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19è Memorial Josep Barceló

Societat P.4

GeGantons escolars
cultura P.18

10è aniversari de la BiBlioteca
La Biblioteca Pública Municipal de Calella ha celebrat deu anys des del seu 
trasllat a Can Salvador de la Plaça.

En Tinet, en Vador, en Pere, en Vedrubat i en Brot són els nous gegantons de les 
escoles de Primària de Malgrat de Mar. 

nous punts 
d’informació turística
Un total de 36 establiments del sec-
tor serveis (restaurants, botigues, 
allotjaments...) estan rebent forma-
ció per poder oferir als seus clients 
un servei complementari d‘infor-
mació i assessorament sobre el pa-
trimoni, les activitats i els indrets 
més atractius de la comarca.

Hi ha establiments, entre d’altres 
municipis,  de Calella, Pineda de 
Mar, Santa Susanna i Malgrat de 
Mar. Pàg. 10

Mostra nacional de 
teatre amateur
En tres dies, del 29 d’abril a l’1 de 
maig, Pineda de Mar va acollir un 
total de 56 posades en escena en 
11 espais diferents. Tot i que la 
majoria de grups participants són 
catalans, com a convidades hi ha 
hagut una companyia francesa i 
una altra del nord d’Àfrica.

L‘acte central de la Mostra Na-
cional de Teatre Amateur supo-
sà un homenatge a la companyia 
humorística de teatre gestual Vol-
Ras, que s’ha retirat dels escena-
ris.

En el marc de la celebració del 
centenari de la primera represen-
tació d’Els Pastorets de Josep Ma-
ria Folch i Torres, el fill del novel-
lista i dramaturg, Ramon Folch i 
Camarasa, també escriptor i tra-
ductor, va oferir una conferència 
sobre l’obra del seu pare. Pàg.16

Els voluntaris són la força del Memorial Barceló. Foto Joan Ferrer

sant Jordi passat per aigua
Les previsions meteorològiques 
es van complir i, després d’un 
matí de sol, a la tarda va plou-
re i va deslluir la festa. La dia-
da de Sant Jordi, en tot cas, es 
va viure amb intensitat durant 
tres dies. El divendres a la ma-
joria de poblacions les bibliote-
ques van protagonitzar la “Re-
vetlla de Sant Jordi”. El dissabte, 
l’escenari habitual: mil i una pa-
rades i ambient de festa al car-
rer, això sí, només al matí. I el 
diumenge, aprofitant la jornada 
festiva, també es van programar 
nombroses activitats. Pàg. 4

Tordera tornarà a ser els dies 4 
i 5 de juny la capital del futbol 
de formació. El Memorial Josep 
Barceló 2016, comptarà amb 
més equips que mai, 60, dividits 
en tres categories.

Entre els participants: FC Bar-
celona, RCD Espanyol, Atlético 
de Madrid, Valencia CF,  FC Vi-
la-real, Málaga CF, Club Atléti-
co Osasuna, Levante CF.

El Memorial té tres raons de 
ser: un record (Josep Barceló), 
un club (CF Tordera) i un poble 
(Tordera i el seu ajuntament que 
li donen suport). 
Pàgina  24

Parades de Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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l’editorial

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

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

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

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

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

 

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

 

alt MaresMe

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

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

Sílvia López i el representant de l’agrupació Sardanista. Foto Yoyo

calella

Sílvia López, en categoria indi-
vidual, i l’Agrupació Sardanista, en 
la d’entitats, han rebut aquest any 
el Premi Ciutat de Calella.

Sílvia López es mostrava sor-
presa i agraïda pel guardó tot asse-
gurant, “tots sumem”.

El reconeixement a l’Agrupació 
Sardanista ha estat la cloenda a ni-
vell local dels esforços fets el darrer 
any per tirar endavant els actes de 
Calella, Capital de la Sardana 2015. 
En aquests moments, tota l’atenció 
ja queda centrada en l’Aplec Pairal 
de Catalunya, que es farà el primer 
cap de setmana de juny.

El Premi Ciutat de Calella té 
com objectiu reconèixer aquelles 
persones o entitats que hagin ob-
tingut un ressò especial al llarg de 
la seva vida o una repercussió no-
table durant l’any anterior al que es 
convoca. En àmbits  com la convi-
vència, la llibertat, la solidaritat o 
la igualtat es vol distingir a aque-
lles iniciatives que hagin afavorit el 
progrés de la societat, el civisme, el 
desenvolupament econòmic, l’ur-
banisme sostenible, la defensa dels 
drets humans o del medi ambient.

