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Festa Major i Fira a Calella

Refugiats
La Diada batega amb força

TURISME P. 5

TuRisMe FiDeL

ESPoRTS P. 25

segona CaTaLana
El CD Palafolls comença una nova 
temporada després d’haver tancat el mes 
de juny la millor temporada de la seva 
història. En els dos primers partits, un 
empat i una derrota. En aquesta mateixa 
categoria també hi juga el CD Blanes.

El 47% dels turistes que visiten el Maresme repeteixen destinació. A l’agost 
l’ocupació hotelera ha estat del 95%, 5 punts més que l’agost del 2015.

Pubilles i hereus, bestiari i gegants. Foto Tino Valduvieco

Manifestació de Salt. Foto Joan Aureli (ANC)

Camp de refugiats d’Skaramagas (Grècia)

La ciutat de Calella es prepara per viure amb la màxima intensitat la Festa Major de la Minerva i la Fira de 
Calella i l’Alt Maresme. Tots dos esdeveniments coincideixen en el temps, del 22 al 25 de setembre, tot i que 
tenen programes i propostes diferenciades. El tret de sortida de la Festa Major serà el dijous dia 22 a la tar-
da amb el pregó infantil a càrrec dels alumnes de l’Escola Freta. Al vespre hi haurà el pregó de Festa Major, 
aquest any a càrrec del teixit esportiu del municipi amb el motiu del Calella 2016 Vila Europea de l’Esport.
Anvers, Dublín i Praga són les tres ciutats convidades enguany a la Fira de Calella i l’Alt Maresme. El fil con-
ductor “Turisme i identitat”. Més informació i el programa complet de les dues propostes, a les pàgines 15, 16, 17 i 18.

Dues membres de l’Agrupament 
Escolta de Calella han viatjat a un 
camp de refugiats de Grècia per 
fer jugar a la mainada. Formaven 
part d’un grup de 17 persones en 
què també hi havia cinc escoltes 
de Blanes. A la contra, ens expli-
quen les seves vivències. Pàg  32

Les grans manifestacions dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015, han tingut 
continuïtat. Enguany ha estat un acte descentralitzat en cinc punts del 
país, tots multitudinàris i recordant el gran objectiu d’aquestes mobilit-
zacions, la independència de Catalunya. La mobilització, organitzada 
per l’ANC i Òmnium, es va fer a: Lleida, Berga, Salt, Tarragona i Barce-
lona. Més informació a la pàgina 3.
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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

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

Els refugiats: Una ferida sagnant

El seguiment de les notícies sobre els conflictes violents al món no ens 
preparen pas per la colpidora conseqüència d’aquelles batalles. Milers 
de persones es queden sense res: ni casa, ni feina, ni diners, ni terra, 
ni família. Fugint de la guerra es troben davant fronteres tancades i 
“camps de refugiats”.

Segons la Unicef, 100.000 nens sense família en formen part.

És per això que fa bo de veure que a casa nostra hi ha gent sensible a 
aquest drama i amb voluntat de cooperar per ajudar.

Diverses entitats en les poblacions que abasta aquesta publicació, han 
fet activitats per conscienciar del problema o directament per ajudar 
en camps. 

Ara que els refugiats són uns altres, potser seria bo recordar quan els 
refugiats vam ser nosaltres. El 1939, en acabar la nostra guerra civil, 
els republicans que traspassaven la frontera fugint de les tropes fran-
quistes, van ser rebuts pels gendarmes francesos amb el famós “allez, 
allez”  tot conduint-los cap a les platges d’Argelers i Barcarès (avui zo-
nes turístiques de Canet Plage) sense aigua ni menjar. Fins al cap de 
tres dies no va arribar el primer camió amb pa. Molts van morir de di-
senteria.

No s’hauria de repetir. yy

ruta guiada dels empestats. Foto ramon ruscalleda

MALGRAT DE MAR

Aquest agost, coincidint amb 
la Festa Major de Malgrat de Mar, 
s’ha fet la 5a edició de la Festa dels 
Empestats gràcies a la col·labora-
ció d’un centenar de voluntaris. 
L’acte va reunir 550 persones que 
es van traslladar a l’època de la 
pesta bubònica.

Els Empestats han fet pública 
una nota després de les festes on 
es mostren decebuts per la manca 
de suport de l’ajuntament i de-
manen disculpes perquè no s’han 
pogut tirar endavant una sèrie 
d’activitats paral·leles a l’acte cen-
tral.

Joan Piña, portaveu de l’orga-
nització, explica que quan hi ha 
reunions amb el consistori, “no 
hi ha cap problema. Els inconve-

nients sorgeixen quan s’han de 
concretar els acords i no es fa. En-
guany la col·laboració de l’ajunta-
ment de Malgrat en aquesta festa 
ha estat la de pagar una part del 
llibret fotocopiat que s’ha lliurat 
amb l’entrada als participants i 
permetre l’ús de la via pública i 
d’edificis públics per realitzar la 
visita i les escenes”. 

Piña no descarta portar els 
Empestats a una altra població, 
“moltes altres poblacions ens aco-
llirien amb els braços oberts”.

REsposta dEl REgidoR

Albert Cuní considera que els 
Empestats no han seguit el camí 
correcte perquè han fet públiques 
les queixes sense parlar-ne abans 
amb l’ajuntament. “A mi, fins ara, 

ningú m’ha dit res. Crec que han 
equivocat els tempos. El més nor-
mal, si hi ha algun problema o 
diferència, es parlar primer amb 
l’ajuntament”.

Cuní recorda que cada mes 
de setembre les entitats i l’ajunta-
ment analitzen com han anat les 
festes i aquest és el moment de de-
batre tot el que hagi pogut passat. 
“Aquesta és una reunió general 
però també es pot parlar a nivell 
particular, el que passa és que jo 
encara no tinc constància oficial. 
Tot m’ha arribat des de fora”.

Albert Cuní vol que els Em-
pestats segueixin a Malgrat. “La 
meva voluntat i la del govern local 
és que els Empestats se segueixi 
representant a Malgrat de Mar”. yy

Polèmica al voltant dels 
empestats 2016 
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cATALUNyA

Les grans manifestacions dels 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015, han 
tingut continuïtat. Enguany ha es-
tat un acte descentralitzat en cinc 
punts del país, tots multitudinàris i 
recordant el gran objectiu d’aques-
tes mobilitzacions, la independèn-
cia de Catalunya. Com deia des de 
fa dies Jordi Sánchez, president de 
l’ANC, “és una manifestació des-
centralitzada, però unitària”.

La principal novetat, la pre-
sència del President de la Genera-
litat, Carles Puigdemont a Salt, i 
la de la Presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell a Tarragona. Fins 
ara, les dues màximes autoritats del 
país havien rebut als organitzadors, 
però no hi havien assistit. Enguany 
també hi ha participat l’alcaldessa 
de Barcelona Ada Colau, partidària 
del dret a decidir, però molt lluny 
de les proclames independentistes.

La mobilització, organitzada 
per l’ANC i Òmnium, es va fer en 
cinc punts del territori català: Llei-
da, Berga, Salt, Tarragona i Barce-
lona, municipis que van bategar al 

mateix temps “demostrant davant 
del món que som un país unit i viu, 
i que la societat civil està a punt per 
a la construcció d’un futur millor 
per a tothom”.

En total hi havia 44 trams di-
vidits en els cinc punts diferents. 
Cadascun dels trams tenia uns 
200 metres, aproximadament, ex-
ceptuant el tram final de 310 me-
tres. Tenint en compte la relació de 
la superfície amb la capacitat, s’ha 
calculat un aforament de 21.700 
persones a cadascun dels trams.

A les 17.14 h les campanes de 
la Seu Vella de Lleida van anunciar 
l’inici de l’acció. Tot seguit, hi va ha-
ver una salutació, es llegí la primera 
part d’un manifest comú i, imme-
diatament després, sonà una can-
çó instrumental. Aquesta melodia 
marcà el ritme de l’acció. Tots els 
assistents a la mobilització dispo-
saven d’uns punts de cartolina que 
s’havien repartit prèviament, i que 
van anar aixecant mostrant la part 
de color groc, de manera compas-
sada, simulant l’efecte d’un batec.

Berga va prendre el relleu a Llei-
da, seguit de Salt, Tarragona i, final-
ment, Barcelona. Tots els punts te-
nien el mateix programa d’acció: 
introducció d’un presentador, lectu-
ra d’un fragment del manifest i batec.

Un cop van acabar de fer el ba-
tec els cinc punts, un coet llençat a 
cada ciutat anuncià que havia arri-
bat el moment d’aixecar els punts 
alhora, al ritme de la música i re-
presentant el batec d’un cor.

Mentrestant, les colles castelle-
res presents a les cinc ciutats, van 
aixecar uns pilars que simbolitza-
ven els Pilars de la República Ca-
talana.

Jordi Sánchez (ANC), va de-
manar fermesa al Govern i al Par-
lament, “el poble català està al vos-
tre costat, no defalliu”.

Jordi Cuixart (Òmnium), va te-
nir un record emocionat per a Mu-
riel Casal, molts anys presiden-
ta d’Òmnium i una de les ànimes 
d’aquestes manifestacions per a la 
independència, “per la Muriel i per 
tothom que ha treballat per tirar 
endavant aquest objectiu”.

El president Puigdemont va 
seguir l’acte des de Salt. Per Puig-

demont, el procés ha vingut per 
quedar-se, “que quedi clar i que 

prenguin nota, el procés ha vingut 
per quedar-se”. yy

ALT MARESME

Les poblacions de l’Alt Maresme 
han viscut, un any més, la Diada amb 
intensitat. Les grans concentracions 
organitzades aquests darrers anys per 
l’ANC i Òmnium les tardes del dia 
11, van modificar els hàbits. La ma-
joria d’activitats relacionades amb la 
Diada es fan entre el dia 10 al vespre i 
l’11 al matí. A Palafolls, evidentment, 
la celebració de l’11 de Setembre i la 
Festa Major es complementen.

PINEDA DE MAR
A Pineda de Mar, tot comen-

ça el dia 11 al matí amb la recepció 
d’entitats al passeig marítim. A con-
tinuació, polítics i entitats fan l’ofre-
na floral per donar pas a l’audició de 
sardanes.

cALELLA
A Calella, un sopar popular i 

la tradicional marxa de torxes van 
obrir la commemoració de la Dia-
da Nacional de Catalunya. 

El dia 11, actuació dels caste-
llers de l’Alt Maresme, acte ins-
titucional, ofrena floral a Rafael 
Casanova, parlament de l’alcal-
dessa Montserrat Candini, inter-
pretació de l’himne dels Segadors 
i sardanes.

MALGRAT DE MAR
L’ajuntament i les entitats locals 

tenen cada any el protagonisme 
dels actes de l’11 de Setembre. Les 
portes de l’ajuntament, és un dels 
indrets on es fan part dels actes.

ToRDERA
A Tordera, amb la coordina-

ció de Nostra Dansa, tot queda 
centrat a la plaça Lluís Companys. 
Com cada any hi ha hagut l’ofrena 
floral a càrrec d’entitats culturals, 
socials i esportives, i grups polí-
tics; el parlament institucional, 
sardanes i vermut popular. Una 
gran senyera presideix l’acte.

SANTA SUSANNA
A Santa Susanna, dissabte al 

vespre hi va haver marxa de tor-
xes. Diumenge: ofrena floral, 
lectura del manifest i cant dels 
Segadors a la plaça de la Inde-
pendència, havaneres a la plaça 
Catalunya i sardanes a la matei-
xa plaça.

PALAfoLLS
Darrer dia de la Festa Major i 

celebració de la Diada, dues acti-
vitats que els veïns viuen amb in-
tensitat després de 4 dies de gres-
ca i vida al carrer.

Després de tots aquests actes, 
molts maresmencs i maresmen-
ques, van agafar el cotxe particu-
lar, l’autobús o el tren per anar a 
les concentracions de la tarda or-
ganitzades per l’ANC i l’Òmnium. 
Aquest any hi havia cinc opci-
ons. Dues van ser les més utilit-
zades pels maresmencs, la ciu-
tat de Barcelona, com cada any, 
o la vila de Salt, per proximitat. 
Hi va anar gent de totes les edats. 
Els més petits, quan van tornar a 

casa, van acabar de fer la motxilla 
perquè l’endemà, 12 de setembre 
començava el curs escolar 2016-
17, un curs, que, està marcat per 
les relacions entre el govern cata-
là i central que, com no podia ser 
d’una altra manera, discrepen so-
bre el model educatiu a aplicar. 
Aquest setembre, pels polítics lo-
cals, comença un nou curs ple de 
reptes; pels diputats catalans, el 
primer objectiu és la moció de 
confiança i tot seguit, el pressu-
post. A nivell estatal, seguiran 
buscant govern per evitar que el 
dia de Nadal hi hagi noves elec-
cions. En aquell moment ja faria 
un any que l’estat espanyol funci-
ona amb govern provisional. Fei-
na, no en falta. yy

a punt per la República Catalana  

estelades, marxa de torxes, parlaments, sardanes…

«Hi va haver concentracions 
multitudinàries a Salt, 

Berga, Tarragona, Lleida i 
Barcelona»

«Per primera vegada hi 
van assistir les primeres 

autoritats del país, carles 
Puigdemont i carme 

forcadell »

Un noi en cadira de rodes a salt. Foto aCN

batecs a salt. Foto aCN

marxa de torxes a santa susanna. Foto Yoyo Hissada de la bandera a malgrat de mar. Foto Yoyo Ofrena floral a pineda de mar. Foto Yoyo
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aRTs d’estiu tanca la 6a edició amb més d’11.000 
assistents i una ocupació del 85 %

Èxit de públic al neC 2016

arts escèniques i circ al Festival La Peixera

miguel bosé va ser un dels artistes que va omplir l’auditori. Foto arts d’estiu

somnis. Foto tino Valduvieco

activitats de tarda. Foto anna Gibernau

PINEDA DE MAR

ARTS d’Estiu de Pineda de 
Mar, el festival de referència de la 
costa del Maresme, ha tingut una 
ocupació mitjana del 85% i ha ex-

haurit totes les entrades de tres 
dels vuit concerts programats: Mi-
guel Bosé, que va presentar l‘Amo 
Tour amb un show de gran format 
i amb un espectacular desple-

gament visual, Antonio Orozco, 
amb rècord d‘assistents amb més 
de 2.500 persones, i Niña Pastori, 
que va presentar el seu nou tre-
ball, Ámame como soy. El nom-
bre d’espectadors ha estat de més 
d’11.000, el que suposa un incre-
ment del 22% en relació al 2015.

A més, el festival, amb un pres-
supost de 310.000 euros, també va 
comptar amb el directe de Sopa de 
Cabra, amb un dels deu concerts 
–l‘únic al Maresme- que la banda 
ha fet per celebrar el seu retorn als 
escenaris; Manel, que va presen-
tar el seu aclamat quart àlbum Jo 
competeixo; Ainhoa Arteta, amb 
un recital líric acompanyada del 
prestigiós pianista italià Marco 
Evangelisti; Mag Lari, que va re-
unir a un públic familiar, i Luis 

Piedrahita, que va posar el toc 
d‘humor amb el monòleg Stand 
Up Comedy.

La sisena edició del festival ha 
comptat amb millores tècniques 
per assegurar una major comodi-
tat a l‘espectador; major amplitud 
de l‘escenari i una reestructura-
ció de l‘espai per assegurar una 
millor visibilitat. Com a novetat 
l‘ARTS d‘Estiu ha celebrat alguns 

dels concerts a peu dret, el que ha 
permès augmentar l‘aforament. A 
més, el festival ha incorporat un 
nou espai gastronòmic amb una 
àmplia oferta de food trucks.

ARTS d‘Estiu Costa Barcelo-
na ha apostat un any més per una 
programació artística de qualitat i 
variada amb l‘objectiu de progra-
mar espectacles per a tots els pú-
blics i edats en un ambient proper 
i familiar. El festival es manté fidel 
als seus principis i continua apos-
tant per un preu accessible de les 
entrades.

Després de la darrera actuació 
ja s’ha començat a preparar l’edi-
ció del 2017, la setena. Entre els 
objectius, presentar una progra-
mació infantil.  yy

cALELLA

La cinquena edició de les Nits 
d’Estiu de Calella han constat de 
12 espectacles, bona part dels quals 
s‘han programat al Far.

El regidor de Cultura Xavier 
Arnijas, en fa una valoració posi-
tiva tot recordant que la pluja va 
afectar el concert de Tomeu Penya, 
“És l’única actuació que es va fer 
a la Fàbrica Llobet-Guri, seu al-
ternativa, per les inclemències del 
temps. La resta del programa s’ha 
desenvolupat sense cap problema”.

NEC 2016 va començar el 8 
de juliol amb dues propostes: Joan 
Miquel Oliver al Far i Jordina Bi-
osca a la Biblioteca i va acabar el 2 
de setembre amb els 22 de Gossos 
al Far.

Arnijas, no descarta que en un 
futur hi hagi més propostes. “Es 
podria començar el mes de juny i 
acabar al setembre. Aquest setem-
bre ha fet més calor que a l’agost. 
El que no  veig factible, és el canvi 
de format. Ens agrada que el públic 
estigui molt a prop de l’escenari. El 

Far, d’altra banda, és un indret em-
blemàtic de la ciutat”.

Com a cada edició, enguany hi 
havia propostes gratuïtes i d‘altres 
amb una entrada de 8 euros. Fins 
a  l‘any passat el preu havia estat 
de cinc euros. Dels espectacles de 
pagament, només en dues ocasions 
no es van esgotar les entrades. Un 
dia en van quedar 15 i l‘altre, 20. yy

ANNA GIBERNAU - ToRDERA

Aquest agost s’ha celebrat la 
17a edició del festival d’arts es-
cèniques La Peixera al municipi 
de Tordera. La carpa de circ on 

es realitzà es va instal·lar al Parc 
Prudenci Bertrana i, a diferència 
d’altres anys, la festa es va con-
centrar en un sol dia. A partir de 
les cinc de la tarda els assistents 

van poder gaudir d’un seguit 
d’activitats destinades a públics 
de diferents edats. 

Les activitats i espectacles de 
la tarda es van trobar més cen-
trats cap a un públic infantil. Els 
més petits es van poder posar a 
prova amb els jocs de la gimcana 
que va preparar l’Esplai el Gar-
bell. A més, també van poder 
gaudir de propostes relacionades 
amb el circ com l’actuació del 
col·lectiu Contaminando Sonri-
sas que van presentar l’espectacle 
“Le Voyage”. Posteriorment, els 
actors de la companyia van ex-
plicar la seva experiència en un 
camp de refugiats a Grècia. 

Després d’una botifarrada 
popular, les activitats de nit van 
girar entorn d’actuacions mu-

sicals. Hi va haver presència de 
col·lectius locals com el grup 
musical Tardes de Dimarts o el 
grup de dansa Camerino Gene-
ral. L’actuació més esperada de la 
nit, però, va ser la del cantautor 

Joan Colomo que va presentar el 
seu cinqué àlbum d’estudi “Siste-
ma”. També hi va haver part hu-
morística amb l’actuació de Paya 
S.A, que va combinar màgia i 
clown. yy

«Enguany s’han programat 
vuit actuacions, en tres es 
van exhaurir les entrades»

«L’ocupació ha estat del 85% 
i el nombre d’espectadors 

ha augmentat un 22%»

«S’han programat vuit 
espectacles, alguns gratuïts»
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el 47% dels turistes que visiten el Maresme 
repeteixen destinació

Una de les guinguetes de Calella . Foto tino Valduvieco

MARESME

Un bon nombre dels turistes 
que van visitar el Maresme l‘any 
passat, concretament el 46,9%, 
repetien destinació. Aquesta és 
una de les dades que s‘extreu de 
la caracterització del turista que 
ha elaborat la Diputació de Bar-
celona a partir de 901 enquestes 
realitzades entre els visitants 
allotjats a Calella, Santa Susan-
na, Malgrat de Mar, Pineda de 
Mar, Canet i Mataró.

L‘estudi realitzat apunta un 
elevat grau de satisfacció respec-
te a la destinació que obté una 
puntuació global de 8,2. Aquest 
és, potser un dels elements que fa 
que els visitants optin per repetir 
la seva estada a les poblacions del 
Maresme. El 46,2% dels enques-
tats van manifestar que ja conei-
xien la destinació i el 12,5% van 
apuntar que ja l’havien visitat 
entre 3 i 5 vegades.

Els aspectes que valoren més 
són el caràcter i amabilitat de 
la gent, la qualitat dels allotja-
ments, la seguretat ciutadana i 
l‘atenció rebuda a les oficines de 
turisme. Aproven amb una nota 
més baixa els punts d‘accés a 
internet i l‘oferta d‘aparcament. 
Aquest és un element a tenir en 
compte tota vegada que el 54,3% 
s‘acosten al Maresme en vehicle 
propi. En avió arriba el 28,9%.

Els enquestats asseguren en 
un 64,6% que han organitzat 
el viatge per compte propi (el 
26% ho van fer a través de tou-
roperador o agència de viatges) 
i a l‘hora de planificar el viat-
ge s‘han guiat per internet i les 
xarxes socials (47,9%), recoma-
nacions de familiars i coneguts 
(11,8%) i guies i llibres de viatge 
(11,8%).

El 63,8% són estrangers, es-
sent els principals països d‘ori-
gen Regne Unit (14,7%), Holan-
da (13,5%) i França (10,1%). Tot 
i això, també tenim una desta-
cada presència de visitants pro-
vinents d‘altres comarques de 
Catalunya, en concret el 25,5%.

La majoria (84,1%) fan una 
estada de vacances. Passen una 
mitjana de 7,2 nits a la destinació 
i gasten 495,7 euros.

El perfil del turista que es-
cull el Maresme és de 48,4 anys, 
habitualment viatja en parella 
(40,9%) o en família amb fills 
(20,3%).

Bon agost

A la costa del Maresme aquest 
mes d‘agost ha estat el millor en 
molts anys pel que fa a l‘ocupació 
hotelera. Segons el president del 
gremi d‘hostaleria de la comar-
ca, Jordi Noguera, l‘ocupació ha 
estat aproximadament del 95%, 
una xifra que suposa un incre-
ment de cinc punts respecte l‘as-
solida en el mateix mes de l‘any 
passat. Noguera justifica aquest 
increment per un repunt del tu-
risme familiar i, especialment, 
per la inestabilitat política que 
es viu al nord d‘Àfrica i a països 

com Turquia, per exemple. “La 
inseguretat en aquestes zones ha 
fet que majoritàriament france-
sos i italians s‘hagin abocat de 
ple a la nostra zona turística”, 
assenyala.

