la 
nostra costa, envilida per alguns desaprensius que van buscar només 
el petit benefici immediat, sense tenir en compte què es destruïa. yy

Accés a les edicions 
anteriors de La Marina 
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca 
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Gossos tancarà el NeC-2016

Sopa de Cabra actuarà a pineda de Mar

PINEda dE Mar - CalElla

Arts d’Estiu Costa de Bar-
celona de Pineda de Mar arriba 
aquest 2016 a la sisena edició. 
Han estat sis anys de constant 
evolució fins aconseguir un fes-
tival de referència entre Girona 
i Barcelona. Arts d’Estiu té com 
a objectiu reunir totes les arts en 
un mateix festival.

S’han previst vuit actuacions 
entre juliol i agost:

Sopa de Cabra inaugurarà 
el festival el 15 de juliol. El Mag 
Lari serà a Pineda el 22 del ma-
teix mes i Ainhoa Arteta el 29.

Pel que fa a l’agost: Miguel 
Bosé (dia 5), Niña Pastori (12), 
Manel (15), Antonio Orozco (19) 
i Luis Piedrahita (26).

Xevi Gómez, portaveu de 
l’organització, explica la impor-
tant evolució del pressupost i la 
capacitat dels diferents espais per 
on ha passat el festival, “El pri-
mer any teníem un pressupost de 
32.000 euros. El d’aquest any és 
de 350.000. La cabuda de la sala 
del Centre Recreatiu era de 260 
localitats. Ara, a l’Espai Sant Jor-

di és de 1.300 persones assegu-
des i 2.000 de dretes. Aquest any, 
per la importància dels artistes i 
la demanda del públic, hi haurà 
tres espectacles que es seguiran a 
peu dret. En d’altres edicions, les 
cadires només servien 5 minuts i 
restaven capacitat de públic”.

Aquest any s’ha millorat l’es-
cenari i s’ha potenciat l’oferta de 
restauració.

Nits d’Estiu 

El Festival NEC 2016 de Ca-
lella omple diferents espais de la 
ciutat amb música, teatre, dansa i 
cinema els divendres d’estiu. 

 
En total són 12 actuacions 

repartides en nou nits d’estiu per 
passar-les a la fresca, tot gaudint 
de la cultura. Les actuacions es 
duran a terme en els llocs més 
emblemàtics de Calella com són: 
el Far, el pati del Museu-Arxiu, el 
pati de la Biblioteca, Espai Mer-
cat, pati Escola Pia o la Platja 
Gran. Els espectacles són gratuïts 
o a un preu popular de 8 euros. 
Joan Miquel Oliver i Jordina Bi-
osca van obrir el NEC el diven-
dres 8 de juliol.

Programació NEC 2016

• 15 de juliol, Orquestra Simfòni-
ca Harmonia, a les 22.00 h, al pati 
de l’Escola Pia. Preu: 8 €.
• 15 de juliol, projecció de la pel·lícu-
la “Hotel Transsilvània 2”, a les 22.00 
h, a la Platja Gran. Preu: gratuït.

• 22 de juliol, Tomeu Penya, a les 
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 29 de juliol, Ihsanlulu, a les 22.00 
h, al Far de Calella. Preu: 8 €.

• 5 d’agost, “Tango y algo más”, a les 
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8 €.

• 12 d’agost, Marinah & Chicue-
lo, a les 22.00 h, al Far de Calella. 
Preu: 8 €.
• 12 d’agost, Jordi Palet i Puig, a 
les 21.00 h, al pati de la Biblioteca. 
Preu: gratuït.

• 19 d’agost, Marion Harper, a les 
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8 €.

• 26 d’agost,   Núria Grima, Carles 
Geli i Judit Pedemonte, a les 22.00 
h, al Far de Calella. Entrada: 8 €.

• 2 de setembre, Gossos a les 22 h, 
al Far de Calella. Preu: 8 €. yy

Àmplia oferta cultural a Pineda i Calella
A Pineda es fa Arts d’Estiu i a Calella NEC-2016
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PalafollS

Palafolls ha acollit aquest més 
de juny la tercera edició de fiSures, 
el festival d’art multidisciplinar. La 
inestabilitat meteorològica va mar-
car la jornada i algunes activitats 
van haver de canviar d’ubicació o 
adaptar-se a les condicions del cel.

Des d‘interseccions de carrers 
i aparadors fins al singular edifici 
del Jutjat de Pau o la recent res-
taurada masia de Can Batlle Local 
Jove, així com places i parcs mu-
nicipals, van ser els emplaçaments 
que aixoplugaren, mai millor dit, 

obres de crítica social, dansa, per-
formance, mapping, acció sonora 
i d‘altres propostes de caràcter 
emergent.

Al matí hi va haver dos es-
pectacles encarregats d‘apropar 
l‘art emergent a la gent de peu. La 
ballarina Lídia Moraño presentà 
Reaccionari. Al migdia, un espec-
tacle d‘improvització, Absenta, a 
l‘edifici del Jutjat de Pau-Caserna 
de Policia. 

A la tarda, Monólogos poli-
goneros a càrrec de David Pri-

ego ocupà de nou el Jutjat de 
Pau-Caserna de Policia. A les 
20 h, una intervenció de dansa, 
teatre i mapping creat per Anto-
nella d‘Ascenzi a la Sala d‘Expo-
sicions de l‘edifici MiD. El darrer 
acte de la tarda va ser l‘especta-
cle de dansa El goce de su voz, de 
360 Grados de Danza Contem-
poránea.

A la nit tots els espectacles 
es concentraren al Local Jove de 
Can Batlle des de les 22 h fins a 
mitja nit amb microteatre i tea-
tre de petit format. yy

tordEra

Un dels atractius de Tordera és 
el mercat setmanal dels diumen-
ges, un mercat que a partir d’ara 
tindrà un valor afegit, la música.

“El mercat també s‘escolta: 
música al carrer” es planteja com 
un esdeveniment singular, di-
nàmic i de qualitat mitjançant el 
qual es vol afavorir la dinamitza-
ció socioeconòmica, comercial i 
cultural del municipi en el marc 
del mercat setmanal dels diumen-
ges.

Té com a principal objectiu, 
potenciar la presència d‘actua-

cions en directe en el circuït del 
mercat setmanal dels diumenges, 
fent agradable el passeig i la com-
pra per part dels visitants. 

En aquest marc es preveu 
identificar/habilitar uns espais 
d‘actuació musical en l‘àrea d‘in-
fluència del mercat que serveixin 
com a plataforma per donar a 
conèixer a músics, petites forma-
cions musicals i/o projectes edu-
catius d‘escoles de música. 

A la pàgina web de l’Ajun-
tament de Tordera hi ha els for-
mularis per poder participar en 
aquest programa. yy

blaNES - tordEra

Tot i que aquests darrers dotze 
mesos s’ha parlat molt de la millo-
ra de les comunicacions per carre-
tera, els problemes a la GI-600 (de 
Blanes a Tordera) i la GI-682 (de 
Blanes a Lloret de Mar), es man-
tindran com a mínim un any més. 

La carretera de Blanes a Torde-
ra, rep tots els vehicles que surten 
de l’autopista del Maresme i els que 
provenen de l’AP-7 (Hostalric) i el 
col·lapse és pràcticament constant 
i en els dos sentits de la marxa tal i 
com es pot apreciar a la imatge que 
acompanya aquesta notícia.

Obres a la N-II

El projecte de millora de l‘N-
II entre Maçanet de la Selva i 
Tordera –el tram que la ministra 
Ana Pastor va decidir no desdo-
blar– s‘ha aprovat definitivament 
després de gairebé dos anys i mig 
en període de redacció. 

El projecte de 8 Km, que té 
un cost estimat de 15,2 milions 
(sense IVA), es va començar a 
redactar el setembre del 2013 i 
va sortir a informació pública fa 
quatre mesos. yy

Mostra d‘art multidisciplinari 

Música al mercat 
de tordera

Carretera col·lapsada

Una de les actuacions que es van fer al Mid. Foto Yoyo

la visita al mercat anirà acompanyada de música. Foto yoyo

Carretera Gi-600, de tordera a Blanes. Foto Yoyo
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CalElla

Tot i l’Eurocopa 2016 (ha du-
rat un mes i un dia) i el Brexit, 
les expectatives d’ocupació per 
aquest estiu a Calella apunten a 
una temporada que s’allargarà.

El turisme és un dels sectors 
econòmics sensiblement latent als 
impactes que generen els esdeve-
niments arreu del món. En aquest 
sentit, a l’espera de poder contras-
tar els veritables efectes del Brexit 
en el sector turístic (entre ells, 
la devaluació de la lliura esterli-

na) val a dir que les expectatives 
per enguany encara no s’han vist 
afectades a priori per aquelles re-
serves realitzades just abans del 
resultat del referèndum al Regne 
Unit, segons fonts municipals. 

Aquest estiu també cal te-
nir present que la celebració de 
l’Eurocopa 2016 (França) o la 
irrupció de destinacions com ara 
Bulgària o el Mar Negre entre 
d’altres, han pogut incidir en un 
alentiment en les reserves de la 
primera quinzena del mes de ju-

liol. No obstant això, des d’algu-
nes agències de viatges receptives 
es preveu que un cop finalitzada 
l’Eurocopa 2016 es tornin a reac-
tivar les reserves. 

Aquestes mateixes agències 
perceben un final de tempora-
da turística que sembla que en-
guany s’allargarà especialment 
pel bon comportament que es 
preveu del mercat alemany, que 
recordem, a Calella ocupava el 
2015 el primer lloc en el ràn-
quing de pernoctacions. yy

CalElla

L’Escola de Teatre de la Fà-
brica, ha representat sota la di-
recció de Txell Botey “Terror i 
misèria al primer franquisme”.

Una producció solidària, els 
beneficis de la qual s’han dedicat 
a Calella x Refugiats.

El text és de José Sanchis Si-
nistierra. La representació es va 
dividir en deu actes que es van 
representar a diversos espais de 
la Fàbrica Llobet-Guri: pati, cen-
tre obert, taller de la brigada, so-
terrani, aula de teatre...

L’objectiu dels promotors, 
“fer un viatge cap al passat, per 
mirar cara a cara el present... 
per aconseguir un futur millor 
per a tots”.

A la presentació es deia, “ara 
que aquí dorm la guerra, mentre 
a l’altra banda d’aquest mar nos-
tre, ben desperta, va empenyent 
milers d’éssers humans en una 
desesperada, suïcida, fugida, hi 
ha gestos que esdevenen neces-
saris”.

Jordi Cienfuegos va ser l’en-
carregat del poema final. yy

Calella preveu una temporada 
turística llarga

terror i misèria

Nit d’estiu a Calella. Foto aj. Calella

representació a la Fàbrica llobet-Guri. Foto tino Valduvieco
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la SElVa - MarESME

El Dr. Narcís Cortada i els 
equips PADES de la Corporació 
de Salut Maresme i la Selva han 
rebut el premi Jaume Esperalba i 
Terrades 2016.

Aquest premi reconeix trajec-
tòries que han influït en la millo-
ra dels nivells científics, tècnics i 
assistencials al Maresme.

A l’any 1993 va néixer la pri-
mera unitat de PADES a la zona 
de l’Alt Maresme, amb el Dr. 
Narcís Cortada com a metge re-
ferent i amb un equip coordi-
nat en els seus inicis per Dolors 
Roura, amb professionals d’In-

fermeria com Teresa Font, Mag-
da Jordà i Sílvia Basart (ara subs-
tituïda per Pilar Rocafort) i Rosa 
Tarré i posteriorment Rosor Llo-
rens, com a treballadores socials. 
Van iniciar un camí que, segons 
els promotors, “no va ser fàcil, 
però sí molt gratificant i que van 
anar avançant per l’entusiasme 
i el treball en equip que sempre 
els va caracteritzar”.

Posteriorment, l’any 2005, 
neix l’equip PADES de la Selva 
Marítima sota la iniciativa del 
Dr. Josep Trias. Amb el Dr. Jor-
di Valls com a metge, Mar Vicen-
te, Txelo Gámez i Jessica Galán 
com a infermeres, i Glòria Por-

car, treballadora social. A l’ any 
2009, es van incorporar els nous 
i actuals professionals, que són la 
Dra. Carme Sanz, Jordi Romero 
com a infermer i Alícia Campos 
i la Laura Molina com a treballa-
dores socials.

El Dr. Cortada, per la seva 
part, va deixar de fer activitat 
domiciliària per passar a ser res-
ponsable de la Unitat de Pal·lia-
tius de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella, dirigint la seva 
tasca als pacients hospitalitzats. 
Es va incorporar aleshores la 
Dra. Cristina Prat, actual met-
gessa de l’equip PADES de l’Alt 
Maresme. yy

llorEt dE Mar

Entitats i Ajuntament de Llo-
ret de Mar han organitzat una fes-
ta reivindicativa per demanar que 
els dos Centres d‘Atenció Primà-
ria (CAP) del municipi obrin a les 
nits durant tot l‘any. Els lloretencs 
han tret els gegants al carrer, han 
fet actuacions, han repartit coca 
i s‘han concentrat davant el CAP 
del centre, coincidint amb què el 
21 de juny, han tornat a obrir les 
urgències nocturnes, però només 
durant la temporada d‘estiu. La 
resta de l‘any, els malalts s‘han de 
desplaçar a l‘Hospital Comarcal 
de Blanes. 

Joan Romà Ortiz, portaveu 
dels veïns, ha parlat de la fes-
ta i de la reivindicació, “Estem 
de festa perquè el CAP torna a 
obrir a les nits, però de reivindi-
cació, perquè no volem que tor-
ni a tancar”.

Segons Ortiz, estan dispo-
sats a arribar on calgui perquè el 

CAP no tanqui. “Ja s’han reco-
llit prop de 8.000 signatures. En 
aquesta reivindicació anem de la 
mà els polítics, les entitats i els 
veïns”.

Durant l‘acte, Ortiz va lle-
gir un manifest on es demana al 
Departament de Salut que faci 
marxa enrere i recuperi les ur-
gències nocturnes. L‘escrit re-

corda que a Lloret de Mar hi ha 
empadronades 38.000 persones, 
a les quals se n‘hi han de sumar 
16.500 que són població estacio-
nal consolidada.

“A més, com a ciutat turís-
tica, Lloret té més d‘un milió 
de visitants anuals”, continua 
el manifest, que també recorda 
que a l‘hivern el municipi rep, 
sobretot, l‘anomenat “turisme 
de la tercera edat”, que hi arri-
ba amb programes de l‘Imser-
so. “Un turisme que té una ne-
cessitat de serveis sanitaris més 
freqüent que la mitjana”, preci-
sa el text.

El manifest recorda que el 
tancament de les urgències noc-
turnes fora dels mesos d‘estiu 
ja fa “més de quatre anys” que 
dura, i que això provoca “pro-
blemes i col·lapses a l‘Hospital 
Comarcal de la Selva”, on tam-
bé s‘hi han suprimit serveis sa-
nitaris a conseqüència de les re-
tallades. L‘escrit subratlla, a més, 
que el tancament dels CAP du-
rant les nits també suposa deixar 
Lloret sense farmàcia de guàr-
dia, “amb el greuge que aquest 
fet comporta”.

Per tot plegat, l‘escrit recla-
ma al Departament de Salut que 
els CAP del municipi obrin les 
24 hores durant els 365 dies de 
l‘any. yy

reconeixement als equips PadEs

“El CaP ja no ha de tancar més a les nits”

acte de lliurament del premi. Foto CSMS

ambient festiu i reivindicatiu a les portes del Cap. Foto M.a. Comas

«a les nits d’hivern, lloret 
no té ni servei mèdic ni 
farmàcia de guàrdia»
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Un total de 1.500 fotogra-
fies han optat al Trofeu Qui-
llat 2016.

L’Associació Fotogràfica i 
Cinematogràfica de Blanes, 
els organitzadors del con-
curs, convoquen un total de 
10 categories.

Sergio Tello, amb 7 Tro-
feus Quillat aquests darrers 
anys, va fer una master class 
coincidint amb la inaugu-
ració de l’exposició a Casa 
Saladrigas. El Premi Quillat 
d‘Honor està dotat 500 € i la 
medalla daurada de la CEF, 
la Confederació Espanyola 
de Fotografia, que s‘atorga al 
fotògraf amb més obres pre-
miades o finalistes en el cer-
tamen.

El jurat d’aquesta edició 
ha estat format per Montser-
rat Moraleda, Joan Buxó, Jor-
di Gallego, Carlos Alasraki, 
Quim Sitjà i Joan C. Lizan-
cos.

Alfonso Revaliente ha 
guanyat el Premi Quillat So-
cial que s‘atorga a l‘autor que 
compta amb més fotografies 

finalistes en una ronda ex-
clusiva,   on el jurat només 
valora els treballs presentats 
pels socis de l‘entitat. Aquest 
guardó està dotat amb 100€. 
L‘Agrupació Fotogràfica i 
Cinematogràfica de Blanes 
també ha destacat els resul-
tats obtinguts per altres socis 
com Potenciano Ahijado que 
ha guanyat el premi indivi-
dual a la secció de fotografia 
experimental, o d‘en Xavier 
Xaubet i David Albuixech, 
fotografies dels quals han 
estat seleccionades com a fi-
nalistes.

Juan Laguna, nou presi-
dent de l’Agrupació Foto-
gràfica i Cinematogràfica de 
Blanes, destaca la qualitat de 
les obres presentades. “Hi ha 
hagut un nivell molt elevat. 
De cada categoria, diverses 
imatges optaven al premi”.

Segons Laguna, un dels 
objectius de l’entitat és incre-
mentar el nombre de cursets 
i tallers al llarg de l’any.

L’exposició a Casa Sala-
drigas es pot visitar fins al 
dia 28. La mostra té prop de 
80 fotografies.