El sistema d’elecció dels gua-
nyadors s’ha fet per votació popu-
lar i enguany 262 calellencs han 
votat a les urnes que s’han situat a 

la Biblioteca Municipal de Can Sal-
vador de la Plaça, a l’Ajuntament de 
Calella i a les urnes mòbils.

Les tres candidatures finalis-
tes en la modalitat d’entitat que 
s’han presentat són: Associació 
Sardanista de Calella, Club Nata-
ció Calella i Grup Pa, Vi i Moltó. 
Les tres persones nominades en la 
modalitat individual han estat Rut 
Martínez, gestora cultural, Saül 
Gordillo, director de Catalunya 
Ràdio, i Sílvia López, presidenta de 
les Aules Universitàries de Calella.

Enguany, l’escenari escollit per 
acollir la cerimònia ha estat la Sala 
Mozart. yy

Premi ciutat de calella 2016
El futur del turisme

Fa cinquanta anys, i de forma sobtada, el turisme va canviar 
irreversiblement la nostra costa. Canvis de fesomia, de població, de 
formes de vida...

Els nous ingressos del turisme van redimir els nostres pobles 
de l’antiga pobresa. Àvids com n’estàvem, vam cooperar en la 
inqualificable traïció a la terra al convertir-nos en mercaders de 
toros, “flamenco” i sangria amb oblit dels nostres valors, com si ens 
fes vergonya.

Per sort creix la voluntat d’endreçar el desori dels anys seixanta, 
recuperant la dignitat de la nostra pròpia manera de ser.  S’han 
foragitat les curses de braus i es recuperen ermites i edificis 
emblemàtics. Ara toca l’extirpació del “turisme de borratxera” que 
tan de mal fa al sector, amb profit només d’uns pocs. Cal prescindir 
del turisme groller que ha fet fora de les nostres costes als bons 
turistes que valoraven el nostre mar, el nostre clima i la tranquil·litat 
de la nostra gent. Una cosa és incompatible amb l’altra.

Tan de bo que la tímida iniciativa de la Generalitat en aquesta 
direcció, segueixi disposant del suport dels ajuntaments afectats, tant 
amb mesures restrictives, com les ja adoptades per Calella i Lloret de 
Mar, com amb iniciatives que reforcin els aspectes de més qualitat, 
com per exemple amb l’acolliment del Fòrum de l’Excel·lència, que el 
proper juny tindrà per marc Lloret de Mar. yy

Accés a les edicions 
anteriors de La Marina 
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca 
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Joan manuel Serrat va viure un bany de multituts. Foto Yoyo

PiNeDa De Mar

Joan Manuel Serrat participa 
a la inauguració del Centre Cívic 
Poblenou, un acte que va servir 
per retre homenatge a l‘escriptor 
Eduardo Galeano.

 
La sala gran del nou equipa-

ment porta el nom de l‘escriptor 
uruguaià, Eduardo Galeano, que 
va viure a Poblenou als anys vui-
tanta i va morir a Montevideo 
l‘any passat. Serrat, amic personal 
de Galeano, ha acceptat la invi-
tació de l‘Ajuntament de Pineda 
per participar a la inauguració del 
Centre Cívic i l’homenatge a l‘es-
criptor. 

Pineda va sentir molt a prop 
la pèrdua de l‘escriptor uruguaià 
i ara, coincidint amb la inaugura-
ció del Centre Cívic Poblenou,  ha 
volgut fer un homenatge a qui va 
ser un símbol de lluita i d‘integri-
tat. En definitiva, un reconeixe-
ment a totes les persones que com 
Eduardo Galeano van patir l‘exili 
per defensar unes idees. L‘escrip-
tor també forma part de la his-

tòria local del barri i, per aquest 
motiu, la sala gran del Centre Cí-
vic Poblenou és l‘Espai Eduardo 
Galeano.

 
Nou equipament 
 

El Centre Cívic Poblenou és 
un nou equipament municipal 
ubicat al Passeig Diputació, 8. 
L‘espai consta d‘una planta baixa 

amb una superfície útil de 650 
metres quadrats, amb accés direc-
te des del carrer. El Centre Cívic 
disposa d‘una gran sala poliva-
lent, tres sales-taller, una cuina 
equipada per fer tallers, sala de 
reunions, tres despatxos, sis ma-
gatzems, espais comuns, vestíbul 
i lavabos.  Aquests espais estan 
a disposició de les entitats i del 
propi centre per a les seves activi-

tats i tallers. El Centre Cívic acull 
també les oficines municipals de 
Benestar Social a Poblenou i es 
converteix en punt d‘atenció dels 
agents de proximitat de la Policia 
Local.