Tot i que l‘increment del pú-

blic francès ha estat el més sig-
nificatiu aquest estiu, Noguera 
també ha destacat la recupera-
ció del turisme interior amb un 
“creixement notable” de famílies 
catalanes i espanyoles que han 
escollit el Maresme per passar 
uns dies de vacances. yy

«S’han enquestat 901 
persones allotjades a 

calella, Santa Susanna, 
Malgrat de Mar, Pineda de 

Mar, canet i Mataró»

«Entre els aspectes a 
millorar: l’accés a internet i 

l‘oferta d‘aparcament»
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LLoRET DE MAR

Un incendi va cremar un di-
pòsit de gasoil al terrat del Sun 
Village, situat al carrer Turó de 
l’Estelat, número 29. 

L’incendi no va afectar l’establi-
ment preventivament però va obli-
gar a desallotjar preventivament 
238 persones entre clients i treba-
lladors. No es van haver de lamen-
tar danys personals, però una per-
sona va haver de ser atesa al mateix 
lloc per una crisi nerviosa. L’incen-
di va coincidir amb un problema 
elèctric a la zona que va obligar la 
companyia a tallar el subministra-
ment, moment en què s’hauria po-
sat en marxa el generador.

Fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar vuit dotacions dels 
Bombers de la Generalitat,  quatre 
patrulles dels Mossos d’Esquadra, 
Policia Local i serveis sanitaris 
que van acordonar la zona.

Un cop apagades les flames, els 
mossos van obrir una investiga-

ció per presumpte delicte de frau 
elèctric al detectar que s’agafava 
la corrent directament del carrer. 
L’hotel va quedar precintat i els 
turistes van ser allotjats en d’altres 
establiments de la mateixa propie-
tat a Lloret de Mar.

EL PRoBLEMA ES fA GRAN

Tècnics de la companyia elèc-
trica també van inspeccionar l’ho-
tel Savoy del mateix propietari i 
van detectar la mateixa pràctica. 
L’incendi era un dijous i aquests 
dos casos es denunciaven el di-
vendres.

El dilluns següent van seguir 
les investigacions d’Endesa i van 
localitzar la xarxa punxada al Me-
diterranean Sand. La bola de neu 
es va anar fent grossa i unes hores 
després també detectaven les ma-
teixes pràctiques al Marina Sand, 
antic Selvamar, i van procedir a 
tallar la llum. Aquest és una esta-
bliment de gran capacitat i alguns 
clients desallotjats dels primers 
establiments havien estat derivats 
a aquest hotel. Per tant, en una 
setmana de vacances, es trobaven 
per segona vegada amb el mateix 

problema. No tenien llum.

Els problemes del grup hote-
ler amb Endesa venen de lluny. 
Des de fa mesos s’arrossegava un 
deute important (més de 200.000 
euros) i en tres dels establiments 
es va tallar la llum i es funcionava 
amb generadors. Ara s’ha desco-
bert que hi havia la llum punxada. 
Concretament, primer es va tallar 
el subministrament al Sun Village. 
Era el novembre de 2015. Al Mari-
na Sand el tall va arribar el desem-
bre de 2015 i al Mediterranean 
Sand, el passat mes de febrer. En 
el cas del Savoy, tot i que no havi-
en arribat a tallar la llum, sí que hi 
havia deutes per rebuts impagats. 

Si no n’hi havia prou amb el 
tema de la llum, posteriorment es 
va descobrir que també hi havia 
irregularitats amb el gas. Això va 
comportar el tancament dels dos 
hotels que encara treballaven, el 
Savoy i el Marina Sand. L’ajunta-
ment va donar un termini de 24 

hores per traslladar els clients a 
d’altres establiments.

MALA IMATGE DE LA MARcA 
LLoRET 

L’alcalde, Jaume Dulsat, va 
condemnar els fets i va remarcar 
que és un cas d’un únic empresari 
però que fa molt mal a la marca 
turística. “Lloret és un lloc fantàs-
tic i això posa a la mateixa alçada 
a molts hotelers quan la majoria 
fan les coses molt ben fetes”, ha 
lamentat. Per això, el consistori ti-
rarà endavant accions legals con-
tra el propietari pel perjudici a la 
marca de Lloret.

Per si la situació no fos prou 
complicada, una setmana després 
dels fets, es feia públic que el grup 
Savoy arrossegava un deute de 
450.000 euros amb l’ajuntament 
de Lloret de Mar en concepte de 
taxes, impostos i rebuts de l’aigua.

PREocUPAcIó ENTRE ELS 
TREBALLADoRS

Els quatre hotels donen feina a 
130 persones. Els del Marina Sand 
ja van tenir molts problemes per 
començar a treballar aquesta tem-
porada.

Arran de l’incendi, CCOO va 
demanar per escrit informació a la 
direcció per saber en quina situa-
ció quedaven els treballadors. No 
sabien si estaven d’alta, de vacan-
ces... Com que no van aconseguir 
cap resposta,  van interposar una 
denúncia davant la Inspecció de 
Treball per vulneració dels drets 
d’informació i consulta dels treba-
lladors i els seus representants. 

Pràcticament una setmana 
després de l’incendi hi va haver 
la primera trobada entre repre-
sentants dels treballadors, el grup 
hoteler i Inspecció de Treball. La 
Generalitat va demanar a l’em-
presa tota la informació sobre la 
situació dels treballadors i va ame-
naçar amb sancions, si aquesta no 
arribava.

Finalment es va arribar a un 
acord per acabar la temporada 
el 10 de setembre, quan ja no hi 
havia turistes a cap dels 4 hotels, 
i col·locar els treballadors a l’atur. 
La companyia assegura que ha si-
gut víctima d’un boicot. yy

un incendi destapa connexions irregulars de llum 
i gas a 4 hotels del grup savoy

intervenció dels bombersUn dels quatre hotels afectats. Foto aCN

«El hotels tenien connexions 
irregulars de llum i gas»

«El grup Savoy arrossega un 
deute de 450.000 euros amb 

l’ajuntament»

«El 10 de setembre es va 
tancar la temporada i els 
treballadors van anar a 

l’atur»

turistes marxant del marina sand. Foto aCN
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Cotxes de la policia Local davant de la prefactura. Foto aj. blanes

BLANES

La ràpida intervenció de la Po-
licia Local de Blanes va permetre 
la detenció de tres homes que aca-
baven de robar en un càmping del 
municipi. Per entabanar la vícti-
ma, els detinguts –de nacionalitat 
estrangera– es van fer passar per 
policies ensenyant-li una placa 
d’identificació falsa. 

Els fets van iniciar-se a quarts 
de sis de la tarda. Una família ale-
manya acabava d’arribar a bordo 
d’una autocaravana i, mentre 
el pare romania a l’interior del 
vehicle esperant que una de les 
seves filles acabés d’informar-se 
sobre uns tràmits a la recepció de 
l’establiment, va veure com s’atu-
rava molt a prop d’ell un turisme 
marca Alfa Romeo amb matrícu-
la espanyola, amb tres homes al 
seu interior. 

Un d’ells es va acostar al con-
ductor de l’autocaravana i, mos-
trant-li una identificació falsa de 
policia, li va demanar que li donés la 
seva cartera explicant-li que estava 
buscant uns sospitosos per un de-
licte relacionat amb drogues. El fals 
policia va fer veure que olorava la 
cartera i, mentre encara l’estava ma-
nipulant, va aprofitar un descuit de 
la seva víctima per sostreure del seu 
interior una quantitat elevada de 
diners que hi portava, més de 500 € 
segons va declarar a la Policia Local.

La detenció es va poder efec-
tuar després d’una espectacular 
persecució del cotxe on viatjaven 
els sospitosos, que en alguns trams 
del casc urbà van optar per con-
duir en contra-direcció i a més de 
80 Km./h per intentar escapolir-se 
dels agents. Després de poc més 
de 10 minuts de seguiment a gran 
velocitat, la Policia Local de Blanes 
va aconseguir enxampar-los al km. 
6 de la carretera d’accés a la Costa 
Brava, la GI-682, poc abans d’arri-
bar a la rotonda del Monument als 
Focs d’Artifici. 

Per aturar als fugitius, la fur-
goneta d’atestats de la Policia Local 
es va situar al mig de la carretera 
barrant el pas, mentre un dels cot-
xes-patrulla que estava intervenint 
va circular en paral·lel amb els esca-
polits, que no van tenir altra sortida 
que aturar la marxa del vehicle. 

Quan es van veure acorralats, 
un dels dos homes que viatjava 
d’acompanyant va llençar sota 
el seu mateix vehicle diversos 
bitllets, els que presumptament 
acabaven de sostreure a la famí-
lia alemanya. En canvi, no s’ha 
pogut trobar la falsa identificació 
de policies, que se sospita que 
van tirar per la finestra durant la 
persecució.

Els detinguts, que van ser lliu-
rats als Mossos d’Esquadra han 
estat acusats de diversos delictes: 
contra la seguretat pública, con-
ducció temerària, furt, usurpació 
de funcions i conduir sense tenir 
el permís corresponent. En la per-
secució van participar 8 dotacions 
de la Policia Local de Blanes: 3 
cotxes patrulla, 1 furgoneta d’ates-
tats, 3 motocicletes i 1 grua. yy

Detenen per robatori tres 
falsos policies 

LLoRET DE MAR

Coincidint amb la Diada Naci-
onal de Catalunya, Lloret de Mar 
ha acollit la 15a edició de la Troba-
da de Puntaires.

Més de 200 puntaires pro-
vinents d’arreu de Catalunya, es 
van concentrar al passeig Jacint 

Verdaguer per a oferir una exhi-
bició de puntes de coixí que s’ha 
convertit en un referent a les co-
marques gironines cada 11 de se-
tembre. 

Les puntaires van arribar de 
municipis gironins com ara Cassà 
de la Selva, Hostalric, Sils, Sant Hi-

lari Sacalm, Fontajau, Llagostera, 
Anglès, Girona, Maçanet de la Sel-
va i Tossa. I de poblacions barcelo-
nines com ara El Prat de Llobregat, 
Manresa, Premià, Tordera, Sant 
Andreu (Barcelona), Mataró, Cale-
lla, l’Hospitalet de Llobregat, Mal-
grat de Mar, La Garriga, Esparra-
guera, Arenys de Mar i Palafolls. yy

Lloret, capital de les puntes 
de coixí

Una de les puntaires participants. Foto m.a. Comas
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Dos casos d’ofegament a 
piscines de Lloret

Picasso Run 2016

LLoRET DE MAR

Un nen britànic de 12 anys va 
morir durant el mes d’agost des-
prés d’estar a punt d’ofegar-se a la 
piscina d’un hotel del municipi. El 
menor va ser trobat inconscient 
al fons de la piscina i va ser in-
gressat en estat crític a l’Hospital 
Vall d’Hebron, on va morir, dies 
després, a la Unitat de Cures In-
tensives.

Aquest va ser el segon cas en 
menys de dues setmanes. Abans, 
una nena de 3 anys va patir un 
ofegament en una piscina de la 
urbanització Lloret Blau, on pas-
sava les vacances amb els seus fa-
miliars.

Tots dos casos van mobilitzar 
diferents cossos de seguretat: Po-
licia Local, Protecció Civil, SEM i 
Mossos d’Esquadra. A més, es va 
activar el servei de suport psicolò-
gic per a les famílies.

Durant el mes d’agost hi va ha-
ver d’altres casos similars a les co-
marques de Girona amb un total 

de cinc morts el que va generar un 
crit d’alerta des de Protecció Civil 
demanant la màxima precaució. yy

LLoRET DE MAR

Lloret de Mar ha organitzat per 
primera vegada la Picasso Run. Es 
tracta d’un recorregut de 2,5 km 
que, un cop realitzats, els partici-
pants acaben pintats de cap a peus. 
En definitiva, una barreja de colors 
i música mentre es practica esport. 

Ara fa dos anys ja es va realitzar 
una activitat molt similar, la Costa 
Music Run. Hi podia participar tot-
hom, corrents o caminant. L’únic 
requisit era anar vestit de blanc, per 
tal d’acabar la cursa impregnat de 
tots els colors que es llancen durant 
el recorregut. Un dels organitzadors 
ha estat l’atleta lloretenc Àngel Mu-
llera, que destaca que és un esdeve-

niment sense cap esperit competi-
tiu, “aquí no hi ha guanyadors. Bus-
quem que la gent s’ho passi bé amb 
els amics o la família. Sempre hi ha 
els que corren més perquè són molt 
competitius. El que “guanya”, però 
és el que queda més ben pintat”.

La Picasso Run l’organitzen, de 
manera conjunta, Àngel Mullera, 
Jordi Linares i l’Ajuntament de Llo-
ret. La sortida es va donar a la plaça 
Pere Torrent i bona part del recor-
regut era per la façana marítima, el 
que va generar una gran expectació. 

El preu de les inscripcions era 
de 6 euros. Pels nens menors de 4 
anys, la cursa era gratuïta. yy a les piscines, cal extremar les precaucions

Guerra de colors en plena cursa. Foto m.a. Comas

BLANES

Un total de 19 dotacions cor-
responents a diversos cossos 
d’emergència, sanitaris i policials, 
locals i de la Generalitat, van in-
tervenir en les tasques d’extinció 
d’un incendi que es va produir 
la matinada del 24 d’agost al car-
rer Vilar de Blanes. Cap persona 
va resultar ferida a conseqüència 
de l’incendi, però es va haver de 
desallotjar les 11 persones que hi 
havia en aquell moment a l’inte-
rior de l’edifici,  que consta d’una 
planta baixa -on hi ha una oficina- 
i tres pisos. 

El cos que va intervenir amb 
més efectius va ser el dels Bom-
bers de la Generalitat, amb un to-
tal de 9 dotacions. També s’hi van 
desplaçar el cap de Protecció Civil 
de Blanes, 3 patrulles i un caporal 
de la Policia Local de Blanes, 2 pa-
trulles de Seguretat Ciutadana, un 

furgó d’ARRO dels Mossos d’Es-
quadra i 2 ambulàncies: una de 
suport vital avançat i una altra de 
suport vital bàsic.

La principal dificultat amb què 
es van trobar els cossos d’emergèn-
cia en aquesta intervenció va ser 
que en el pis sinistrat s’hi amun-
tegava una gran quantitat de roba, 
mobles i altres tipus d’andròmines 
i deixalles. El principal perill con-
sistia en què tot això podia actuar 
com a combustible; per això calia 
actuar amb celeritat. 

Donat que es va llençar tot el 

material parcial o totalment cremat 
al carrer, es va demanar a l’empresa 
que fa el servei de neteja i d’es-
combraries municipal, Nora, que 
s’acostés per poder recollir-ho tot. 

La major part dels inquilins 
desallotjats van passar la nit a casa 
de familiars o amics i una família 
va tornar de matinada a Barcelo-
na, ja que el pis de Blanes és de 
segona residència. Pel que fa a la 
lloguetera del pis sinistrat, va dor-
mir en un hotel que hi ha molt a 
prop del seu domicili. L’endemà, 
un cop comprovat que l’estructura 
no havia resultat afectada, tothom 
va poder tornar a casa menys la 
persona del pis cremat.

INcENDI A QUATRE VENTS

Un total de nou dotacions de 
diferents cossos d’emergència van 
intervenir el dissabte 2 de setem-
bre a la tarda en l’extinció d’un 
incendi sense que sortosament hi 
hagués cap víctima. 

Un veí del mateix edifici on 
s’estava produint l’incendi els va 
alertar mitjançant una trucada 
que hi havia foc a l’habitatge del 
seu costat on, segons va explicar, 
semblava que no hi havia  ningú 
en aquells moments. Immediata-
ment, es van dirigir cap al lloc dels 
fets, al barri de Quatre Vents, i van 
entrar a l’edifici. Tres agents de la 
Policia Local van intentar accedir 
a l’interior del pis sinistrat per la 
porta i, al no ser possible, ho van 
fer saltant des del balcó del veí del 

costat, situat en un quart pis d’al-
çada. 

Quan finalment van entrar a 
l’interior de l’habitatge on s’esta-
va calant foc, van comprovar que 
no hi havia ningú, la qual cosa va 
corroborar posteriorment el pro-
pietari del pis, que va ser localitzat 
pels cossos d’emergència i va acu-
dir al lloc dels fets. Mentrestant, 
ja havien arribat la resta de cossos 
d’emergència, i els Bombers de la 
Generalitat es van encarregar de 
sufocar i extingir l’incendi. 

A conseqüència del foc, el 
dormitori on es van originar les 
flames va quedar molt malmès, 

mentre que a la resta de la casa 
van quedar afectades un parell 
d’habitacions i el passadís pel fum. 
Pel que fa a les possibles causes de 
l’incendi, els cossos d’emergència 
sospiten que podria ser per una 
fallida elèctrica originada en un 
endoll. Des d’aquí, el foc hauria 
pres en el matalàs del dormitori, 
tot i que les investigacions per-
tinents ho hauran de determinar.

 
No es va desallotjar l’edifici, 

ja que els mateixos veïns –un to-
tal de vuit persones- van decidir 
sortir de casa i van retornar als 
seus respectius domicilis quan 
l’alerta va quedar desactivada a 
les 15:38 h. En l’emergència van 
intervinir un total de 9 dotaci-
ons dels cossos d’emergència: 3 
camions dels Bombers de la Ge-
neralitat, 5 dotacions de la Policia 
Local de Blanes (3 cotxes patrulla 
i 2 agents en motocicleta), i una 
ambulància del SEM, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques. yy

incendis d’habitatges a Blanes

intervenció de la policia Local i els bombers. Foto aj. blanes

Cuina cremada al carrer del Vilar. Foto aj. blanes

«En el pis sinistrat s’hi 
amuntegava una gran 

quantitat de roba, mobles 
i altre tipus d’andròmines i 

deixalles»

«Els cossos d’emergència 
sospiten que l’origen del foc 
podria ser per un problema 

elèctric originat en un 
endoll»
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Palafolls viu la Festa Major amb intensitat

ANNA GIBERNAU - PALAfoLLS

Del 7 a l’11 de setembre, Pala-
folls ha celebrat la seva Festa Ma-
jor amb actes pensats per a tots els 
públics com espectacles familiars, 
xocolatades, sopars populars, 
concerts, fires artesanals o sar-
danes. Aquest any també es van 
presentar algunes novetats per 
amenitzar les festes. El dimecres 7 
es donava el tret de sortida a qua-
tre dies d’activitats amb el pregó 
que va repetir el lema “made in 
Palafolls” amb la participació de 

ciutadans, la recreació musical i 
la posada en escena d’esdeveni-
ments locals amb clau d’humor. 
L’endemà va seguir la celebració 
d’actes. Al matí amb la baixada 
d’autoritats des de la plaça Major 
a l’Església i l’ofici solemne i a la 
tarda amb la festivitat de les Ver-
ges Trobades. Es va fer una cerca-
vila familiar fins arribar al Castell 
on es va poder gaudir d’una bata-
lla holi i una xeringada a càrrec de 
la Colla Gegantera, els Diablesfo-
lls i la Comissió de Pubillatge. 

Dues de les novetats d’aquest 
any es van celebrar el dies 9 i 10. 
El dia 9, durant algunes hores, es 
va instal·lar un tobogan gegant 
d’aigua anomenat Splashside, si-
tuat al Camí del Castell. El dia 10 
es van consolidar les Barraquetes 
al Parc de les Esplanes amb una 
programació pròpia i diferents 
activitats com tallers, concerts i 
animació amb el grup Xiula i una 
festa de l’escuma. El dissabte es va 
completar amb altres actes com la 
Tabalada a càrrec de Diablesfolls 

o el Correfoc que va amenitzar 
els carrers del municipi. 

Com altres anys, es va apos-
tar per l’organització de tres es-
cenaris musicals amb diferents 
propostes que van donar vida a 
les places on estaven situats: el 
concert i el ball de nit, l’Alterfesta 
Jove i l’escenari de cançó d’autor 
Guaita. Del 8 al 10 de setembre, 
l’escenari de l’Alterfesta, situat a la 
plaça Poppi, va acollir cada nit di-
ferents grups musicals com Pas-

torets Rock, Auxili o The Sultans, 
entre d’altres. A l’escenari Guai-
ta es va poder escoltar música 
d’autor de la mà d’Ivette Nadal o 
Xarim Aresté. En aquest context 
també es va tenir l’oportunitat de 
sopar a la fresca amb propostes 
gastronòmiques proposades pels 
diferents pobles agermanats amb 
Palafolls, que es van desplaçar 
fins al municipi durant aquests 
dies de festa. Així doncs, es van 
poder tastar plats típics de Poppi 
(Itàlia): de les Valls d’Ax (França). 
Tampoc hi va faltar la gastrono-
mia catalana. 

La Festa Major va finalitzar 
amb la celebració de la diada de 
Catalunya al Castell de Palafolls 
amb sardanes a càrrec de la Co-
bla de Palafolls i amb l’aixecada 
d’un pilar dels Castellers de l’Alt 
Maresme. yy

Cua per a degustar la gastronomia italiana. Foto Yoyo  Xeringada al Castell. Foto Yoyo

«Els sopars a la fresca van 
servir per tastar plats de 

frança, Itàlia, catalunya...»