Premi Quillat al millor 
fotògraf del concurs
G. Sergio Tello Soler

Premis per Seccions Natura
Juan Mariscal López

Retrat
Juan Antonio Palacios 
García

Paisatge
G. Sergio Tello Soler

Art experimental
1r. Premi, Potenciano 
Ahijado Arenas

Arquitectura
Txema Lacunza Nasterra

Esportiva
Àngel Benito Zapata

Bodegó
G. Sergio Tello Soler

Estil Street
Jose Beut Duato

Mar
G. Sergio Tello Soler

Col·lecció
Raúl Villalba

Premi Quillat Social al 
millor fotògraf del concurs 
i soci d’AFIC
Alfonso Revaliente Álvarez

Premis social per seccions 
Natura
Xavier Xaubet Serra

Retrat
Alfonso Revaliente Álvarez

Paisatge
Xavier Xaubet Serra

Art Experimental
Potenciano Ahijado Arenas

Arquitectura
Alfonso Revaliente Álvarez

Esportiva
Albert Fontàs Ribas

Bodegó
Alfonso Revaliente Álvarez

Estil Street
David Albuixech Samà

Mar
Alfonso Revaliente Álvarez

Col·lecció
Miquel Angel Artús Illana

44è trofeu Quillat de fotografia

Bodegó. Foto G. Sergio tello Soler

el pasajero. Foto alfonso revaliente Álvarez
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aniversari solidari del rotary 
Club en clau esportiva

llorEt dE Mar

Rotary Club Lloret de Mar ha 
celebrat el seu 30è aniversari amb 
sopar solidari de temàtica esportiva 
que va agrupar a més de 200 per-
sones a l’Hotel Guitart Monterrey.

La causa solidària de la vet-
llada va ser recaptar diners per 
al servei d’oncologia de l’Hospital 
Comarcal de La Selva. Durant la 
nit es va celebrar un sorteig amb 
diversos obsequis del món de l’es-

port, com una samarreta firmada 
per Leo Messi, un casc de pilot de 
moto firmat per l’Aleix Espargaró 
o una pilota d’handbol del FCB. 
També va comptar amb l’assis-
tència i participació d’esportis-
tes com Rubèn Yàñez, porter del 
Real Madrid, Enric Masip, exju-
gador d’handbol del FCB, Gaby 
Cairo, exjugador d’hoquei, Joan 
Torné, exjugador d’hoquei, Mi-
quel Molina, corredor del campio-
nat alemany de turismes (DTM) o 

José Luís Blanco, atleta de Lloret.

Manel Bernat, 31è president 
del Rotary,va destacar la labor feta 
durant les tres dècades per l’entitat 
i els membres rotarys fundadors. 
Els membres fundadors que van 
ser presents a la vetllada -Nicolau 
Cabañas, Jordi Noguera, Eduard 
Law i Felip Rigat –van ser els en-
carregats de fer la tallada del pas-
tís d’aniversari, fet per Christian 
Escribà. yy

la SElVa - MarESME

Les eleccions del 26-J han tor-
nat a deixar un mapa polític com-
plicat a l’hora de pactar un govern 
majoritari i estable. En aquesta 
ocasió, però, Mariano Rajoy accep-
tarà l’oferiment de Felip VI d’inten-
tar formar govern. Al conjunt de 
l’estat, el PP ha guanyat vots i es-

cons, una bona part en detriment 
de C’s. El PSOE ha aguantat bé la 
segona posició mentre Podemos 
no ha complert les expectatives i 

ha quedat lluny del “sorpasso” al 
partit socialista malgrat la incor-
poració a la candidatura d’IU.

A Catalunya, pocs canvis. 
L’única diferència a nivell d’escons 
la trobem en un diputat del PSC 
que passa al PP. En Comú Podem 
torna a guanyar i ERC es conso-
lida com a segona opció i supera 
CDC a la demarcació de Girona. 
A Girona, el mateix repartiment 
de finals del 2015, els dos diputats 
per ERC i CDC i un representat 
per En Comú Podem i PSC. Una 
vegada més, el PP s’ha quedat sen-
se representació a les comarques 
de Girona. C’s, encapçalats per la 
regidora blanenca Margarita San-
to, en aquests comicis ha perdut 
força.

En Comú Podem s’imposa a 
Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de 
Mar, Pineda de Mar, Tordera, Pa-
lafolls i Santa Susanna.

ERC guanya a Calella. Ara fa 
sis mesos, havia guanyat Demo-
cràcia i Llibertat (CDC).

La jornada va transcórrer amb 
normalitat fins a les vuit del vespre, 
és a dir, l’hora dels sondejos. En 
aquesta ocasió, els resultats no van 
ser gens aproximats. En la majoria 
dels casos col·locaven Podemos 

com a segona força al conjunt de 
l’estat i es preveia una forta caigu-
da de CDC. Finalment, Podemos 
va acabar la nit electoral en tercera 
posició i CDC, tot i perdre vots, va 
mantenir els 8 diputats del 20-D.

Al Senat, majoria absoluta del 
PP. ERC n’aconsegueix 10, i CDC, 
superada pels republicans en de-

marcacions on habitualment 
guanyava, 2. 

Pel que fa a la participació, a 
Catalunya baixa 3 punts. A les sis 
de la tarda, el descens era molt 
més accentuat. El cap de setmana 
de tres dies i la pèrdua de confi-
ança després del 20-D, dues de les 
causes de la davallada. yy

26-J sense massa canvis

«a Girona: ErC i CdC, 2 
diputats i En Comú Podem i 

PSC, 1»

BlaNeS

lloret

MalGrat

piNeda

Calella

tordera

palaFollS

Sta. SUSaNNa

20 D (2015)26 J (2016)

4.663 2.456 1.900 3.356 2.223 1.925
4.959 2.361 2.232 3.516 2.021 2.695

2.539 1.515 1.481 2.248 1.714 1.554
2.744 1.522 1.619 2.419 1.512 2.169
 

2.106 1.494 1.441 1.597 977 815
2.337 1.409 1.366 1.755 896 1.041
 

2.686 1.821 1.193 2.432 1.932 1.314
2.853 1.804 1.414 2.681 1.717 1.802
 

1.545 1.824 1.596 978 950 685
1.649 1.763 1.791 1.110 864 876

1.899 1.221 1.131 1.103 779 741
2.034 1.193 1.338 1.197 750 948

1.356 721 440 675 484 504
1.412 687 508 761 390 708

371 304 220 136 209 211
395 284 262 162 204 276

EN COMÚ       ERC      CDC     PSC       PP       C‘S 

Col·legi electoral de tordera. Foto Yoyo

Nou col·legi electoral a Blanes. Foto Yoyo

esportistes, membres del rotary i autoritats. Foto rotary Club lloret
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Pineda de Mar celebra les 
festes de sant Joan

aNNa GIbErNau

Pineda de Mar va celebrar la 
seva Festa Major petita amb una 
sèrie d’actes repartits en diferents 
dies. Els actes principals es van 
trobar durant els dies propers a la 
Diada de Sant Joan. La jornada del 
24 de juny va començar amb l’ofi-
ci solemne en honor a Sant Joan 
Baptista a l’església parroquial de 
Santa Maria. A la tarda, a la pla-
ça de les Mèlies, s’hi podia trobar 
la 31a Mostra de coques i postres 
casolanes amb un posterior sor-
teig d’aquestes un cop finalitzades 
i les sardanes a càrrec de la Colla 
Principal del Llobregat. La inicia-
tiva es realitza des de l’any 1985 i 
des de fa un temps, a més de co-
ques, també s’hi poden presentar 
postres casolans. 

A la mateixa plaça s’hi va po-
der veure una cercavila amb els 
gegants del municipi acompanyats 
de grallers. L’endemà al vespre va 
continuar la festivitat amb la Nit 
de les quatre ermites. Aquesta ca-
minada popular està organitzada 
pel Centre d’Estudis Arqueològics 
de l’Alt Maresme i permet donar a 
conèixer quatre ermites de Pine-
da: la de Sant Antoni, la de Gràcia, 

la de Sant Rafel i la de Sant Jaume. 

La festa major va finalitzar el 
diumenge 3 de juliol amb el Gran 
Concert de Sant Joan: Old Broad-

way a l’Espai Sant Jordi. El grup 
encarregat de dinamitzar l’acte 
va ser AM Cerdanyola del Vallès 
amb el cantant David Mauricio 
acompanyat de quatre ballarins. yy

Cercavila de gegants. Foto anna Gibernau

fEStES dE SaNt QuIrzE I SaNta JulIta

El dijous 16 de juny, després de 
la missa de la secretària, ja nin-
gú va poder dormir. Els Trabu-
caires de l’Associació Mare de 
Déu del Roser, van protago-
nitzar una cercavila que va 

començar al carrer Sant Jaume 
i va acabar a la plaça de l’Ajun-
tament. La segona part del re-
corregut, els va portar fins a la 
riera Capaspre. L'animació i el 
soroll estava assegurat. yy

La plaça Lluís Gallart ha acollit 
la benvinguda a l’estiu 2016. Hi 
va haver, entre d’altres, festa de 

l’escuma, globus gegants, mú-
sica i pluja de regals. yy

El dissabte 18 de juny, una de 
les parades del mercat va posar 
a la venda una sèrie de postres. 
La recaptació, a benefici de 

l’Associació de Voluntaris i 
Amics de l’Hospital Sant Jau-
me de Calella. yy

Cercavila de trabucaires

Hola a l’estiu

Postres solidàries

Bany d’escuma per a totes les edats. Foto tino Valduvieco

postres solidàries. Foto tino Valduvieco

Foto de família dels trabucaires. Foto tino Valduvieco
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SuCCESSoS

Homicidi a Malgrat de Mar

incendi en un càmping 

Vigilància policial al carrer eivissa. Foto Yoyo

Bungalou cremat. Foto aCN

Contes al carrer. Foto Yoyo

Mor un jove de 20 anys en un 
homicidi amb arma blanca a 
Malgrat de Mar. Els Mossos 
d’Esquadra, que investiguen les 
causes del succés, han detingut 
una persona presumptament 
relacionada amb l‘homicidi. El 
detingut és un noi de 21 anys, 
de nacionalitat espanyola i veí 
del municipi, que hauria causat 
la mort de la víctima, també de 

nacionalitat espanyola, amb una 
catana i posteriorment es va en-
tregar a la comissaria de la Po-
licia Local. Els Mossos d‘Esqua-
dra van rebre l‘avís el  dilluns 4 
de juliol al voltant de les deu de 
la nit que hi havia un jove amb 
ferides d‘arma blanca al carrer, 
on va morir. Els fets van pasar 
en un habitatge del carrer Eivis-
sa de la població malgratenca. yy

Les flames van cremar total-
ment dos bungalous situats al 
càmping caravàning Tordera 
Park i van afectar parcialment a 
un tercer bungalou i el bar. Set 
dotacions dels Bombers van tre-
ballar en l’extinció de l’incendi, 

que no va deixar cap persona 
ferida. També es van desplaçar 
al lloc efectius de la Policia Lo-
cal, dels Mossos d’Esquadra, de 
les ADF i dues ambulàncies del 
SEM.  yy

la Cooperativa dóna a conèixer 
l’obra de roald dahl 

l’Estiu a la Biblioteca

aNNa GIbErNau

Roald Dahl va ser un novel·lis-
ta i poeta britànic conegut sobre-
tot per les seves narracions diri-
gides als públics infantil i juvenil. 
Algunes de les seves obres més 
famoses són Charlie i la fàbrica de 
xocolata, Matilda, Les bruixes, Els 
Culdolla o La meravellosa medici-
na d’en Jordi. La seva obra també 
és coneguda perquè diverses de les 
seves històries han estat protago-
nistes al cinema com són els casos 
de Charlie i la fàbrica de xocolata 

(2005) o Matilda (1996). El meu 
amic el gegant és l’última pel·lícu-
la adaptada a una de les obres que 
s’estrenarà aquest 2016 i està diri-
gida per Steven Spielberg. 

Al llarg del 2016 se celebra el 
centenari del naixement de l’escrip-
tor i és per aquest motiu que des de 
la Biblioteca, la Cooperativa de Mal-
grat de Mar s’han proposat diver-
ses activitats perquè els més petits 
coneguin l’obra de l’escriptor d’una 
manera divertida i dinamitzadora. 

Jocs relacionats amb els per-
sonatges dels seus llibres, tallers 
de manualitats o lectures de les 
seves obres són algunes de les 
activitats que es podran trobar al 
llarg de l’estiu. El passat 1 de juli-
ol l’activitat va estar relacionada 
amb les lectures dinamitzades de 
Charlie i la fàbrica de xocolata i 
Agu Trot. El proper 15 de juliol 
les lectures se centraran en Les 
bruixes i La meravellosa medeci-
na d’en Jordi. yy

SaNta SuSaNNa

La Biblioteca de Santa Susanna 
ha preparat un ampli ventall d’acti-
vitats per aquests mesos de vacan-
ces escolars. Algunes activitats es 
fan al carrer, d’altres a l’interior de 
l’equipament.

- Per a nens i nenes a partir de 
7 anys cada dimarts: tallers d’ar-
queologia i d’art. 

 
- Per a nens i nenes a partir de 

6 anys cada dimecres: El meu pri-
mer club.

 - Per a nens i nenes a partir de 
10 anys cada dijous: Club Jove, lec-
tura i booktrailer. 

- I per a tothom, cada diven-
dres: contes, música i tallers de 
circ a la plaça.  yy

activitats per als més petits a la biblioteca de Malgrat de Mar. Foto anna Gibernau
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A finals del segle XIX l’arxiduc 
Lluís Salvador d’Àustria va realit-
zar una sèrie d’estudis sobre l’estat 
del mar Mediterrani. Gairebé un 
segle més tard de la seva mort es 
va iniciar un projecte per tal de 
comparar els seus estudis amb la 
realitat actual. Aquest projecte es 
coneix amb el nom de Nixe III, en 
referència al nom del vaixell amb 
el qual l’arxiduc viatjava. 

Un dels estudis que es tro-
ba emmarcat en el projecte és el 
de Luís Fernando Ruiz-Orejón 
(CEAB-CSIC) amb la seva tesi 
doctoral sobre la presència de 
plàstics al Mediterrani.  El seu es-
tudi es basa en l’anàlisi dels plàs-
tics presents al mar i els canvis 
socioecològics situats en dues es-
cales diferents: una regional que 
es refereix al Mediterrani en ge-
neral i una local que fa referència 
a la zona de les Illes Balears, on 
l’arxiduc va realitzar la majoria 
d’estudis. Malgrat que l’arxiduc 

no va observar plàstics al mar, els 
seus escrits serveixen de base per 
tal de dur a terme la investigació 
actual. 

Ruiz-Orejón ha presentat els 
resultats preliminars del seu es-
tudi en una conferència al CEAB 
estructurada en tres pilars: l’ex-
plicació del projecte Nixe III, una 
definició del concepte de plàstic i 
una exposició de les primeres da-
des obtingudes. 

En comparativa amb anys 
anteriors, es pot observar com 
el paisatge del litoral mediter-
rani ha patit grans canvis i com 
afirma Ruiz-Orejón, “l’incre-
ment de plàstics a la superfície 

està anant en augment i sobretot 
al Mediterrani que és un mar 
semitancat i, per tant, la reno-
vació de l’aigua és menor que en 
altres mars.” Així doncs, el mar 
Mediterrani presenta una sèrie 
de característiques pròpies  i 
l’acumulació de micra-plàstics 
pot portar conseqüències per al 
funcionament dels ecosistemes 
presents al fons marí. Algunes 
d’aquestes poden ser l’acumu-
lació de partícules naturals en 
els trossos de plàstics al mar i 
la posterior ingerència d’aquests 
per part de les espècies animals. 

Un dels altres aspectes als 
quals es pot fer referència amb 
relació a l’estat del mar és el pa-

per que juguen les institucions 
polítiques. Aquestes poden ser 
un instrument per tal de comen-
çar a controlar el problema però 
segons Ruiz-Orejón “encara és 
relativament nou als ulls de tots 
i estan començant a fer iniciati-
ves però encara falta, sobretot en 
legislació, acoblar bé les intenci-
ons locals, regionals o estatals”. 
A més, tot i que l’estudi es basa 
en la cerca de dades i no en la 

cerca de solucions, l’autor de la 
tesi veu necessària una major 
conscienciació de la població 
respecte el tema i la reducció de 
l’excés de plàstic que es troba en 
molts productes.

Les primeres reflexions que 
s’han pogut extreure de l’estudi 
són la forta acumulació de plàs-
tics que hi ha al mar Mediterra-
ni, la major acumulació d’aquests 
que es dóna a prop del litoral i la 
percepció d’una variabilitat de 
l’acumulació tant espacial com 
temporal. En relació amb l’última 
referència es continuen estudiant 
quins són els factors que poden 
influir en aquest fenomen, com 
per exemple el vent. yy

“Cada cop hi ha més plàstics al Mediterrani” 

Nixe iii, el vaixell que realitza l’estudi Mostra dels plàstics trobats. Fotos CeaB-CSiC
«l’acumulació de plàstics 
pot portar conseqüències 
per al funcionament dels 

ecosistemes»
«l’increment de plàstics 

a la superfície va en 
augment, especialment 
al Mediterrani, un mar 

semitancat»
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Blanes completa la primera 
ronda de reunions amb les associa-
cions de veïns per als Pressupostos 
Participatius. Hi ha hagut un total 
de vuit reunions encapçalades pel 
regidor de Participació Ciutadana, 
Albert Sanz, i la tècnica de l’àrea, 
Carolina López. 

Un cop enllestida aquesta pri-
mera fase, el següent tram és la 
presentació de propostes, que s’ha 
establert que es pugui fer des del 
27 de juny al 30 de juliol. Durant 
aquest mes i escaig, tothom qui 
tingui una proposta, la pot presen-
tar i dipositar en les urnes i bús-
ties de cada zona, uns indrets que 
s’han establert de comú acord amb 
els representants de les associaci-
ons de veïns (veure quadre adjunt). 

Al llarg de les diferents sessi-
ons realitzades fins ara, s’ha infor-
mat que aquest 2016 l’Ajuntament 
de Blanes ha destinat 315.000 € del 
pressupost municipal per invertir 

en les propostes que es triaran, 
prèviament presentades pels ciuta-
dans i ciutadanes. Ara bé, per dis-
tribuir-ho de manera equitativa, 
s’han aplicat criteris de compen-
sació després que en la Comissió 
de Control es va acordar l’estruc-
turació del municipi en sis grans 
zones que engloben, al seu temps, 
els diferents barris. 