 
Amb la inauguració del Cen-

tre Cívic Poblenou, l‘Ajuntament 
culmina un dels projectes més 
reivindicats històricament pel 

barri que reclamava un espai de-
finitiu per als veïns i entitats i per 
als serveis d‘atenció descentralit-
zats. La reforma integral del local 
i l‘adequació dels espais ha anat a 
càrrec de l‘empresa Teyco S.L. que 
va rebre l‘adjudicació de l‘obra per 
l‘import de 531.000 euros. 

La inauguració del Centre 
Cívic Poblenou va incloure acti-
vitats diverses com una batucada 
pels carrers del barri a càrrec dels 
Timbalers de l‘Alt Maresme i Pe-
tits Musicae. L‘Associació de Ve-
ïns de Poblenou va oferir una xo-
colatada. També hi va haver ani-
mació infantil amb País de Xauxa. 
Durant tot el matí hi va haver un 
taller de maquillatge infantil de 
fantasia i es comptà amb la col·la-
boració de l‘Escola Municipal de 
Música de Pineda. 

 
L‘acte d‘inauguració del Cen-

tre Cívic Poblenou, amb la par-
ticipació de Joan Manuel Serrat, 
començà a les 12 del migdia, amb 
la visita a les instal·lacions i els 
parlaments. Finalment hi va ha-
ver un petit refrigeri per a totes 
les persones assistents. yy

nou centre cívic a Poblenou

«eduardo Galeano va viure 
a Poblenou durant el seu 

exili»

«les obres del centre cívic 
han costat 531.000 euros»
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les escoles de Primària estrenen gegantons

sant Jordi passat per aigua

MalGrat De Mar

En Tinet, en Vador, en Pere, 
en Vedrubat i en Brot s´on els ge-
gantons de les cinc escoles de Pri-
mària de Malgrat de Mar. 

Es tracta d’un projecte que es 
va començar a gestar a final de 
2014 a través d'una iniciativa de 
les regidories de Cultura i En-
senyament de l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar. L'Ajuntament 
vol amb aquesta acció enfortir el 
teixit associatiu, donar a conèixer 
el món geganter als més petits i a 
les famílies, possibilitar el relleu 
generacional a les entitats i fo-
mentar la formació artística i la 
creativitat.

Amb l'objectiu de fomentar el 
treball entre Ajuntament, centres 
escolars, associacions de mares i 
pares i entitats locals, es va posar 
en marxa la iniciativa de creació 
dels gegantons. La idea ha con-
sistit a triar un element simbòlic 
que representi cada centre dins i 
fora per fer el gegantó. Les esco-
les Mare de Déu de Montserrat, 

Marià Cubí i Soler, Fonlladosa, 
Vedruna i Sant Pere Chanel han 
participat a la iniciativa i han estat 
les famílies i els alumnes, a través 

de les AMPA, les que han creat els 
gegantons. Els gegantons es guar-
den a les escoles. 

 

L'Ajuntament els ha facilitat el 
material bàsic per fer els gegan-
tins: llistons de fusta, taulers i pa-
per de vidre, entre altres. A més, 

els ha ofert sessions de formació 
tècnica per tenir els coneixements 
per fer el gegantó, que han anat a 
càrrec del tècnic municipal Julián 
Ariza -autor de les figures deco-
ratives del Parc Francesc Macià- 
així com seguiment i assessora-
ment durant el procés de creació.

La festa va començar amb la 
tabalada de la Colla de Diables 
Ratpenats infernals a les Peixa-
teries Velles. Després, es va ini-
ciar una cercavila pels carrers del 
poble i a la plaça de Josep An-
selm Clavé es  va assajar la Polca 
d'Ours -una tonada amb coreo-
grafia pròpia. La cercavila va aca-
bar al parc de Can Campassol, on 
es va obsequiar les AMPA de les 
escoles amb un dibuix del gegantó 
de la Colla de Geganters, en Pilo-
net. L'Ajuntament també va voler 
agrair la col·laboració de la colla 
gegantera.