«S’han repetit els tres 
escenaris musicals amb 

diferents propostes»

25a Trobada de 
Puntaires 

PALAfoLLS

El primer diumenge de setem-
bre es va celebrar la tradicional 
Trobada de Puntaires a Palafolls, 
que enguany ha arribat als 25 anys. 
Cada any s’han reunit a la plaça 
Joaquim Ruyra prop d’un centenar 
de persones de diferents punts de 
Catalunya. Allà exhibeixen els seus 
treballs i al llarg del matí realitzen 
punta. Aquest any, amb motiu de 
la celebració del 25è aniversari, 
hi va haver una novetat. La Colla 
de Puntaires de Palafolls, junta-

ment amb el taller VBellesArts de 
la Fundació Molí d’en Puigvert i 
SCS de F. Mansens, van organitzar 
una exposició commemorativa. A 
la mostra, amb el nom de Puntes i 
Mobles, s’hi van poder veure dife-
rents treballs de punta fets amb la 
intenció de donar visibilitat a les 
possibilitats artístiques i decora-
tives que té aquesta. Diferents ac-
cessoris de la llar o personals cedits 
per a l’ocasió es van poder observar 
decorats amb els treballs de la Co-
lla de Puntaires del poble. yy

Les puntaires demostrant les seves habilitats. Foto Yoyo
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novetats a la Festa Major de 
Tordera

L’alcalde i els regidors servint el sopar. Foto Yoyo

albert bassas, el pregoner. Foto Yoyo

SocIETAT

Malgrat Turisme S.L ha or-
ganitzat la segona edició de 
l’Outlet de Moda, aquesta ve-
gada en temporada d’estiu. La 
roba de les botigues partici-
pants es va poder trobar al Pa-

velló Municipal de l’avinguda 
Tarragona. Igual que la prime-
ra edició, celebrada al febrer, 
diferents restaurants del muni-
cipi també van oferir ofertes i 
descomptes.  yy

Del 3 al 12 de setembre, es va 
celebrar a Malgrat la 34a edició 
de la Setmana de la Gent Gran. 
L’acte, organitzat per l’Associ-
ació de Jubilats de Malgrat de 
Mar, va contenir diferents ac-

tivitats: tornejos de dòmino i 
petanca, es va realitzar una re-
presentació teatral i es va oferir 
música i ball, a més de sardanes 
i havaneres, entre moltes altres 
propostes. yy

El primer diumenge de cada 
mes, el passeig Manuel Puig- 
vert de Calella acull la Fira  
d’Intercanvi i Col·leccionisme 
organitzada pel Grup Pa, Vi i 

Moltó. S’hi poden trobar tota 
mena d’objectes: llibres, mone-
des, bitllets, plaques de cava, 
minerals i un llarg etcètera. yy

outlet de Moda a Malgrat

34a setmana de la gent gran

Fira d’intercanvi i Col·leccionisme

 Concert de la Vbella banda. Foto anna Gibernau

trobada mensual al passeig manuel puigvert. Foto tino Valduvieco

peces per triar i remenar. Foto anna Gibernau

«Les novetats han estat 
la festa dels colors i el 

piromusical»

«El pregoner va ser el 
periodista Albert Bassas»

LA cRòNIcA - ANNA GIBERNAU

Del 14 al 27 d’agost Tordera 
va celebrar la seva Festa Major. 
Aquesta edició es va presentar 
amb alguns canvis respecte a 
anys anteriors. Dues de les no-
vetats més destacades van ser la 
celebració del Holi Dolly Festival 
i el Piromusical. El Holi Dolly o 
Festival de Primavera es va cele-
brar el dia 21 d’agost darrere la 
plaça de l’Església, que va quedar 
engalanada de música, jocs i pols 
de colors. Aquest últim element 
és el que caracteritza la festa en 
homenatge als colors, que és una 
antiga tradició religiosa hindú i 
en aquests últims anys s’ha tornat 
molt popular a Europa i als Estats 
Units. Es van exhaurir les bosses 
amb els diferents colors que cada 
participant podia comprar per 
viure amb més intensitat la festa. 

Per altra banda, el tradicional 
castell de focs artificials va canvi-
ar el seu format per passar a ser 
un piromusical. El dia 24 a les 10 
de la nit, la Pirotècnia Igual va 

ser l’encarregada de sincronitzar 
la música i els focs artificials des 
del Camp Municipal d’Esports. 
El canvi de format d’aquest esde-
veniment va tenir una molt bona 
acceptació per part dels especta-
dors. 

Altres activitats que també 
van tenir una bona incidència 
durant la festa major va ser la 
festa dels 80 i dels 90 a càrrec de 
Remember Music Show, amb un 
espectacle de música i ball durant 
dues hores. Al llarg d’altres dies, 
la plaça de l’església del municipi 
es va convertir en el punt central 
de la Festa Major i va acollir altres 
actuacions com els concerts joves 
i les barraques amb grups com 
El Son de la Chama, Gertrudis o 
Obeses. Després del piromusical 
també va ser l’escenari d’una sere-
nata amb la Cobla dels Montgrins 
i després del pregó hi va haver 
ball amb el grup Hotel Cocham-
bre i l’Orquestra Litoral. El ball 
de nit del dia 25 d’agost també va 
tenir una modificació, en aquest 
cas d’horari. Així, es va iniciar a 

les 20:15 i va finalitzar a les 23:30 
amb l’objectiu de no acabar molt 
tard i mantenir actiu el públic ja 
que l’endemà va ser dia laboral. El 
ball va comptar amb l’actuació de 
l’Orquestra Rosaleda. 

La plaça de l’Església també va 
acollir el pregó de Festa Major el 
dia 23 d’agost. Aquest any va anar 
a càrrec del periodista de RAC1 
Albert Bassas que actualment 
forma part de l’equip d’esports de 
l’emissora i és el presentador del 
programa “100 metres”. És llicen-
ciat en periodisme per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i 
Ràdio Tordera va ser la seva pri-
mera casa de formació fent de co-
mentarista a les retransmissions 
esportives de futbol i hoquei. Un 
dels actes que va cloure la cele-
bració va ser el tradicional sopar 
popular el dia 26 d’agost amb Àn-
gel i Pol. La peculiaritat d’aquest 
acte és que el servien l’alcalde, els 
regidors i els membres de la co-
missió de festes. Com cada any, 
hi va haver una gran participació 
de veïns de Tordera que acomia-
daren amb aquest sopar les festes. 
La majoria de productes que es 
van servir per elaborar l’àpat eren 
de proximitat. yy
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Àmplia varietat d’activitats a 
la Festa Major de Pineda

Carrers engalanats i plens de gent. anna Gibernau

Les pubilles i els hereus es preparen. Foto anna Gibernau

SocIETAT

L’Ajuntament de Calella posa en 
marxa el Programa d’atenció a 
domicili en el moment de l’alta 
hospitalària destinat a persones 
en circumstàncies vulnerables. 
Es tracta d’una prova pilot i pi-
onera que es realitzarà fins al 31 
de desembre i que, un cop aca-

bi, es valorarà la seva implanta-
ció definitiva.  El programa ofe-
reix serveis d’atenció personal, 
acompanyament en el domicili, 
gestions fora del domicili i ins-
trucció en tècniques i suport 
en les mancances d’autonomia 
física. yy

El Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda de Mar ha actuat 
aquest setembre a la Fira de 
Teatre de Tàrrega. Ho ha fet 
amb l’obra “L’home amb qui 
somien les dones quan somien 
amb homes” sota la direcció de 

Joan Gallart. Ho han fet com 
a guanyadors del Concurs de 
Teatre Amateur que es va fer 
a la mateixa població ara fa 
uns mesos. Aquesta ha estat 
la representació número 35 de 
l’obra.yy

L’avinguda del Mar de Santa 
Susanna acollirà el dissabte 
17 de setembre a 2/4 de 9 del 
vespre una desfilada de modes. 
Organitza Turisme de Santa 

Susanna i Galeries Els Pins. Els 
models es van escollir en un 
càsting previ, tal i com mostra 
la imatge. yy

atenció domiciliària

Fira de Tàrrega

Desfilada de modes

darrer assaig. Foto CCr

Càsting abans de desfilar. foto Yoyo

Hospital sant Jaume de Calella. Foto Joan Ferrer

«S’ha celebrat el 30è 
aniversari dels gegants de 

Pineda de Mar, Guerau i 
Ermessenda de Montsoriu»

«La festa Major també 
ha estat solidària amb la 
fundació Vicenç ferrer»

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar va gaudir du-
rant sis dies de la seva Festa Ma-
jor a finals del mes d’agost. Les 
festes es van iniciar el dijous 25 
amb les tradicionals ofrenes al 
patró per part de les autoritats, 
l’encesa del campanar i el pregó, 
aquest any a càrrec de l’humoris-
ta i animador Jordi LP. Posterior-
ment, va tenir lloc el correfoc de 
les Forces Infernals del Poblenou 
que donava el tret de sortida a sis 
dies plens d’activitats per a totes 
les edats. L’endemà hi va haver el 
pregó de la FESTAXIC a càrrec 
de Guillermo las Heras Tebar, 
col·laborador de Clan TV. Una 
de les novetats d’aquest any va 
ser que hi va haver un dia central 
de la FESTAXIC, però també es 
van repartir diferents activitats 
infantils especifiques al llarg 
dels altres dies.

Un dels actes més destacats 
de la Festa Major va ser dissabte 
a la tarda amb la celebració del 
30è aniversari dels gegants de 
Pineda de Mar, Guerau i Ermes-
senda de Montsoriu. La Colla 
de Geganters i Grallers de Pine-
da va realitzar una cercavila pel 
centre del municipi sortint de 
la plaça de Sant Pere Pescador 
i arribant a la plaça d’Espanya. 
En total hi va haver dotze colles 
convidades i un gran públic es va 
aplegar a les places per veure els 
gegants. Amb motiu dels trenta 
anys, els vestits dels dos gegants i 
del gegantó, en Pinet, es van po-
der veure restaurats.

 
L’endemà a la tarda, van con-

tinuar les activitats tradicionals 
com la diada castellera a la pla-
ça de Catalunya amb les colles 
dels Castellers de l’Alt Maresme, 
els Capgrossos de Mataró i els 
Castellers de Santpedor. També 
es va celebrar l’acte de proclama-
ció de la Pubilla, l’Hereu, la Pu-
billeta i l’Hereuet de Pineda de 
Mar 2016, que va comptar amb 

la presència de pubilles i hereus 
d’altres municipis. Mentrestant, 
al carrer Major hi havia la festa 
infantil El Encierro amb la col·la-
boració de Les Manoles de Les 
Meliets. 

També hi va haver espai per 
a les activitats marineres com 
la subhasta del peix, com es feia 
antigament, o la tirada de l’art de 
pesca. Un dels altres actes des-
tacats va ser la Festa Jove amb 
diferents concerts que es va ce-
lebrar cada nit des de dijous fins 
diumenge. Dilluns 29 hi va haver 
l’Ofici Solemne en honor a Sant 
Joan Baptista amb una posterior 
ballada del contrapàs i dansa de 
Pineda. Com ja és tradició, la 
festa es va tancar amb el castell 
de focs d’artifici a la platja dels 
Pescadors a càrrec de la Pirotèc-
nia Igual. 

A més de la varietat d’activi-
tats i l’alta participació, també va 
ser una festa solidària. Abans i 
durant aquests sis dies es podia 
comprar una samarreta i un euro 
era destinat al projecte solidari 
que l’ajuntament de Pineda va 
firmar amb la Fundació Vicente 
Ferrer. Aquesta iniciativa repre-
senta una part per ajudar a una 
comunitat de l’Índia, ja que com 
va afirmar el regidor de Cultura, 
Esports i Salut, Santiago Macip, 
més enllà de la venda específica 
de samarretes “l’ajuntament es 
compromet mitjançant un con-
veni a fer una aportació de cinc 
mil euros durant tres anys con-
secutius per poder facilitar tot 
un sistema de reg per una comu-
nitat a l’Índia”. yy
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BLANES

La darrera sessió de la 7a edi-
ció de Docus a la fresca de Blanes 
es va centrar en el País Basc i, més 
concretament, en el terrorisme.

Per centrar aquesta temàtica, 
es va comptar amb un material 
excepcional: el curtmetratge de 
ficció Danzariak/Ballarins, i el 
documental Asier eta biok/Asi-
er i jo. Realitzats respectivament 
els anys 2016 i 2013, tots dos van 
ajudar a situar als espectadors en 
dues perspectives per construir 
una nit temàtica polièdrica. 

Com és habitual, el comple-
ment a la projecció va ser el de-
bat posterior, que va comptar 
amb dos convidats, Axier Salazar 
(guionista, director i coproduc-

tor); i Agustín Saiz (productor), 
de Danzariak/Ballarins. 

Segons Saiz, “el curt explica 
les trobades que hi ha entre mem-
bres d’ETA i els familiars de les 
víctimes, un acostament que mol-
ta gent desconeix”.

La projecció a Blanes d’aquest 
film ha significat la seva estrena a 
Catalunya, ja que la presentació 
oficial es farà el proper mes d’oc-
tubre a Bilbao, on s’espera poder 
comptar amb la participació de 
víctimes i victimaris d’atacs ter-
roristes.

Una ExpERiència qUE 
convida a la REflExió 

Els organitzadors de Docus a 
la fresca han fet un balanç positiu 
de l’experiència d’enguany. “Cada 
any que passa diem que ha estat 
el millor, però és que realment –i 
no és falsa modèstia-, ens supe-
rem en cada nova edició, tant en 
el material que projectem com en 

els convidats que vénen a Blanes 
per ajudar-nos a centrar el tema”, 
explica Valentí Hinarejos, de 
l’Associació Cultural la Focal. 

Per la seva banda, el president 
de l’entitat, Fran Montero, pun-
tualitza: “Estem molt satisfets, 
no tan sols pel nombre d’especta-
dors que hem tingut, sobretot en 
la darrera sessió, sinó que estem 
convençuts que, aportant aquest 
petit granet de sorra, contribuïm 
al doble objectiu que ens vàrem 
marcar quan vam endegar l’ex-
periència: oferir cinema compro-
mès, sessions on no tan sols es 
tracta de passar una nit d’estiu a 
l’aire lliure, i fer reflexionar”.

altREs tEmEs

La setena edició dels Docus a 

la fresca, que s’ha estat oferint les 
quatre nits dels divendres del mes 
d’agost, ha centrat en cada sessió 
una temàtica diferent a través de 
la projecció de curtmetratges i 
documentals. El primer tema que 
es va tractar el 5 d’agost va ser la 
pobresa energètica i les energies 
alternatives a través del docu-
mental OlipolyOFF. 

La setmana següent, el 12 
d’agost, es va parlar sobre la guer-

ra de Síria i tangencialment so-
bre les vivències que han de patir 
els refugiats que fugen dels con-
flictes armats, amb el documen-
tal Síria, una història d’amor. La 
tercera sessió la transsexualitat 
amb De Berta a Teo, història d’un 
trànsit, especialment interessant 
perquè es va comptar amb el/
la seva protagonista: Teo Valls. 
Amb una espontaneïtat d’agrair, 
va parlar sense embuts de la seva 
pròpia vivència. yy

BLANES

L’ANC de Blanes va organitzar 
com a acte previ a l’11 de Setembre 
una jornada reivindicativa i de de-
núncia per la manca de solidaritat 
de l’Estat espanyol davant la crisi 
dels refugiats. Per expressar-ho, 
es va fer una representació carre-
gada de simbolisme que va cridar 
l’atenció a més d’un turista que 
s’aplegava a aquella hora al voltant 
de la Platja de Sant Andreu de Sa 
Palomera.

Així, els voluntaris de l’As-
semblea Nacional Catalana van 
col·locar un bon nombre de saba-
tes pintades de groc –el color que 
identifica l’ANC-, que sortien de 
la mar i pujaven per la platja riba 
a munt, simbolitzant així el gran 
nombre de refugiats que es juguen 
la vida al mar, fugint de la violència 

i la misèria. Entre les sabates també 
s’amuntegaven maletes, armilles i 
salvavides.

Perquè tot plegat fos encara 
més evident, es va plantar un car-
tell a tocar del mar on es podia 
llegir Aturem els morts al Mediter-
rani. Per emmarcar l’escenari, es va 
estendre una estelada al costat de la 
“performance”, i se’n va penjar una 
altra de grans dimensions a la falda 
sud de la Roca de Sa Palomera. 

Un cop muntada tota l’escena, 
la representació es va completar 
amb un extens torn de diversos 
parlaments. En primer lloc la co-
ordinadora de l’ANC Blanes per 
la Independència, Mireia Maeso, 
va explicar el sentit que té aquest 
acte que s’està reproduint durant 
aquests dies anàlogament a d’altres 

poblacions catalanes. Presentat 
genèricament amb el lema A punt 
per respectar les persones, el qué es 
reclama és un estat propi per tenir 
veu a Europa i al món i defensar el 
respecte als drets humans.

Mireia Maeso també va agrair 
el suport de dues altres entitats bla-
nenques sensibles a la temàtica que 
es van afegir a l’acte de l’ANC: Bla-
nes Solidari i Stop Mare Mortum. 
En representació de totes dues, 
Pepa Sánchez i Santiago Gorga es 
van encarregar d’adreçar-se a la 
cada vegada més nombrosa con-
currència que es va aplegar al vol-
tant de la platja de Sa Palomera per 
assabentar-se de què anava l’acte

Les intervencions es van tancar 
amb les aportacions en primera 
persona que van fer quatre joves 

de Blanes que han estat treballant 
de voluntaris fins fa pocs dies al 
camp de refugiats de Skaramagas, 
a Grècia. Cristina Bitlloch, les ger-
manes Ona i Alba Lupiáñez i Car-
les Pascual van parlar de la seva 
experiència, desenvolupada dins 
el projecte Lleure cap a Grècia, que 

parteix d’un grup de caps de dife-
rents agrupaments escoltes i esplais 
d’arreu de comarques gironines 
per ajudar i millorar en la mesura 
del possible la situació de les perso-
nes que viuen atrapades en camps 
de refugiats (més informació a la 
contra, pàgina 32). yy

el terrorisme al País Basc i els seus processos 
restauratius a debat 

aturem les morts al Mediterrani

 darrera projeció al docus 2016. Foto Javier Calvete

acte reivindicatiu a la platja. Facebook ajuntament de blanes

«Aquest any s’ha parlat 
de terrorisme, pobresa 
energètica, la guerra a 
Síria i els refugiats, i la 

transsexualitat»

«Docus a la fresca, que ha 
arribat a la setena edició, 

convida a la reflexió sobre 
temes d’actualitat »
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BLANES

Amb l’èxit de les tres edici-
ons anteriors com a referència, 
els propers dies 16, 17 i 18 de se-
tembre tindrà lloc la quarta edi-
ció de la FIRA DEL VEHICLE 
D’OCASIÓ DE BLANES. Es farà 
a l’esplanada de l’antic pavelló po-
liesportiu.

Amb 14 mil metres qua-
drats, la 4a FIRA DEL VEHICLE 
D’OCASIÓ, comptarà amb la 
presència d’un ampli ventall de 
concessionaris que oferiran les 
seves millors ofertes en turismes, 
vehicles industrials, híbrids, fa-
miliars, esportius, berlines, mo-
novolums, 4 x 4...

La Fira tindrà 14.000 m2 dis-
ponibles amb 200 cotxes en ex-
posició. El divendres 16 es podrà 
visitar a la tarda, i la resta de dies, 
durant tota la jornada.

Les vendes del 2015 van supo-
sar un 33% dels cotxes exposats.

Es preveu una àrea de lleure 
infantil gratuïta amb una zona 
destinada a la pràctica i conduc-

ció de karts a càrrec de Karting 
Club Blanes.

Concessionaris i marques:
- aUtomoció i sERvEis 
dEl noRd-Est s.l: Renault
- angEl BlancH: Opel, 
Suzuki, Honda, Hyundai
- gaRatgE plana s.a: 
Mercedes-Benz, Smart
- aUtoBRava s.a: Fiat
- BRavaUto s.a: Peugeot
- maREsmÒvil s.l: Nissan
- covEsa vEHÍcUlos s.l: 
Ford
- gRUp sadURnÍ: 
Mazda, Subaru, SsangYong, 
Honda, Chevrolet, Saab
- aUtopÒdUm s.a: 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- aUto aUlEt: Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda. yy

Lloret de Mar ingressa 2,6 milions durant el 2015 
a través de la taxa turística

iV Fira del Vehicle 
d’ocasió

Fira del 2015. Foto Yoyo

platja central aquest estiu. Foto m.a. Comas

MoISÉS GARcÍA - LLoRET DE MAR

Lloret de Mar es va conver-
tir en el segon municipi de Ca-
talunya en xifres de recaptació 
en concepte de la taxa turística 
durant el 2015. En total, van ser 
2.639.688,12 euros, que van situar 
la destinació per darrere de Bar-
celona, que va ser la primera, i per 
davant de Salou, que és la tercera 
del rànquing. Segons les darreres 
dades actualitzades, el municipi 
lloretenc va registrar 53.107 pla-
ces, la majoria de les quals van ser 
d’hotels, amb 34.718. La segona 
gran oferta de la vila va ser els ha-
bitatges d’ús turístic, amb 13.118 
places registrades. Pel que fa a la 
xifra de viatgers, segons dades de 
l’Institut Espanyol d’Estadística, 
Lloret va rebre 1.119.294 visitants, 
728.324 dels quals eren de fora de 
l’Estat espanyol.  

 
Des del consistori, consideren 

que aquestes dades són bones. El 
regidor de Turisme durant la pas-
sada legislatura era Jordi Orobitg 
(ERC-Avancem), que també valo-
ra aquestes xifres de manera po-
sitiva i assegura que, es demostra 
que Lloret no només és una po-
tència turística vacacional, com 

tradicionalment ha estat el refe-
rent, sinó que s’ha aconseguit am-
pliar l’oferta amb altres modali-
tats de turisme com, per exemple, 
el turisme de congressos, a través 
del Lloret Convention Bureau, o 
el turisme esportiu. 

 
Tot i així, Orobitg considera 

que l’èxit no només es pot traduir 
en xifres de gran ocupació. Creu 

que és important que vinguin 
moltes persones, però el plante-
jament estratègic de l’equip de 
govern implica redimensionar la 
destinació, fet que pot provocar 
que hi hagi menys visitants però 
que aquests tinguin un poder 
adquisitiu més elevat. En aquest 
sentit, assegura que qualsevol 
ocupació, pel fet d’incrementar 
una xifra, no s’ha de convertir de 

manera obligatòria, en positiva.
 
El regidor, a l’actual equip de 

govern, també afegeix que cal tro-
bar un equilibri que permeti que 
Lloret faci una transició ordena-
da. Aquesta consisteix a passar de 
la situació negativa que hi havia 
temps enrere, a una destinació de 
qualitat en el sector turístic. Se-
gons Orobitg, s’està fent una bona 

tasca des dels darrers cinc anys. 

 La taxa turística va ser im-
plementada per la Generalitat a 
finals del 2012. En un inici, els 
diners ingressats van a les arques 
del govern. Durant el 2015, Cata-
lunya va obtenir 43,5 milions. El 
següent pas pertany a la mateixa 
Generalitat, que s’encarrega de 
transferir el 30% de la xifra recap-
tada als diferents ajuntaments. 

 
Els 2,6 milions recollits per 

Lloret durant el 2015 suposen, 
segons fons municipals, la meitat 
del pressupost de l’ens Lloret Fu-
tur SA. Amb els diners de la tari-
fa, fa un any i mig, es va reformar 
l’interior del passeig Verdaguer. 
Això és així perquè la Generalitat 
obre convocatòries per subvenci-
onar projectes turístics locals a 
partir dels ingressos de la taxa.  

 La resta de municipis de la 
Selva i el Maresme, que aparei-
xen entre els vint primers del 
rànquing en xifres de recaptació 
de la taxa turística del 2015, són, 
de més a menys, Santa Susanna, 
Calella, Tossa de Mar, Malgrat de 
Mar, Blanes i Pineda de Mar. yy
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1a Quinzena gastronòmica de la gamba de Blanes
BLANES

Les jornades de la gamba es 
fan del 15 al 30 de setembre a 25 
establiments de la vila que ofe-
reixen un plat o un menú amb la 
gamba com a protagonista.

A la Costa Brava ja fa temps 
que hi ha una còmplice i sana ri-
valitat entre Blanes i Palamós, ja 
que totes dues reivindiquen la 
gamba com a producte propi. En 
realitat, els patrons majors de les 
respectives confraries sempre han 
explicat que es tracta del mateix 
producte i que tant bona és la que 
es ven a Blanes o a Palamós. En 
tot cas, és la primera vegada que 
a Blanes s’organitzen unes jor-
nades gastronòmiques al voltant 
d’aquest ingredient, valorat explí-
citament per blanencs i visitants.