En les reunions amb les associ-
acions de veïns que s’han estat fent 
fins ara ja han anat sorgint espon-
tàniament propostes per millorar 
els diferents barris. Algunes molt 
localitzades respecte el veïnat, 
però d’altres que han resultat ser 
compartides sense saber-ho. Una 
de les que ha tingut més èxit és 
poder comptar amb espais tancats 
i controlats per anar a dur-hi els 
gossos perquè hi facin les seves ne-
cessitats i puguin estar en llibertat, 
però controlats. 

Una altra proposta que ha 

sorgit en diferents barris és que 
s’instal·lin gronxadors per a per-
sones amb discapacitats físiques, 
així com més jocs per a la cana-
lla en general en els parcs i zones 
verdes. En aquesta mateixa línia, 
una altra demanda molt repetida 
és que s’instal·lin cistelles de bàs-
quet i xarxes per donar més segu-

retat als espais oberts de joc que 
hi ha arreu dels barris.

Des de l’Àrea de Participació 
Ciutadana tant el responsable 
polític com la tècnica han coin-
cidint en fer una valoració molt 
positiva de la primera fase que 
s’ha enllestit ara. Perquè s’ha po-

gut comprovar la implicació veï-
nal amb que, en general –llevat 
d’alguna excepció-, s’han trobat 
arreu de Blanes. Els representants 
de les associacions de veïns s’han 
mostrat molt interessats en reco-
llir propostes que, en definitiva, 
serviran per millorar els espais 
comuns. yy

Quina inversió vols per al teu barri?

de la Costa Brava a Marsella

Una de les trobades amb les aaVV. Foto aj. Blanes

diners confiscats. Foto aCN

«fins al 30 de juliol els veïns 
poden presentar propostes»

«Hi ha 315.000 euros a 
repartir en les sis zones en 
què s’ha dividit el poble»

CoSta braVa

Una operació conjunta entre 
les policies espanyola i francesa 
ha permès desmantellar un grup 
internacional de narcotraficants 
que disposava de cinc cultius de 
marihuana en habitatges de Gi-
rona, Blanes, Lloret, Maçanet de 
la Selva i Tordera. El grup està 
acusat de cultivar la droga en 
aquests domicilis i enviar uns 
50 quilos de mitjana a Marsella 
mitjançant ‚mules humanes‘ o bé 
vehicles. Un cop allà, es distribu-
ïa per l‘àrea metropolitana de la 
ciutat de la Costa Blava. 

En total, s‘han detingut 18 
persones, de les quals deu en ter-
ritori espanyol i vuit més a Fran-
ça, s‘han fet nou registres i s‘han 
intervingut diverses armes, en-

tre elles una kalashnikov-, prop 
de 2.000 plantes de marihuana i 
148.000 euros en metàl·lic. 

La investigació va començar 
arran de la informació obtingu-
da en anteriors operacions poli-
cials i després de la detenció d‘un 
narcotraficant de nacionalitat 
francesa l‘estiu del 2015 a Lloret 
de Mar. Els agents van certificar 
l‘existència d‘un grup organitzat 
format per integrants espanyols i 
francesos, motiu pel qual es van 
activar els cossos policials dels 
dos països.

En l‘operació, els agents van 
intervenir 1.900 plantes de càn-
nabis, 1,3 de cabdells, 36 quilos 
de marihuana i haixix, a més 

d‘una kalashnikov, dues pistoles, 
una pistola taser, 1.800 cartutxos 
de diferent calibre, armilles anti-
bales, 148.000 euros en metàl·lic 
i diversos utensilis per al cultiu 
de les plantes. Segons fonts poli-
cials, el grup disposava de les ar-
mes perquè havia tingut alguna 
pugna territorial per la venda de 
la droga amb altres grups de nar-
cotraficants.

Als detinguts, se‘ls atribueix 
els presumptes delictes de tràfic 
de drogues, pertinença a orga-
nització criminal, blanqueig de 
capitals i defraudació del fluid 
elèctric i van ser posats a disposi-
ció judicial. Només un va ingres-
sar a presó mentre que la resta va 
quedar en llibertat a l‘espera de 
judici. yy

BARRIS

Racó d’en Portes, la Plantera 
i Els Pins 

S’Auguer, 
Sa Massaneda, 
Dintre Vila, Raval, 
Sa Carbonera i El Port 

Valldolig, Residencial Blanes Vista-
mar, Mas Borinot, Sant Francesc 
i Santa Cristina 

Ca la Guidó, Mas Florit, Mas Cremat 
i Puig de la Dona 

Control-La Perla, Quatre Vents, 
Can Borell i Mas Moixa 

Mas Enlaire, La Pedrera i Mont 
Ferrant

ToTAl pReSSupoSToS

ZoNeS

1

2

3

4

5

6

pReSeNTACIÓ pRopoSTeS

- biblioteca comarcal 
- Oficina d’Acció social Els Pins 
- Papereria la Plantera 

- bústies locals AVV Raval i 
  sa carbonera 
- Oficina AMIc Ajuntament 
- carnisseria can Josep (s’Auguer) 
- supermercat ca l’Aliu del barri 
  de sa Massaneda 

- bústies dels locals socials 
  de les AVV 

- bústies locals socials AVV 
  ca la Guidó, Puig de la 
  dona i Mas cremat 
- Panaderia Pili (Mas Florit) 

- locals socials AVV Quatre 
  Vents, Mas Moixa i control- 
  Horta de la Perla 
- llibreria Rb3 (can borell) 

- Mercat blanes 
- bústies locals socials AVV 
  Mas Enlaire i la Pedrera 

ToTAl €

54.250 €

51.250 €

52.000 €

52.000 €

53.500 €

52.000 €

315.000 € 
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blaNES - llorEt dE Mar

La revetlla de Sant Joan 2016 
ha estat marcada per l’estabilitat 
meteorològica i les temperatures 
molt agradables, molt diferent al 
temps que hi va haver fa just un 
any enrera quan s’imposava el 
temps insegur.

La celebració a Lloret de Mar 
va començar com marca la tra-
dició amb l’arribada de la Flama 
del Canigó. Enguany, però, l’acte 
tenia un caire especial. Es va re-
tre homenatge a Carles Estapé, 
que va morir el passat mes de 
gener. Estapé va ser qui durant 
molts anys va impulsar a Lloret 
aquesta tradició, quan era presi-
dent d’Òmnium Cultural a la 
Selva Marítima. De fet, va ser qui 
va descobrir l’arribada de la Fla-
ma als moters, els quals la porten 
ben motoritzada fins a Lloret.

El dijous dia 23 a les sis de la 
tarda, l’Associació de Moters de 
Lloret de Mar va sortir des de la 
plaça de la Vila per anar a buscar 
la Flama a Vidreres i portar-la 
a Lloret. A les 20.30 hi va haver 
la rebuda de la Flama a la plaça 
de la Vila i després d’entregar-la 
a les autoritats, es va encendre el 
pebeter i finalment es va produir 
la lectura del manifest acompa-
nyada de coca i cava per a tots els 
assistents.

La Flama del Canigó és un es-
deveniment de caire popular que 
es realitza des del 1955. Any rere 
any, la mitjanit del 22 de juny, la 
Flama surt del cim del Canigó i 
comença el seu recorregut per 
arribar a centenars de municipis 
catalans i encendre les fogueres 
de Sant Joan.

Blanes

La nit més curta de l’any, s’ha 
viscut a Blanes amb la intensitat 

que caracteritza la Revetlla de 
Sant Joan. Des de fa uns anys, di-
verses entitats juvenils, culturals 
i socials de la vila sumen esforços 
per configurar una animada festa 
popular amb un complet progra-
ma d’activitats que s’enceten a la 
tarda i finalitzen de matinada. 
Encapçalen la celebració l’Agru-
pament Escolta i els Diables, 
acompanyats de molts altres col-
lectius.

Els actes de la revetlla es van 
concentrar principalment al tram 
del passeig de Mar situat entre el 
carrer Ample i el Banc dels Mú-
sics. També es van fer cercaviles 
amb gegants i diables per atraure 
fins el passeig al nombrós públic 
que omplia especialment els car-
rers de la població per celebrar la 
festa de la vigília de Sant Joan.

Un dels moments més desta-
cats de la vetllada és quan es fa 
l’entrega de La Flameta, una dis-
tinció que des fa uns quants anys 
lliura Acció Cultural Es Viver. 
L’objectiu d’aquest trofeu –sim-
bolitzat per una escultura elabo-
rada per l’artista blanenc Narcís 
Balmanya- és fer un reconeixe-
ment a alguna entitat de Blanes 
que s’hagi distingit pel seu tre-
ball envers la cultura popular, 
o que hagi significat un benefici 
per a tota la vila. 

El guardó, que l’any passat 
va estrenar nova imatge, s’ha 
entregat aquest 2016 a l’Ateneu 
Popular Sa Fera Ferotge, que ha 
complert el seu segon aniversari 
de vida des que es va posar en 
marxa en un banc expropiat com 
a seu. 

Hi va haver foguera, sopar 
popular, concert, activitats in-
fantils i moltes altres propostes 
pensades per a totes les edats. yy

Homenatge a lloret i festa popular a Blanes

Homenatge a Carles estapé. Foto M.a. Comas

Música fins a la matinada a Blanes. Foto Yoyo
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Concert de jazz al santuari del Vilar 

Qui és l’assassí de la mansió Garriga?

Concerts al pati de la rectoria

blaNES

L’Obreria del Vilar ha recupe-
rat enguany la tradició d’organitzar 
actuacions musicals a la fresca que 
s’havien fet al porxo quan es va 
commemorar el centenari del san-
tuari blanenc. Ho fa amb una pro-
posta molt atractiva com a primer 
concert d’estiu, comptant amb una 
nodrida assistència de públic que 
no es va voler perdre l’ocasió de par-
ticipar en una vetllada tan especial. 
L’èxit d’aquesta primera experiència 
recuperada ha fet que la intenció si-
gui seguir fent-ho els anys vinents. 

L’actuació va anar a càrrec d’Al-
ba Careta & Lucas Martínez Quin-
tet, joves talents de l’escena musical 
blanenca. Es tracta d’una formació 

que combina l’experiència d’Isa 
Membrilla al piano, Toni Pujol al 
contrabaix, i César Martínez a la 
bateria, amb la joventut fresca de 
Lucas Martínez al saxo i Alba Ca-
reta a la trompeta i cantant. L’estre-
na d’Alba Careta & Lucas Martínez 
Quintet es remunta a l’estiu de fa 
dos anys, allotjada en un dels es-
cenaris de la Festa Major de Santa 
Anna de Blanes. Des de llavors, s’ha 
anat perfilant el seu repertori i for-
mant com a grup. 

El repertori que van interpre-
tar estava basat en temes propis del 
contrabaixista d’estil jazzístic, així 
com també cançons de la terra com 
Corrandes d’exili, de Lluís Llach, i 
De mica en mica, de Joan Manuel 

Serrat. També hi va haver moments 
d’arrels més populars, com la nos-
tàlgica peça del pianista argentí 
Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar. 
En definitiva, un repertori molt 
adequat per l’entorn del santuari 
que, fins ara, havia allotjat esdeveni-
ments nocturns en molt comptades 
ocasions. 

La vetllada es va completar 
oferint al públic una copa de cava 
acompanyada de pa amb tomàquet 
i pernil, servit a un preu popular 
a benefici del Santuari del Vilar, a 
banda del preu de l’entradaz de 10 
€. Per poder arribar al Vilar, l’Ajun-
tament de Blanes va posar a dispo-
sició de la ciutadania un servei d’au-
tocar gratuït. yy

MoISéS GarCía

Un matrimoni, una inaugu-
ració, un mort i uns assistents 
que hauran de descobrir qui és 
el culpable de l’assassinat. Aquest 

és l’argument del Misteriós crim 
a la mansió Garriga. Es tracta de 
la nova visita teatralitzada que ha 
preparat el Museu del Mar de Llo-
ret pels mesos d’estiu. Es qualifica 

de murder party i és similar al po-
pular joc del cluedo. Sota la con-
ducció dels actors lloretencs Joan 
Romà Ortiz i Albert Muntané, i la 
col·laboració de la guia, Ana Peña, 
el públic pot viure una gimcana 
que es desenvolupa a les sales de 
la col·lecció permanent del Museu 
del Mar. 

 
La visita s’adreça a un públic 

adult. S’han de posar a la pell d’au-
tèntics detectius per esbrinar qui 
és l’assassí. Tot això, en un context 
ambientat en l’any 1887, el dia de 
la inauguració de la nova casa dels 
senyors Garriga. Durant la cele-
bració, arriben diferents perso-
natges convidats vestits d’etiqueta. 
Un d’ells apareix mort. A partir 
d’aquesta situació, els participants, 
amb l’ajuda d’una escriptora i ami-
ga de la família amfitriona, han de 

buscar pistes amb les quals puguin 
demostrar qui és l’autor de l’assas-
sinat. 

 
La directora de Patrimoni 

Cultural, Anna Fuentes, assegura 
que el desenllaç i la solució del 
crim no deixarà ningú indiferent. 
Afegeix que s’ha decidit fer aquest 
tipus de visita per homenatjar les 
novel·les de misteri, amb una acti-
vitat atractiva que fomenti la par-
ticipació entre el públic i, a més, 
serveixi per convidar a la gent a 
redescobrir Lloret i el seu patri-
moni. Sobre la proposta, la guia, 
Ana Peña, explica que es pretén 
posar a prova la capacitat de re-
flexió del públic per resoldre un 
crim en què tots els assistents te-
nen motius per ser culpables i en 
el qual es veuran implicats. 

 

Per a participar en aquesta vi-
sita, cal reserva prèvia. Les places 
són limitades i es pot demanar 
lloc a les oficines del Museu del 
Mar. Les sessions del Misteriós 
crim a la mansió Garriga es duran 
a terme tots els divendres dels me-
sos de juliol i agost, a partir de les 
21.00 h.  

 
D’altra banda, des de la secció 

de Patrimoni Cultural, es valora 
de manera molt positiva la visi-
ta Una història de pel·lícula, que 
s’ha realitzat, durant les darreres 
setmanes, en els Jardins de San-
ta Clotilde. Ha comptat amb un 
gran nombre de participants. 
L’activitat consistia en un recor-
regut pels jardins noucentistes 
amb acompanyament musical. 
En acabar, s’oferia al públic una 
copa de cava. yy

llorEt dE Mar

L’Associació Amics de la Músi-
ca de Lloret ha posat en marxa el 
primer cicle de concerts de músi-
ca a la fresca.

S’ha celebrat del 30 de juny al 
3 de juliol al pati de la Rectoria de 
l’església de Sant Romà. Un cicle 
que forma part de la programació 
musical 2016 que organitza l’enti-
tat amb l’objectiu d’aconseguir fi-
nançament per a la restauració de 
l’orgue de la parròquia i la difusió 
de la cultura musical.

En total s’han programat qua-
tre concerts que, segons el porta-
veu de l’entitat, Joan Pau Romaní, 

“pretenen ampliar l’oferta cultural 
de Lloret a tots els ciutadans, als 
estiuejants i turistes que  visiten la 
vila”.

 
Segons Romaní, el lloc triat 

per a fer els concerts, el pati de 
la Rectoria, “permet als assistents 
gaudir dels artistes en un espai re-
collit i acollidor, que hi hagi una 
connexió íntima i propera entre 
els músics i el públic i es gaudeix 
a l’aire lliure”.  

Els quatre concerts van servir 
per escoltar Sandra Fern Quartet 
(Jazz), Why not (Jazz Quartet stan-
dards), Jean Francois Brusco (acor-
dió electrònic amb imatges) i Ferran 

Savall (duet de guitarres i veu).

Al llarg de l’estiu, els Amics de 
la Música organitzen una dotze-
na de concerts, entre jazz, gospel, 
música barroca i fins i tot òpera. Hi 
haurà també una vetllada poètica 
i una “master class” de piano, que 
ve precedida per un concert al te-
atre el proper 17 de juliol. Serà un 
concert de piano a càrrec del músic 
francoargentí Carlos Luis Acotto. 

Els Amics de la Música és una 
associació sense ànim de lucre que 
treballa per assolir dos objectius: la 
restauració de l’orgue de la parrò-
quia i la difusió de la cultura musi-
cal. Una de les iniciatives que man-

té vigents és la campanya d’apadri-
nament dels tubs de l’orgue. N’hi 

ha 1.400 en total i de moment en 
són 70 els apadrinats. yy

 Jazz al porxo del Vilar. Foto Yoyo

actors i públic en plena investigació. Foto patrimoni Cultural

Concert de Why Not. Foto M.a. Comas



la MarINa   15juliol DE 2016

MalGrat dE Mar

Malgrat de Mar inaugura la 
plaça de Seynod coincidint amb 
la celebració dels 10 anys d‘ager-
manament. La plaça dedicada a 
Seynod està situada al carrer de 
Girona, a tocar amb l‘avinguda de 
Joaquima de Vedruna. 

Una delegació del poble fran-
cès, encapçalada per la seva al-
caldessa Françoise Camusso, va 
presidir l‘acte. L’alcalde Joan Mer-
cader va encapçalar la delegació 
malgratenca.

A la festa hi va haver cercavi-
la amb la Colla de Geganters de 
Malgrat i exhibició de sardanes, 
castellers i correfoc. 

Les obres de la plaça Seynod 
es van portar a terme l‘any passat. 
El projecte de la plaça de Seynod 

va ordenar aquest terreny que es-
tava erm -situat a la confluència 
dels carrers de Girona, Joaquima 
de Vedruna i carrer de Badalona- 
i va convertir-lo en un espai verd 
sostenible amb un manteniment 
de baix cost. La plaça té una zona 
de jardineria i arbres, mobiliari 
urbà, enllumenat públic, dre-
natge per a les aigües de pluja i 
reg automatitzat. Les obres les va 
portar a terme l‘empresa Obres 
Ortuño SL per un valor de 56.500 
euros.  