Els gegantons, un cop presen-
tats i batejats, es van poder veure 
a l'aparador de l'Arxiu Municipal 
fins al 24 d'abril. yy

MareSMe

Les previsions meteorològi-
ques ho anunciaven des de feia 
dies. El dia de Sant Jordi va ploure 
a la tarda. El matí, quan es mun-
taven les parades de venda de lli-
bres i roses i els escenaris, res feia 
pensar que unes hores després en 
cauria una de grossa! En aquesta 
ocasió, però, els meteoròlegs no 
es van equivocar i a la tarda, els 
carrers i places van quedar buits.

La diada de Sant Jordi, en tot 
cas, es va viure amb intensitat 

durant tres dies. El divendres a 
la majoria de poblacions les bi-
blioteques van protagonitzar la 
“Revetlla de Sant Jordi”. El dis-
sabte, l’escenari habitual: mil i 
una parades i ambient de festa al 
carrer, això sí, només al matí. I el 
diumenge, aprofitant la jornada 
festiva, també es van programar 
nombroses activitats.

MalgrART, la mostra d‘art de 
Malgrat de Mar que promou per 
Sant Jordi la cultura al carrer com 
a nou espai de gestió cultural i 

participació activa de la ciutada-
nia, ha arribat enguany a la sise-
na edició. L’ampli programa es va 
encetar el 15 d‘abril i va finalitzar 
el cap de setmana de la diada de 
Sant Jordi. Hi ha hagut cinema, 
música, teatre i dansa, entre mol-
tes activitats. A més, MalgrART 
va servir per presentar els gegants 
de les escoles de Malgrat (veure 
notícia adjunta).

A Tordera, l’acte central del 
dia 23 l’organitza des de fa uns 
anys la Peixera. Les parades es 

van muntar a la plaça de la Con-
còrdia, més de 40. Al matí, ambi-
ent de gran festa i a la tarda, plaça 
deserta i actes suspesos. L’únic 
que es va mantenir va ser el con-
cert de la nit que, en previsió, es 
va preparar a la Pista de l’Amistat. 
La biblioteca també va organitzar 
diversos actes al llarg de la setma-
na. Com cada any, també es van 
lliurar els premis del Concurs Li-
terari de Sant Jordi.

A Calella, el dia 22, sardanes 
pels alumnes de Primària, con-

cert solidari i primera de les dues 
jornades de celebració dels 10 
anys de la biblioteca (veure pàgi-
na 18).

El dia 23, la tradicional fira 
del llibre i de la rosa i la Festa de 
la sang del drac a la Fàbrica Llo-
bet-Guri.

A Pineda de Mar, Palafolls i 
Santa Susanna, la festa també es 
va viure al carrer, mentre els nú-
vols ho van permetre. yy

Cercavila dels gegantons. Foto Yoyo

Concurs de pintura a malgrat de mar. Foto Yoyo plaça de la Concòrdia de tordera. Foto Yoyo
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Moments de Flors a calella

es redueix l‘atur al Maresme  

calella

La ciutat de Calella ha donat 
la benvinguda a la primavera el 
cap de setmana del 7 i el 8 de maig 
amb la tercera edició de Moments 
de Flors. Es tracta d’una exposició 
floral per jardins públics i privats 
que tenen un valor especial i que, 
al llarg dels anys, han format part 
del patrimoni i de la història de la 
ciutat.

Aquesta festa de la primavera, 
però, va començar com una apos-
ta complementària a la històrica 
“Exposició de Roses de Catalu-
nya” que enguany ha arribat ja a 
la 49a edició. Amb la inauguració 
d’aquesta mostra, es va donar el 
tret de sortida a la tercera edició 
de Moments de Flors.

El 2014, l’exposició va arribar 
a Calella obrint les portes de 8 es-
pais. Gràcies a les 20.000 visites, 
l’any 2015 es van ampliar fins a 
14 els llocs que es podien visitar. 
Enguany, s’han repetit els 14 es-
pais amb l’objectiu de superar els 
40.000 visitants de l’edició de l’any 
passat. 

Aquests són els espais que es 
podran visitar enguany:

• Claustre de l’Escola Pia (c/ 
Sant Pere, 120). 49a Exposició de 
Roses de Catalunya i Exposició de 
bonsais de l’Associació de Bonsais 
Montnegre. Jardiner: Floristeria 
Jardí. Música: alumnes de piano 
de l’Escola de Música Can Llobet 
de Calella.