Així ho ha destacat la regidora 
de Promoció de la Ciutat, Dafne 
Galvany: “No es tracta de compe-
tir amb Palamós, perquè al cap i a 
la fi estem parlant del mateix pro-
ducte. El què volem és reivindicar 
que és un dels fruits de la mar més 
exquisits que oferim a Blanes”. La 

regidora també ha remarcat: “Es-
tem molt satisfets de la resposta 
que ha tingut la iniciativa, i de 
cara a l’any vinent valorarem si 
allarguem la seva durada o ho fem 
en una altra època de l’any”..

Els establiments que partici-
pen en la 1a Quinzena Gastronò-
mica de la Gamba, així com els 
respectius xefs, són: B&B, Isaac 
Dalmau Martori; Cafè del Mar, 

Kike; Cala Bona, Josep Pratsevall; 
Can Bruno, Imma Travesa Planas; 
Can Flores, Pere Povill; Duvet, 
Bladi; El Celler Sant Antoni, Gio-
vanni Ferrara; La Llotja de Blanes, 
David Simón; El Ventall, Francesc 
Valiente; Inèdit, Cuina de l’Inèdit; 
Juanma, Juan Manuel Martínez; 
Kiku, Kiku; La Gaviota, Pedro Ca-
brera; La Nou, Juan Carlos Guer-
rero; Laia, Rafael Domènech; Las 
Salinas, Isabel Rives; Port Pesquer, 

Oxana Vlasova; Racó Sa Palome-
ra, Inés Pascual; Sa Nansa, José 
Martínez; Santi, Ricardo Ezeta; 
Sentits, Òscar Vilà i Guillem Ga-
llego; Síbaris, Miquel Diamant; 
Sol d’Or, Manuel García; Va de 
Catas, Alberto Mora; i Vineo, 
Raúl Perea.

Blanes ja celebra les Jornades 
Gastronòmiques del Suquet de 
Peix de Sa Palomera i, ara, les de 

la gamba. En un futur el peix blau 
podria agafar protagonisme.

El patró major de la Confraria 
de Pescadors de Blanes, Eusebi 
Esgleas, ha remarcat que la gamba 
és un dels productes més preuats 
de tota la costa del Mediterrani. 
La gamba vermella Aristeus An-
tennatus es troba a tots els canons 
de la Mediterrània occidental, 
viu en fons fangosos d’entre 400 i 
800 metres, així com a fondàries 
superiors quan està en època de 
reproducció. El mètode de pesca 
és l’arrossegament. 

L’any passat es van pescar i 
vendre a la Confraria de Pes-
cadors de Blanes 123 tones de 
gambes, que van generar 3 mi-
lions d’euros en preu de venda a 
la subhasta. El Port de Roses, en 
canvi, està molt per sota d’aques-
ta xifra, amb 63 tones, i Palamós 
està una mica per sobre de Bla-
nes, amb 139 tones, si bé cal dir 
que mentre que a Blanes hi ha 7 
embarcacions que s’hi dediquen, 
a Palamós n’hi ha 23. yy

presentació de les jornades amb Lupiáñez, Galvany i esgleas. Foto Yoyo

Blanes Signature el cava artesà nascut 
a les vinyes de Blanes

«25 establiments ofereixen 
un plat o un menú amb la 

gamba com a protagonista»

«La gamba pescada a Blanes 
l’any passat va suposar 

unes vendes de 3 MEUR a la 
llotja»

Com fer un milió d’ampolles de cava

El cava procedent de catalu-
nya ha tingut molt èxit. les 
exportacions han permès que 
alguns productors del Pene-
dès comptin les seves produc-
cions per milions d’ampolles. 

El problema és com fer que 
milions d’ampolles d’una 
determinada marca siguin 
iguals cada any. lògicament 
les grans produccions no po-
den tenir el sabor original de 
la vinya que varia cada any 
segons la climatologia.  sense 
comptar que, per fer un milió 
d’ampolles, s’hauran de barre-
jar raïms de diferents vinyes.

Els productors de vi ho soluci-
onen indicant  l’anyada i així el 
consumidor  sap que la dife-
rència que pugui apreciar és a 

causa de l’inevitable variació 
anual. 

com que les ampolles de cava 
no diuen la procedència del 

raïm ni l’any de la collita,  és 
convenient que el producte 

sigui molt similar cada any per 
preservar la marca.

la solució dels cavistes va ser 
el “licor d’expedició”, el xarop 
compost bàsicament de sucre 
que s’afegeix al moment del de-
gorjat per fer les varietats més 
dolces. A aquest xarop se li va 
donar el sabor o toc de la mar-
ca que acostuma a ser el secret 
millor guardat de la firma. 

Només uns pocs productors 
artesanals  poden permetre 
que el seu cava tingui el sabor 
que li ha donat la vinya, sen-
se afegir-hi cap altra cosa. Els 
clients del cava artesanal,  com 
els de ses Vernes, saben que 
no tots els anys serà exacte.  
Aquesta és la garantia del pro-
ducte natural.
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FesTa Ma joR De La MineRVa 2016
del 22 al 25 de setembre se ce-

lebra la Festa Major de calella. du-
rant quatre dies els carrers de la 
ciutat s’ompliran d’actes tradici-
onals i per a totes les edats com 
concerts, espectacles, demostraci-
ons o mostres gastronòmiques. El 
tret de sortida serà el dijous 22 a la 
tarda amb el pregó infantil a càrrec 
dels alumnes de l’Escola Freta. Al 
vespre hi haurà el pregó de Festa 
Major, aquest any a càrrec del tei-
xit esportiu del municipi amb mo-
tiu del calella 2016 Vila Europea de 
l’Esport. 

Aquest mateix dia, a partir de 
les 23:30, començaran les barra-
ques a l’envelat, que s’allargaran 
fins al dissabte. la primera nit ac-
tuaran els grups trau, Jodie cash 
Fingers i Imperial Jade i a la sego-
na nit els grups Marinah (Ojos de 
brujo) i Hey! Pachucos. A l’última 
jornada  hi haurà la festa del fluo-
rescent i posteriorment les actua-
cions d’Aspencat i the Patillas.

 
divendres hi haurà el Holi Fes-

tival a la plaça de lluís Gallart amb 
música i les ja populars bosses de 
pols de colors per poder participar 

a la festa. dissabte 
serà el dia amb més 
activitats des de pri-
mera hora del matí. 
Els trabucaires del 
Renaixement de la 
confraria de la Mare 
de déu del Roser co-
mençaran el dia pu-
jant al Far. les colles 
convidades d’aquest 
any són els trabu-
caires d’Ocata i els 
trabucaires de lli-
nars del Vallès que, 
juntament amb la 
colla de calella, faran 
una cercavila pels 
carrers del municipi 
a partir de les 10:30. 
l’itinerari s’iniciarà 
a la Piscina Munici-
pal i seguirà pel pas-
seig de les Roques, el 
pont del passeig, el 
pas a nivell del car-
rer de Francesc bartrina, la plaça 
de l’Ajuntament i el carrer de la Ri-
era fins arribar a la riera de capas-
pre. A partir de les sis de la tarda se 
celebrarà la diada castellera amb 
l’actuació dels Minyons de terras-

sa, els carallots de sant Vicenç dels 
Horts i els castellers de l’Alt Mares-
me, Maduixots. Al vespre hi haurà 
el comiat del Pubillatge 2015 per 

donar pas als represen-
tants del Pubillatge 2016 
i a la nit serà el torn dels 
udols de Foc diables de 
calella que seran els en-
carregats de realitzar el 
correfoc. 

diumenge hi hau-
rà la 34a trobada de Ge-
gants durant tot el matí 
amb un esmorzar i el 42è 
concurs d’Arròs a la cas-
sola organitzat pel Grup 
Pa, Vi i Moltó, amb concur-
sants d’arreu del Principat. 
El professor de cuina Fran-
cesc Montasell prepararà 
una gran paella que el pú-
blic assistent podrà tastar. 
la Festa Major es donarà 
per acabada a la nit amb 
l’espectacle de focs artifi-
cials a càrrec de la Pirotèc-
nia Estalella.

coNSUM D’ALcoHoL

l’ajuntament de calella, sota 
el lema “Per unes barraques diver-
tides i responsables”, s’ha propo-
sat parar el consum d’alcohol en-

tre els menors d’edat durant les 
festes. la línia estratègica que se 
seguirà està enfocada al consum 
responsable d’alcohol i a les pràc-
tiques saludables. Algunes de les 
novetats relacionades amb aquest 
aspecte són la de crear una cam-
panya pels establiments recor-
dant la normativa que prohibeix 
la venda d’alcohol a menors, re-
galar aigües a la paradeta de pre-
venció que hi ha cada any, fomen-
tar l’ús del bus nocturn i de tren o 
impartir xerrades abans de les bar-
raques. Al programa escrit de la 
Festa Major també s’ha afegit una 
pàgina amb recomanacions. 

un cop acabada l’edició de la 
Festa Major hi haurà una taula de 
participació entre les associacions 
i les regidories per tal d’avaluar les 
diferents actuacions i consensuar 
festes o esdeveniments posteriors. 

«Per frenar el consum 
d’alcohol entre els 

menors es posa en marxa 
la campanya “Per unes 
barraques divertides i 

responsables”»
«El pregó anirà a càrrec del 
teixit esportiu de la ciutat»

FESTA MAJOR DE LA MINERVA 
2016  #fmminerva16

DIJoUS 22

18.30 h: A la plaça de l’Ajuntament, 
pregó infantil de Festa Major a 
càrrec dels alumnes de l’Escola Fre-
ta. Presència i ball dels Gegan-
tons de la colla de Geganters i 
Grallers de calella. Xocolatada 
popular a càrrec de l’Agrupament 
Escolta Montnegre. 

21 h: A la plaça de l’Ajuntament, 
pregó de festa Major a càrrec 
del teixit esportiu de calella amb 
motiu de calella 2016 Vila Europea 
de l’Esport, i brindis popular per a 
tots els calellencs i calellenques. 
Interpretació del Ball de la Llo-
pa i del Ballet dels Gegants de 
la ciutat de calella, a càrrec dels 
Geganters i Grallers de calella.

22.30 h: A la sala Mozart, 25è fes-
tival de Jazz i Blues a calella 
Joan Josep Ribas (txespi),  Espe-
cial Festival amb motiu de l’home-
natge pòstum a Joan Josep Ribas, 
txespi. 
Actuaran els millors músics de jazz 
i blues del país: torrens & Molero 
Quintet i laura simó, xavier case-

llas, lluís coloma trio, dani Nel·lo, 
the Walking stick Man, Amadeu 
casas, August tharrats, Joan Pau 
cumellas, big Mama Montse, llu-
ís Navarro (El Nanu), Koko-Jean da-
vis (cantant de the Excitiments) i 
presentat per la reconegudíssima 
cantant txell sust.

23.30 h: A l’envelat, barraques 
amb l’actuació dels grups: 
Trau, Jodie cash fingers i Im-
perial Jade.  Entrada gratuïta.

DIVENDRES 23

10.30 h: A la plaça de l’Ajuntament, 
custòdia de les autoritats i sal-
ves d’honor des de l’ajuntament 
fins a l’església, a càrrec de la co-
lla de Geganters i Grallers de ca-
lella i els trabucaires del Renaixe-
ment de la confraria de la Mare de 
déu del Roser.

11 h: A l’església parroquial, missa 
solemne concelebrada.

12 h: Seguici dels Geganters i 
Grallers de calella acompanyant 
les autoritats en sortir de l’església 
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fins a la plaça de l’Ajuntament. tot 
seguit, interpretació del ballet dels 
Gegants de la ciutat de calella, en-
tre d’altres.

12.15 h: Al passeig de Manuel Puig-
vert, davant el monument a la sar-
dana, audició de sardanes a càr-
rec de la cobla Maravella.

13.30 h: A l’envelat, 35a Mostra de 
Plats casolans. Exposició i sorteig 
de plats guisats a benefici de l’As-
sociació de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital sant Jaume de calella. 

18 h: A la plaça de  lluís Gallart, 
Holi festival: la gran festa dels 
colors!, a càrrec de GiraEvents i 
sound4you. dJ animador, la millor 
música i moltes sorpreses. Els pri-
mers a arribar, bossa de pols gratu-
ïta. dins el recinte hi haurà venda 
de bosses de pols Holi.

18 h: A l’envelat, concert solida-
ri a càrrec de l’orquestra Ma-
ravella a benefici de Pallassos en 
Rebel·lia. 

19h: A la plaça de l’Església, con-
cert a càrrec dels Grallers de 
calella.

20.30 h: A l’envelat, ball de festa 
Major amb l’orquestra Mara-
vella. Gratuït.

21 h: A la plaça de l’Església, mos-
tra de danses amb l’Associació 
orientàlium.

00.30 h: A l’envelat, barraques 
amb l’actuació dels grups Ma-
rinah (ojos de Brujo) i  Hey! Pa- 
chucos. Entrada gratuïta.

DISSABTE 24

9.30h: Pujada al far dels Trabu-
caires del Renaixement de la con-
fraria de la Mare de déu del Roser 
amb el carrilet des de la riera de 
capaspre.

9.45h: Arribada al far i foto gru-
pal amb les colles convidades: 
trabucaires d’Ocata i trabucaires 
de llinars del Vallès.

10 h: A la platja gran de calella, a 

la zona de les barques, demostra-
ció de tirada a l’art. Organitzat 
pel club de Pesca Esportiva calella.

10.30h: des de la Piscina Munici-
pal, cercavila dels Trabucaires 
del Renaixement de la confraria 
de la Mare de déu del Roser, trabu-
caires d’Ocata i els trabucaires de 
llinars del Vallès amb l’itinerari se-
güent: passeig de les Roques, pont 
del passeig, sortida pel pas a nivell 
del carrer de Francesc bartrina, pla-
ça de l’Ajuntament, carrer de la Rie-
ra fins a la riera de capaspre.

11 h: A la plaça de l’Església, taller 
d’estels, organitzat pel Grup Pa, Vi 
i Moltó i el club Aeromodelisme.

11.30 h: A l’envelat, matí en famí-
lia, petit festival familiar. Reggae 
per a Xics amb The Penguins. la 
Noia del Paraigua pintarà cares i es 
repartiran globus. Entrada gratuïta.

16 h: A la platja, davant del mo-
nument a la sardana, 40a Vola-
da d’Estels, organitzat pel Grup 
Pa, Vi i Moltó i el club Aeromode-
lisme calella.

17.30 h: cercavila dels caste-
llers de l’Alt Maresme, Madui-
xots, des de la plaça de Jeroni 
Martorell, costa i Fornaguera, Es-
glésia, bisbe sivilla fins a la plaça 
de l’Ajuntament. 

18 h: A la plaça de l’Ajuntament, 
diada castellera amb l’actuació 
dels Minyons de terrassa, carallots 
de sant Vicenç dels Horts i els cas-
tellers de l’Alt Maresme, Maduixots. 

20 h: A la plaça de l’Església, comi-
at del Pubillatge 2015 i procla-
mació dels representants del 
Pubillatge de calella 2016. Or-
ganitzat per l’Associació Pubillatge 
de calella. 

21 h: A la sala Mozart, concert 
Matèria del temps, amb Jordi 
Molina. 

22 h: A plaça de lluís Gallart, cor-
refoc a càrrec dels Udols de foc 
Diables de calella amb la parti-
cipació d’altres colles convidades. 
Itinerari: plaça de lluís Gallart, Àn-

gel Guimerà, Jovara, Escoles Pies 
fins a la plaça de l’Ajuntament. 

24 h: A l’envelat, barraques amb 
la festa del fluorescent a càrrec 
de GiraEvents. Obsequi fluores-
cent per als primers participants. 
dJ, la millor música, animador, plu-
ja de regals i festa grossa! tot se-
guit, actuació dels grups:  As-
pencat i The Patillas. Entrada 
gratuïta.

DIUMENGE 25 

9.30 h: Al carrer de l’Església (cer-
vantes-balmes), plantada de ge-
gants participants a la 34a Troba-
da de Gegants. 

10.30 h: Prop de l’envelat, 42è 
concurs d’Arròs a la cassola, 
organitzat pel Grup Pa, Vi i Mol-
tó, amb la participació de concur-
sants d’arreu del Principat. Prepa-
ració d’una paella monumental a 
càrrec del professor de cuina Fran-
cesc Montasell. degustació per al 
públic assistent.

11.30 h: des del carrer de l’Esglé-
sia, cantonada cervantes, cer-
cavila de totes les colles par-
ticipants a la 34a Trobada de 
Gegants. Recorregut: carrer de 
l’Església, sant Josep, Jovara, Esco-
les Pies, fins a la plaça de l’Ajunta-
ment.

12.30 h: A la plaça de l’Ajunta-
ment, arribada de les colles de 
geganters, on cada colla oferirà 
un ball. tot seguit, lliurament d’un 
obsequi a totes les colles partici-
pants.

18 h: A l’envelat, concert dedicat 
al teatre líric, amb fragments de 
sarsueles tan conegudes i popu-
lars com La tabernera del puerto, 
Cançó d’amor i de guerra, La viuda 
alegre entre altres. A càrrec del cor 
i l’Orquestra simfònica Harmonia. 
Amb la participació de la sopra-
no beatrice Jiménez i el tenor Eze-
quiel casamada. dirigits per Albert 
deprius. 

20 h: sala Mozart, teatre: T’esti-
mo, però no tant, de la cia teatre 
Gaudí, amb Ferran castells, Josep 

linuesa (la Riera de tV3) i Mòni-
ca corral. la comèdia més exitosa 

de José l. Alonso de santos, Pares 
y Nines. Versió catalana i direcció: 

Miquel Murga. 

21.30 h: Al passeig de Garbí, focs 
artificials a càrrec de Pirotècnia 
Estalella.
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anVeRs, DuBLín i PRaga a La FiRa De CaLeLLa i L’aLT MaResMe

del 22 al 25 de setembre se ce-
lebrarà la 36a edició Fira de calella 
i l’Alt Maresme, enguany seguint 
el fil conductor de “turisme i iden-
titat”. tres ciutats seran les prota-
gonistes dels diferents actes. An-
vers, dublín i Praga representaran 
les poblacions literàries destacant 

la singularitat de cada una i el seu 
recorregut. Aquest any l’eix litera-
ri serà destacat per la importància 
de les tres ciutats en aquest àm-
bit. també es participarà amb el 
programa univers d’Històries de 
la càtedra uNEscO segons el qual 
escolars de diferents edats tre-

ballaran els valors associats amb 
l’humanisme. 

A més de la literatura, també 
destacarà la presència d’altres fils 
conductors com serà el tecnolò-
gic ja que com afirma la comissi-
onada de la fira, Rut Martínez, les 
tres ciutats “vénen de ser referents 
en l’àmbit de la creació contempo-
rània”. Els responsables de l’organit-
zació defineixen l’acte com una fira 
festival per l’activitat que hi haurà 
i la combinació d’exhibició de pro-
ductes amb la programació cultu-
ral prevista. la fira “serà molt viven-
cial i hi haurà molta activitat per fer, 
per viure i per descobrir els dife-
rents fils conductors”, assegura Rut 
Martínez. Així doncs, els visitants 
podran trobar tallers de dansa tra-
dicional, tasts gastronòmics, actua-
cions musicals i teatrals o lectures 
de fragments d’autors coneguts 
sobre les tres ciutats. Pel que fa a 

dublín es llegiran textos de James 
Joyce, liam O’Flaherty i Edna O’bri-
en; d’Anvers fragments de chantal 
Maillard, Josep Pla i stefan Zweig i 
de Praga textos de Jan Neruda, Mi-
lan Kundera i Franz Kafka.

una de les experiències que es 
repetirà serà la de les nits temàti-
ques amb les quals el recinte firal 
estarà obert fins a les dotze de la 
nit. cada vespre estarà dedicat a 
una de les tres ciutats. divendres es 
començarà amb Anvers amb un re-

cord-homenatge a la figura de Jac-
ques brel, una actuació de la com-
panyia de circ catalanobelga Paki 
Paya i un tribut a Jan Fabre. dissab-
te seguirà dublín amb un especta-
cle d’irish folk i dansa tradicional ir-
landesa. Praga serà la ciutat que 
tancarà les nits amb música clàssi-
ca d’obres de músics com Mozart, 
dvorák o Janácek. 

una de les novetats d’aquesta 
edició serà la presència d’un ma-
jor nombre de parades d’artesans, 
que ha passat de 13 a 24. El passat 
mes de juliol, l’ajuntament de ca-
lella va firmar un acord amb la Fe-
deració d’Associacions d’Artesans i 
Oficis de catalunya per aportar mi-
llors condicions a l’àrea artesanal. 
com afirma la tinent d’alcalde i res-
ponsable de l’Àrea de la Fira, Núria 
Parella, l’objectiu de l’acord és “tenir 
una major diversitat en l’artesania i 
de més alta qualitat”. 

«El nombre d’artesans 
augmenta gràcies a un 
acord amb la federació 

d’Associacions d’Artesans i 
oficis de catalunya»

«Hi haurà tres nits 
temàtiques amb la cultura 
de les ciutats convidades»

36a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME   #firadecalella16

DIJoUS 22

11 h: Al passeig de Manuel Puigvert, 
obertura al públic de la 36a fira 
de calella i l’Alt Maresme. 

durant tot el matí, activitats i ta-
llers dirigits al públic escolar de 
calella i rodalia.

13.30 h: Inauguració de la 36a 
fira de calella i l’Alt Maresme. 
Hissada de la senyera i parlament 
d’autoritats. breu actuació a càrrec 
d’una representació de covenant 
Irish dancers, dansa tradicional ir-
landesa.

18 h: A la carpa del Monogràfic, 
Quan Stalin va marxar de Praga. 
la caiguda del comunisme a Pra-
ga, visita guiada a l’exposició foto-
gràfica sobre la Revolució de Vellut 
de Praga l’any 1989, a càrrec del seu 
autor, Pavel Hroch.

19.30 h: A l’escenari central de la 

Fira, tarda de folk · Amb Manu sa-
baté, gralla i clarinets; Anna Ferrer, 
veu; Adrià Grandia, viola de roda; 
Magí canyelles, tenora; ciscu car-
dona, guitarra, Martí Hosta i bernat 
torras, percussions. 

20 h: A l’escenari petit de la Fira, ta-
ller creació de videojocs sobre 
Dublín, a càrrec de clautIc. 

20.30 h, a l’escenari central, mostra 
audiovisual vinculada a la ciu-
tat de Praga. Es projectarà una se-
lecció de curts d’animació de l’Aca-
dèmia de cinema de Praga (FAMu), 
cedits a través del centro checo de 
Madrid.