Els actes d’inauguració van 
començar davant l‘Ajuntament, 
des d‘on sortí una cercavila en-
capçalada per la Colla de Gegan-
ters de Malgrat de Mar, que va 
anar fins a la plaça de Seynod. A 
continuació, hi va haver l‘acte ofi-
cial d‘inauguració d‘aquest espai 
verd dedicat al poble agermanat, 

que va incloure parlaments de 
l‘exalcaldessa de Malgrat de Mar, 
Conxita Campoy, l‘alcaldessa de 
Seynod, Françoise Camusso, i de 
l‘alcalde, Joan Mercader; i la des-
coberta de la placa de la plaça. 
També hi va haver una exhibició 
de sardanes, castellers i correfoc. 
La festa finalitzà amb la interpre-
tació de l‘himne dels Segadors i 
del savoià. 

Malgrat de Mar i Seynod es 
van agermanar ara fa 10 anys.  
L‘agermanament es va formalit-
zar el 4 de juny del 2006  al poble 
francès de l‘Alta Savoia.  yy

CalElla

Els ciutadans de Calella han 
presentat un total de 19 propos-
tes pels Pressupostos Participa-
tius 2016. Les propostes han es-
tat d’àmbits tan diversos com ara 
medi ambient, urbanisme, esports 
o turisme.

A mitjans de juliol, la comis-
sió tècnica i política s’encarregarà 
d’avaluar les  propostes i deter-
minar la seva viabilitat, en el sen-
tit més ampli. S’espera que totes 
superin aquest tràmit i passin al 
següent estadi: la deliberació que 
en farà el Consell Municipal de 
Convivència Ciutadana i Partici-
pació que es convocarà aquest es-
tiu. En cas que alguna proposta no 

sigui viable, s’intentarà reconduir 
per a què ho acabi sent.

En funció de la feina que es 
derivi d’aquesta comissió es con-
cretarà el dia que es celebrarà el 
Consell de Convivència Ciutada-
na i Participació on es presentaran 
totes les propostes viables i es de-
cidirà quines seran les 5 propostes 
que sortiran a votació de tota la 
ciutadania, juntament amb els dos 
projectes de ciutat proposats per 
l’Ajuntament de Calella.

El consell de participació el 
formen totes les entitats i gremis 
de Calella i persones designades 
per Alcaldia, a part d’un repre-
sentant de cada partit polític i di-

versos regidors de govern. És un 
consell molt representatiu, ja que 
hi són presents tots el sectors de 
la ciutat i hi els punts de vista són 
molt diversos.

La votació popular es realitza-
rà seguint el mateix sistema que 
l’any 2015, de forma presencial 
en les urnes que es col·locaran en 
llocs estratègics de la ciutat apro-
fitant els dies de Festa Major de 
la Minerva i de la Fira de Calella 
i l’Alt Maresme. El procés es farà 
de forma simultània amb les vo-
tacions entre les dues propostes 
de millora que planteja el Govern 
Municipal per al 2016, que supo-
sen també una inversió de 90.000 
euros. yy

10 anys d’agermanament Malgrat-seynod

Propostes per als Pressupostos Participatius

les primeres autoritats de Seynod i Malgrat. Foto Yoyo

procés participatiu del 2015. Foto aj. Calella

«Malgrat de Mar està 
agermanada amb 

poblacions d’Itàlia, 
Nicaragua i frança»
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exterior del Baby Center. Foto Yoyo

ECoNoMIa loCal

Baixa l’atur

Pineda inaugura el Baby Center

Millores en el servei de bus entre Pineda i Calella

PINEda dE Mar

El Baby Center és un nou espai 
infantil per a nadons i nens fins als 
6 anys on les famílies disposen de 
forma gratuïta d‘un seguit de co-
moditats que faciliten la seva es-
tada a la platja: canviadors, trones, 
microones, nevera, rentamans, 
llitets, sofà d‘alletament, tallers, 
contes, treballs manuals...

Al llarg del dia, es fan un mí-
nim de sis tallers gratuïts de 30 
minuts cadascun, en diferents 
idiomes per a un màxim de dot-

ze nens i nenes d‘entre 2 i 6 anys. 
Mentre es fa el taller, els menors 
estan en tot moment supervisats 
per la persona que els acompanya. 
Els usuaris del servei poden dei-
xar els cotxets a l‘espai assenyalat 
al Baby Center. L‘ús de la instal·la-
ció és gratuïta.

El passat 3 de juny va obrir les 
portes el nou servei Baby Center i 
durant el primer mes de funciona-
ment 335 nens i nenes han fet ús 
de les instal·lacions. El Baby Cen-
ter romandrà obert fins al 30 de 

setembre, de 10 a 18 h, de dilluns 
a diumenge. 

La inauguració oficial del Baby 
Center es va fer el  diumenge 3 de 
juliol en el decurs de la Festa d’Es-
tiu de la platja dels Pecadors.

A la festa d’estiu hi va haver: 
tai-Chi, aquagym, mix de Zumba 
i aerobox, un circuit d‘aventura 
amb tirolina, surf en moviment, 
inflables i piscina amb barques a 
pedals, pesca d‘aneguets i pistoles 
d‘aigua. yy

PINEda dE Mar - CalElla

El director general de Trans-
ports i Mobilitat, Pere Padrosa, 
juntament amb l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, 
l’alcalde de Pineda de Mar, Xa-
vier Amor, i el conseller delegat 
de l’empresa Sagalés, Ramon Sa-
galés, ha presentat tres nous ve-
hicles que s’incorporen a la línia 
de bus que comunica les pobla-
cions de Calella i Pineda de Mar, 
gestionada per l’empresa Sagalés 
(línea 691). 

Es tracta d’unitats del mo-
del Solaris Urbino, el més petit 
de la seva gamma, especialment 
adient per moure’s per ciutats 
amb carrers estrets i poc marge 
de maniobra. De 8,6 metres de 
longitud i 2,4 metres d’ample, 
tenen capacitat per 53 persones, 
amb 17 seients i una plaça per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

Ramon Sagalés ha explicat que 
no ha estat fàcil trobar aquests 
vehicles. “Calia augmentar la 
capacitat perquè la demanda és 
important. Però el vehicle no 
podia ser massa gran per poder 
circular amb tranquil·litat”.

Els nous vehicles milloraran 
la comoditat dels viatgers en els 
desplaçaments urbans i interur-
bans. Són de pis baix, amb la lí-
nia del vidre davanter més bai-
xa per millorar la visibilitat de 
l’exterior en les parades. A més 
d’estar completament adaptats 
per a les persones amb mobilitat 
reduïda, són respectuosos amb 
el medi ambient. 

El director general de Trans-
ports i Mobilitat de la Generali-
tat de Catalunya, Pere Padrosa, 
ha parlat del treball en xarxa 
entre administracions, destacant 

els avantatges d’oferir un sol ser-
vei per a dos pobles en comptes 
de dues línies separades. Padro-
sa ha remarcat que s’estan avan-
çant a la normativa que preveu 
que l’any 2020 els vehicles esti-
guin totalment adaptats. “És un 
esforç econòmic, però ja posem 
al carrer els autobusos del futur”. 

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat aporta 180.000 
euros anuals, la meitat del pres-
supost necessari, perquè operi 
aquest servei, i l‘Ajuntament de 
Calella i l’Ajuntament de Pineda 
de Mar l’altra meitat. yy

presentació dels nous vehicles. Foto Yoyo

CoSta braVa

Dofí Jet ofereix una ex-
cursió d’un dia per conèi-
xer els racons de la Costa 
Brava, de Blanes fins a 
Sant Feliu de Guíxols.

El trajecte es fa en un 
modern i ràpid vaixell, 
l’Emotion Speed Boat. Hi 
ha sortides cada matí des 
de Santa Susanna, s’Aba-
nell, Blanes centre, Santa 
Cristina, Fenals, Lloret, 
Cala Canyelles i Tossa de 
Mar. La tornada és a les 
16:15 h.

Una excursió que per-
met resseguir metre a 

metre els primers quilò-
metres de la Costa Brava 
amb les seves platges, els 

penya-segats i la mar bra-
va picant a les roques. yy

MarESME

La xifra de persones 
desocupades a la comarca 
és similar a la del mes de 
gener de 2009. Són 28.863 
les persones inscrites a les 
oficines d‘ocupació. Se-
gons l‘anàlisi fet per l‘Ob-
servatori de Desenvolu-
pament Local del Consell 
Comarcal, aquestes dades 
representen una reducció 
mensual del 4,24%, un 
percentatge que s‘eleva fins 
el 10,87% en la comparati-
va interanual. 

La taxa d‘atur comar-
cal, per primera vegada en 
molts anys, baixa al 14,88%.

A les poblacions turís-
tiques com Santa Susanna, 
Malgrat de Mar, Calella i 

Pineda de Mar, el descens de 
l’atur el mes de juny ha oscil-
lat entre el 7’20% i el 9’60. yy

l’autèntica Costa Brava

l’emotion en plena navegació

oficina de treball de pineda de Mar

«Els nous vehicles estan 
totalment adaptats per a 
persones amb mobilitat 

reduïda»
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Calella s’omple de contes

39è aniversari de l’Esplai

CalElla

Els contes de Pilarín Bayés 
omplen la plaça Vicenç Ferrer i el 
carrer Jovara. 

La plaça Vicenç Ferrer, si-
tuada en la intersecció del car-
rer Jovara amb Creus, és ara 
una plaça renovada i inspirada 
en els contes de La Caputxeta 
Vermella i els Tres Porquets. És 
per això que s’ha comptat amb 
la col·laboració de la dibuixant 
i ninotaire Pilarín Bayés qui ha 
il·lustrat no només els jocs de 
la plaça sinó també el carrer Jo-

vara, transformant-lo així en el 
“Carrer dels Contes”. 

Pilarín Bayés ha cedit les 
seves il·lustracions dels contes 
“El flautista d’Hamelin”, “La ra-
teta que escombrava l’escaleta”, 
“El soldadet de plom” i “Les set 
cabretes i el llop” que es podran 
seguir tot passejant el carrer 
Jovara. Amb la intenció de re-
vitalitzar el comerç, la Mònica 
Pascual, veïna del carrer, va 
aportar la idea de convertir el 
carrer Jovara en el “Carrer dels 
“Contes”.

A la plaça Vicenç Ferrer hi ha 
situat un transformador que s’ha 
cobert també amb il·lustracions 
i davant s’han col·locat diversos 
plafons amb la silueta de perso-
natges dels contes per a què petits 
i grans puguin fer-se fotos.

El passat mes de maig van co-
mençar les obres de remodelació de 
la plaça Vicenç Ferrer després que el 
9 de novembre de 2015, la població 
de Calella decidís a través dels Pres-
supostos Participatius que volien 
utilitzar la partida de 100.000 euros 
en remodelar la plaça. yy

tordEra

L’Esplai de la Gent Gran de 
Tordera ha celebrat aquest mes de 
juliol el seu 39è aniversari. Van ser 
tres dies d’activitats, del divendres 
1 al diumenge 3. Tot va comen-
çar amb un dinar de germanor i 
ball. L’endemà es va programar 
una missa pels difunts de l’entitat i 
sardanes a càrrec de la cobla Geni-
senca amb coca i cava. La celebra-
ció es va tancar el diumenge dia 3 
amb un ball. L’actual president de 
l’entitat és Miquel Pujol. yy

dIada dE SaNt JoaN

Un recorregut pels carrers de 
la ciutat de Calella va portar la 
Flama del Canigó fins al passeig 
Manuel Puigvert. Després de 

la lectura del manifest comme-
moratiu, hi va haver l’encesa de 
la foguera, sopar popular i ball 
amb gesca fins a la matinada. yy

Tordera va viure amb la màxi-
ma intensitat la revetlla del 23 
de juny. Els ingredients: arriba-

da de la flama, sardanes, coca i 
cava, correfoc i música fins a la 
matinada. yy

El dissabte 25 de juny, es va or-
ganitzar a Palafolls una nit d’ora-
cles. Les parades es van muntar 

a primera hora de la tarda i l’ac-
tivitat es va perllongar fins ben 
entrada la matinada. yy

la nit més curta a Calella

Nit de foc a tordera

oracles a Palafolls

Nit de foc a tordera. Foto Yoyo

Fira dels oracles a palafolls. Foto Yoyo

la flama del Canigó a Calella. Foto tino Valduvieco

plaça Vicenç Ferrer. Foto aj. Calella

l’autèntica Costa Brava
després del dinar, ball. Foto Yoyo
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X Fira d’entitats de santa 
susanna

aNNa GIbErNau

Les diferents entitats de Santa 
Susanna es van reunir durant tot 
el diumenge 19 de juny a la de-
sena edició de la Fira d’Entitats 
per mostrar les seves activitats i 
aproximar-se a la ciutadania. A 
la rambla dels Països Catalans, a 
més de la presència de les diver-
ses associacions, s’hi van poder 
trobar altres activitats com au-
dicions de sardanes, tallers, jocs 
i sortejos. Àmbits com el cultu-
ral, l’esportiu o el reivindicatiu 
van ser alguns sobre els quals es 
va poder trobar informació. Els 
ciutadans van tenir l’oportunitat 
d’apropar-se a entitats com Aula 
Música, Òmnium Cultural, el 
Club Petanca, el Club Ciclista, 
Càritas o els Amics de la Sarda-
na, entre d’altres.  Al llarg de la 
jornada també es va realitzar una 
rifa solidària d’una panera que va 
cedir Hortalisses Pi per tal de col-
laborar amb la Fundació Miquel 
Valls dedicada a combatre la ma-
laltia ELA. 

Les associacions van explicar 
quina és la seva tasca al municipi 
i les activitats que realitzen o els 
actes als quals participen. Per di-
namitzar la jornada, alguns parti-
cipants van organitzar petites ac-
tivitats per atraure més curiosos 
com és el cas de l’Esbart Dansai-
re i la Colla Gegantera amb una 
tómbola o el Club Ciclista amb el 
sorteig d’una bicicleta.

Les entitats presents a la fira 
realitzen activitats al llarg de tot 
l’any i la principal funció de l’acte 
és la d’aproximar-se als ciutadans 
i mostrar què realitzen per al mu-

nicipi. És per això que, a més de 
ser un aparador del teixit associ-
atiu del poble, també representa 
un espai per a reivindicar fets 
tant d’àmbit internacional com 
local. Un d’aquests casos va ser 
el de la Plataforma Institut Santa 
Susanna, formada per un grup de 
pares i mares que fa un any i mig 
que reclamen un institut al muni-
cipi. El portaveu de la Plataforma 
Institut Santa Susanna, Jordi To-
rallas, considera que és molt im-
portant el fet de reclamar un ins-
titut per al poble i que s’hi puguin 
mantenir els estudis pel fet que 
“no és el mateix quedar-se a San-
ta Susanna amb un estil educatiu 
determinat que anar repartint-se 
i canviant dràsticament l’entorn 
social i educatiu dels nens”. 

Un dels altres casos que va 
realitzar un acte reivindicatiu va 
ser l’Associació Juvenil Buscant 
Susanna. A diferència de l’an-
terior, el fet a reivindicar tenia 
un caràcter internacional. Així 
doncs, al llarg de tot el dia, van 
dur a terme la campanya Lliguem 
la Unió Europea tirada endavant 
per l’entitat Calella pels Refugi-
ats. L’acte consistia en lligar-se 
les mans amb unes brides i fer-se 
una fotografia per denunciar la 
situació que viuen els refugiats 
quan els traslladen a Turquia. Un 

dels membres de l’associació, Ra-
mon Puig, afirma que l’activitat 
“tracta de sensibilitzar i denunci-
ar el tracte que reben les persones 
refugiades quan arriben o volen 
entrar a Europa i per denunciar 
el tractat entre la Unió Europea 
i Turquia i la vulneració de drets 
humans”. 

La visió general de l’organitza-
ció de la fira és positiva per tal de 
dinamitzar el poble i reunir totes 
les entitats en un mateix espai. 
Ramon Puig assegura que “està bé 
perquè parles amb la gent del po-
ble i coneixes que fa cada entitat. 
Veus que hi ha vida d’entitats al po-
ble que en el dia a dia potser no es 
veu tant”. Tot i que els participants 
veuen necessària la Fira d’Entitats 
també reclamen la millora de certs 
aspectes com l’organització de l’acte 
durant el mes de maig i no al juny 
o la presència de parades d’artesans 
compartint espai amb les entitats 
municipals com s’havia fet en anys 
anteriors. yy

dos dels estands de la Fira. Foto anna Gibernau

«les entitats presents a 
la fira realitzen activitats 

al llarg de tot l’any i la 
principal funció de l’acte 
és la d’aproximar-se als 
ciutadans i mostrar la 

tasca que realitzen per al 
municipi»

«a més de ser un aparador 
del teixit associatiu del 

poble també representa un 
espai per a reivindicar fets 
tant d’àmbit internacional 

com local»

SoCIEtat I turISME

El 21 de juny, Dia Mundial de 
l’ELA, l’Ajuntament de Calella 
es sumà a la campanya “Fes un 
gest per l’ELA” il·luminant el Far 
de Calella de verd, color repre-
sentatiu de la Fundació Catala-
na d’ELA Miquel Valls, la qual 
lluita contra l’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ELA) i treballa per 
la millora de la qualitat de vida 

de les persones afectades d’ELA 
i les seves famílies a tot Cata-
lunya. Des de l’Ajuntament de 
Calella, juntament amb la Fun-
dació Miquel Valls, van animar 
a tots els ciutadans a publicar fo-
tografies a les xarxes socials fent 
el Gest per l’ELA (els dits polze i 
índex en forma de lletra “L”).  yy

L’alcaldessa de Calella, Montser-
rat Candini, ha viatjat a la Xina 
per participar a l’International 
Mayor’s Forum on Tourism (Fò-
rum Mundial de Ciutats Turísti-
ques) convidada pel govern xi-
nès. Es tracta d’un congrés on es 
reuneixen alcaldes i alcaldesses 
de ciutats turístiques d’arreu del 
món organitzat pel Ministeri de 

Turisme de Xina, l’Organització 
Mundial del Turisme i el Go-
vern de la Província de Henan.
Durant el congrés, l’alcaldessa es 
va reunir amb els organitzadors 
del fòrum per presentar el perfil 
de Calella com a possible can-
didata activa al proper congrés 
que se celebrarà el 2018. yy

El Museu del Turisme rep a 
l’agència de viatges GLOBUS 
REISEN, precursora del turis-
me a Calella. El fill del fundador 
de la mítica agència de viatges 
GLOBUS REISEN, Norbert 
Grein, va visitar el Museu del 
Turisme, on van aflorar una 
munió de records i anècdotes 

d’aquells inicis del turisme, l’any 
1953. Amb l’arribada del tu-
risme alemany durant els anys 
cinquanta, Calella va viure una 
gran transformació. Va passar 
de ser un petit poblat de pesca-
dors i cases blanques a una ciu-
tat turística i vital yy

dia Mundial de l’Ela

Fòrum Mundial de Ciutats 
turístiques 

Visita nostàlgica

Fòrum Mundial de Ciutats turístiques a la Xina. Foto ajuntament de Calella

Música a la Fira d’entitats. Foto anna Gibernau

Visita dels responsables actuals de GloBUS reiSeN. Foto ajuntament de Calella

l’equip de govern fent el gest per l’ela. Foto ajuntament de Calella
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l’Índia de Vicenç Ferrer a la Biblioteca. Foto Yoyo

Gràcies per la vostra confiança

El paper de la dona a l’Índia rural

la SElVa - MarESME

La Marina Selva acumula de 
mitjana 23.000 lectors mensuals. 
Aquestes són dades del Baròmetre 
d’octubre a maig. En aquestes dades 
no hi surt, de moment, La Marina 
Maresme, que va començar a pu-
blicar-se més tard i es va incorporar 
posteriorment al Baròmetre.