• Espai Mercat (plaça del Rei). 
Jardiner: Brigada de jardiners de 
l’Ajuntament.

• Can Saula (c/ Església, 148). 
Jardiner: Bancells Floristes.

• Can Llobet (c/ Anselm Cla-
vé, 99). Jardiner: Brigada de jar-
diners de l’Ajuntament. Música: 
alumnes de guitarra clàssica i flau-
ta travessera de l’Escola de Música 
Can Llobet de Calella.

• Can Prat (c/ Jovara, 137). 
Jardiner: Bancells Floristes.

• Can Farran (c/ Jovara, 117). 
Jardiner: Bancells Floristes.

• Can Borràs (c/ Anselm Cla-

vé, 42-44). Jardiner: Floristeria 
Jardí.

• Capella de Sant Quirze i 
Santa Julita (c/ Francesc Batri-
na, 18). Jardiner: Floristeria Jar-
dí. Música: Orquestra guitarres 
i duos de guitarres de l’Escola de 
Música Can Llobet.

• Can Batrina (c/ Francesc Ba-
trina, 20). Jardiner: Floradecor.

• Pati Museu-Arxiu Munici-
pal Josep M. Codina i Bagué (c/ 
Escoles Pies, 36). Jardiner: Flo-
risteria Jardí. Música: alumnes de 
cant i de vent de l’Escola de Músi-
ca Can Llobet de Calella.

• Pati de la Biblioteca Can 

Salvador de la Plaça (c/ Església, 
1). Jardiner: Floradecor.

• Can Quadras (c/ Romaní, 
26). Jardiner: Brigada de jardiners 
de l’Ajuntament.

• Can Marré (c/ Raval, 19). 
Jardiner: Floradecor.

• Far de Calella (N-II km 666). 
Jardiner: Brigada de jardiners de 
l’Ajuntament. Música: Combo i 
Ensamble de vent de l’Escola de 
Música Can Llobet de Calella.

Des de l’Ajuntament de Calella 
es va animar  tothom a omplir els 
seus balcons de flors i a redesco-
brir la ciutat des d’alguns dels seus 
espais més singulars. yy

MareSMe

La comarca del Maresme ha 
tancat el mes d‘abril amb 31.005 
persones inscrites a les oficines 
d‘ocupació, una xifra que no es 
registrava des de maig de 2009. 
L‘atur ha baixat un 2,52% respecte 
al mes anterior i un 11,65% res-
pecte al mateix període de l‘any 
anterior. Amb aquestes dades, la 
taxa d‘atur del Maresme es col·loca 
en el 15,81%, un percentatge que 
continua sent superior al de la de-
marcació de Barcelona (13,88%) i 
al conjunt de Catalunya (14,05%). 

Pel que fa a taxa d‘atur muni-
cipal, Pineda de Mar i Tordera són 
les poblacions que presenten uns 
percentatges més elevats. 22,37% 
en el cas de Pineda i 20,43% a Tor-
dera. En canvi, Teià, Cabrera de 
Mar, Alella i Cabrils no arriben 
al 9%. Tots els municipis tenen 
menys atur que ara fa un any.

  
Segons les dades analitzades 

per l‘Observatori de Desenvolupa-
ment Local del Consell Comarcal, 
les persones aturades es distribu-
eixen entre tots els grups d‘edat i 

tots els sectors econòmics, però 
augmenta en el cas del col·lectiu 
SOA (sense ocupació anterior) 
per la incorporació de més dones. 

De fet, el 54,2% de la desocupació 
maresmenca és femenina. Mentre 
la taxa d‘atur entre els homes és 
del 13,72%, s‘eleva fins el 18,13% 

entre les dones. Les estadístiques 
també apunten a una recuperació 
de l‘ocupació molt més lenta entre 
les dones que entre els homes. És 
una tendència que es reflecteix en 
les comparatives mensuals i en les 
interanuals. Així, el mes d‘abril va 
disminuir un 3,19% l‘atur masculí 
i un 1,95% el femení. La reducció 
interanual se situa en el 14,30% en 
el col·lectiu masculí i en el 9,29% 
en el femení.