DIVENDRES 23

11 h: A l’estand del consell Muni-
cipal de la solidaritat, explicació 
del conte de la Rafara, conte afri-
cà on el protagonista descobrirà la 
força de l’amistat i on els bons sen-

timents acaben guanyant els mals 
sentiments. 

11 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

des de les 11.30 h i fins a les 13.30 
h, a l’estand del Museu del turisme, 
trobades intergeneracionals so-
bre Turisme i Identitat, a càrrec 
d’Anna Jarque, de la càtedra uNEs-
cO.

11.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller handmade 
Llum-diamant, vinculat al Mono-
gràfic d’Anvers, a càrrec de Marta 
barberà, de 2nd Funniest thing.

12 h: A l’espai literari del Monogrà-
fic: Anvers. La ciutat i els llibres. 
Lectura en veu alta de la llegenda 
d‘Antwerp i fragments dels autors 
chantal Maillard, Josep Pla i stefan 
Zweig. textos seleccionats per lli-

breria la llopa.

12.15 h: davant del Monument a la 
sardana, audició de sardanes a 
càrrec de la cobla Maravella.

13.30 h i 18:00 h: A la carpa Quan 
stalin va marxar de Praga. la caigu-
da del comunisme a Praga, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la Revolució de Vellut de 
Praga de l’any 1989, a càrrec del 
seu autor, Pavel Hroch.

13.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller Robòtica a An-
vers, a càrrec de clautIc. 

13.30 h: A l’escenari central de la 
Fira, actuació dels alumnes i pro-
fessors de l’Escola de Música 
can Llobet.

17.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller Barrets de 
nans irlandesos - leprechauns, 

vinculat al Monogràfic de dublín, a 
càrrec de GiraEvents.

17.30 h: A l’escenari petit de la Fira, 
taller handmade collaret amb 
diamants geomètrics, vincu-
lat al Monogràfic d’Anvers, a càrrec 
de Marta barberà, de 2nd Funniest 
thing.

18 h: A l’escenari petit de la Fira, ta-
ller de dansa tradicional irlan-
desa a càrrec de claddagh Ring 
dancers. En col·laboració amb l’As-
sociació catalunya celta.

18 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

19.30 h, a l’escenari central de la 
Fira, actuació del grup Inverna-
lia (Irish folk Music) i tancament 
del taller de dansa tradicional 
irlandesa.



18   LA MARINA setembre De 2016

20 h, a l’estand de l’Associació de 
comerciants de calella centre co-
mercial, sorteig de 2.000,00 € re-
partits en 12 premis: 1 de 500,00 
€, 1 de 300,00 €, 2 de 200,00 € i 8 de 
100,00 €, i 1 tablet amb funda-teclat 
que serà sortejat entre els partici-
pants del joc de les preguntes. 

20.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller creació de vi-
deojocs sobre Dublín, a càrrec de 
clautIc.

20.30 h, a la carpa de l’Associació de 
cervesa belga a catalunya, tast de 
dues cerveses artesanes elabo-
rades a la ciutat d’Anvers. A càr-
rec de Henk cortier de lambicus / 
Espai cerveser. durada: 30 minuts. 
Places limitades: màxim, 25 perso-
nes. 

A partir de les 21.30 h, a l’espai cen-
tral de la Fira, Nit temàtica dedica-
da a Anvers.

• A les 21.30 h, record-homenatge 
a la figura de Jacques Brel.

• A partir de les 22.15 h, a l’espai 
central de la Fira, actuació de la 
companyia de circ Paki Paya, 
amb l’espectacle Shake, Shake, 
Shake. 

• A partir de les 23.30 h, tribut a Jan 
fabre (Anvers, 1968), director de te-
atre, d‘òpera, coreògraf i artista visu-
al.

DISSABTE 24

11 h: A l’estand de l’Associació de 
dones de calella, classe de ioga a 
càrrec d’Esther tomàs carrasco.

11 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

des de les 11.30 h i fins a les 13.30 h: A 
l’estand del Museu del turisme, tro-
bades intergeneracionals sobre 
‘Turisme i Identitat’, a càrrec d’An-
na Jarque, de la càtedra uNEscO.

11.30 h: A l’escenari petit de la Fira, 
taller handmade Arracades de 
trèvol, vinculat al Monogrà-
fic de Dublín, a càrrec de Mariale 
Montero, de lalala toys.

11.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller handmade 
‘Scrapbooking: arxivador de 
postals’, vinculat al Monogràfic 
de Dublín, Anvers i Praga, a càrrec 
d’Alícia Artigas, del collage de Me-
mòries.

12 h: A l’espai literari del Monogrà-
fic: Dublín. La ciutat i els llibres. 
Lectura en veu alta de frag-
ments sobre Dublín de James 
Joyce, Liam o’flaherty i Edna 
o’Brien. textos seleccionats per 
llibreria la llopa.

13 h: A l’escenari petit de la Fira, ta-
ller de dibuixos manga inspirats 
en elements tradicionals irlan-
desos a càrrec de cristina Garriga. 
En col·laboració amb l’Associació 
catalunya celta. 

13.30 h i 18 h: A la carpa Quan sta-
lin va marxar de Praga. La caiguda 
del comunisme a Praga, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la Revolució de Vellut de 
Praga de l’any 1989, a càrrec del 
seu autor, Pavel Hroch.

13.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller ‘Robòtica a An-
vers’, a càrrec de clautIc.

13.30 h: A l’escenari central de la 
Fira, actuació del grup de dansa 
irlandesa covenant Irish Dan-
cers. En col·laboració amb l’Associ-
ació catalunya celta.

17.30 h: A l’escenari petit de la Fira, 
taller de dansa irlandesa a càrrec 
de covenant Irish dancers. En col-
laboració amb l’Associació catalu-
nya celta.

18 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

18.30 h: A l’espai literari del Mono-
gràfic, presentació del llibre ‘Els 
menjamitjons’, escrit per Pavel 
Šrut i il·lustrat per Galina Miklí-
nová (Mosaics Llibres).
 
19 h: A l’escenari petit de la Fira, ta-
ller handmade Set de posagots 
cèltics, vinculat al Monogràfic 
de Dublín, a càrrec de Marta bar-
berà, de 2nd Funniest thing.

19.30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller creació de vi-
deojocs sobre Dublín, a càrrec de 
clautIc.

20 h: A l’escenari petit de la Fira, ta-
ller de dibuixos manga inspirats 
en elements tradicionals irlan-
desos a càrrec de cristina Garriga. 
En col·laboració amb l’Associació 
catalunya celta. 

A partir de les 22 h: A l’espai central 
de la Fira, Nit temàtica dedicada a 
Dublín. Amb l’actuació del con-
junt Irish corner & Nuala, espec-
tacle d’Irish folk i dansa tradici-
onal irlandesa. En col·laboració 
amb l’Associació catalunya celta.

DIUMENGE 25

11 h: A l’estand de l’Associació de 
dones de calella, classe de ioga a 
càrrec d’Esther tomàs carrasco. 

11 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

des de les 11.30 h i fins a les 13.30 
h: A l’estand del Museu del turisme, 
trobades intergeneracionals so-
bre Turisme i Identitat, a càrrec 
d’Anna Jarque, de la càtedra uNEs-
cO.

11.30 h: A l’escenari petit de la fira, 
taller de whistle (flauta tradicio-
nal irlandesa) per a adults a càr-
rec de Raül Fernández bobes. En 
col·laboració amb l’Associació cata-
lunya celta.

11:30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller handmade Set 
de quadres decoratius amb par-
titures de Mozart, vinculat al 
Monogràfic de Praga, a càrrec 
de Marta barberà, de 2nd funniest 
thing.

12 h: A l’espai literari del Monogràfic: 
Praga. La ciutat i els llibres. Lec-
tura en veu alta de fragments 
de Jan Neruda, Milan Kundera 
i franz Kafka. textos seleccionats 
per llibreria la llopa.

12 h: A les carpes de la zona alimen-
tària del Monogràfic, Introducció 
a la preparació del te. taller on 
es detallaran les pautes necessàries 
per preparar un bon te i es mostra-
ran diversos tipus de teteres i acces-
soris. En col·laboració amb Čaj chai 
· Praga.

13 h: A l’escenari central de la Fira, 
actuació del grup Drónán. En 
col·laboració amb l’Associació cata-
lunya celta.

13 h: A la carpa de l’Associació de 
cervesa belga a catalunya, tast de 
dues cerveses artesanes elabo-
rades a la ciutat d’Anvers. A càr-
rec de Henk cortier de lambicus / 
Espai cerveser. 

13.30 h i 18 h: A la carpa Quan sta-
lin va marxar de Praga. La caiguda 
del comunisme a Praga, visita 
guiada a l’exposició fotogràfica 
sobre la Revolució de Vellut de 
Praga de l’any 1989, a càrrec del 
seu autor, Pavel Hroch.

13:30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller Robòtica a An-
vers, a càrrec de clautIc.

17.30 h, a l’escenari petit de la Fira, 
taller de whistle (flauta tradicio-
nal irlandesa) per a nens i nenes 
a càrrec de Raül Fernández bobes. 
En col·laboració amb l’Associació 
catalunya celta.

17:30 h: A la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller handmade 
Bossa de mà clutch amb partitu-
res de Mozart, vinculat al Mono-
gràfic de Praga, a càrrec de Marta 
barberà, de 2nd Funniest thing.

18 h, a l’estand de Foto-Film calella, 

lliurament de premis del Trofeu 
Rafel carpinell de fotografia.

18 h: A l’estand de l’AMPA la Miner-
va, pintada de cares i manuali-
tats diverses. 

18.30 h, a l’escenari central de la Fira, 
actuació de la companyia de te-
atre de marionetes Zvonecek de 
Praga, vinculat al Monogràfic de 
Praga.

19.30 h, a la tarimeta de tallers del 
Monogràfic, taller creació de vi-
deojocs sobre Dublín, a càrrec de 
clautIc.

19:30 h: A l’estand de l’Associació de 
comerciants de calella centre co-
mercial, sorteig del joc de les pre-
guntes i lliurament de premis de 
la campanya Turisme de postal. 

19.30 h: A l’escenari central de la 
Fira, concert de música de cam-
bra Un passeig per Praga. Obres 

de Wolfgang Amadeus Mozart, Jo-
sef suk, leóš Janáček, bohuslav 
Martinú i Antonín dvořák. Músics 
convidats: Roman Patočka (talich 
Quartet i Eben trio) i Raquel cas-
tro, violins Noelia Gómez, viola Pe-
ter schmidt, violoncel Mariona Ma-
teu, contrabaix.

20 h: A l’estand del consell Munici-
pal de la solidaritat, sorteig i en-
trega d’una cistella amb pro-
ductes de comerç just. 

cADA DIA A LA fIRA

Degustacions gastronòmiques 
vinculades a les tres ciutats convi-
dades: tastos de cerveses artesa-
nes, formatges, tes i pastissos, 
entre altres.

A la carpa del cafè de la Fira, de-
gustació de cafès a càrrec del ca-
lellenc xavier boschmonart. la re-
captació es destinarà al projecte 
solidari de l’entitat Acció solidària 
sense Fronteres.

A la carpa de l’Associació de Volun-
taris i Amics de l’Hospital de calella 
(AVAH), vermut solidari. 

A l’espai del Monogràfic, exposició 

exterior sobre lona La Praga de 
les petites coses: agost 2016’, del 
fotògraf txec Michal Novak.

A l‘espai literari del Monogràfic hi 
haurà bibliografia per consultar 
dedicada a les tres ciutats convi-
dades. Obres seleccionades per lli-
breria la llopa.

A l’estand de clautic · Monogràfic 
Dublín-Anvers-Praga, visita vir-
tual 360º a la ciutat de Praga.

A la zona del Monogràfic dedicada 
a la ciutat d’Anvers, Mostra d’Art 
floral en col·laboració amb ban-
cells Floristes i tallers de dibuix i pin-
tura inspirats en obres de Rubens 
(Anvers és la seu del Rubenshuis / 
Rubens House) i Van dyck. 

A les carpes de Foto-Film cale-
lla, exposició de les fotografies 
guanyadores del Trofeu Rafel 
carpinell i exposició fotogràfica 
sobre les tradicions catalanes. 

A la zona lleurespai, dedicada a 
l’oci dels més petits, hi haurà acti-
vitats de jocs i tallers a càrrec de 
les entitats següents: club tennis 
calella, club d’Atletisme calella i Es-
cola d’Handbol de la unió Esportiva 
Handbol calella.

A l’estand del Museu-Arxiu Munici-
pal de calella Josep Maria codina i 
bagué, i cada dia de la Fira, XVIIIè 
concurs Endevina on era... 

AcTIVITATS PRÈVIES A LA fIRA

cicle: Anvers, Dublín i Praga. 
Itineraris literaris

A la llibreria La Llopa, del 5 al 
25 de setembre es dedicarà tres 
grans aparadors a Anvers, Du-
blín i Praga, ciutats convidades a 
la Fira.

A la biblioteca can salvador de la 
Plaça: 

• 14 de setembre, a les 19h confe-
rència Ulysses, Joyce i Dublín a 
càrrec de Joaquim Mallafrè. 

• 20 de setembre, a les 19h confe-
rència, Praga a càrrec de Monica 
Zgustova, traductora, escriptora i 
periodista. 

Fotos tino Valduvieco i Anna Gibernau (cartell Fira)
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LLoRET DE MAR

La millor fotografia de l’edició 
d’enguany del premi Ses Obreres, 
de Lloret de Mar, segons el jurat 
especialitzat, ha estat la d’un bu-
fador del correfoc. L’autor és Pa-
blo Ntutumu. La segona més ben 
valorada ha estat Perspectiva de la 
selfie, de Paco Moreno, amb una 
visió sobre el tradicional Ball de 
Plaça, un dels esdeveniments més 
destacats i representatius de la 
Festa Major de Santa Cristina. Per 
la seva part, la tercera premiada 
ha estat Sortint, de Carlos Costa, 
en la qual es mostra un instant de 
la processó. La quarta, d’Àngels 
Torrens, va dedicada a les obreres, 
amb el títol La joia de les obreres. 
És la mateixa temàtica de la cin-
quena classificada: Alegria, de Pi-
lar Córdoba.  

 
Totes aquestes imatges han 

estat exposades a la Casa de la 
Cultura, juntament amb altres. En 
concret, s’han escollit catorze car-
tells i 67 fotografies, propietat de 
quinze participants. 

 
Els premis Ses Obreres són 

tradicionals de la Festa Major de 
Lloret de Mar. Estan convocats 
per l’Obreria de Santa Cristina i 
el formen un concurs de cartells i 
una competició de fotografia. Les 
imatges presentades han d’estar 
inspirades en les festes de Santa 
Cristina. 

En total, es reparteixen sis 
premis: tres en metàl·lic, esco-
llits per un jurat professional, un 
de commemoratiu, que escullen 
les exobreres, i dos més atorgats 
per la Federació Catalana de Fo-
tògrafs, que també col·labora en 
aquest certamen. yy

guanyador del 
premi ses obreres

Trobada de Big Bands 
a Blanes

Dades per a millorar la gestió

el teatre municipal es va omplir de jazz. Foto Yoyo

Façana marítima. Foto m.a. Comas
BLANES

Al llarg de la vetllada van desfi-
lar per l’escenari del Teatre de Bla-
nes fins a quatre formacions, dues 
de les quals provenien d’un ma-
teix centre, l’Escola Fusió Música i 
Dansa de Sant Cugat. Precisament 
el primer grup en estrenar la vetlla-
da va ser l’Orquestra Fusió, que va 
actuar en format d’orquestra sim-
fònica oferint el primer moviment 
de tres peces de música clàssica: 
Melodia elegíaca op. 34, d’Edvard 
Grieg; Simfonia número 31, de Mo-
zart –coneguda també com Simfo-
nia París- i el primer moviment de 
Sigur Jorsalfar, novament de Grieg. 
Els dirigia Xavier Pagès. 

Darrera d’ells va actuar la for-
mació més jove quant a data de 
formació. Creada tot just el novem-

bre de l’any passat, la Jazz-Band 
Manyanet Les Corts de Barcelona 
està formada per vuit intèrprets, i 
és el resultat de la il·lusió d’un grup 
de músics de la Banda del Col·legi 
Pare Manyanet, que volen aprendre 
altres ritmes. 

La tercera part del concert va 
anar a càrrec de la Big Band de la 
Banda i Cobla del Col·legi Santa 
Maria, que ja compta amb quatre 
anys de trajectòria. Dirigida per 
Jordi Sacristán, el seu repertori es-
tava composat per temes de llatí-ja-
zz, blues, samba, funky, swing, etc.

La darrera intervenció de la 
tarda-vespre va anar a càrrec de 
l’Orquestra Moderna de l’Orques-
tra Fusió Sant Cugat, dirigida per 
Enric Mestre. yy

LLoRET DE MAR

Lloret de Mar aposta per la im-
plementació d’eines que permetin 
recopilar dades per la millora de 
la seva gestió. Les xifres facilitades 
per les càmeres de videovigilància 
o la mediació del retorn dels esde-
veniments en són exemples. 

L’Ajuntament de Lloret de Mar 
té clar que la millora en la seva 
gestió passa per dotar-se d’eines 
que permetin la recopilació, pro-
cessament i tractament de dades i 
per aquest motiu des de fa un any 
està implementant als diferents 
departaments mesuradors i me-
todologies de treball per extreure 
aquestes dades.

 L’alcalde de Lloret de Mar, Jau-
me Dulsat, explica “entre aquestes 
eines tenim per exemple la detec-

ció de matrícules dels vehicles, 
amb les càmeres de videovigilàn-
cia, que registren el flux d’entra-
da i sortida de Lloret; una eina 
contractada per mesurar el retorn 
dels esdeveniments en aspectes 
com l’impacte econòmic, nombre 
d’assistents, despesa per persona/
dia o eficiència pressupostària; o 
el conveni amb l’Institut d’Esta-
dística per conèixer el nombre de 
turistes i mercats que ens visiten”. 
I ha afegit “El Big Data, com va 
mostrar l’estudi de SEGGITUR, 
és bàsic per convertir-nos en una 
Destinació Intel·ligent”.

Pel que fa el registre de vehi-
cles, el regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Josep Lluis Llirinós explica 
que “Entre el maig i la primera 
quinzena d’agost hem registrat un 
flux total de 5.391.826 desplaça-
ments; d’aquest total un 2.975.365 
han entrat o sortit via Blanes i 
2.416.461 via Vidreres”.

 
Aquest sistema de videovigi-

lància està autoritzat per la Co-

missió de Control de Dispositius 
de Videovigilància de Catalunya 
(TSJC) i a disposició dels cossos 
de seguretat pública per ajudar 
en les seves responsabilitats de 
prevenció i persecució de delictes 
però també esdevé una bona eina 
per tenir un registre i planificar les 
actuacions en matèria de trànsit 
i seguretat local. En paraules del 
regidor de Seguretat Ciutadana 
“Aquestes tecnologies ens perme-
ten millorar el treball de preven-
ció i aquest és un dels principals 
objectius de la Policia Local”. 

També s’extreuen dades d’es-
deveniments com els que s’han 
organitzat darrerament a la vila, 
com per exemple  la Night Shop-
ping o el Lloret Street Shopping. yy

«Les càmeres de 
videovigilància permeten 

controlar les matrícules i el 
flux d’entrada i sortida»

«També s’extreuen dades 
d’esdeveniments com per 

exemple la Night Shopping 
o el Lloret Street Shopping»
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Aquests dies ha finalitzat el 
procés de recollida i preselecció de 
propostes amb la darrera de les re-
unions que s’han estat fent durant 
tot l’agost amb els veïns d’arreu del 
municipi.

Del total dels sis districtes en 
què s’ha estructurat la delimitació 
geogràfica de Blanes, la més acti-
va ha estat la zona 6, que engloba 
els barris de La Pedrera-Carretera 
de Lloret, Mas Enlaire i Mont Fer-
rant. Aquí n’hi ha hagut 250.

També han estat especialment 
actius els veïns i veïnes de la zona 
2, que comprèn S’Auguer, Sa Mas-
saneda, Dintre Vila, Raval, Sa Car-
bonera i El Port, on hi van haver 
169 propostes.

La majoria de propostes que 
s’han seleccionat tenen a veure 
amb millores relacionades amb es-
pais públics, com ara parcs infan-
tils i zones verdes. També n’hi ha 
que demanen la instal·lació d’ele-
ments de mobiliari i esbarjo urbà 
o bé reforçar la seguretat quant 
a circulació. La proposta estrella 
que ha aparegut a gairebé totes les 
zones ha estat la instal·lació d’un 
pipi-can o un parc per a gossos, si 
bé no era una de les que comptés 
amb un recolzament massiu.

Un cop llegides totes les pro-
postes, aplegades sota un mateix 
concepte, les que demanaven el 
mateix per a un determinat veïna-
to zona, es van descartar les que a 
priori, donada la seva envergadura, 
no podien adaptar-se al pressupost 

designat, o bé no eren de compe-
tència municipal. Finalment, han 
quedat seleccionades entre 3 i 4 
propostes en cada zona. Aquest 
procés de selecció, l’han encap-
çalat els membres de les diferents 
entitats veïnals, veïns i veïnes dels 
barris i el Departament de Partici-
pació Ciutadana de l’ajuntament.

Ara els tècnics municipals va-
loraran si aquestes propostes d’in-
versions són viables econòmica i 
tècnicament en relació a les quan-
titats assignades en cada zona.

Finalment, seran els veïns els 
que escolliran quines tiren enda-
vant, sempre segons el pressupost 
previst que globalment s’eleva a 
315.000 euros. yy

BLANES

Corganitzada per la Colla Ge-
gantera de Blanes i l’ajuntament, 
la trobada ha doblat enguany el 
nombre de components i ha tor-
nar a tenyir de festa, gresca i músi-
ca la població que tot just feia uns 
dies havia acollit la Festa Major 
Petita, la Festa dels Copatrons.

Es van convidar les colles de 
Lloret, Tordera, Breda, Solsona, 
Arbúcies, Bescanó i Raval de Bar-
celona. De Blanes destacaven com 
a novetats els gegantons d’una es-
cola i d’Aspronis.

Cinto Juanes, cap de colla de 
la Colla Gegantera de Blanes, ha 
destacat que enguany l’esdeveni-
ment culmina tot un any de tre-
ball en què s’han volgut assolir 
dos objectius: consolidar l’entitat 
i treballar per la unitat entre els 
barris del municipi. Justament per 
aquest darrer motiu, el lema que 
ha encapçalat el llibret per fer di-
fusió de la trobada ha estat Junts 
fem Blanes.

Respecte el primer objectiu, 
durant aquests darrers mesos s’ha 

incentivar la presència de músics 
a la colla amb el professor Felip 
Morales que, un cop per setma-
na d’octubre fins a juny, ha estat 
donant-los classes. Actualment 

el grup de músics de la Colla Ge-
gantera de Blanes està format per 
5 grallers que tenen entre 11 i 12 
anys, i 4 adults a la percussió dels 
timbals.