Aquest hivern, s’han publicat 
20.000 exemplars cada mes de La 
Marina Selva i 20.000 més de la Ma-

rina Maresme. Aquest mes de juliol 
s’han imprès 25.000 exemplars de 
cada edició.

Pel que fa a  l‘EGM de la Rà-
dio, la segona onada 2016 ens dóna 
15.000 oients diaris (de dilluns/di-
vendres, uns oients que responen 
Ràdio Marina a la pregunta: quina 
emissora va escoltar el dia ante-
rior?).

El promig de tot un any és de 
14.000 oients diaris, és a dir, es man-

té una audiència fidel i constant.

Ràdio Marina ha renovat com-
pletament aquest mes de juny la 
seva pàgina web: www.radiomari-
na.com

En aquesta pàgina s’hi pot tro-
bar, entre d’altres, tota la informació 
de la comarca, els millors consells 
publicitaris, la borsa de treball i 
l’agenda d’activitats. yy

blaNES

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes ha acollit un acte de la Fun-
dació Vicenç Ferrer que presentà 
el programa “De mujer a mujer”.

Es va projectar el documen-
tal “De mujer a mujer. Sociedad 
cooperactiva”. El treball mostra 
com un grup de cinc dones format 
per les periodistes Àngels Barce-
ló i Cristina Pardo, l’actriu Sílvia 
Abascal i les empresàries Anna 
Maria Llopis i Irene Cano han vi-
atjat a l’Índia per conèixer el paper 
actual de la dona.

Segons Montse Ortiz, responsa-
ble de l’àrea de sensibilització de la 
Fundació Vicenç Ferrer, “la vida és 
dura, però ara les dones tenen opor-
tunitats de crear les seves pròpies 
microempreses”.

El canvi de la dona sense cap 
mena de reconeixement a la dona 
empresària ha estat lent però relle-
vant. “La Fundació treballa a l’Índia 
des del 1969. Ja ha conviscut amb 
diverses generacions”.

Són negocis familiars encapça-
lats per dones en els que també hi 

treballen els marits, “normalment 
els homes treballen al camp. Quan 
no hi ha feina, però, s’incorporen a 
les empreses familiars”.

De casar-se per tenir fills i de-
pendre dels homes, s’ha passat a 
joves universitàries i dones empre-
sàries.

L’acte de Blanes també va servir 
per presentar el Projecte “de mujer 
a mujer”. Amb una aportació de 9 
euros al mes, es pot ajudar al crei-
xement de les dones i al seu desen-
volupament personal i econòmic. yy

pàgina web de ràdio Marina
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lloret recorda el seu passat indià

Pla de Govern 2015-2019 

MoISéS GarCía

Espectacles musicals, activi-
tats infantils, conferències, tallers 
de balls, mostres gastronòmiques 
i visites guiades a diferents espais 
de la vila, com el nucli antic, el 
Museu del Mar o el Cementiri 
Modernista. Aquestes eren algu-
nes de les propostes programades 
per a la sisena edició de la Fira 
dels Americanos, que es va cele-
brar a Lloret de Mar entre el di-
jous 16 i el diumenge 19 de juny. 
La destinació va recordar la seva 
època indiana, amb una posada 
en escena atractiva, amb figurants 
que van fer que tots els visitants 
poguessin reviure l’essència de la 
localitat lloretenca de principis 
del segle XIX.  

 
La celebració va començar di-

jous 16, amb una plantada de ge-
gants indians a la plaça de la Vila, 
que va suposar el tret de sortida a 
la Fira dels Americanos. Més tard, 
es va fer la presentació oficial de 
l’esdeveniment amb una confe-
rència inaugural, a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament. Va anar a càrrec 
del professor d’història contem-
porània de la Universitat Pompeu 
Fabra, Martín Rodrigo Alharilla, 
amb el títol de “La participació 

catalana i espanyola al tràfic d’es-
claus il·legals (1817 – 1865)”. 

Durant la segona jornada, 
els regidors de l’Ajuntament van 
lliurar els premis del concurs de 
dibuix sobre els indians a Lloret, 
com a acte previ a l’obertura del 
mercat indià, que es va concen-

trar en el passeig Jacint Verdaguer. 
Més tard, entre les diferents activi-
tats programades, van destacar les 
visites guiades al Museu del Mar 
i al nucli antic de la vila. Un altre 
dels espais més populars de la ce-
lebració va ser el bar La Floridita, 
que va servir còctels i tot tipus de 
beguda, amb un protagonisme es-

pecial per als daiquiris (fets amb 
rom, sucre i llimona), que van néi-
xer el 1817. A més, l’establiment va 
obsequiar amb barrets de la fira a 
tots aquells que es van acostar ves-
tits totalment de blanc.  

 
El temps va respectar l’esdeve-

niment a excepció de la jornada 

de dissabte, en la qual les condi-
cions climatològiques no van ser 
les més adients, amb pluja i fred. 
El bon temps es va recuperar l’en-
demà. La festivitat va finalitzar 
diumenge 19 amb el tancament 
del mercat indià i un concert de 
música cubana, a la plaça de la 
Vila, a càrrec del grup Arturo y 
la Máquina del Sabor. Abans, du-
rant tot el dia, es va poder gaudir 
d’animacions i la visita guiada al 
Cementiri Modernista, titulada 
“El llegat dels americanos”. A més, 
tots els visitants van tenir l’opor-
tunitat de participar en tallers de 
salsa cubana i bachata. 

 
Des del consistori, es valora 

de manera positiva aquesta sisena 
Fira dels Americanos. El regidor 
de Promoció Econòmica, Jordi 
Orobitg, considera molt atracti-
va l’oferta de l’edició d’enguany, 
en què han tractat de combinar 
la tradició històrica amb aspectes 
lúdics i gastronòmics. A més, ha 
volgut destacar la importància de 
les xerrades que s’han dut a ter-
me, per tal de conèixer un vessant 
històric que no sempre és positiu, 
sobre la migració a Lloret de la 
qual, apunta, molta d’aquesta te-
nia relació amb l’esclavatge. yy

blaNES

El Pla de Govern recull les actu-
acions i projectes que es volen fer re-
alitat al llarg del mandat 2015-2019. 
En el document s’explica que s’ha 
presentat ara, quan ja ha transcorre-
gut un any d’acció de govern, motiu 
pel qual s’hi inclouen tant projectes 
que ja s’han realitzat durant els 12 
primers mesos, com d’altres que es-
tan en procés o es tiraran endavant 
els propers tres anys. 

També s’explicita que no es 
tracta d’una relació exhaustiva de 
tot el què han fet o s’han proposat 
tirar endavant, i que està obert a 
poder rebre totes les aportacions 
que siguin viables i responguin a 
l’interès general del municipi. En 

aquest sentit, es refereix tant a la 
resta de grups polítics que no for-
men part de l’equip de govern, com 
al teixit associatiu blanenc i a la 
ciutadania. 

Les actuacions del Pla de Go-
vern 2015-2019 estan aplegades en 
5 grans blocs: 

1. Una administració propera i 
efectiva 
2. Una vila dinàmica, activa i amb 
projecció de futur 
3. Un territori ordenat, sostenible i 
amb bons serveis 
4. Un govern que prioritza l’atenció 
a les persones 
5. Un projecte sostenible econòmi-
cament 

El Pla inclou la reducció de les 
zones blaves, promoure la Ciutat 
Esportiva per allotjar tot tipus d’es-
deveniments, la creació d’assemble-
es ciutadanes, potenciar les sales per 
actes culturals, i actuacions de caire 
social i urbanístic, entre d’altres.

La convocatòria l’han encap-
çalat l’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, acompanyat dels porta-
veus de les tres forces que formen 
l’equip de govern: Quim Torreci-
llas (CDC), Àngel Canosa (ERC) i 
Pepa Celaya (PSC). 

Abans de donar pas als dife-
rents portaveus, l’alcalde ha fet 
una menció especial a la feina que 
també està fent el regidor Salvador 

Tordera (PP), que desenvolupa una 
tasca tècnica i funcions delegades 
d’activitats, però que no forma part 
de l’equip de govern. El govern de 
Blanes està format per 10 dels 21 

regidors del consistori amb l’aju-
da externa del regidor popular. A 
l’oposició hi ha EUiA-ICV (4 regi-
dors), Batega per Blanes (2), C’s (2) 
i CUP (2). yy

l’ictineu també va ser present a la fira. Foto M.a. Comas

Celaya, lupiáñez, torrecillas i Canosa. Foto aj. Blanes
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Preparen les 
municipals 2019

blaNES

EUiA-ICV I BATEGA PER 
BLANES aniran junts a les muni-
cipals del 2019.

Actualment entre les dues for-
macions sumen sis regidors en 
un plenari de 21. Tots dos grups 
són a l’oposició del consistori bla-
nenc. Per començar a explicar els 
seus objectius i com veuen l’Ajun-
tament, han publicat el butlletí 
“Vents del poble”.

Per Joan Salmerón d’EUIA-
ICV, l’objectiu final és presentar 
una candidatura guanyadora d’aquí 
a tres anys. “Volem que hi hagi un 

equip de govern diferent, sensat, 
amb les idees clares i que transfor-
mi el poble. El butlletí és l’eina de 
comunicació amb els veïns”.

Per Jordi Urgell, portaveu de 
Batega per Blanes, “aquest és el 
primer pas per unir dos partits 
que tenen com a prioritats les te-
màtiques socials. Treballem per 
fer una candidatura guanyadora”.

Aquests darrers mesos, les 
dues formacions ja han presentat 
de manera conjunta diverses mo-
cions i han treballat de manera 
coordinada temes que arriben al 
plenari. yy

presentació de Vents del poble. Foto Yoyo

 Xii Concurs de dibuix escolar

la  CuP porta els 
“diners al carrer”

llorEt dE Mar

A la Sala Polivalent de la bi-
blioteca municipal va tenir lloc la 
cloenda del XII Concurs de dibuix 
d‘Educació viària de la Policia Lo-
cal de Lloret de Mar.

Al concurs, hi van participar 
tots els alumnes de 4t curs de Pri-
mària de les sis escoles de Lloret 
de Mar. El treball va ser en equips 
de 4 o 5 alumnes.

El tribunal va suar de valent, 
primer per decidir el treball gua-
nyador de cada escola i després 
per escollir entre els sis millors re-
sultants (1 per escola), el guanya-
dor final i els 2n i 3r premi.

El jurat va valorar entre d‘al-
tres aspectes el treball en equip, la 
claredat i adaptació dels missatges 
als objectius marcats, l‘estètica i 
l‘expressió artística.

Així finalment l‘ordre de clas-
sificació va ser:

1. Col·legi Immaculada Concepció
2. Institut Escola Lloret
3. CEIP Pompeu Fabra
4. CEIP Pere Torrent
5. CEIP Àngels Alemany
6. CEIP Esteve Carles

L’Ajuntament de Lloret ha 
premiat amb 5 patins en línia 
professional i l‘equipament com-
plert de seguretat a l‘equip gua-
nyador. La resta es va emportar 
d’altres premis cedits per empre-
ses locals.

Des de la Policia Local, s’han 
mostrat molt satisfets de la feina 
feta, “però sobretot dels valors 
que hem transmès i els que hem 
rebut també dels nens i nenes, 
valors que ens donen forces re-
novades i il·lusió per preparar el 
nou curs escolar”. yy

blaNES

El projecte ‘’Diners al Carrer” 
destina una part de les retribu-
cions assignades al regidor i a la 
regidora de la CUP de Blanes, 
concretament 3.000 euros, a im-
pulsar un total de quatre projectes 
d’entitats amb finalitats solidàries, 
culturals, de cooperació, d’inves-
tigació, d’igualtat i cohesió social 
i de defensa del territori.

Els diners es dedicaran a: ac-
cions de neteja del fons marí i 
conscienciació ciutadana, de l’as-
sociació s’Agulla; una prova pilot 

amb teràpies de Reiki per a per-
sones malaltes de Parkinson, de 
l’associació ACAPBLANES; l’edi-
ció d’un butlletí sobre l’activitat 
dels moviments socials i l’esquer-
ra independentista de Blanes, de 
l’associació juvenil Arran; i l’en-
trevista del mes de la Guerrilla 
Comunicacional, un projecte que 
promou un periodisme analític 
i reflexiu, compromès amb els 
drets humans.

Les entitats perceptores hau-
ran d’oferir un retorn per exposar 
en què han destinat els diners. yy

autoritats i guardonats. Foto M.a. Comas

els regidors Clara Castrillo i Jaume pujades. Foto yoyo
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directori gastronòmic (Maresme)