A nivell concret dels sectors 
econòmics, l‘agricultura és la que 
experimenta una reducció percen-
tual més elevada (5,83%), seguida 
de la construcció (3,44%), els ser-
veis (3,37%) i la indústria (2,13%). 
La comparativa interanual apunta 
reduccions de l‘atur del 20,23% a la 
construcció, del 14,15% a la indús-
tria, del 10,38% a l‘agricultura i del 
9,97% als serveis. També hi ha una 
disminució interanual del 6,80% 
en el nombre de demandants de 
feina del col·lectiu SOA. yy

el sector serveis, un dels motors de la comarca. Foto Yoyo

Un dels muntatges florals. Foto tino Valduviecoparaigües de decoració, en un cap de setmana de pluja. Foto tino Valduvieco
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blaNeS

És un dels projectes que el 
grup teatral ha tirat endavant en 
el marc de la commemoració del 
30è aniversari.

Plou a Barcelona és una obra 
escrita per Pau Miró segons expli-
ca Josep Alum, director del Mirall, 
“el vaig conèixer en un curs a Bar-
celona. Va escriure l’obra ja fa uns 
anys.”

Alum és la cara visible del 
grup, però destaca que, sense un 
gran equip al darrere, els projec-
tes no tirarien endavant. “Hi ha els 
actors, els encarregats de llums, la 
regidora d’escena...Tots amateurs 
que agafem hores de la família, 
l’oci o la feina per fer realitat els 
projectes”.

L’obra ha estat codirigida per 
Josep Alum i Cristina Cervià, ac-
triu i directora gironina, i inter-
pretada per Carme Rodríguez, 
Marc Bertran i Xavier Puigde-
mont.

Un calidoscopi d’emocions

L’acció té lloc al barceloní barri 
del Raval, però podria ben bé em-
plaçar-se en qualsevol altre indret 
d’arreu del món, perquè les emo-

cions que mostra són universals. 
Tot gira a l’entorn de tres perso-
natges: una prostituta interessada 
en Dante, un proxeneta agorafò-
bic i un client habitual que treba-
lla com a llibreter.

Ara bé, no seria just per a l’obra 
quedar-se amb el típic estereo-
tip d’un aparent triangle amorós. 
Plou a Barcelona és una mostra de 
relacions humanes molt íntimes 
que aconsegueix arribar molt més 
lluny, traspassar idees preconce-
budes i retratar les inquietuds hu-

manes més quotidianes i univer-
sals. Per això, pot ambientar-se 
tant a Barcelona com en qualse-
vol localitat similar sense que per-
di gens ni mica el seu sentit i con-
tingut. 

Josep Alum ha explicat algu-
nes de les activitats que ja s’han fet 
per celebrar els 30 anys, i d’altres 
que estan en cartera. “Hi va haver 
una performance de presentació, 
aquest maig farem una col·labora-
ció amb Quantus Teatre de Lloret, 
es vol renovar la pàgina web...” yy

blaNeS

El preu és de 195 euros al mes 
i una matrícula de 100 euros cada 
curs. A Blanes hi ha tres llars d‘in-
fants municipals (Ca la Guidó, 
Plantera i Can Borell).

A partir d’aquest proper curs, 
hi haurà la possibilitat d’acollir-se 
a diverses bonificacions i ajudes, 
segons explica la regidora Pepa 
Celaya (PSC). “Les bonificacions 
seran per a unitats familiars amb 
ingressos que no superin els 1.400 
euros al mes. També estudiem 
ajudes per a famílies amb menys 
recursos”.

La matrícula només s’haurà de 
pagar un curs i no cada any com 
fins ara.

Marian Anguita, d’EUIA-ICV, 
celebra la mesura i ha recordat 
que la seva formació ho reclama-
va des de l’any 2011.

Aquestes mesures es van fer 

públiques en el darrer ple, coinci-
dint amb una moció de C’s per re-
clamar a la Generalitat que pagui 
1.600 euros per plaça tal com es 
feia anys enrere. La regidora Mar-
garita Santo va ser l’encarregada 
de presentar la proposta.

Actualment la Diputació de 
Girona atorga una ajuda de 875 

euros per plaça per cobrir en part 
el dèficit que genera la Generalitat 
als ajuntaments.