  Entre els components de 
Blanes, la principal novetat ha 
estat la incorporació dels gegan-
tons portats per dos col·lectius 
que van desfilar per primera 

vegada en la cercavila: l’Esco-
la Napoleó Soliva, del barri de 
la Plantera, i els membres del 
Centre Pinya de Rosa d’Aspro-
nis. La primera colla va desfilar 
duent dos gegantons que s’han 
encarregat de confeccionar els 
mateixos nens i nenes del centre 
educatiu, i que advoquen per la 
interculturalitat.

Per la seva banda, els mem-
bres del Centre Ocupacional 
de la Fundació Aspronis lluïen 
uns gegantons que també s’han 
encarregat de confeccionar ells 
mateixos i que duen per nom 
Pep i Mariona.

 
Per cinquè any consecutiu, 

la vetllada es va tancar amb la 
celebració del Concurs Inter-
nacional de Fal·leres, que ha 
arribat ja a la cinquena edició 
consecutiva. Es tractava que els 
representants de les colles que 
van participar designessin un 
representant per fer una fal·lera, 
el crit de guerra geganter, amb la 
màxima intensitat sonora i du-
ració possibles. yy

700 propostes per als Pressupostos Participatius

18a Trobada gegantera de Blanes

Una de les moltes reunions que s’han fet. Foto aj. blanes

desfilada dels gegants de blanes. Foto Yoyo
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Blanes ha acollit Sabors Cata-
lans, co-organitzada per l’Ajunta-
ment de Blanes i l’Associació Cul-
tural Sabors de Catalunya. Es trac-
ta d’un esdeveniment que inclou 
diverses activitats, amb l’objectiu 
que generin dinamisme econòmic 
i sigui un atractiu més pels visitants 
que aprofiten els darrers dies d’es-
tiu. El fil conductor, com és habi-
tual, són la vintena de parades que 
fomenten i promouen productes 
tradicionals i artesanals elaborats 
al país.

Un dels actes més destacats del 
cap de setmana de la Diada, va ser 
el Recital de Poemes Patriòtics a 
càrrec de la popular cantant i ac-
triu catalana Núria Feliu. Després 
de més de 50 anys dalt l’escenari, la 
incombustible artista continua al 
peu del canó. 

Al llarg de la seva vida ha recre-
at i enregistrat més de 500 temes 
de les millors cançons del món, 
així com de poetes i compositors 
catalans. També és una dona com-
promesa amb el seu temps, la seva 
terra i la seva gent. La seva pre-

sència per tot arreu, en qualsevol 
esdeveniment –literari, polític, so-
ciocultural, musical, etc–, ha estat 
sempre constant.

L’any 1985 va ser guardonada 
amb la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat per premiar tota una 
vida de treball i entrega. L’any 2008 
se li va concedir el Premi Nacional 
President Lluís Companys, així 
com la Medalla d’Honor de l’Ajun-
tament de Barcelona; i al 2014 el 
Premi Joan Coromines que atorga 
la CAL, Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana. yy

signatura del conveni entre els 12 municipis i l’acadèmia del Cinema. Foto aCN

Núria Feliu al passeig de mar. Foto aj. blanes

espai setè artCalella acollirà el Cicle gaudí

Poemes patriòtics

LLoRET DE MAR

La projecció de “Cerca de Tu 
Casa” ha obert les sessions cine-
matogràfiques d’aquest mes de 
setembre al Teatre Municipal de 
Lloret de Mar.

Entre el 9 i el 13 també s’han 
projectat ”La estación de las muje-
res” i “Café Society”.

Les properes projeccions se-
ran: “Ben-Hur”, dies 18, 19 i 20; 
“Heidi”, dia 25 i “Cuerpo de élite”, 
dies 25 i 27.

Entre les propostes del mes 
d’octubre hi ha una jornada de 
cinema ambiental per a comme-
morar el 20è aniversari de Mont-
Photo amb la projecció de “Las 
Estaciones” i “Mañana”. Això serà el 
dia 26 amb entrada gratuïta.

Aquests dos treballs han estat 
dels més reconeguts i premiats 
com a documentals de temàtica 
mediambiental del darrer any.

Pel al mes d’octubre també s’ha 
programat la projecció de “Un 

permiso para ligar”, una pel·lícula 
rodada a Lloret de Mar l’agost del 
1980. La projecció servirà per re-
tre homenatge a Carles Velat. Al-
tres títols del mes d’octubre seran  
“Los siete magníficos”, Gentlemen” 
o “Project Rwanda”.

Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a Disc 
club i a el Puntet o una hora abans 
de la projecció del teatre. yy

cALELLA

Calella serà la seu de la comarca 
del Maresme per al Cicle Gaudí, un 
circuit d’exhibició estable de cinema 
català promoguda per l’Acadèmia 
del Cinema Català. La Sala Mozart 
és l’escenari escollit per reproduir 
des del setembre fins al desembre les 
pel·lícules seleccionades en aquesta 
primera temporada del Cicle Gaudí.

L’objectiu del cicle és el de fer ar-
ribar arreu de Catalunya una selec-
ció de les pel·lícules catalanes pro-
duïdes i estrenades recentment. En 
aquesta primera fase només s’arriba-
rà a la demarcació de Barcelona (12 
poblacions) i es preveu que el 2017 

es pugui fer extensió a tot el territori.

programació:
- “El Rei Borni” serà la primera 

pel·lícula del cicle i es projectarà el 
15 de setembre a les 21.00 h. 

- El 27 d’octubre a les 21.00 h, el 
film que es podrà veure serà “Cerca 
de tu casa”. 

- Al mes de novembre, el dia 17, 
es projectarà “La propera pell” prota-
gonitzada per Sergi López. 

Una nova proposta, en data per 
concretar, serà la pel·lícula per te-
levisió Ebre, del bressol a la batalla‘, 
dirigida per Román Parrado i pro-
tagonitzada per Oriol Pla, Enric Au-

quer, Àlex Monner, Emilio Palacios, 
Artur Busquets, Roser Tapias i Ma-
nuel Morón.

Finalment, “100 metros”, el film 
rodat parcialment a Calella, tanca-
rà aquesta primera edició del Cicle 
Gaudí al desembre.

Amb aquesta col·laboració, jun-
tament amb el Festimatge, de la mà 
de FotoFilm, el Calella Film Festival, 
promogut per l’Associació Rosebud 
d’Amants del Cinema, la Sala Mo-
zart, i ser l’escenari escollit per acollit 
diversos rodatges, Calella es reafir-
ma com a ciutat cinematogràfica i 
cultural.

L’alcaldessa de Calella, Montser-
rat Candini, ha volgut destacar que 
és un orgull per a la nostra ciutat 
formar part d’aquest cicle i promou-
re així la cultura cinematogràfica del 
nostre país. A més, ha fet una men-
ció especial a la pel·lícula ‘100 me-
tros’: “Ens fa especial il·lusió que una 
pel·lícula rodada en part a la nostra 
ciutat sigui escollida com a film re-
presentant del cinema català”. yy

Cartell de Las estaciones
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ResTauRanT 
RestauRant ÀtRium
Vallderoure, 1 - 5 - 935143285
Calella

Bodega azoR 
Creus, 37 - 937690659 
Calella

RestauRant Bon lloC
Jovara, 66 - 937695960
Calella

RestauRant BRaseRia Ca la nuRi
Riera, 16 - 937697193
Calella

RestauRant Ca l’isaRd
Jovara, 109 - 661291373
Calella

RestauRant Can miquel
Riera Capaspre, 4 - 937692745
Calella

RestauRant Casa austRia
església, 328 - 937662382
Calella

Casa CaRlos RestauRant
turisme, 2 - 937690574
Calella

el Cielo extRemeño
església, 129 - 937691664
Calella

el gallineR de Calella
església, 275 - 937695502
Calella

el HogaR gallego
Ànimes, 73 - 937662027
Calella

el Peix gRillat
industria, 56 - 638846490
Calella

el ReBost del BisBe
Valldebanador, 39 - 93766120
Calella

RestauRant in-geni
Jovara, 278 - 937693553
Calella

RestauRant la llaR de FoC
Àngel guimerà, 119 - 937691948 
Calella

la llaR dels PesCadoRs 
Passeig manuel Puigvert - 937697150
Calella

BistRot la musa
Raval, 10 - 937691919
Calella

RestauRant la PeixateRia
dr. Vives / llobet i guri, s/n - 937691878
Calella

la Roda 
CReus, 8 - 937694139 
Calella

RestauRant maRítim
gaudí, 1 - 937697030
Calella

RestauRant tiC-taC
Jovara, 3 - 937660808
Calella

Bei PePe RestauRant
Passeig marítim, 24 - 937654241
malgRat de maR

RestauRant CasanoVa
Passeig marítim,  58 - 937653042
malgRat de maR

CelmaR “Ca la Cèlia”
mallorca, 71 - 937610968
malgRat de maR

RestauRante el CoRtiJo
Ramon turró, 13 - 937654707
malgRat de maR

Bodega la Bota
Blanch, 22 - 937610342
malgRat de maR

RestauRante la HeRRaduRa
av. Bon Pastor, 16 - 937654694
malgRat de maR

BRaseRia la manduCa
av. Costa Brava, 142 - 937654778
malgRat de maR

RestauRant la toRReta
av. Costa Brava, 79 - 937610546
malgRat de maR

l’aRRosseRia del CuBano 
abat oliba, 62 - 931735343
malgRat de maR

l’aVi PeP RestauRant
Ctra. n-ii Km-674 - 937654845
malgRat de maR

RestauRant l’estany
estany, 2 - 937619016
malgRat de maR

RestauRant maRitim ii
Passeig marítim, 24 - 937612351
malgRat de maR

muniesa esPai gastRonòmiC 
Carme, 12 - 692685059
malgRat de maR

RestauRant Punta del Riu toRdeRa
Camí de la Pomereda, s/n - 937653481
malgRat de maR

RestauRant BaR sis-B
av. Bon Pastor, 6 - 937611849
malgRat de maR

RestauRant tastamaR
mossen Félix Paradeda, 1 - 937614607
malgRat de maR

RestauRant VistamaR
Passeig marítim, 46 - 937653713
malgRat de maR

RestauRant Casa oms
Ctra. de Palafolls a malgrat, s/n - 937620049
PalaFolls

RestauRant ReVeRteR ii 
Ctra. n-ii Km-677 - 937620230
PalaFolls

RestauRant solFina CtRa. aCCés Costa 
Brava, Km-1,7 - 937620096
PalaFolls

ViCtoR tRoCHi RestauRant
sindicat, 24 - 937652239
PalaFolls

RestauRant Ca la maRgaRida 
av. montserrat, 15 - 937671220
Pineda de maR

Ca l’auReli
Passeig marítim, 3 - 937672835
Pineda de maR

RestauRant Can FoRmiga
església, 104 - 937671735
Pineda de maR

Can JoseP
dr. Bertomeu, 45 - 937623005
Pineda de maR

Can matas
ignasi iglesias, 63 - 937423136
Pineda de maR

RestauRant Can PePe’s
monturiol, 116 - 937671622
Pineda de maR

RestauRant Can xauBet
Ctra. n-ii Km 669 - 660527722
Pineda de maR

RestauRant diagonal
av. montserrat, 19 - 937671502
Pineda de maR

domèstiC RestauRant - maRisqueRia 
Passeig europa, 2 - 937664089
Pineda de maR

RestauRant Rute
Joan maragall, 55 - 937670731
Pineda de maR

RestauRant els PesCadoRs
Platja, s/n - 937626399
Pineda de maR

Fonda miquel
illes Canàries, 105 - 937629607
Pineda de maR

gunteR’s RestauRant (Can gil)
Puntaires, 9 - 937671657
Pineda de maR

RestauRant Keme
Ciutadans, 18 - 616030200
Pineda de maR

la Cantonada del CuBano
església, 2  - 937621250
Pineda de maR

la Cuina d’en manel
Comtal, 35 - 937670686
Pineda de maR

RestauRant la taVeRna
Ciutadans, 15 - 937670078
Pineda de maR

RestauRant la Vinya
mossén Cinto Verdaguer, 14 - 937672753
Pineda de maR

RestauRant l’antiC ii
mar, 22 - 937629678
Pineda de maR

RestauRant sidReRia les PalmeRes 
Barcelona, 29 - 937621709
Pineda de maR

RestauRant magma
mèxic, 4 - 630428381
Pineda de maR

mas CánoVas
Passeig Hortsavinyà, s/n - 607969681
Pineda de maR

RestauRant mas Pi
Ctra. n-ii Km 671,6 - 937671568
Pineda de maR

RestauRant maRisqueRia PePet
av. montserrat, 43 - 937671741
Pineda de maR

RestauRant ReVeRteR 
garbí, 180 - 937671915
Pineda de maR

RestauRant saBiote
mossèn antoni doltra, 15 - 937671440
Pineda de maR

tHe CaRaVan RestauRant
Passeig marítim, 46 - 937625336
Pineda de maR

RestauRant tRadesCÀntia
Passeig marítim, 3 - 937672325
Pineda de maR

RestauRant Bon RePòs
av. dels Pins, s/n - 937678475
sta. susanna

BouleVaRd don angel
av. del mar, 14 - 937678364
sta. susanna

RestauRant Casa Feliu
Ctra. n-ii Km 672 - 937678552
sta. susanna

el gallineR de santa susanna
Ctra. n-ii Km 673 - 937679292
sta. susanna

RestauRant indalo House
av. del mar, 19 - 937678455
sta. susanna

la Caleta “Casa manolo”
torrentó de Can gelat, 6 - 620910871 
sta. susanna

la llaR de Can xamBó
Ctra. n-ii Km 672,5 - 937678811
sta. susanna

RestauRant ma BRasa 
Ctra. n-ii Km 672,5 - 628585850
sta. susanna

RestauRant nou Ranxo
Camp mestres s/n - 937678500
sta. susanna

PePe Pollo
Plaça europa, s/n - 937677090
sta. susanna

BaR RestauRant sis
av. dels Pins, s/n - 937677641
sta. susanna

RestauRant BeltRan 9
P.i. Can Verdalet, C/. d, nau 112 - 937643504
toRdeRa

RestauRant Ca la maRia
Veïnat sant daniel, 99 - 937650805
toRdeRa

RestauRant Cal nano
Veïnat de sant Pere, masia 29 - 937645382
toRdeRa

RestauRant Can BeltRan
Ctra. Blanes a tordera, Km 0,4 - 937640103
toRdeRa

RestauRant Can BRuno
Camí del Vell Vilar - 972330586
toRdeRa

RestauRant Can Casellas
Veïnat sant Jaume, 6 - 937645477
toRdeRa

RestauRant BaRBaCoa Can dieta 
tramuntana, 9 - 937640428
toRdeRa

RestauRant Can mingu
Camí Ral, 36 - 937640866
toRdeRa

RestauRant Can PRuna
Veïnat sant daniel, 98 - 937640670
toRdeRa

RestauRant Can PuJol
Roger de Flor, 6 - 937640422
toRdeRa

RestauRant Can taRRanC
Ctra. Blanes a tordera, s/n - 937642037
toRdeRa

RestauRant danus
ausies march, 3 - 937643803
toRdeRa

taBeRna andaluza el CenaCHeRo 
Ctra. tordera a Fogars, 29 - 937645775 
toRdeRa

RestauRant les FeRReRes
av. les Ferreres, 12 - 937640607
toRdeRa

BaR - CaFeTeRia
Bowling golF
Valldebanador, 1 - 937694953
Calella

Can xena
església, 314 - 937690687
Calella

RestauRant CelleR Cul de Ví
Jovara, 2 - 686298955
Calella

el nou BaR del meRCat
mercat municipal - 937690687
Calella

BaR RestauRante Fandiño
sant Jaume, 313 - 937690924
Calella

BaR RestauRant gRana
església, 151 - 937662101
Calella

la gÀBia
Passeig manuel Puigvert - 937695185
Calella

la RieRa Calella
Riera Capaspre, 38 - 937660902
Calella

la taPa teKa
Jovara, 165 - 655448284
Calella

la toRRe FRanKFuRt
anselm Clavé, 97 - 937662812
Calella

BaR mC gRegoR's
sant jaume, 112 - 937661734
Calella

CaFeteRia RestauRant sant Joan
sant Joan, 91 - 937661342
Calella

saó taVeRna
sant Joan, 35 - 937690596
Calella

l'aRC taPes
Passeig marítim, 26 - 639313074
malgRat de maR

BlanC i negRe
Plaça anselm Clave, 1 - 937613247
malgRat de maR

CaFé BoHemi
desclapers, 12 - 937655939
malgRat de maR

BaR RestauRant el Polígon
de l'estany, 8 - 937653695
malgRat de maR

K-ñitas
av. mediterrània, 36 - 625302823
malgRat de maR

la RieRa malgRat
Club tennis malgrat - 937611807
malgRat de maR

CaFeteRía milán
sant esteve, 53 - 937610990
malgRat de maR

CaFeteRia núRia
sant esteve, 46 - 937654883
malgRat de maR

el CaFè de PalaFolls
Francesc macià, 1 - 937620855
PalaFolls

lloC 9 
av. Costa Brava, 23 - 937620468
PalaFolls

BaR CaFeteRia Can Comas
Plaça Catalunya, 3 - 937621507
Pineda de maR

BaR RestauRant el gínJol
dr. Bertomeu, 75 - 937625170
Pineda de maR

CaFeteRia iKeBo
moragas i Barret, 37 - 937671251
Pineda de maR

CaFeteRia KPi
santiago Rusinyol, 97 - 937626984
Pineda de maR

taVeRna BasCa PePet 2
av. de la mercé, 19 - 937671623
Pineda de maR

la BòBila
Plaça de la Bòbila - 937678541
sta. susanna

la Bodega BaR RestauRant
av. del mar, 12 - 937677721
sta. susanna

el CaFé de l'ateneu
amistat, 14 - 937641900
toRdeRa

la Punta del suR
Ctra. tordera a Fogars, 31 - 931738761
toRdeRa

Punt de tRoBada la FaRineRa
Ctra. gi-512 Km 521 - 937645439
toRdeRa

niT i CoCTeLeRia
la maR BoniCa
av. Pins, 1 - 937653809
malgRat de maR

moon RestauRant
sant esteve, 61 - 937614493
malgRat de maR

RestauRant 777 CluB de maR
Passeig de mar, s/n - 937690861
Pineda de maR

MenjaR PeR eMPoRTaR
mC donald’s Calella
Riera Capaspre, 12 - 937664067
Calella

PizzeRia BasiliCo 
av. Costa Brava, 30 - 937657441
PalaFolls

RestauRant el CoRRal del Pollo 
Ctra. accés Costa Brava, Km-2,2 - 937652179 
PalaFolls

PizzeRia dolCe Vita
Josep mª de segarra, 27 - 937625161
Pineda de maR

mC donald’s santa susanna
Ctra. n-ii Km 672 - 937677026
sta. susanna

MenjaRs eXÒTiCs i PiZZeRies
CantinFlas & gRouCHo’s
RieRa, 20 - 937660991
Calella

PizzeRia Casa nostRa
JoVaRa, 94 - 937690677
Calella

RestauRant PizzeRia don CaRlo 
sant JoseP, 36 - 937661547
Calella

JoRdi’s BaR
sant JoseP, 20 - 937693491
Calella

luna gauCHa
Plaça aJuntament, 8 - 937691946
Calella

RestauRante maCanudo
sant Joan, 79 - 664620067
Calella

RestauRante maRina 
tuRisme, 22 - 937661440
Calella

RestauRante molina CamPos

DIRECTORI GASTRONÒMIC (maresme) 
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 · El fogó de la Marina · Calella es vesteix a la moda 
cALELLA

Per quart any consecutiu s’ha 
fet “Calella està de moda”, una 
acció promocional del comerç 
local de la ciutat, organitzada 
per l’ajuntament de Calella i Fes-
taMusic Grup, en col·laboració 
amb el Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona i amb el 
suport de l’Associació de Comer-
ciants de Calella Centre Comer-
cial.

Així, del 2 al 4 de setembre, 
els comerços de “Calella van 
oferir un conjunt d’activitats 
relacionades amb el món de la 
moda en diferents punts del mu-
nicipi. Les activitats del Calella 
està de moda 2016 han estat: “els 
flaixos” que converteixen a mo-
dels en maniquins perfectament 
estàtics als aparadors de les boti-
gues, que després prenen vida i 
desfilen sobre la catifa vermella 
a peu de carrer; diferents tallers 
que han permès fer un mocador 
de moda i aprendre a desfilar; 
els inflables i els jocs a la plaça 
Vicenç Ferrer, i repetint la bona 
acollida de l’edició anterior, la 
desfilada central del diumenge a 
la Riera Capaspre on, a més de 

les botigues de Calella, també es 
van poder veure vestits de paper 
de Mollerussa.

També, en col·laboració amb 
l’Associació de Comerciants s’ha 
organitzat un concurs fotogrà-
fic a Instagram amb el hashtag 
#CEDM2016.

L’objectiu final,  que la ciutat 
sigui un reclam perquè visitants 
i turistes  puguin gaudir del co-
merç, l’hostaleria i la restauració 

de Calella i per promocionar el 
centre comercial a tota la comar-
ca. Botigues de gran qualitat en 
moda i complements i marques 
molt conegudes formen part de 
la fisonomia urbana de la ciutat 
i generen un dinamisme  econò-
mic molt important. Calella té 
un dels centres comercials més 
importants de la comarca i, es-
deveniments d’aquest tipus con-
tribueixen  a donar a conèixer 
el teixit comercial del municipi 
segons els organitzadors. yy

Crema catalana
INGREDIENTS:

- 1 litre de llet
- 8 rovells d’ou
- 200 g. de sucre
- 25 g. de farina de blat de 
moro (maizena)

- la pell d’una llimona
- 2 branques de canyella
- sucre per cremar

ELABORACIÓ

en un bol posarem un got de llet, afegirem la farina de blat 
de moro i la dissoldrem.

afegirem els rovells d’ou i el sucre i batrem fins que es bar-
regin tots els ingredients.

Posarem a escalfar la resta de la llet amb la  branca de ca-
nyella i la pell de la llimona.

tot just quan comenci a bullir, ho retirerem del foc i traurem 
la canyella i la pell de la llimona.  afegirem la barreja de llet i 
ous i ho tornarem a posar al foc, ara a foc lent, i no deixarem 
de remenar en cap moment.

quan comenci a bullir de nou, notarem que s’ha espessit i ho 
retirarem.

Repartirem la crema en cassoletes  de fang i deixarem que 
es refredi.

tot just en el moment de consumir-la, la cobrirem amb 
abundant sucre i la  cremarem amb un cremador de ferro 
calent o un bufador.