Gastronomia

Arc de TApes
639313074 - MAlgrAT de MAr

ÀTriuM
935143285 - cAlellA

Azor
937690659 - cAlellA

BAsilico 
937657441 - pAlAfolls

Bei pepe
937654241 - MAlgrAT de MAr

BelTrAn9
937643504 - TorderA

BlAnc i negre
937613247 - MAlgrAT de MAr

Bon lloc
937695960 - cAlellA

Bon repòs
937678475 - sTA. susAnnA

BoulevArd don Angel 
937678364 - sTA. susAnnA

Bowling golf - 937694953 
cAlellA

Burger cluB 
937678060 - sTA. susAnnA

cA lA MArgAridA
937671220 - pinedA de MAr

cA lA MAriA - 937650805
TorderA

cA lA nuri
937697193 - cAlellA

cA l’Aureli 
937672835 - pinedA de MAr

cA l’isArd 
661291373 - cAlellA

cAfé BoheMi
937655939 - MAlgrAT de MAr

cAl nAno
937645382 - TorderA

cAn BelTrAn
937640103 - TorderA

cAn Bruno
972330586 - TorderA

cAn cAsellAs
937645477 - TorderA

cAn coMAs
937621507 - pinedA de MAr

cAn dieTA
937640428 - TorderA

cAn forMigA
937671735 - pinedA de MAr

cAn Josep
937623005 - pinedA de MAr

cAn MATAs
937423136 - pinedA de MAr

cAn Mingu
937640866 - TorderA

cAn Miquel
937692745 - cAlellA

cAn pepe’s
937671622 - pinedA de MAr

cAn prunA
937640670 - TorderA

cAn puJol
937640422 - TorderA

cAn TArrAnc
937642037 - TorderA

cAn XAuBeT
660527722 - pinedA de MAr

cAn XenA
937690687 - cAlellA

cAnTinflAs & groucho’s
937660991 - cAlellA

cAsA AusTriA
937662382 - cAlellA

cAsA cArlos
937690574 - cAlellA

cAsA feliu
937678552 - sTA. susAnnA

cAsA nosTrA
937690677 - cAlellA

cAsA oMs
937620049 - pAlAfolls

cAsAnovA
937653042 - MAlgrAT de MAr

celMAr “cA lA celiA”
937610968 - MAlgrAT de MAr

cul de ví
686298955 - cAlellA

dAnus
937643803 - TorderA

diAgonAl
937671502 - pinedA de MAr

dolce viTA
937625161 - pinedA de MAr

doMèsTic
937664089 - pinedA de MAr

don cArlo
937661547 - cAlellA

el BAlconeT
937620100 - pAlAfolls

el cAfé de l’ATeneu
937641900 - TorderA

el cAfé de pAlAfolls 
937620855 - pAlAfolls

el cenAchero
937645775 - TorderA

el cielo eXTreMeño
937691664 - cAlellA

el corrAl del pollo
937652179 - pAlAfolls

el corTiJo
937654707 - MAlgrAT de MAr

el gAlliner
937695502 - cAlellA

el gAlliner 
937679292 - sTA. susAnnA

el gínJol
937625170 - pinedA de MAr

el hogAr gAllego
937662027 - cAlellA

el nou BAr del MercAT
937690687 - cAlellA

el peiX grillAT
638846490 - cAlellA

el polígon
937653695 - MAlgrAT de MAr

el reBosT del BisBe

937661201 - cAlellA

el ruTe
937670731 - pinedA de MAr

els pescAdors
937626399 - pinedA de MAr

fAndiño
937690924 - cAlellA

fondA Miquel
937629607 - pinedA de MAr

grAnA
937662101 - cAlellA

gunTer’s resTAurAnT (cAn gil)
937671657 - pinedA de MAr

ikeBo
937671251 - pinedA de MAr

il veneciAno pizzeriA
937678211 - sTA. susAnnA

indAlo house
937678455 - sTA. susAnnA

in-geni
609422108 - cAlellA

iTAliA
937670145 - pinedA de MAr

Jordi’s BAr
937693491 - cAlellA

keMe
616030200 - pinedA de MAr

k-ñiTAs
625302823 - MAlgrAT de MAr

kpi
937626984 - pinedA de MAr

lA BòBilA
937678541 - sTA. susAnnA

lA BodegA
937677721 - sTA. susAnnA

lA BoTA
937610342 - MAlgrAT de MAr

lA cAleTA “cAsA MAnolo”
620910871 - sTA. susAnnA

lA cAnTonAdA del cuBAno
937621250 - pinedA de MAr

lA cuinA d’en MAnel
937670686 - pinedA de MAr

lA gÀBiA
937695185 - cAlellA

lA grAn MurAllA
937654052 - MAlgrAT de MAr

lA herrAdurA
937654694 - MAlgrAT de MAr

lA llAr de cAn XAMBó
937678811 - sTA. susAnnA

lA llAr de foc
937691948 - cAlellA

lA llAr dels pescAdors
937697150 - cAlellA

lA MAduiXA
937653379 - MAlgrAT de MAr

lA MAnducA
937654778 - MAlgrAT de MAr

lA MAr BonicA
937653809 - MAlgrAT de MAr

lA MusA
937691919 - cAlellA

lA peiXATeriA
937691878 - cAlellA

lA pèrgolA
937678370 - sTA. susAnnA

lA punTA del sur
931738761 - TorderA

lA rierA cAlellA
937660902 - cAlellA

lA rierA MAlgrAT
937611807 - MAlgrAT de MAr

lA rodA
937694139 - cAlellA

lA TApA TekA
655448284 - cAlellA

lA TAvernA
937670078 - pinedA de MAr

lA Torre
937662812 - cAlellA

lA TorreTA
937610546 - MAlgrAT de MAr

lA vinyA
937672753 - pinedA de MAr

l’AnTic 2
937629678 - pinedA de MAr

l’ArrosseriA del cuBAno
931735343 - MAlgrAT de MAr

l’Avi pep
937654845 - MAlgrAT de MAr

les ferreres
937640607 - TorderA

les pAlMeres
937621709 - pinedA de MAr

l’esTAny
937619016 - MAlgrAT de MAr

lunA gAuchA
937691946 - cAlellA

lloc 9
937620468 - pAlAfolls

MA BrAsA
628585850 - sTA. susAnnA

MAcAnudo
664620067 - cAlellA

MAgMA
630428381 - pinedA de MAr

MArinA
937661440 - cAlellA

MAríTiM
937697030 - cAlellA

MAriTiM ii
937612351 - MAlgrAT de MAr

MAs cánovAs

607969681 - pinedA de MAr

MAs pi
937671568 - pinedA de MAr

Mc donAld’s
937677026 - sTA. susAnnA

Mc donAld’s cAlellA
937664067 - cAlellA

Mc gregor’s
937661734 - cAlellA

Milán
937610990 - MAlgrAT de MAr

MolinA cAMpos
628194952 - cAlellA

Moon
937614493 - MAlgrAT de MAr

MuniesA espAi gAsTronòMic
692685059 - MAlgrAT de MAr

nolo
937654659 - MAlgrAT de MAr

nou rAnXo
937678500 - sTA. susAnnA

nou wok
937679378 - sTA. susAnnA

núriA
937654883 - MAlgrAT de MAr

pAlAcio de orienTe
937624486 - pinedA de MAr

pepe pollo
937677090 - sTA. susAnnA

pepeT
937671741 - pinedA de MAr

pepeT 2
937671623 - pinedA de MAr

punT de TroBAdA lA fArinerA
937645439 - TorderA

punTA del riu TorderA
937653481 - MAlgrAT de MAr

reverTer 
937671915 - pinedA de MAr

reverTer 2
937620230 - pAlAfolls

roMA
937655366 - MAlgrAT de MAr

sABioTe
937671440 - pinedA de MAr

sAnT JoAn
937661342 - cAlellA

sAó
937690596 - cAlellA

sApore d’iTAliA
937661162 - cAlellA

sis
937677641 - sTA. susAnnA

sis-B
937611849 - MAlgrAT de MAr

solfinA
937620096 - pAlAfolls

TAsTAMAr 
937614607 - MAlgrAT de MAr

The cArAvAn
937625336 - pinedA de MAr

Tic-TAc
937660808 - cAlellA

TrAdescÀnTiA
937672325 - pinedA de MAr

vicTor Trochi
937652239 - pAlAfolls

visTAMAr
937653713 - MAlgrAT de MAr
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Albergínies farcides de carn i pernil

INGREDIENTS pER a 4 pERSoNES:

- 2 albergínies 
- 300 g de carn picada
- 50 g de pernil curat
- 1 ceba 
- 1 gra d’all
- 3 cullerades de salsa de 
tomàquet 

- oli d’oliva, sal, pebre
- formatge ratllat

- Beixamel: 3 cullerades 
d’oli d’oliva, 2 cullerades 
de farina, ½ l de llet, i nou 
moscada

ELaBoRaCIÓ

- partim les albergínies per la meitat, afegim oli i sal, i les 
posem al forn  a 180º . quan estiguin a punt, les buidem  i  
tallem la polpa ben picadeta. reservem.

- en una paella amb oli, posem  l’all i la ceba, i la deixem 
sofregir una  estona. hi afegim la carn picada i quan esti-
gui cuita incorporem el pernil, la polpa de les albergínies, 
la salsa de tomàquet, i salpebrem al gust.

- per preparar la beixamel:
posem una mica d’oli, incorporem poc a poc la farina i la 
llet, sense deixar de remenar (per evitar grumolls), afe-
gim, sal, pebre i finalment la nou moscada. el secret  és  
afegir al farcit de les albergínies una cullerada de la bei-
xamel, així  aconseguirem una carn més sucosa.

- Arriba el moment de farcir les albergínies, que posarem 
en una plata de forn cobertes de beixamel, formatge rat-
llat i a gratinar fins que quedin ben daurades.

És un plat fantàstic!

Bon profit!
Manoli Bustamante

 · El fogó de la Marina · liceu a la fresca

Fira Màgica de santa susanna

la SElVa - MarESME

L‘òpera del “Liceu a la fres-
ca” ha arribat  aquest estiu a 121 
municipis de Catalunya i Menor-
ca amb La Bohème. S’ha pogut 
seguir, entre d’altres municipis, 
a Blanes, Lloret de Mar, Pineda 
de Mar, Tordera, Santa Susanna i 
Sant Pol de Mar.

Roger Guasch, director del 
Gran Teatre del Liceu, ha destacat 
que la iniciativa és una inversió 
per a ells perquè serveix per por-
tar el Liceu al territori i per crear 
afició. Guasch ha dit que el pres-
supost és de 70.000 euros i ha as-
segurat que és una inversió. 

La directora artística del Liceu, 
Christina Scheppelmann, ha asse-
gurat que aquesta iniciativa „és 
una oportunitat única i una mes-
cla per donar emocions d‘òpera a 
un públic més ampli i de fora del 
Liceu. En aquest sentit, ha decla-
rat que “l‘òpera no és només per 
experts i entesos, sinó per a tots”. 

L‘enregistrament és en copro-
ducció del Gran Teatre del Liceu 
amb la productora Jack Fébus i en 
col·laboració amb Mezzo. La gra-
vació es va fer amb vuit càmeres, 
totes ubicades a la sala del teatre: 
cinc a platea, un braç entre l‘am-
fiteatre i el segon pis, una al segon 
pis i una grua al prosceni dret, 
també del segon pis. Guasch ha 
recalcat que en aquest enregistra-
ment es va fer una primera prova 
amb una càmera de 360 graus i 
s’explica el seguiment d‘un cantant 
des que arriba al teatre fins que 
acaba l‘òpera. 

La temporada passada el Liceu 
va reformular l‘activitat “Liceu a 
la platja” al “Liceu a la fresca”. La 
prova pilot del passat any va por-
tar ‚La Traviata‘ a 13 poblacions de 
Catalunya. 

La Bohème, de Giacomo Puccini

La Bohème és una de les òpe-
res més populars de Giacomo 

Puccini i una de les més cèlebres 
del món. Consta de quatre actes i 
té una durada de gairebé dues ho-
res i mitja. Se la considera un dels 
símbols universals d’aquest gènere 
musical i al Liceu s’ha representat 
en 257 ocasions.

La Bohème es va estrenar l’any 
1896 a Torí i a Barcelona, al Li-
ceu, l’any 1898. L’acció se situa al 
Barri Llatí de París l’any 1830, en 
unes golfes, on neix l‘amor entre 
Rodolfo, el poeta, i la dolça Mimi, 
una veïna brodadora. Un grup de 
bohemis, entre els quals es troba 
el protagonista, amb els seus com-
panys Marcello, Schaunard i Co-
lline, conviuen en una mansarda 
amb el fred i la fam, sense poder 
pagar el lloguer. El contrapunt a la 
parella protagonista, que es debat 
entre la gelosia i la por de la malal-
tia de la noia, són la parella Mar-
cello, pintor, i Musetta, una femme 
fatale que acaba ajudant Mimi en 
els moments difícils. yy

SaNta SuSaNNa

Els dies 9 i 10 de juliol s’ha 
celebrat a la Masia de Can Ra-
tés de Santa Susanna la 15a 
edició de la Fira Màgica. Cada 
tarda-vespre hi ha hagut màgia, 
clown, salut mental, terapeutes, 
oracles…

Entre les actuacions progra-
mades: Macedònia, Peyu, Hotel 
Cochambre, Sergi Buka, Mela-
nie, Xicana i SP3 (Club Super 
3). La Fira Màgica va començar 
i va acabar amb actes relacionats 
amb la Pau.

Organitza TOCS i l’ajunta-
ment de Santa Susanna.

Segons Artur Vidal, portaveu 
de l’organització, “la Fira convi-
da a celebrar i agrair a la Mare 

Terra, a ballar i riure, a provar i 
sentir, a veure i gaudir, a experi-
mentar i compartir, a il·lusio-
nar-te i confiar en tot allò que et 
fa la vida més amable”.

Aquest any s’ha potenciat 
l’espai holístic sota la direcció de 
Xelo Lozano. yy

el liceu a la fresca a Santa Susanna. Foto Yoyo

Jardins de Can ratés. Foto Yoyo
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El tt Calella al campionat 
estatal de Blanes

2a Catalana 2016 - 2017

Xii Campionat 
d’Espanya 
d’Hoquei adaptat

Calella, Ciutat del 
Bàsquet 2018

la Ciutat esportiva de Blanes en plena competició. Foto Yoyo

la competició es va jugar al palauet. Foto Yoyo

el 2018 el CB Calella farà 90 anys. Foto aj. Calella

palafolls- Blanes de la darrera temporada. Foto Yoyo

blaNES

Blanes va acollir del 17 al 26 de 
juny els Campionats d’Espanya de 
Tennis Taula, uns campionats que 
feia pràcticament 20 anys que no 
se celebraven a Catalunya. Durant 
deu dies, la Ciutat Esportiva de 
Blanes va acollir únicament i ex-
clusivament aquesta competició 
amb més de 1.300 esportistes i els 
seus respectius acompanyants. Es 
van muntar 50 taules de joc repar-
tides en les diferents pistes que té 
la instal·lació blanenca.

El Suris Calella, format per la 
Gabriela Feher, Sofia Xuan Zhang, 
Alba Fernández i Jèssica Hernán-
dez, va arribar a la final de la Copa 
de la Reina derrotant equips com 
el Leka Enea, Balaguer o Linares. 
A la final, les calellenques van 
plantar cara al Cartagena però van 
acabar cedint per 3 a 0. 

L’equip juvenil femení també 
va arribar a la final on va caure 
amb el potent Vic TT per 3 a 1. 
L’equip format per Sofia Xuan 
Zhang, Alba Fernández i Núria 
Matas no va poder revalidar el 
títol aconseguit les dues últimes 
temporades tot i jugar a un bon 
nivell durant tot el campionat.

Per altra banda, Clàudia Pérez, 
cedida al Tramuntanta Figueres, 
va protagonitzar la final d’equips 
alevins que finalment es va em-
portar el Bahía de Cádiz per un 
ajustadíssim i emocionant 3 a 2.

En categoria Sub23, Sofia 
Xuan Zhang es va proclamar 
campiona individual derrotant 
a la final a Ana García del Vic. 
Alba Fernández va ser 3a, su-
mant 3 medalles de bronze, dues 
juntament amb Zhang (equips i 
dobles)

Adrià Mallorquí, fent parella 
amb Alberto Luño es va quedar a 
un pas de la medalla al perdre als 
quarts de final en la categoria de 
dobles.

La polèmica

El tècnic de TT Cassà, Carles 
Font, natural de Blanes i exjuga-
dor del TT Calella, va ser expulsat 
per un dels àrbitres de la compe-
tició per animar els seus jugadors 
en català.

En tennis taula, els entrena-
dors només poden donar ins-
truccions als seus jugadors als 
descansos. Mentre juguen, però, 
els poden animar. Font ho va fer 
en català i va acabar expulsat. Les 
seves paraules: Vinga, va, Andreu 
(jugador aleví), Som-hi! L’àrbitre, 
abans de fer-lo fora li havia dema-
nat que animés en castellà.  yy

PalafollS

El Blanes jugarà a Campro-
don i el Palafolls a Roses en el 
primer partit de la lliga 2016-17.

Els dos equips es tornaran 
a trobar tot i que el Palafolls va 
estar a punt de pujar a Primera 
Catalana i el Blanes va tenir un 
peu i mig a Tercera. L’enfronta-
ment directe es produirà a les 
jornades 9 i 26. A la primera 
volta a la Ciutat Esportiva de 
Blanes, i a la segona a Palafolls. 
Els dos equips estan treballant 
per tancar les noves plantilles. 
El campionat començarà el 4 de 
setembre. yy

PalafollS

Els dies 25 i 26 de juny se ce-
lebrà el XII Campionat d’Espanya 
de Powerchair Hoquei per clubs 
al Pavelló Esportiu El Palauet 
de Palafolls amb la participació 
dels clubs catalans ADB Barberà, 
Dracs Guttmann i Comkedem. 
També van participar en aquest 
Campionat d’Espanya per clubs, 
l’equip CP Alcobendas i els clubs 
valencians, Levante UD Masclets i 
HSRE Maguerit.

Tots els participants van de-
mostrar un gran domini de la ca-

dira de rodes elèctrica i l’estic. 

Abans de l’entrega de trofeus 
hi va haver una exhibició entre la 
Selecció Espanyola i un combinat 
All Stars del campionat. 

Els participants es van allotjar 
en establiments hotelers de Mal-
grat de Mar. El Club Patí Malgrat 
ha estat una de les ànimes per tirar 
endavant aquest campionat. En 
l’organització també hi han par-
ticipat la Federación Española de 
Deportes de Personas Disminui-
das Físicas i els dos ajuntaments. yy

CalElla

Calella serà Ciutat del Bàsquet 
Català del 2018. Així ho ha desig-
nat el Patronat de la Fundació del 
Bàsquet Català. Aquesta desig-
nació coincidirà amb el 90è ani-
versari del Club Bàsquet Calella, 
entitat promotora de la candida-
tura local que va rebre el suport de 
l’Ajuntament de Calella.

Lleida va ser la primera Ciutat 
del Bàsquet Català l’any 2000, i a 
partir de llavors l’han seguit Giro-

na, Mataró, Tarragona, Badalona, 
Manresa o Blanes. En la darrera 
trobada mantinguda pel Patronat 
de la Fundació del Bàsquet Català 
també s’ha designat Sant Cugat del 
Vallès perquè l’ostenti l’any 2017.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, ha valorat com a 
molt positiva aquesta designació i 
considera que ha estat un dels mi-
llors regals que Calella pot tenir 
en un any que la nostra ciutat és 
Vila Europea de l’Esport. yy
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Història del cava: L’èxit del “Xampany”

Com a resultat de l’èxit del 
vi escumós per segona fer-
mentació en ampolla, que al 
segle xVII dom Pérignon va 
desenvolupar a la champagne,  
van proliferar a aquella regió 
les vinyes dedicades al conreu 
de les varietats convenients i 
molts productors van  apun-
tar-se a la nova moda. 

En ocasió de la replantació de 
vinyes per causa de la plaga 
de la fil·loxera, que a partir de 
1860 va arrasar les vinyes de la 
regió, alguns productors com 
Pommery-Vrank van decidir 
abandonar la producció de vi 
negre per dedicar-se a varie-
tats apropiades per a vi escu-
mós, com el chardonnay.  la 
replantació es feia amb ceps  

americans que s’havien acos-
tumat a la presència de l’insec-
te, i s’empeltaven amb “tòries” 
de les varietats locals.

Algun dels noms dels primers 
productors han arribat fins 
al nostres dies convertits en 
marques propietat de multi-
nacionals. Per exemple Moët 
& chandon,  Veuve clicquot ,  
Krug, dom Perignon o Ruinart,  
grans marques de xampany  
són avui propietat de la multi-
nacional lVMH.  Resulta curiós 
saber que aquest grup (pro-
pietat de bernard Arnault)  és 
propietari també de més de 60 
marques del món de la moda 
i els perfums com christian 
dior, Givenchy, loewe, louis 
Vuitton, Kenzo,  Guerlain, etc.

A catalunya, el senyor codor-
niu va fer les primeres produc-
cions el 1872 i el mateix any a 
Mas Ferran de blanes,  l’Agustí 
Vilaret també començava l’ela-
boració de “xampany”.

Mas Ferran va ser arrendat a 
una empresa de Palafrugell 
i posteriorment venut a For-
tuny Hermanos  & cia. que van 
seguir elaborant vi escumós a 
partir de les vinyes que envol-
taven el mas.

A la dècada dels 60 l’empresa 
es denomina Mont-Ferrant 
s.A. i és adquirida per la família 
carulla (Gallina blanca) i pau-
latinament desapareixen les 
vinyes blanenques,  elaborant 
el cava amb vi del Penedès.