La moció es va aprovar amb 
19 vots a favor i 2 en contra, els 
d’ERC. Segons els republicans, “la 
moció és un brindis al sol, perquè 
la Generalitat no té diners perquè 
no els hi arriben de Madrid”. yy

el Mirall estrena Plou a 
Barcelona de Pau Miró

Blanes bonificarà les quotes a 
les llars d’infants 

Societat

documentació històrica

Marxa de les ermites

tràfic de drogues

part de la documentació. m.a. Comas

pas per la capella de l’antiga. Foto Yoyo

material comissat. Foto policia Local Blanes

pati Llar d’infants de Can Borell. Foto Yoyo

els tres actors amb el cartell de la representació. Foto aj. de Blanes

L’Obreria de Santa Cristina di-
posita tots els seus documents a 
l’Arxiu Municipal. L’obrer major, 
Arseni Frigola, ha argumentat 
que “d’aquesta manera es garan-
teix una bona conservació del 
material”. L’Obreria té un pa-
trimoni documental que va del 
segle XV al XIX, que reflecteix la 

història i l’activitat de l’entitat. El 
fons està format per pergamins, 
llibres de comptes, llibre d’en-
trades i eixides, indulgències, 
llibres d’actes, correspondència, 
censals o contenciosos, entre 
d’altres. A partir d’ara, està a dis-
posició de tots els lloretetncs. yy

El Centre Excursionista de Bla-
nes ha organitzat la 25a edi-
ció de la Marxa de les Ermites. 
Enguany amb dos recorreguts, 
l’habitual de 18 km, i la novetat, 
un de familiar de 7,5 km. La sor-

tida i l’arribada es va concentrar 
al passeig de Mar. Després de la 
marxa i va haver activitats per a 
petits i grans. El Centre Excur-
sionista de Blanes compleix en-
guany 40 anys.yy

La Policia Local de Blanes deté 
un veí del municipi de 45 anys, 
A.B., per tràfic de drogues i con-
ducció temerària. L’home hau-
ria distribuït prop de 2 kg en co-
caïna valorats en 100.000 euros. 

El presumpte autor va ser de-
tingut després d’una persecució 
policial de matinada pel centre 
de Blanes. La jutgessa va decre-
tar l’ingrés a presó. yy
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tots contra el turisme de borratxera
lloret De Mar - calella

Lloret de Mar i Calella aplau-
deixen la decisió del Govern de 
vetar les empreses que promo-
guin el “turisme de borratxera”. 

La directora general de Tu-
risme, Marian Muro, ha avançat 
que la Generalitat vetarà les em-
preses que promoguin i es lucrin 
de l’anomenat “turisme de bor-
ratxera”. Muro ha detallat que 
els retiraran els segells i les cer-
tificacions de l’Agència Catalana 
de Turisme, ja que “malmeten la 
imatge de Catalunya”.

Des dels ajuntaments consi-
deren que la mesura és encertada 
i que els pot ajudar a eliminar de-
finitivament aquest estigma dels 
seus municipis. Alhora, defensen 
que va en la línia d’altres inicia-
tives sorgides des dels consistoris 
per millorar la imatge i enfocar-la 
cap al turisme de qualitat. 

El regidor de Turisme de Llo-
ret de Mar, Joan Gou, ha assegu-
rat que és una decisió “molt va-

lenta” que va en la línia del que fa 
anys que promouen des del mu-
nicipi. Lloret de Mar va aprovar 
el 2012 unes ordenances cíviques 
més estrictes per perseguir l’inci-
visme a la via pública i el regidor 
defensa que la mesura ha tingut 
els seus fruits. “Fa molt de temps 
que treballem per pacificar Llo-
ret i situar-nos al marge del mo-
del del turisme de borratxera”, ha 
defensat. 

És per això que des del mu-
nicipi aplaudeixen fermament la 
mesura anunciada per la directo-
ra general de Turisme perquè, a 
més, creuen que els pot ajudar a 
millorar la imatge del municipi. 
“Creiem que és una decisió en-

certada i que està en la línia del 
que promovem des de Lloret”, ha 
afegit. 

A més, el regidor conside-
ra que aquesta mesura permetrà 
“assenyalar i discriminar” una sè-
rie d‘empresaris que no s’han su-
mat a la iniciativa de promoure 
un turisme de qualitat. “Des del 
punt de vista de la imatge de mar-
ca de tot un país són taques que 
no comparteixen la visió majori-
tària del turisme”, ha criticat. 

Calella, totalment d‘acord

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, ha assegurat que 
és una actuació encertada i que 

“va pel bon camí”. Segons assegu-
ra, fomentar el turisme de borrat-
xera és “una actitud empresari-
al incívica” i, per tant, considera 
que cap empresa que es beneficiï 
d’ajudes o promoció pública pot 
fomentar aquest tipus de turisme. 