Bon profit!
manoli Bustamante

Horts on es desenvolupa el programa. Foto aj. Calella

desfilades a peu de carrer. Foto tino Valduvieco

cALELLA

El projecte d’agricultura social 
3C, impulsat per l’ajuntament de 
Calella i l’entitat Humana Funda-
ción Pueblo Para Pueblo, arriba 
als sis mesos de funcionament.  El 
projecte, que es basa en les idees 
de “conreem, clima i comunitat”, 
és un programa d’agricultura ur-
bana amb els objectius de sensi-
bilitzar la població local amb el 
medi ambient, fomentar la cultura 
agrícola i ecològica i promoure la 
integració social. 

En aquests sis mesos s’han 
obtingut 1.350 kg de productes 
agrícoles que han estat destinats 
al consum propi dels usuaris dels 
horts i a entitats socials. Els acti-
vistes ocupen 15 parcel·les i des de 
cada una d’aquestes es produeixen 
96 kg de producte ecològic. En 
aquests sis mesos s’han realitzat di-
ferents tasques com la instal·lació 
d’un sistema de reg, la preparació 
de la terra o la plantació de la colli-
ta d’estiu. També s’han construït 
petits hivernacles i s’està iniciant 

l’elaboració de compostatge propi. 

Una de les altres vessants del 
projecte és la realització de cursos 
formatius sobre agricultura eco-
lògica. Se n’han realitzat vuit de 
diferents temes com l’alternança 
de cultius o de mètodes de trac-
tament de plagues. A partir d’ara, 
un dels objectius del projecte és 
donar-se a conèixer a la comunitat 
educativa i a les entitats de Calella 
perquè hi participin amb tallers, 
xerrades o visites.  yy

3C als Horts socials

Batlle, 30 - 628194952
Calella

saPoRe d’italia
sant Joan, 66 - 937661162
Calella

RestauRant la gRan muRalla
aBat oliBa, 7 - 937654052
malgRat de maR

la maduixa
Passeig maRítim, 62 - 937653379
malgRat de maR

PizzeRia nolo
sant esteVe, 61 - 937654659
malgRat de maR

PizzeRia Roma
sant esteVe, 52 - 937655366
malgRat de maR

PizzeRia el BalConet 
Plaça maJoR, 19 - 937620100
PalaFolls

PizzeRia italia
Passeig maRítim, 4 - 937670145
Pineda de maR

RestauRant PalaCio de oRient
mossén Cinto VeRdagueR, 5 - 937624486
Pineda de maR

BuRgeR CluB
aV. del maR, 16 - 937678060
sta. susanna

PizzeRia il VeneCiano
aV. del maR, 16 - 937678211
sta. susanna

RestauRant mexiCÀ la PèRgola
aV. del maR, s/n - 937678370
sta. susanna

nou woK
Plaça de la BòBila loCal 11 - 
937679378 - sta. susanna
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el TT Calella manté el mateix 
bloc de la darrera temporada

1a Divisió d’hoquei

iii triatló de santa 
susanna 

XViii open Herberg 
de tennis

triangular de Festa major. Foto Yoyo

suris Calella. Ctt Calella

Final de la prova de natació. Foto Yoyo

cALELLA

Les noies del Tennis Taula Ca-
lella jugaran, una temporada més 
a la Superdivisió, la màxima ca-
tegoria estatal. Les tres jugadores 
seran la Gabriela, la Sofia i l’Alba. 
Tot i que la Gabriela jugarà la lliga 
estatal i la francesa, enguany, po-
drà disputar la majoria de partits 
del conjunt calellenc. L’any passat, 
la seva participació es va limitar a 
una desena de partits. Com a alter-
natives hi haurà la Nora i la Jèssica.

Els nois, també amb el mateix 
bloc de la passada temporada, ju-
garan a Primera. Al final de la pas-
sada lliga, van perdre la plaça de 
Divisió d’Honor. L’equip masculí, 
donarà partits a joves jugadors de 
la base perquè es vagin acostumant 
a l’alta competició. L’objectiu, jugar 
la fase d’ascens.

La base, la formen 50 joves ju-
gadors i jugadores i un total de 9 
equips. L’any passat, les noies, espe-

cialment la Sofia i la Clàudia, van 
aconseguir molts bons resultats a 
Europa en les categories juvenil i 
aleví. Ara, l’objectiu seria que els 
nois també assoleixin aquests èxits.

Aquesta temporada, el TT Ca-

lella disposa de menys espai a la 
Fàbrica Llobet-Guri. Les obres de 
la nova escola Salicrú, han provo-
cat una reestructuració de la zona 
de joc. Ara, els vestidors són a la 
Sala Gran i per tant, hi ha menys 
taules. yy

ToRDERA

El primer equip del Tordera ja 
coneix el seu calendari per dispu-
tar la Primera Divisió. El conjunt 
de Sergio Alonso iniciarà la Lliga 
contra el Maçanet el dissabte 8 
d’octubre (20.00h) en un duel que 
es jugarà a Maçanet. La competi-
ció regular finalitzarà a casa del 
Mis Iberica C.H Mataró (20 de 
maig).

El primer partit a casa serà 
el 15 d’octubre i suposarà un al-
tre derby. El rival serà l’Arenys 
de Munt. En aquesta categoria 

també hi ha, entre d’altres, el 
GEiEG, el Palafrugell, Vilanova, 
Sant Cugat, Lleida, Asturhockey 
o Barcelona B.

L’equip, que seguirà entre-
nat Sergio Alonso, tindrà a Jordi 
López i Oriol Manzanero com a 
porters. Jugadors: Berna García, 
Moi Aguirre, Santi Teixidó, Adrià 
Martos, Sergi Parra, Mateo Cuer-
vo, Oriol Palomeras i el juvenil 
Héctor.

Coincidint amb la festa major, 
es va jugar el segon triangular amb 

la presència de la Selecció Andor-
rana, el Caldes i el CP Tordera.

Caldes i Tordera van superar al 
conjunt andorrà amb certa facili-
tat i en el partit clau per definir el 
títol, es va imposar l’equip visitant 
per un sol gol de diferència (5-6).

Aquest mes de setembre, el 
conjunt torderenc ha disputat el 
Dona Marinera de Lloret de Mar, 
un equip que havia de jugar a 
Primera, però que finalment ha 
aconseguit una plaça per jugar a 
la màxima categoria estatal. yy

SANTA SUSANNA

Gairebé 300 triatletes han 
participat al tercer BH Santa 
Susanna Triatló celebrat a prin-
cipis d’aquest mes de setembre. 

Els participants van fer 750 
km metres de natació, 20 km de 
ciclisme i 5 km de cursa a peu. 
Els organitzadors van preveure 
7 categories, de cadet a veterans. 
La prova es considera sprint per 
les distàncies que s’han de co-
brir, relativament curtes. Els cir-

cuits de bicicleta i cursa a peu, 
molt planers i al costat mateix 
del mar.

Santa Susanna compta amb 
la certificació de Turisme Espor-
tiu, una distinció de Turisme de 
Catalunya als municipis o zones 
turístiques que ofereixen recur-
sos i serveis d’alta qualitat adre-
çats a esportistes d’elit, profes-
sionals, amateurs i turistes que 
volen practicar activitats espor-
tives. yy

MALGRAT DE MAR

Les instal·lacions del Club Ten-
nis Malgrat han acollit aquest agost 
una nova edició del Memorial Her-
berg. Una setmana de competició 
d’alt nivell que va culminar amb les 
finals i lliurament de premis. 

Cal destacar el gran paper dels 
tennistes locals: Jordi Solé quedant 
subcampió i Cristian Martínez se-
mifinalista. En el circuit juvenil ca-
det i júnior en Josep Piña ha quedat 
subcampió masculí cadet. 

Quadre d‘honor Open Herberg
campió masculí - Nikita Tatyanin
subcampió masculí - Jordi Solé

campiona femenina - 
Cristina Mayorova
subcampiona femenina - 
Jordan Ortega

Quadre d‘honor Circuit Juvenil
campió júnior masculí - 
Adolfo Cabado
subcampió júnior masculí - 
Pol Giménez
campió cadet masculí - 
Arnau Rodríguez
subcampió cadet masculí - 
Josep Piña
campiona cadet femení - 
Jordan Ortega
subcampiona cadet femení - 
Maria Gutiérrez. yy

Lliurament de premis. Foto Ctm
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Tornar a començar

500 corredors a la primera 
Lloret night Trail

PALAfoLLS - BLANES

La Segona Catalana de futbol 
ha començat la temporada 2016-
2017 amb la presència de dos vells 
coneguts que van estar molt a prop 
de no ser-hi. El CD Palafolls, per-
què va lluitar fins al darrer sospir 
de la darrera temporada per pujar a 
1a Catalana, i el CD Blanes, perquè 
va haver d’esperar després de jugar 
el darrer partit de lliga un mes per 
saber si jugava a 2a o 3a. L’ascens 
del Prat va evitar el descens, ja en 
ple estiu.

De la pretemporada del Pala-
folls, es pot destacar el canvi d’en-
trenador. Josep Matas “Pai”, passa 
a la secretaria tècnica mentre seu 
a la banqueta, José Cáceres, tècnic 
que va començar la passada tempo-
rada al juvenil A del Tordera i la va 
acabar al primer equip torderenc.

El més emotiu d’aquestes dar-
reres setmanes ha estat l’homenat-
ge a Marc Muñoz i Martí Vilanova 
que han penjat les botes per poder 
estar més amb la família tot i que 

tots dos encara estan en molt bona 
forma.

Al CD Blanes segueix Xavi Lo-
zano. Per aquesta temporada s’ha 
signat un conveni de col·labora-
ció amb l’Atlètic Blanes. Durant la 
pretemporada s’han jugat diversos 
triangulars: Selva Marítima, Vila 
de Blanes i Festa Major de Malgrat 
de Mar. L’objectiu, és agafar forma i 
anar provant i acoblant jugadors, la 
majoria dels quals són de la zona i 
molt joves. yy

LLoRET DE MAR

El passat 13 d’agost, es va ce-
lebrar a Lloret de Mar la primera 
cursa nocturna i ho va fer amb 
un èxit de participació, amb 500 
dorsals repartits entre lloretencs i 
forans. La prova, anomenada Llo-
ret Night Trail, es va dur a terme 
en un recorregut que va finalitzar 
a la platja del municipi. Compta-
va amb dues distàncies, una de 7 
quilòmetres, més assequible per a 
la majoria de participants, i una 
de 16 quilòmetres, més recoma-
nada per a corredors amb més 
activitat. A més, durant tot el dia, 
es va poder gaudir de la Fira del 
Corredor, situada a la plaça de 
la Vila, amb diferents estands de 

productes esportius i activitats 
infantils. 

Les valoracions de la primera 
Lloret Night Trail han estat molt 
positives. El regidor d’Esports, Joan 
Bernat, assegura que l’ambient que 
es copsava durant la jornada era 
molt bo i va destacar la bellesa del 
recorregut, sovint desconegut, en 
especial, pels participants de fora, 
que acostumen a tenir una visió 
de Lloret més relacionada amb 
el sol i la platja. A més, considera 
que un dels punts diferencials és la 
celebració d’aquesta cursa durant 

l’estiu, un fet poc habitual a la vila.  
 
Des del consistori ja prepa-

ren la segona edició, després de la 
bona acollida d’aquesta cursa. A 
banda de la Lloret Night Trail, Joan 
Bernat ha anunciat que a finals de 
setembre es realitzarà una compe-
tició en aigües obertes. Serà d’uns 
6 quilòmetres i anirà de Canyelles 
fins a Santa Cristina, amb l’objectiu 
de donar a conèixer el litoral llore-
tenc. Amb aquests esdeveniments, 
segons el regidor d’Esports, es con-
tinua fent més gran la marca Lloret 
Vila Esportiva i s’augmenten les xi-
fres del turisme esportiu. yy

3-4 setembre
campRodon 2 - CD BLANES 0
RosEs 1 - CD PALAFOLLS 1
  
10-11 setembre
cd BlanEs 0 - ANGLÈS 4
cd palafolls 0 - L‘ESCALA 1
  
17-18 setembre
aRo - CD BLANES
gUÍxols - CD PALAFOLLS

24-25 setembre
cd BlanEs -
ROSES
cd palafolls -
CAMPRODON

1-2 octubre
coRnElla tERRi -
CD BLANES
anglès - PALAFOLLS

8-9 octubre
cd BlanEs -
CAPDEVÀNOL
cd palafolls - ARO
   
29-30 octubre
cd BlanEs - CD PALAFOLLS
  
25-26 març
cd palafolls - CD BLANES

partit de pretemporada Cd blanes-Ue Ca la Guidó

Cursa nocturna a la platja. Foto marcos Foto sport (Wefeelevents)

«Hi havia dos recorreguts, 
un de 16 i un altre de 7 km»
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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

Fins al 30 de setembre
eXPOsiCiÓ FOtOGrÀFiCa 
JOseP POns i GirbaU.
Fotògraf i cineasta
Sala García-Tornel 

del 15 al 30
QUinZena GastrOnÒmiCa 
de la Gamba de blanes
Més info: www.visitblanes.net/
gambadeblanes.
(Vegeu programa a part)

del 16 al 18
4a Fira del VeHiCle 
d’OCasiÓ
Esplanada Pàrquing Antic 
Pavelló

del 16 al 22
setmana de la mObilitat 
sOstenible i seGUra 2016

dia 18
Pedalada POPUlar
Passeig de Mar a les 10 h

del 16 de setembre al 13 
d’OCtUbre
eXPOsiCiÓ PintUra
didier lOUrenÇO
Galeria l’Arcada

del 23 de setembre al 8 
d’OCtUbre
eXPOsiCiÓ FOtOGrÀFiCa
blanes PHOtO FestiVal V.4
Casa Saladrigas

dies 24 i 25 
Viii Fira d’entitats
Passeig de Mar

dies 24 i 25
tOrneiG tennis PlatJa

Platja de Blanes
De 10 h a 22 h i de 10 h a 14 h  

dies 24 i 25 
trOFeU tardOr
Club Vela Blanes

dia 25
Xiii missa de l’alba
Platja sa Palomera a les 7 h

bibliOteCa COmarCal

dia 15
dOnaCiÓ de sanG 
OrGanitZa banC de sanG 
i teiXits. De les 9 h a les 14 h i 
de 16 a les 21 h.

dia 22
ClUb de leCtUra inFantil 
“l’arbre de les HistÒries” 
d’Eulàlia Canal a les 17 h

taller de FiliGrana de 
PaPer Per a nens i nenes. 
Inscripcions a la Biblioteca. a 
les 18 h

dia 23 
taller de FiliGrana 
de PaPer Per a adUlts. 
Inscripcions a la Biblioteca
 a les 18 h

dia 23
ClUb de leCtUra inFantil 
“Ombres a la foscor”, de l’Arturo 
Padilla de Juan a les 17 h

dia 29
HOra del COnte – Taller: 
“Un taller de  monstres”, amb 
l’Albert Quintana a les 18 h a la 
sala Roberto Bolaño.

dia 14
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

del 14 al 17
Viè FestiVal 
internaCiOnal 
iV COnCUrs COral CanÇÓ 
mediterrÀnia

dia 15
Visita GUiada al CasC 
antiC 
Museu del Mar · 20 h

del 16 al 18
JOrnades eUrOPees
del PatrimOni

dia 17
nOrdiC WalKinG
Camins de rOnda
Museu del Mar · 10 h
 
Visita GUiada
al CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

sardanes CObla 
CiUtat de GirOna
Pl. de la Vila · 22 h 

del 17 al 24
FestiVal de 
CinemaFestiVal
de la CUltUra de
KOralan
Casa Russa - Passeig Jacint 
Verdaguer, 11 

dia 18
Festa de les aleGries
Ermita de les Alegries · 11-22 h

JOrnada Canina
Plaça Pere Torrent · 9-22 h

dies 20 i 21
FestiVal FOlKlÒriC
Plaça Pere Torrent · 17-19 h

dia 21
nOrdiC WalKinG

Camins de rOnda
Museu del Mar · 10 h

dia 22
Visita GUiada al 
CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

COnCert Gala
FestiVal FiestalÒnia
Plaça Pere Torrent · 21-23 h

dia 23
WOrld CHOral 
FestiValWOrld mUsiC
Plaça Pere Torrent · 18-22 h

dia 24
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

Visita GUiada
al CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

sardanes CObla
la bisbal JOVe
Pl. de la Vila · 22.30 h

dia 25
XXXVi marXa POPUlar
“PlatGes les de llOret”
Plaça de la Vila · 8 h

PiCniC al JardÍ
de la PaU
Parc de Can Xardó · 13 h

dia 27
FestiVal mOnÒlit
Plaça Pere Torrent · 19-21 h

dia 28
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

dia 29
ParaUla de Vi.
leCtUra i COmentari
de teXtOs
Biblioteca Municipal · 20 h

Festes maJOrs
Calella
Festa maJOr de la minerVa 
i Fira de Calella i l’alt 
maresme
Del 22 al 25. 
Programa detallat a les pàgines 
centrals de La Marina Maresme.

Fogars de la Selva
Festa maJOr

dia 16
aCtUaCiÓ mUsiCal amb el 
GrUP QUè tal a la Pista i a 
continuació, disCO mÒbil 22 h

dia 17
marXa POPUlar 9 h, 
FUtbOl ball 17 h, 
bitlles Catalanes 17:30, 
Festa HOlly i Festa de 
l’esCUma 18 h 
i ball a la Pista 22 h

dia 18
trObada de COtXes ClÀssiCs
Entrada lliure al Museu de la 
Pagesia, Ofici 10 h

Festa inFantil 11 h

aCtUaCiÓ d’antOniO, 
benJamÍ i ÒsCar sHOW, 
concursants de Buscant 
La Trinca 18 h

Cada nit Hi HaUrÀ els 
tradiCiOnals sOPars de 
Festa maJOr
A partir de les 8 del vespre.

dia 14
Calella
Al pati de la Biblioteca, en el marc 
de la 36a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme conferència:
“Ulysses, JOyCe i dUblÍn”, 
a CÀrreC de JOaQUim 
mallaFré, professor de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
vicepresident de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 19 h

dia 15
Calella
iniCi del COnCUrs 
d’instaGram “Vila eUrOPea 
de l’esPOrt 2016”
Consulta les bases a www.
calella.cat, www.facebook.com/
calellaesmes i www.instagram.
com/calellaesmes. 

Primera sessiÓ del ClUb de 
leCtUra sèniOr tardes de 
tertúlia (2016-2017), amb el 
llibre DeSig De xoColata de 
Care santOs. 18 h

A la Sala Mozart, Primera 
sessiÓ del CiCle GaUdÍ amb 
la pel·lícula “el rei borni”. 
Amb la presència de l’equip de la 
pel·lícula. 21 h
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Pineda de Mar
GimnÀstiCa COrreCtiVa. 
Classe gratuïta a càrrec d‘Eva M. 
Pastor, de 10 a 11 h.

GimnÀstiCa PassiVa. Classe 
gratuïta a càrrec de Margarita 
Fassold, de 15.30 a 17.30 h. 

taPissOs i maCramé. Classe 
gratuïta, de 16 a 18 h.

ball mOdern. Classe gratuïta 
a càrrec d‘Assumpta Cantal, de 
18.30 a 19.30 h. 
Lloc: Centre Cívic Poblenou. 

del 16 al 22
Malgrat de Mar
La Regidoria de Medi Ambient 
promou i organitza la setmana 
de la mObilitat sOstenible 
i seGUra. Del 16 al 22 de 
setembre es duran a terme 
un seguit d‘actes dedicats a 
impulsar una mobilitat que 
sigui respectuosa amb el medi 
ambient i d‘acord amb normes 
de seguretat.
                                                                                                            
dia 16

Calella
Al pati de la Biblioteca, nits de 
sHereZade: COntes, músiCa 
i dansa de les mil i Una 
nits. 22 h

CerCaVila de tOts els 
GrUPs PartiCiPants a les 44 
JOrnades internaCiOnals 
FOlClÒriQUes de CatalUnya 
a Calella. 21 h

aCte inaUGUral amb 
l’aCtUaCiÓ de tOts els 
GrUPs PartiCiPants a les 44 
JOrnades internaCiOnals 
FOlClÒriQUes de CatalUnya 
a Calella. A la Fàbrica Llobet 
Guri. Entrada gratuïta. 22 h

Pineda de Mar
meditaCiÓ Per la PaU, a 
càrrec de Josep Gimbernat. 20 h 
Lloc: c. Joan Maragall, 19

dia 17
Calella
PintUra sOlidÀria, un 
projecte sorgit del Pressupost 
Participatiu de la Regidoria de 
Joventut 2016. Es tracta de 
pintar les llars de les persones 
que no disposen de recursos, 
per promoure la sensibilització 
i la implicació dels joves en la 
transformació social i el dret a un 
habitatge digne. 9 h

12 HOres d’HandbOl 
Al Pavelló Municipal d’Esports 
Parc Dalmau. 9 h

inaUGUraCiÓ de l’eXPOsiCiÓ 
“estels i ermites del 
mOntneGre COrredOr”
Al Museu del Turisme. 17 h 

Festa del reCiClatGe, amb 
jocs de cura del medi ambient, 
tallers amb materials reciclats, 
jocs de gegants reciclats i un 
punt d’informació. 
Al Parc Dalmau, 17 h 
 
FestiVal de l’estUdi de 
dansa bilans. A la plaça de 
l’Ajuntament. 19 h

Al Museu-Arxiu, Visita 
COmentada al mUseU, 
dins les Jornades Europees de 
Patrimoni. 19 h

dies 17 i 18
Pineda de Mar
Fira FOra stOCKs 
Lloc: avinguda Hispanitat

Palafolls
i trOFeU del ClUb PatÍ 
PalaFOlls. 
Trofeu de patinatge artístic que 
celebra la seva primera edició. Els 
dos dies hi haurà exhibicions de 
les 9 h a les 20 h al Palauet.

dia 18
Calella
JOrnada de POrtes Obertes 
al museu-arxiu, el Far, 
reFUGi i la CaPella en horari 
habitual d’obertura, dins les 
Jornades Europees de Patrimoni.

marXa de la minerVa
Al camp de futbol de Mar, sortida 
de la 15a. 8 h

triatlÓ inFantil
A la platja de Garbí, 10 h

ClOenda del CUrs 
d’ensenyament de ballar 
i rePartir sardanes i 
aUdiCiÓ a càrrec de la Cobla 
Sabadell. A la plaça de Catalunya, 
19.30 h 

Pineda de Mar
XXV marXa CiClOtUrista 
Vila de Pineda de Mar, memorial 
Fabri Hernández. Pavelló Can 
Xaubet. 8.30 h

xerrada-debat: les Flors 
de baCH, a càrrec de Gemma 
Mir. C. Joan Maragall, 19. 11 h

Diada del Casal d‘Avis de 
Poblenou, berenar i 
aCtUaCiÓ mUsiCal 
Casal d‘Avis de Poblenou.