El capítol final és conegut, 
amb la venda de Reserva 
Mont-Ferrant s.A. a l’empresa 
Rixiraba s.A.,  amb seu a bil-
bao, que abans ja havia com-
prat l’empresa Parxet de teià, i 
que va procedir al tancament 
de les caves de blanes.

A blanes, però, va renéixer la 
vocació per al cava. Al 2006 
es va plantar una nova vinya 
amb vocació “cavista” i el 2009 
va aparèixer el primer escu-
mós fet amb raïm d’aquesta 
vinya blanenca: ses Vernes. Al 
nadal del 2015 naixia blanes 
signature el segon cava fet 
amb raïm de blanes que rei-
vindica l’origen del cava cata-
là a blanes.

Aquest estiu, refresca‘t amb el nou Cava rosat de Ses Vernes 

Blanes Signature

Campionat Català 
de llaguts

llorEt dE Mar

El Rem Santa Cristina lidera el 
Campionat Català de Llaguts un 
cop fetes les dues primeres proves 
disputades en aigües de Lloret de 
Mar i Torredambarra.

La competició va començar a 
Santa Cristina amb la participació 
de 57 tripulacions provinents de 
tot el litoral català amb més de 600 
esportistes.

L‘equip sènior masculí del Rem 
Santa Cristina, va guanyar una ac-
cidentada regata amb un temps de 

8:07.03, per davant de Xino-Xano 
Deltebre (8:39.04) i Natació Bada-
lona i Nàutic Flix que van xocar en 
la sortida del 3r gir.

A la segona regata - a Torre-
dambarra- es va imposar amb un 
temps de (08:11,51), per davant de 
Cambrils (08:17,25); Xino Xano 
Deltebre (08:23,14) i Nàutic Flix 
(08:23,49), refermant així el lide-
ratge a la lliga catalana amb 40 
punts.

Les noies sumen un quart i un 
segon lloc. yy

obertura del campionat a Santa Cristina. Foto M.a. Comas

Color Blanes X runners

Una imatge pel record. Foto Yoyo

blaNES

Blanes s’ha omplert de mú-
sica i color en la primera edició 
de la Blanes x Runners. La Color 
Blanes X Runners vol ser la cursa 
corporativa que representi la mar-
ca, en la línia dels esdeveniments 
esportius que tant d’èxit han tin-
gut durant els darrers anys arreu 
del món en ciutats com Barce-
lona, París, Roma, Amsterdam, 
Chicago o Los Angeles. Va sortir 
del passeig de Mar per iniciar un 

recorregut en un circuit urbà de 
5 kilòmetres, que els participants 
van fer de manera molt festiva i 
lúdica mentre se’ls anava llençant 
pols de diversos colors a ritme de 
música. Al final, a l’antic camp de 
futbol d’Els Pins, hi va haver una 
festa de cloenda per a tots els run-
ners amenitzada per un DJ.

Les persones al·lèrgiques po-
dien participar a la cursa sense 
problema, ja que el tipus de pols 

de colors que es llançava al llarg 
del recorregut era innocu. La 
seva composició és de midó de 
blat de moro (99%), colorants 
sense productes químics (0’5%) 
i perfum (0’5%). Amb tot,  l’or-
ganització recomanava que si hi 
havia algun participant que amb 
una certa sensibilitat a la pols, 
que prengués mesures per evi-
tar qualsevol irritació, com per 
exemple protegir-les les vies res-
piratòries i els ulls. yy
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DIA 14
Tordera
L’ALtre CLAvé. “AIres De 
tAngo. A les 22 h a la plaça 
Miquel Martí i Pol. 

DIes 15 I 16
Tordera
FestA De MAs reIxACh

DIA 15
Pineda de Mar
Arts D‘estIu: ConCert De 
sopA De CAbrA. Espai Sant 
Jordi. 22 h

Festes DeL bArrI DeL CArMe 
Tot el cap de setmana

Tordera
AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA FLAMA De FArners. 
A les 22 h a la plaça de l’Església.

Calella
ACtuACIó per A LA MAInADA 
Al passeig de Manuel Puigvert. 
17 h

projeCCIó De Flow (Secció 
oFICIAL De LLArgMetrAtges 
low coSt). Entrada gratuïta.
A la Sala Mozart, 18 h 

CLAsses De CIneMA per A 
espeCtADors. A la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament Vell, 19 h

projeCCIó De la habiTaCión 
(cicle premiatS de l‘any)
A la Sala Mozart, 20 h 

ConCert sIMFònIC A CàrreC 
De L’orquestrA sIMFònICA 
hArMonIA. Al pati de l’Escola 
Pia, 22 h. NEC 2016

CIneMA A LA pLAtjA AMb 
LA projeCCIó De hoTel 
Transsilvània 2 (en català 
i subtitulada en anglès). Dins 
la programació de NEC’16 i del 
Festival de Cinema de Calella.
A la platja Gran (entre Batlle i 
Creus), 22 h 

DIes 15 I 29
Malgrat de Mar
DesCobreIx eL Món De 
roALD DAhL. Biblioteca 19 h

DIes 15 I 16
Palafolls
Festes De MAs reIxACh

DIA 16
Calella
bAtejos De busseIg
A la Platja Gran, davant del 
Monument a la Sardana, 9 h

projeCCIons DeL FestIvAL De 
CIneMA Low Cost 
12 h, 16 h i 18 h 

curS d’enSenyament de 
bALLAr I repArtIr sArDAnes
Al passeig de Manuel Puigvert, 18 h

DIA 14
FestIvAL De bALLs 
MoDerns 
Plaça de la Vila · 20.30 h

DIA 15
FIrA ALIMentàrIA
De proDuCtes ArtesAns 
Plaça de la Vila · 16 - 22.30 h

CLon FestIvAL 
Roca d´En Maig · 22.15 h

DIA 16
CAntADA popuLAr 
D’hAvAneres tALLers 
Casa del Mar-Punta de Fenals 
18 h

nIts D’estIu: “unA 
HiStÒria de pel·lÍcula” 
Jardins de Santa Clotilde · 20.30 h

sArDAnes: CobLA vILA
De LA jonquerA 
Plaça de la Vila. 22 h

DIA 17
ConCert: CArLos LuIs 
ACotto 
Teatre de Lloret · 21 h

DIA 18
FestIvAL De bALLs 
MoDerns 
Roca d’en Maig · 18 h

DIA 21
jAZZ quArtet: LAurA sIMó 
I FrAnCesC CApeLLAt trIo: 
“aFterGlow” 
Pati Anglès de la Biblioteca 
Infantil · 20 h

DIA 22
vIsItA teAtrALItZADA: 
“MIsterIós CrIM A LA 
manSió GarriGa” 
Museu del Mar · 21 h

FIrA ALIMentàrIA De 
proDuCtes ArtesAns 
Plaça de la Vila · 16-22 h

espeCtACLe rIALLADes 
Biblioteca Municipal · 18 h

FestA MAjor De sAntA 
CrIstInA

DIes 22 i 23
ConCerts bArrAques 
Roca d’En Maig · 22.30 h

DIA 23
sArDAnes 
Plaça de la Vila · 22 h

pAssADA DeLs obrers De 
sAntA CrIstInA 
Centre Vila · 22 h

toquen A Correr popuLAr 
sArDAnes: 
CobLA bIsbAL jove 
Pl. Ajuntament · 22.30 h

DIA 24
proceSSó marÍtima 
Platja de Lloret · 8 h

regAtA De LLAguts 
s’AMorrA AMorrA

MIssA soLeMne AMb eL 
cor “alBa de prima”
Ermita de Santa Cristina

tornADA De LA proCessó 
marÍtima
Platja de Santa Cristina · 12 h

regAtA De LLAguts 
s’AMorrA AMorrA (dones)

regAtA 35è Creuer 
s’AMorrA AMorrA optIMIst

bALL De pLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h

sArDAnes CobLA FLAMA De 
FArners: Plaça de la Vila · 20 h

DIA 25
pAssADA DeLs obrers De 
sAnt eLM Centre Vila · 22 h

CAntADA D´hAvAneres 
Sa Caleta · 22.30 h

DIA 26

oFrenA MArInerA
Platja de Lloret · 13.30 h

bALL De pLAÇA 
Plaça de la Vila · 19.30 h

sArDAnes: LA prInCIpAL De 
LA bIsbAL
Plaça de l’Ajuntament · 20 h

espeCtACLe pIrotÈCnIC
Platja de Lloret · 22.30h

ConCert De CobLA I 
MÚsICA CAtALAnA
LA prInCIpAL De LA bIsbAL
Sa Caleta · 23 h

ConCert: bAnDA 
SoutHend For SoyS 
sChooL
Plaça Pere Torrent · 18 h

DIA 29
22è ConCert sAntA MArtA 
Ermita de Santa Cristina. 20 h

vIsItA teAtrALItZADA: 
“MIsterIós CrIM A
la manSió GarriGa”
Museu del Mar · 21 h

FIrA ALIMentàrIA De 
proDuCtes ArtesAns
Plaça de la Vila · 16-22 h

CLon FestIvAL
Roca d’En Maig · 22.15 h

DIA 30
sArDAnes CobLA Plaça de la 
Vila · 22 h

blaNES

l’aGENda

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

llorEt

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MarESME

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

FestA MAjor De 
sAntA AnnA

ACtIvItAts DeL 22 AL 28

ConCurs De FoCs 
D’ArtIFICI
Dies 22, 23, 24, 25 i 26. 22:30

ensorrA’t
Dies 21, 22, 23, 24 i 25

FIrA D’AtrACCIons
Del 14 al 31 als Pins.
Del 14 al 7 d’agost al pg. de Mar

FIrA D’ArtesAnIA
Dies 16 i 17, 22 al 26, 30 i 31 
de 12 h a 24 h 

vIsItes guIADes bLAnes 
portAL De LA CostA brAvA
16 i 30 de juliol. 20 h
Gratuïtes amb reserva 
prèvia. Places limitades. Més 
informació: Oficina de Turisme

MInI CLub
Fins al 31 d’agost 

tALLers InFAntILs
Dies 14, 21 i 28
Passeig Cortil i Vieta

FIns eL DIA 28
exposICIó FotogràFICA 
troFeu quILLAt
Casa Saladrigas

DIA 16
nIt De L’esport
Ciutat Esportiva (18:30)

pLAntADA De teLesCopIs 
Castell de Sant Joan. 21 h

DIes 16 I 17
torneIg De FutboL 
pLAtjA.
Platja central

DIA 17
ACte A FAvor De 
LA FunDACIó josep 
CArrerAs. presentACIó 
DeL LLIbre D’Art De joAn 
gAItán I Les ACtuACIons 
De ruth CerDán 
acompanyada a la 
guItArrA De joAn vIssI.
Teatre municipal 11 h

DIA 24
MAtInAL De MArxA 
nòrDICA
Ciutat esportiva. 8:30 h

DIA 30
Ballada country
Passeig de Mar. 22 h
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3a nIt De tApes. Al Mercat 
Municipal, 19 h – 00.30 h

CLoenDA DeL CALeLLA FILM 
FestIvAL
A la Sala Mozart, 19.30 h

sArDInADA I CAntADA 
D’hAvAneres
A l’esplanada annexa al Camp de 
Futbol de Mar, 21 h

ZomBieS party (BeacH 
FeStival) Al Xiringuito 9. 
22 h – 00 h

Pineda de Mar
24a FestA DeL MAr
Activitats tot el dia

gIMCAnA FotogràFICA: 
Descobreix tots els racons 
amagats de Poblenou. 18 h

teAtre: “Servei a domicili”
Al Centre Cultural i Recreatiu. 22 h. 
i diumenge 17, a les 19 h. 
*També es representarà els dies 
23, 24, 30 i 31.

jugAr és per A tothoM, 
a càrrec de Danila Belli
c/ Joan Maragall, 19, 18 h

Palafolls
II trobADA De perCussIó De 
DIAbLesFoLLs. 
A les 19 h, punt de trobada i 
sortida per a la cercavila a la placa 
Major.

DIes 16, 23 I 30
Malgrat de Mar
ConCert per A CobLA. 
Can Campassol 20:30 h

DIA 17
Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h

Tordera
29a  trobADA De gegAnts.  
Plantada a les 18 h al carrer Gaudí 
cantonada Alcalde Vendrell i a les 
18.30 h cercavila 

Calella
puIgvert, AuDICIó De 
sArDAnes
Al passeig de Manuel. 19.30 h

santa susanna
AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA pALAFoLLs. 
A la plaça Catalunya. 19,30 h

DIes 17, 23 I 31
Malgrat de Mar
Curset InFAntIL De 
sArDAnes. Can Campassol. 20 h

DIA 18
Pineda de Mar
DIbuIxeM eLs Contes De 
roALD DAhL.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

ACtIvItAt InFAntIL: Creació 
d‘instruments musicals de 
percussió amb material reciclat, 
Centre Cívic Poblenou. 18:30 h

santa susanna
Contes I CAnÇons: La Mar a 
Terra, a càrrec de Rahmon Roma. 
A la plaça Catalunya. 18.30 a 20 h.

Palafolls
tALLer ACtIvA‘t CAn bAtLLe. 
FotogrAFIA

DIA 19
Pineda de Mar
MÚsICA en vIu
Plaça Espanya. 19:30 h

santa susanna
ConstruïM un petIt LLIbre 
D’ArtIstA: Taller de gravat, a 
càrrec de Mireia Córdoba. A la 
Biblioteca Municipal. 
De 18 h a 20 h 

DIA 20
Pineda de Mar
horA DeL Conte
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

SwinG i lindy pop, a càrrec 
de Tocats pel Swing. Centre Cívic 
Poblenou. 19 h

bALL D‘estIu A LA pLAÇA 
Música en viu amb PM Grup
Plaça Espanya. 19:30 h

tALLer De seguretAt I 
prIvACItAt A Internet, 
A càrrec de Marco Antonio 
Romero. Joan Maragall, 19  - 20 h

santa susanna
eL Meu prIMer CLub De 
LeCturA. A la Biblioteca 
Municipal. 18 h  - 20 h
 
Tordera
FestIvAL MuLtIpoLAr 
“Concert París” amb Jordi Ninus. 
Al pati interior de  la Biblioteca. 
A les 21.30 h

DIA 21
Pineda de Mar
CIneMA A LA FresCA
Plaça Espanya. 21 h

Tordera
L’ALtre CLAvé. nIt FLAMenCA 
a la plaça Miquel Martí i Pol. 
A les 22 h

bALLs trADICIonALs.  A la 
plaça de l’Església amb el grup 
Ameba. A les 22 h

santa susanna
CLub jove: El nen que va xatejar 
amb Jack Sparrow, de Francesc 
Puig Pelat. Lectura i booktrailer. A 
la Biblioteca Municipal. 18  - 20 h

DIA 22
Calella
ACtuACIó per A LA 

MAInADA. Al passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h

 revetLLA. Al passeig de Manel 
Puigvert (monument a la S
sardana), 19.30 h

ConCert optIMIstA, amb 
Tomeu Penya. Al Far, 22 h  

Pineda de Mar
tALLer InFAntIL: FLors I 
pLAntes De pAper
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Biblioteca Poblenou. 18 h

revetLLA popuLAr DeL 
bArrI De Les Creus
Durant tot el dia. Sopar i ball a la 
nit. Plaça de les Creus. Activitats 
tot el cap de semana.

Arts D‘estIu: MAg LArI 
preSenta “lari poppinS”
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h

santa susanna
boMboLLes, A CàrreC DeL 
CIrC petIt. A la plaça Catalunya.
18,30 h a 20 h. 

Palafolls
pujADA AL turo D‘en serrA 
Hora i punt de trobada a les 
20.45h davant de l‘antiga escola 
de Sant Genis.

DIA 23
Calella
revetLLA De sAnt jAuMe, 
sopAr I ConCurs De 
FAnALets. Al passeig de Manuel 
Puigvert, 21 h

AuDICIó De sArDAnes 
A CàrreC De LA CobLA 
ConteMporànIA.  I a les 22 h

Pineda de Mar
Iv pIneDA ressonA. Trobada 
de grups de percussió d‘arreu de 
Catalunya: actuacions, cercavila, 
sopar i fi de festa amb DJ.
Pati de Can Comas

DIA 24
Calella  
AuDICIó De sArDAnes 

A CàrreC De LA CobLA 
MeDIterrànIA. Al passeig de 
Manuel Puigvert, 19.30 h

Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
A la plaça de les Mèlies. 19.30 h

DIes 25 I 31
Malgrat de Mar
bALLADA De sArDAnes A CAn 
CAMpAssoL. 20:30 h

DIA 25
Palafolls
exCursIó en bICICLetA per 
AnAr A veure eLs FoCs De 
bLAnes. Se sortira a les 21 h des 
de la plaça Joaquim Ruyra. 

DIA 27 
Tordera
FestIvAL MuLtIpoLAr. 
Passejada literària “Tordera, 
paisatges emocionals” amb Quim 
Haro, Elena Serra i Joan Colomer 
Camarassa i la col·laboració de 
l’ACR Pere Cot. A les 21.30 h des
de la Biblioteca de Tordera. 

DIes 28, 29, 30 I 31
santa susanna
FeM’16 sAntA susAnnA. I Fira 
Familiar, al Torrentó de Can Gelat.

DIes 29 I 30
Palafolls
MerCAt De LLIbres De 
segonA Mà De L‘AMpA Ins 
Font DeL Ferro.
A la plaça de el Cafè de 19  - 22 h.

DIA 29
Pineda de Mar
Arts D‘estIu: ConCert 
D‘AInhoA ArtetA
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h

Calella
ACtuACIó per A LA MAInADA 
Al passeig de Manuel Puigvert, 
17 h

22es HavanereS de pequÍn 
AMb eLs pesCADors De 
l’eScala i port-Bo. 
A la riera de Capaspre, 21.30 h

ConCert LLACh I serrAt 
A LA LLuM DeL FAr, AMb 
IhsAnLuLu. Al Far, 22 h 

Tordera
ACtIvItAts De tArDA I nIt A 
sAnt ponÇ

AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA bAIx eMporDà. 
A les 22 h a la plaça de l’Església.

DIA 30
Palafolls
ApLeC MArIA sAbAterA 2016

A les 20 h, actuació de la Cobla 
Conrad saló i de la Cobla 
palafolls.  
A les 21.30 h es podra gaudir
del repertori de la Cobla de 
premià i la Cobla palafolls. 

Pineda de Mar
vII trobADA De bArques A 
veLA LLAtInA
Platja dels Pescadors (matí)

revetLLA popuLAr De L‘AC 
ntra. Sra. de loS doloreS y 
el criSto yacente
Av. Hispanitat (davant de Cal 
Vedat). Tarda-nit

5a CAntADA D‘hAvAneres
Platja dels Pescadors. 22 h

Calella
22a nIt MArInerA a benefici 
de la Creu Roja, amb el grup 
Les Veus del Mar. Al passeig de 
Manuel Puigvert, 21 h

Tordera
ConFerÈnCIA De FestA 
MAjor sobre Cal Terrassà a les 
19:30 h al Teatre Clavé. 

bALLs trADICIonALs.  A les 
22h a la plaça de l’Església amb el 
grup Nou Quartet. 

DIA 31
Calella
espeCtACLe street DAnCe
A la plaça de l’Ajuntament, 18 h

AuDICIó De sArDAnes
Al passeig de Manuel Puigvert, 
19 h

Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h

Malgrat de Mar
trIAtLó popuLAr
Comença a la plaça Xesco Boix 
9:15 h

DIes 5, 6, 7 I 8 D’Agost
Tordera
FestA De sAnt DAnIeL. FestA 
major de jalpÍ. A la pista 
Mina Jalpí. Activitats populars i 
tradicionals.

l’aGENda

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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dr. JoSEP MarèS bErMúdEz
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Salut

En la primera setmana de 
juliol encara hi ha sis nens 
ingressats a Catalunya per 

símptomes neurològics deguts a la 
infecció per enterovirus, tres d’ells a 
la UCI. L’evolució és favorable. Fins 
ara s’han comunicat un total de 104 
nens menors de 6 anys afectats per 
aquesta manifestació neurològica 
de l’enterovirus. Afortunadament 
en la gran majoria dels casos la re-
solució ha estat completa i sense 
seqüeles.

Els enterovirus són un tipus 
de virus que circulen àmpliament 
entre la població. Són la causa més 
freqüent de les síndromes febrils 
que pateixen els nens, i produeixen 
malalties habitualment molt benig-
nes com la coneguda malaltia boca-
mà-peu, la herpangina o quadres de 
faringitis, processos febrils amb af-
tes bucals, amb erupcions cutànies 
diverses, de vegades amb vòmits o 
diarrea i molt ocasionalment me-
ningitis vírica. Habitualment, l’evo-
lució d’aquestes infeccions és lleu, es 
resol espontàniament i sense seqüe-
les. En rares ocasions, s’ha observat 
l’aparició de quadres neurològics 
més greus però la major part d’in-
feccions per enterovirus no provo-
quen alteracions neurològiques i, si 
ho fan, solen ser quadres lleus. 

Hi ha més de 100 tipus diferents 
d’enterovirus, que provoquen simp-
tomatologia diversa, i en els darrers 
anys s’han descrit en països com 
EEUU, Canadà i en alguns països 
europeus la circulació temporal en 

determinades regions d’alguns tipus 
associats a quadres més greus i amb 
símptomes neurològics.

Al febrer de 2016 es va produir 
a Catalunya un cas amb lesions 
neurològiques greus i amb seqüe-
les permanents produït pel tipus 
d’enterovirus D68. No s’ha detectat 
cap cas més per aquest tipus viral 
i per tant ha estat un cas aïllat que 
no te cap relació amb els casos que 
s’han produït posteriorment. A 
partir del més d’abril es varen co-
mençar a detectar casos de nens 
amb infecció per altres enterovi-
rus amb símptomes neurològics a 
conseqüència d’una inflamació del 
cervell anomenada rombencefali-
tis. Aquestes infeccions han estat 
produïdes per enterovirus del tipus 
A, podent-se identificar en alguns 
nens el tipus A71. La gran majoria 
de les infeccions per aquest tipus vi-
ral afortunadament no provoquen 
símptomes neurològics, però per 
raons no ben conegudes, en alguns 
nens sí ho acaben fent. Aquests 
nens presenten somnolència molt 
marcada, tremolors, sacsejades, de-
bilitat, dificultats per caminar o per 
empassar, tot plegat acompanyat de 
febre i eventualment d’erupcions a 
la pell i butllofes a la boca. Així i tot 
la gran majoria d’aquests nens es re-
cuperen sense seqüeles. Però alguns 
d’ells, degut a que la inflamació del 
cervell afecta el tronc cerebral que 
controla les funcions vitals com la 
parla, la deglució i la respiració, po-
den requerir suport respiratori amb 
ingrés a la UCI fins la resolució dels 
símptomes.

Per aquest motiu el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya ha activat una comissió 
de seguiment formada per experts 

pediatres i microbiòlegs, ha esta-
blert un protocol de detecció i trac-
tament precoç dels quadres amb 
afectació neurològica més greu, que 
s’ha remès al conjunt de la xarxa as-
sistencial de tot el país, i ha reforçat 
la vigilància epidemiològica. Tots el 
centres sanitaris de Catalunya estan 
en alerta per la detecció dels casos 
sospitosos i comparteixen un proto-
col únic d’actuació en cas de sospita 
d’un nen amb símptomes.

Els nens sans poden i tenen que 
fer vida normal, anar a la escola, a 
les activitats extraescolars, a l’esplai, 
de colònies... Només en cas que un 
nen o nena tingui febre, cal que es 
quedi a casa i que s’eviti el contacte 
amb altres nens petits mentre duri 
el procés febril. Per evitar el contagi 
cal reforçar les mesures higièniques 
que ja són molt habituals en les es-
coles o llars del nostre país: rentar-se 
freqüentment les mans amb aigua i 
sabó o solucions alcohòliques, espe-
cialment després d’anar al lavabo i 
canviar bolquers; tapar-se la boca i 
el nas amb un mocador d’un sol ús 
en cas d’esternut, o bé amb la part 
interna del colze, però mai amb les 
mans, ja que és la via de contagi del 
virus a altres persones.

Tot i l’alarma social generada per 
la detecció en aquests mesos d’un 
nombre més elevat de nens amb 
símptomes neurològics més greus i 
inusuals, la resolució d’aquests qua-
dres està essent molt bona, el pro-
tocol d’actuació ha permès unificar 
els tractaments a tots els centres, la 
majoria dels nens amb infecció no 
presenten símptomes neurològics, 
i el nombre de nous casos ja s’està 
reduint molt ràpidament en les últi-
mes setmanes. Cal estar alerta, però 
podem estar tranquils. yy

Podem estar tranquils amb el 
brot d’enterovirus?
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tRANsPORts PÚblIcs - autobuSoS

línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

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

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

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

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

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

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

Tordera – Plaça Lluís Companys 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08

Blanes – Estació d’Autobusos 09.45 11.15 13.45 15.45 17.45 19.45

Hospital Comarcal de Blanes 09.59 11.59 13.59 15.59 17.59 19.59

línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

Hospital Comarcal de Blanes 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

Blanes – Estació d’Autobusos 08.15 10.15 12.15 14.15 16.15 18.15

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

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

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

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

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

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

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

calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ tordera ▶ blanes (Hospital)

blanes (Hospital) ▶ tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ calella (Hospital)

blanes ▶ barcelona (Aeroport del prat) ▶ blanes

Aeroport del Prat (T1) - 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 - 16.40 16.40 18.15 19.45 22.30 - -

Aeroport del Prat (T2) - 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 16.30 - 16.55 16.55 18.30 20.00 22.30 - -

Estació del Nord 9.00 - - - - 14.00 - - 17.00 17.30 17.30 19.00 - 23.00 - -

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) 9.05 - - - - 14.05 - - 17.15 17.35 17.35 19.05 - 23.15 - -

Calella 10.05 10.38 11.35 12.35 13.38 15.05 16.35 17.38 18.08 18.25 18.35 19.55 21.08 0.08 - -

Pineda de Mar 10.12 - 11.42 12.42 - 15.12 16.42 - - 18.32 18.42 20.02 - - - -

Santa Susanna 10.23 10.58 11.53 12.53 13.58 15.23 16.53 17.58 18.28 18.43 18.53 20.13 21.28 0.28 - -

Malgrat de Mar 10.25 11.00 11.55 12.55 14.00 15.25 16.55 18.00 18.30 18.45 18.55 20.15 21.30 0.30 - -

Blanes 11.00 - 12.25 13.25 14.30 15.50 17.25 18.30 19.00 19.15 19.20 20.45 22.00 0.45 - -

Blanes 3.30 5.00 6.00 7.00 - - 9.30 10.00 - 12.30 - 14.30 15.45 17.00 17.00 19.00

Malgrat de Mar 3.43 5.13 6.13 7.13 7.58 9.28 9.43 10.18 11.58 12.43 14.28 14.48 15.58 17.13 17.13 19.13

Santa Susanna 3.45 5.15 6.15 7.15 8.00 9.30 9.45 10.20 12.00 12.45 14.30 14.50 16.00 17.15 17.15 19.15

Pineda de Mar - 5.25 - 7.25 - - 9.55 10.30 - 12.55 - 15.00 - 17.25 17.25 -

Calella 4.10 5.30 6.40 7.30 8.25 9.55 10.00 10.35 12.35 13.00 14.55 15.05 16.25 17.30 17.30 19.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - - - 8.25 - 10.55 10.55 11.35 - - 15.55 16.05 - 18.25 18.35 20.40

Estació del Nord - - - 8.30 - 11.00 11.00 11.40 - - 16.00 16.10 - 18.30 18.40 20.45

Aeroport del Prat (T2) 5.20 6.35 7.50 9.00 9.35 11.30 11.30 - 13.35 12.05 - 16.40 17.35 19.00 19.10 21.15

Aeroport del Prat (T1) 5.30 6.45 8.00 9.10 9.45 11.40 11.40 - 13.45 14.15 - 16.50 17.45 19.10 19.20 21.25

Circula cada dia menys divendres                  Només circula els divendres                  Només circula diumenges i festius
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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
outlEt PErfuMS
C. Major

tordEra
MIlar tordEra 
Camí Ral
GabIMEdI
Plaça Lluís Companys
bar Sakkara
Camí Ral (cantó del Dia)
XuXES
Plaça de la Concòrdia

maresmemaresme

també
al teu
costat!

Farmàcies de guàrdia
CalElla     PINEda dE Mar tordEra (SERVEI DIüRN) - MalGrat dE Mar

adreces i telèfons 
CAlellA

adreces i telèfons 
ToRDeRA

MAlGRAT De MAR

Juliol / Agost Juliol / Agost

farmàcia PlaNaS 
C/ Església, 360
Tel: 93 766 20 93
farmàcia NoGuEra
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 93 769 47 54
farmàcia MEla 
C/ Balmes, 151
Tel: 93 766 14 98
farmàcia CaStEllS 
C/ Bruguera, 226
Tel: 93 769 11 70
farmàcia Noé
C/ Església, 116
Tel: 93 769 07 91
farmàcia ColÓN
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 93 766 20 46

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 SEtÓ 
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

VIVaS
Noé
CaStEllS
NoGuEra
NoGuEra
MEla
ColÓN
Noé
PlaNaS
NoGuEra
MEla
MEla
ColÓN
Noé
PlaNaS
CaStEllS
MEla
ColÓN
ColÓN
Noé
PlaNaS
CaStEllS
NoGuEra
ColÓN
Noé
Noé
PlaNaS
CaStEllS
NoGuEra
MEla

SEGarra
llobEt
CoSta
VIVaS
VIVaS
fraNCItorra
badIa
fraNCItorra
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ENtrEVISta a raIMoN MIraNda (DIRECTOR DE CINEMA I IMPuLSOR DEL FESTIVAL DE CuRTMETRATGES A PINEDA)

“amb Major, 57 recuperem la memòria històrica 
de Pineda i la dels seus protagonistes”

raimon Miranda. Foto almudena Montaño

alMudENa MoNtaño INdIa

Es defineix un apassionat del cinema, 
però quan parles amb ell, de seguida 
veus que no només li apassiona el setè 
art sinó qualsevol manifestació cultural 
i artística. Per això Raimon Miran-
da acaba d’aportar a la cultura dues 
apostes interessants. D’una banda, ha 
organitzat el tercer Festival Internacio-
nal de curtmetratges a Pineda de Mar 
-CinemArt-, i de l’altra, ha recuperat 
la memòria històrica de Pineda amb la 
creació del curtmetratge Major 57, que 
es va estrenar el 29 de juny durant la 
inauguració del festival.

Què és el que més li ha atret dels 
dos protagonistes de Major 57, 
Sara Llorens i Manuel Serra i Mo-
ret, per dedicar-los un curtme-
tratge de 13:50 minuts?
Va ser una parella excepcional que 
va viure a Pineda a principis del se-
gle XX. Dos grans intel·lectuals que 
es van avançar al seu temps. Ell va 
ser alcalde de Pineda i ella escrip-
tora i folklorista. Amb aquest curt 
hem volgut recuperar la memòria 
històrica i reivindicar la seva figura.

I què opinen els veïns de Pineda 
que han pogut veure el curt?
Ha tingut molt bona acceptació. 
Ara l’enviarem a diversos festivals 
a veure si així el donem a conèixer 
i es promociona. És l’única sortida 
que actualment tenen els curtme-
tratges.

Què vol dir?
Actualment el món del curtmetrat-
ge és molt complicat, ja que no hi ha 
gairebé sortides, i menys comercials. 
L’única via possible de difusió i re-
captació de diners són els festivals.

Ha estat difícil econòmicament 
poder tirar endavant aquest pro-
jecte?
Sí. La veritat és que en principi tení-
em la idea de fer un llargmetratge, 
però com que no hem rebut la sub-
venció que esperàvem vam decidir 
fer el curt. Però, tan punt la rebem, 

continuarem el projecte inicial fins 
fer el llargmetratge. Crec que serà 
un gran treball.

Com vau fer el càsting dels perso-
natges que surten a Major 57?
Va ser molt fàcil. Són actors del 
Centre Cultural de Pineda. Els hi 
vam proposar i van acceptar ràpi-
dament. Els coneixíem perquè amb 
el meu soci de la productora Mont-
palau Films, Marçal Mora, havíem 
anat a filmar una de les seves obres 
de teatre i ens va agradar tant que 
vam decidir proposar-los a ells re-
presentar tots els papers.

El que ha agradat molt és la banda 
sonora del curt. De qui és?
L’ha composat un músic de Cale-
lla, en Jordi López, conegut com 
Kumba. El dia de la presentació 
del curt, la van tocar en directe 
la coral de l’escola de música de 
Pineda i els professors. Va ser un 
moment màgic!

La presentació del curt coincidia 
amb el primer dia del Festival 
Internacional de curtmetratges a 
Pineda de Mar. Quina valoració 
feu d’aquesta tercera edició?
Estem molt contents de com ha 
anat. La valoració és molt positiva 
per l’increment del nombre d’espec-
tadors que han assistit a les projec-
cions dels curts i també per l’aug-
ment de la qualitat dels curts. És 
l’any de la consolidació definitiva. 

Quants curts han participat al 
festival?
Hem rebut més de 1.100 curtme-
tratges i hem seleccionat a 30 fina-
listes, que són els que es van pro-
jectar durant el festival. L’equip que 
fem la primera selecció el compo-
sem 10 persones que ens passem 
tot l’hivern visionant les pel·lícu-
les. que ens envien...

De quins països procedeixen les 
cintes?

Hem rebut projectes de 30 països 
diferents. 

Per què heu creat aquest festival?
Va néixer amb l’objectiu de donar 
a conèixer les joies cinematogràfi-
ques que petits i grans artistes fan 
arreu del món. També ens motivava 
crear aquest festival per poder veu-
re obres cinematogràfiques, perquè 
a Pineda en aquests moments no hi 
ha cap cinema estable. 

Després de l’èxit d’aquest any, es 
preveu una quarta edició?
I tant! Al desembre s’obre la convo-
catòria per a la quarta edició. Les 
bases es poden consultar a la web 
www.festivalcinemart.com.

Quins altres projectes porta entre 
mans?
Estic preparant un treball sobre la 
poetessa Ana Dodas, assassinada 
l’any 1986 a Montpeller quan no-
més tenia 23 anys. També m’agra-

daria realitzar un documental so-
bre la vida de Joan Coromines, un 
dels filòlegs més importants de Ca-
talunya, i un dels personatges més 
influents de Pineda, juntament amb 
la Sara Llorens i en Manuel Serra i 
Moret.

I aquests se sumarien als altres 
documentals que ja teniu.
Sí, hem rodat Tal com Raja, un do-
cumental sobre els temes que pre-
ocupen actualment a la societat. 
També Joan Cassola, música als 60, 
sobre aquest músic de Pineda que 
actualment viu a prop de Lleida; i 
un documental sobre la cadena hu-
mana organitzada per l’Assemblea 
Nacional Catalana de Pineda.

A banda dels documentals i 
guions de curtmetratges, a Pine-
da també el coneixen per redactar 
la secció cultural de la revista mu-
nicipal Ponent.
Sí, m’encarrego de l’apartat cultural 
i també de la publicitat de la revis-
ta Ponent. I, sobretot,  estic molt 
endinsat en el projecte de la pro-
ductora Montpalau Films, que vam 
crear fa tres anys juntament amb el 
càmera Marçal Mora. yy

Guanyadors del III 
Festival Internacional 
de Curtmetratges a 
Pineda de Mar

El guanyador d’enguany del 
primer premi Vila de Pineda 
ha estat la cinta Shoot Granny, 
de Gregoine Monel i Olivier 
Kowalczyk. A la categoria de 
comèdia, el curtmetratge pre-
miat ha estat Abre fácil, de Álva-
ro Carrero. El premi d’animació 
ha estat per Carlos Laskano per 
l’obra Lali. Mentre que en la 
categoria del públic el primer 
premi se l’ha emportat Mateu 
Ciurana per Bernadeta.  

imatges de la gravació. Fotos Joan Caimel