Palafolls
PasseJades PaS a PaS 
PalaFOlls. 
Sota el títol “Un viatge per tot 
el món sense moure‘ns de 
Palafolls“ es descobrirà l‘origen 
dels arbres dels carrers, places 
i parcs de Palafolls. Sortida a les 
9 h des de davant de l‘església 
Santa Maria. Cal portar calçat 
còmode, aigua i esmorzar.

dia 19
Calella
taller de dansa amb els 
grups de ballarins de les JIF. 
Obert a tothom. Aquest taller es 
repetirà el dimarts dia 20. A la 
plaça de l’Església. 17 - 19 h

tertúlia dediCada a 
l‘esPOrt comentant el llibre 
“Córrer sense por“ de Giuseppe 
Cataozzella. Coordina: Lluís Barri. 
A la Biblioteca Can Salvador. 19 h

Pineda de Mar
HOra del COnte: brUiXa, 
brUiXa!, a càrrec de Natatxa 
Frutos. Biblioteca M. Serra i 
Moret. 18 h 

Palafolls
iniCi de les Classes de 
GimnÀstiCa Per a la Gent 
Gran. Dilluns i dimecres de 9 
a 10 h a Sant Lluís i de 10.15 a 
11.15 h al Casal de la Dona.

dia 21
Pineda de Mar
iniCi del GrUP de sUPOrt 
emOCiOnal i aJUda mútUa 
GSAM, un recurs de suport 
psicològic per a persones 
cuidadores no professionals. 
Per a més informació
93 767 15 60 (ext. 751). 
C. Major, 44. De 10 a 11.30 h 

taller inFantil: Fem lletres 
i JUGUem! per a nens i nenes 
a partir de 8 anys. Cal inscripció 
prèvia. Activitat que forma part 
del projecte Brossa a Pineda.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

taPissOs i maCramé. Classe 
gratuïta a càrrec d‘Isabel Latre
De 17 a 19 h. Al Centre Cívic 
Poblenou. Passeig Diputació, 8

taller de PintUra, a càrrec 
de Nora Jofre. 
C. Joan Maragall, 19. 20 h

dia 23
Pineda de Mar
CineFÒrUm
C. Joan Maragall, 19. 20 h

dia 24
tordera
PrOGramaCiÓ estable del 
teatre ClaVé Cicle familiar 
amb Ernest i Célestine 18 h

Malgrat de Mar
Segona edició del merCat 
mUsiC & taPes al Mercat 
Municipal.

Pineda de Mar
eXCUrsiÓ a les illes medes 
Organitza: Casals d‘Avis de 
Poblenou

Festa de celebració del terCer 
aniVersari de l‘assOCiaCiÓ 

CanViem
C. Joan Maragall, 19. 18 h

dia 25
Calella
tirada a l’art 
A la platja Gran de Calella, 10 h

dia 26
Calella
taller de sUPOrt 
emOCiOnal i aJUda mútUa 
per a cuidadors de persones amb 
dependència. A la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament Vell, 17 - 18.30 h

estrena del dOCUmental 
“els PiOners del tUrisme 
a Calella”, realitzat pels 
calellencs Anna Torras i Ernest 
Cadena. 20 h, a la Sala Mozart. 

dies 27 i 28
Calella
matrícula del curs 2016-
17 d’aUla d’eXtensiÓ 
UniVersitÀria al Casal de 
l’amistat, de 10 h a 13 h i de 
17h a 19 h. 

dia 28
Calella
PresentaCiÓ del llibre: 
la ràbia De lolita boSCh, 
editorial Amsterdam. Un llibre 
impactant sobre el bullying, amb 
referències autobiogràfiques.
19 h, al pati de la Biblioteca

Pineda de Mar
aVUi tertúlia. es 
COmentarÀ‚ elS 7 ConteS 
MiSòginS, de Patricia 
Highsmith. Grup dirigit per Maria 
Matas. Biblioteca M. Serra i 
Moret. De 17 a 19 h. 

CelebraCiÓ del 15è 
aniVersari del ClUb de 
leCtUra. Es comentarà 
“Els germans Karamàzov” de 
Dostoievski. Club de lectura 
dirigit per l’escriptor i filòleg 
Toni Sala. Per commemorar 
els 15 anys del Club de 
Lectura es comptarà amb la 
presència especial de l’editora 
Maria Bohigas, del Club dels 
Novel·listes. 20.30 h a la 
Biblioteca M. Serra i Moret

dia 29
Calella
COnCert de l’OrQUestra i 
COr iCKnield COmmUnity 
del reGne Unit. 
Plaça de l’Església, 17.30 h

Primer taller de memÒria 
Per a la Gent Gran (2016 - 
2017). A l’Ajuntament Vell, 18 h

Malgrat de Mar
La Biblioteca la Cooperativa 
organitza a partir de les 18 h 
una sessiÓ de COntes Per a 
inFants fins a 3 anys a la sala 

de la mateixa biblioteca. 

Espectacle gratuït a càrrec de 
Gisela Llimona: La maleta dels 
bebès. Cal inscripció prèvia.

Pineda de Mar
taller de leCtUra assistida 
amb Un GOs, a càrrec de 
Kanstal. 
Per a nens i nenes de 5 a 11 anys. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h 

Xerrada nUtriCiOnal 
“CUida el teU COr”. 19 h 
Lloc: Biblioteca M. Serra i Moret

dia 30
Pineda de Mar
10a maratÓ de dOnaCiÓ de 
sanG de Pineda de Mar
Al Casal d‘Avis les Mèlies (pl. de 
les Mèlies) de 10 a 22 h i a la 
unitat mòbil de Poblenou (pl. del 
Pilar) de 10 a 14 h i de 17 a 22 h

Organitza: Ajuntament de 
Pineda, Banc de Sang i entitats 
col·laboradores

aCtUaCiÓ d‘animaCiÓ i 
CUltUra. 
Plaça de les Mèlies. 10 h

taller inFantil: ZentanGle 
art Per a nens, a CÀrreC de 
JèssiCa HinOstrOZa. 
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia. Biblioteca 
Poblenou. 18 h

taller d‘aUtOestima Per a 
adUlts, a càrrec de l‘escriptora i 
coach Maite Bayona. 6a sessió: El 
Karma de l’amor. A la Biblioteca 
Poblenou. 19 h 

del 29 de setembre al 
2 d’OCtUbre

Palafolls
CaP de setmana de la Gent 
Gran

Dijous 29: sessiÓ de Cinema.
Commemorem el Dia Mundial de 
l‘Alzheimer a les 20 h al Cafè amb 
la Pel· lícula “La vida empieza 
hoy“. Obert a tothom. 

Divendres 30: taller de CUina 
salUdable.
A les 10 h al Casal d‘Avis Centre. 

Dissabte 1 d‘octubre: 
eXCUrsiÓ a mOntserrat i 
rOCa VillaGe.

Diumenge 2 d‘octubre:
A les 18.30 h, al Casal dels avis 
de Sant Lluís, ball en ViU. 
HOmenatGe a les Parelles 
QUe Celebren 50 anys de 
Casats aQUest any. 
Sorteig d‘obsequis. 
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 “el Club del Viatger” a la Fira 

novetats a Milar Tordera

cALELLA

El Club del Viatger serà un any 
més a la Fira de Calella i l’Alt Ma-
resme per parlar de viatges i brin-
dar amb una copa de cava amb 
tots els seus membres i amics. En 
el seu web: www.clubdelviatger.
cat hi ha la informació de tots els 
viatges d’aquest 2016 i les prime-
res propostes pel 2017. També es 
poden seguir per Facebook i Pin-

terest. El Club del Viatger va néi-
xer el 2009 amb l’objectiu i la pas-
sió per oferir a tots els seus clients 
i amics uns viatges d’alta qualitat. 
Les seves característiques són: 
tracte personalitzat, guia acompa-
nyant del Club, sorpreses i detalls 
a cada viatge   i tots els serveis in-
closos. En definitiva, la millor ma-
nera de gaudir d’un viatge perquè 
el club se n’encarrega de tot. yy

ToRDERA

Milar Tordera ha estrenat una 
nova secció de parament de la llar 
on ara, a més de tot tipus d’elec-
trodomèstics, també podrem tro-
bar coberteries, vaixelles, gots, 
copes…

Durant la campanya d’inau-
guració de la nova secció, tots els 
articles de parament de la llar te-
nen un descompte del 10%. Milar 
Tordera es troba al Camí Ral 182 
de Tordera. Tenen obert els diu-
menges al matí. yy

equip del Club del Viatger

Façana de milar tordera

SALUT

@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Dr. JoSEP MARÈS BERMúDEZ , Pediatre

Cada any entre el 10 i el 40% 
dels nens i entre un 5 i 10% 
dels adults pateixen la grip. 

Els virus de la grip són causants co-
muns de malalties respiratòries agu-
des a totes les edats. A finals d’aquest 
any o en els primers mesos del pro-
per, patirem una nova epidèmia de 
grip estacional. Desconeixem si serà 
intensa, la gravetat que tindrà i quin 
dels quatre virus gripals A o B circu-
lants en serà el predominant. La grip 
continua sent una malaltia infrava-
lorada i amb una percepció tant per 
alguns professionals sanitaris com 
per la majoria de la població general 
d‘escàs impacte pel que fa a la seva 
repercussió tant en els nens, com en 
els adults i especialment en la gent 
gran.  Malauradament aquesta per-
cepció està molt lluny de ser certa. 
En un percentatge variable entre el 
5 i el 25% de les persones que patei-
xen la grip presenten complicacions 
com otitis mitjana aguda, bronquitis 
i pneumònies. Els menors de 2 anys 
presenten taxes d‘hospitalització ele-
vades, fins i tot superiors als adults 
majors de 65 anys, encara que és en 
aquests on s‘observen les taxes més 
altes de complicacions i mortalitat. A 
més els nens actuen com a principals 
transmissors de la infecció a famili-
ars, a altres nens i en general a la resta 
de la població. 

Afortunadament en els nens, tot i 
presentar les taxes de grip més altes, 
la mortalitat és baixa, molt inferior 
a la que s‘observa en majors de 65 
anys, on és una causa rellevant de 
mort cada any. També cal saber que a 
totes les edats, la taxa d‘hospitalitza-
ció per grip és significativament més 
alta en les persones que pertanyen als 
grups de risc per estar afectades per 

determinades malalties cròniques o 
situacions clíniques que incrementen 
el risc de presentar formes més greus, 
més complicacions i major mortalitat 
si l’agafen.

A nivell social i sanitari, la grip gene-
ra una elevada càrrega assistencial en 
els serveis d‘atenció primària i d‘ur-
gències, ocasiona absentisme escolar 
en els nens i laboral en els adults, 
amb un notable impacte sobre la vida 
familiar, amb una repercussió gens 
menyspreable en l’economia de les fa-
mílies i, sense cap mena de dubte, en 
la de tota la societat. 

La vacunació antigripal és l‘estratègia 
més eficaç per prevenir la infecció 
pels virus de la grip. Als Estats Units 
d’Amèrica, la vacunació antigripal 
anual està inclosa als calendaris siste-
màtics de vacunació des dels 6 mesos 
d’edat, per a nens, joves, adults i gent 
gran, tant si tenen factors de risc com 
si no. D’altres països com Canadà, 
Finlàndia o Mèxic han inclòs la vacu-
nació antigripal en els calendaris de 
vacunació per a tots els nens petits a 
partir dels 6 mesos d‘edat, a més de 
les dones gestants, la gent gran i a 
totes les edats si es tenen factors de 
risc. Precisament per l’impacte tan 
rellevant de la grip en tota la població 
i el paper dels nens en la transmissió, 
al Regne Unit varen endegar des de 
2013 un programa ambiciós de vacu-
nació per a tots els nens sans de 2 a 17 
anys a l’escola, a més de la vacunació 
ja habitual de les dones gestants, la 
gent gran i de les persones amb pato-
logies de base. Els resultats han estat 
espectaculars, amb una reducció de 
la taxa de grip en els nens vacunats i, 
gràcies a la immunitat de grup gene-
rada, una significativa disminució de 
la incidència de grip a totes les edats, 
reducció de la càrrega assistencial 
global que provoca, de les seves com-

plicacions i de les taxes de hospitalit-
zació en tota la població. A Espanya, 
la vacunació antigripal va dirigida de 
forma universal només a la gent gran, 
a les dones embarassades i a les per-
sones amb determinades patologies 
de base. En la infància només està fi-
nançada per a nens i joves que perta-
nyen als grups de risc i també als seus 
contactes familiars sans. Però totes 
les persones que ho desitgin poden 
rebre la vacuna, essent molt recoma-
nable per a tots els nens sans.

La falsa creença que la grip és poc 
rellevant i gairebé sempre benig-
na, i la por injustificada a les reac-
cions adverses a la vacuna, fan que 
hi hagi moltes persones reticents a 
vacunar-se. Les vacunes de la grip 
s’utilitzen des de fa dècades i al llarg 
d’aquest temps, amb milers de mili-
ons de dosis administrades, la segu-
retat de les mateixes ha quedat més 
que garantida. 

La vacunació antigripal anual és espe-
cíficament essencial per a tots els nens, 
adolescents i adults que pertanyien als 
grups amb factors de risc (asmàtics i 
altres malalties pulmonars, cardiopa-
ties, diabetis, immunodeficiències i 
altres malalties cròniques...), tots els 
familiars sans convivents d’aquests 
pacients, tots els adults majors de 
60-65 anys, les dones gestants, i tot el 
personal sanitari i els treballadors no 
sanitaris de centres de salut, hospitals 
i d‘institucions geriàtriques. Malaura-
dament, moltes d’aquestes persones, 
que s’haurien de vacunar cada any, 
segueixen sense fer-ho. Potser no són 
conscients que en ells la vacunació és 
una estratègia preventiva molt benefi-
ciosa, segura i recomanable. Però seria 
desitjable que tots ens vacunéssim de 
la grip i, molt especialment, tots els 
nens. Vacunar-se de la grip és benefi-
ciós per a tothom. yy

La grip ens afectarà un altre cop 
aquest hivern. És bo vacunar-se.

EcoNoMIA LocAL
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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
Avinguda 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

Setembre - Octubre Setembre - octubre

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

PINEDA
cASTELLS
NoGUERA
coSTA
MIR
MIR
fRANcIToRRA
BADIA
fRANcIToRRA
ALBA
coLóN
NoÉ
NoÉ
PLANAS
cASTELLS
NoGUERA
MELA
VIVAS

TIBURcIo
TIBURcIo
TIBURcIo
TIBURcIo
TIBURcIo
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
MARcoVAL
MARcoVAL
MARcoVAL
MARcoVAL
MARcoVAL
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ENTREVISTA A cRISTINA BITLLocH, ANNA I LAURA DEL Hoyo, ALBA I oNA LUPIÁñEZ, cARLES PAScUAL I MARTA ScHILLING

“Les activitats de lleure han servit per recuperar el 
somriure dels infants refugiats de guerra”

d’esquerra a dreta i de dalt a baix: alba Lupiáñez, Cristina bitlloch, marta schilling, anna del Hoyo, Ona Lupiáñez, Laura del Hoyo 
i Carles pascual . Foto almudena montaño

ALMUDENA MoNTAño INDIA

Seguint un dels lemes de la llei escolta 
“som germans de tothom i treballem 
per la pau”, un grup de cinc joves escol-
tes de Blanes (l’Alba i l’Ona Lupiáñez, 
la Cristina Bitlloch, la Marta Schilling 
i en Carles Pascual) i dues de Calella 
(la Laura i l’Anna del Hoyo) han estat 
aquest mes d’agost al camp de refugiats 
d’Skaramagas (Atenes) per ajudar a 
millorar la situació de les més de 3.500 
persones que hi viuen allà. Formaven 
part del projecte Lleure cap a Grècia, 
integrat per 17 joves del Bisbat de Gi-
rona i 2 d’Alacant vinculats al lleure. 
Han portat material, tallers, jocs, gim-
canes, danses i, sobretot, molts som-
riures. Com que a mi també m’agrada 
molt jugar. He preparat un joc per re-
alitzar l’entrevista: he fet paperets amb 
les preguntes i les he sortejat entre els 
set entrevistats...i...ens ho hem passat 
molt bé!

Quina valoració en feu de la vostra 
estada al camp d’Skaramagas?

Alba Lupiáñez: Molt positiva i sa-
tisfactòria. Hem aconseguit l’objectiu 
de desenvolupar el lleure entre els 
infants. Les activitats han servit per 
recuperar el somriure dels infants 
refugiats de guerra. La relació amb 
ells i entre els voluntaris ha sigut ex-
cel·lent.

Com és aquest camp de refugiats?

Laura del Hoyo: Hi ha més de 3.500 
persones repartides en 410 mòduls 
prefabricats i 150 tendes. Disposen 
d’aigua corrent, electricitat i aire 
condicionat.  Està en més bon estat 
que altres camps de refugiats grecs. 
Reben menjar dos cops al dia, sem-
pre el mateix i no els agrada gaire. Els 
refugiats provenen majoritàriament 
d’Iraq, Síria i Afganistan, però tam-
bé hi ha famílies del Pakistan,  Iran, 
Kurdistan i Palestina. 

Aquesta diversitat d’orígens, llen-
gües, religions i cultures dels refu-
giats, dificulta la convivència?

Anna del Hoyo: Durant el dia no-

saltres no hem vist que això suposi 
un problema entre els nens i nenes. 
Entre ells tenen molt clar de quina 
ètnia són, però a l’hora de fer els jocs 
i els tallers tots els nens i nenes són 
molt participatius i tenen ganes de 
jugar. Sí que és cert que deu ser una 
situació complicada  conviure amb 
gent de països que són adversaris de 
guerra.

Quin futur els espera?

Marta Schilling: La majoria té l’es-
perança d’anar a viure a algun país 
d’Europa. Molts joves tenen il·lusi-
ons d’acabar els estudis a Alemanya 
o Suècia. Però pensem que s’han in-
vertit molts diners en el camp perquè 
s’estiguin molt de temps allà i, de mo-
ment, no creiem que puguin marxar. 
Si la situació s’allarga pot haver pro-
blemes. Alguns veuen que les expec-
tatives no s’acompleixen i retornen al 
seu país d’origen, ja que des d’Europa 
els faciliten la tornada.

Quines activitats heu realitzat al 
camp de refugiats?
 
Ona Lupiáñez: Començàvem amb 
danses i cançons per atraure’ls. Vam 

organitzar un taller de màscares, 
manualitats, una gimcana amb 200 
persones, futbol, vòlei... Els dies que 
havien d’anar a l’escola, picàvem 
porta a porta i recollíem els infants 
en un autobús escolar de cartró. La 
idea inicial era treballar amb els jo-
ves, però per la situació del camp, 
vam creure més interessant treballar 
conjuntament amb els voluntaris de 
l’ONG A Drop in the Ocean perquè 
la nostra tasca tingui continuïtat.

Com ha sigut la relació amb aques-
ta ONG Noruega?

Cristina Bitlloch: Molt bona. És una 
ONG formada per voluntaris inde-
pendents. Hem treballat conjunta-
ment amb ells i cadascú ha pogut 
aportar el que més bé sabia fer. 

Per donar color a les parets grises, 
vau pintar un mural. Va ser fàcil 
que hi col·laboressin els joves?

M.S.:  Els joves es passen el dia sen-
se fer res. Costa motivar-los perquè 
també fa molta calor i acostumen a 
quedar-se a les caravanes. Vam pen-
sar que pintar els agradaria i real-
ment va ser un èxit.

A banda de les activitats per als in-
fants i joves, vau organitzar alguna 
exclusiva per a dones?

O.L.: Vam crear la classe de gimnàs-
tica de manteniment, amb estira-
ments, una mica de dansa... La idea 
era que les joves i dones s’ajuntessin i 
coneguessin el seu cos. Se les veia tan 
felices! Deien que allà eren només 
dones, sense cap ètnia ni religió.

Aquesta acció ha servit per crear 
vincles amb la resta de les refugia-
des?

C.B.: Sí, i tant! I també servirà per-
què tinguin una motivació i puguin 
fer pinya en les situacions complica-
des. Vam habilitar un espai perquè 
elles poguessin continuar l’activitat. 

Durant l’estada vau gaudir de la vi-
sita de Nadia Murad, una  activista 
que lluita pels drets del poble iazi-
dí. Què els va explicar als refugiats?

Carles Pascual: Va ser molt emotiu 
perquè la van reconèixer de seguida 
i els va encoratjar a tirar endavant i a 
ser forts. Ella va ser una de les 5.000 
segrestades el 2014 al nord d’Irak i va 

poder escapar després de mesos com 
a esclava sexual. 

Per què heu triat portar a terme 
aquest projecte a Skaramagas?

L.D.H.: Perquè a les notícies vam 
veure que hi ha una manca d’atenció 
cap als refugiats de guerra. Estan en 
un camp de formigó sense fer res 
durant tot el dia. I com que el que 
fem al Cau o a l’Esplai és l’educació 
en el lleure, vam creure que amb les 
nostres activitats afavoriríem aquests 
nens i joves. 

Com heu finançat el viatge?

A.L.: Cada voluntari s’ha pagat el vol, 
l’estada i els àpats. Per comprar mate-
rial, hem fet recaptació des del Cau: 
un concert, pintura de cares, rentat 
de cotxes... i una campanya amb do-
nacions  de micromecenatge d’enti-
tats, familiars, amics... No hem rebut 
cap subvenció institucional.

També vau visitar el camp de re-
fugiats d’Elliniko. Quina tasca vau 
realitzar allà? 

A.D.H.: Vam anar cinc tardes a aju-
dar a organitzar el material humani-
tari que arriba de tot el món, sobretot 
d’Espanya. El camp d’Elliniko està 
ubicat a l’aeroport i a les antigues 
instal·lacions esportives construï-
des a Atenes per les olimpíades del 
2004. Allà hi ha moltíssimes caixes 
amb roba, sabates, llençols i material 
escolar. Un grup de voluntaris grecs 
jubilats coordinen l’organització del 
material i ho separen per talles, sexe i 
estació de l’any.         

Teniu previst algun altre projecte 
de voluntariat?

C.P.: Mmm... El projecte de volunta-
riat el realitzem cada dissabte a la tar-
da amb el Cau i les activitats d’escol-
tisme. I no descartem implicar-nos 
en altres iniciatives on puguem aju-
dar. Aviat organitzarem conferències 
i una exposició de la nostra experi-
ència a Skaramagas. yy

estada al camp de refugiats d’skaramagas, a 15 quilòmetres d’atenes mesures de seguretat del camp monitors i infants jugant

7 vOLUNtArIs De LA seLvA I eL mAresme AL CAmP De reFUGIAts D’sKArAmAGAs, AteNes 