A més, l’alcaldessa recor-
da que el municipi ja ha emprès 
diverses iniciatives per comba-
tre aquestes pràctiques i celebra 
que “el 99,9% dels empresaris ho 
han entès”. El 2014, l‘Ajuntament 

va denunciar un operador turís-
tic per anunciar estades a Calella 
sota la marca del turisme de festa 
i alcohol. El procediment judicial 
continua encara obert. 

En el cas de Calella, les acci-
ons per promoure aquest tipus 
de turisme no només han sorgit 
del consistori, sinó que també els 
mateixos empresaris perseguei-
xen aquest tipus de promoció. 
El mateix operador denunciat 
per l‘Ajuntament (Playa y Fies-
ta) anunciava els hotels com a es-
tabliments “100% Fiesta”. A peti-
ció de bona part dels empresaris, 
aquest epígraf va desaparèixer del 
seu web. yy

«la Generalitat retirarà 
els segells i distincions a 
qui malmeti la imatge de 

catalunya»

«lloret i calella fa anys 
que treballen per eradicar 
aquest tipus de turisme»

alcohol al carrer. Foto aCNmarian muro. Foto aCN
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lloret busca fórmules per reactivar el casc antic

Jané inaugura la nova seu de la Policia local 

Un dels edificis en mal estat del centre. Foto m.a. Comas

lloret De Mar

El ple ha aprovat la modificació 
provisional de la modificació del 
Pla Especial Urbanístic del Casc 
Antic.

Aquest pla es va aprovar fa dos 
anys i mig i ara s’han introduït 
millores proposades per les insti-
tucions supramunicipals, els veïns 
(segones quines propostes) i els co-
merciants. L’objectiu: potenciar l’ac-
tivitat comercial i evitar que la gent 
deixi de viure al barri, segons ex-
plica el regidor d’Urbanisme Joan 
Bernat, “és una eina activa que cal 
anar actualitzant. Hi ha solars i edi-
ficacions en mal estat i s’ha d’acon-
seguir millorar la imatge. També hi 
ha locals tancats”.

Els canvis s’han aprovat amb tres 
abstencions dels regidors de En Llo-
ret Sí Se Puede i ICV-EUIA. Pauli-

no Gracia d’En Lloret Sí Se Puede, 
considera que no s’ha escoltat prou 
els veïns.

Francisco Rodríguez Pacions, 
d’ICV-EUiA, ha mostrat la seva pre-
ocupació perquè a partir d’ara es pu-
gui utilitzar el PVC, “hi ha informes 
que indiquen que pot perjudicar la 
salut”.

El regidor d’El Millor, Marc 
Fuertes, destaca que l’anterior pla 
era massa restrictiu i discrepa amb 
Iniciativa sobre el PVC, “és bona 
aquesta diversificació de colors i 
materials. Senyor Rodríguez, hi ha 
tantes coses que poden perjudicar 
la salut!”.

Rodríguez Pacios va recordar 
que entre les aportacions del seu 
grup als pressupostos 2016 hi havia 
subvencionar les empreses que creïn 

llocs de treball i també l’obertura de 
nous negocis. Segons el govern mu-
nicipal, “en aquests moments s’està 
treballant en la normativa que ha de 
regular aquests bonificacions i sub-
vencions”.

Enric Martínez, regidor no ads-
crit, va demanar un pla específic pel 
comerç, “s’ha de dinamitzar la zona. 
Hi ha pocs veïns”.

L’alcalde Jaume Dulsat ha expli-
cat que el Pla d’Usos Comercials, un 
complement a aquestes mesures per 
reactivar el comerç, és una prioritat 
del Pla Operatiu de Lloret que tiren 
endavant, l’Ajuntament, la Generali-
tat i els empresaris, “és una prioritat 
que és a l’agenda de totes les parts 
implicades en el Pla Operatiu”.

Aquest tema es va tractar en el 
ple ordinari d’abril, un ple en què la 
Policia Local es va presentar a la sala 
d’actes amb pancartes i samarretes 
reivindicatives per reclamar millo-
res laborals. A les pancartes es podia 
llegir: “Policia de 1a, sous de 3a”. yy

MoiSÉS GarcÍa

El conseller d’Interior, Jordi 
Jané, va inaugurar oficialment la 
comissaria de la Policia Local i 
Protecció Civil de Lloret de Mar. 
En el seu parlament, va utilitzar 
expressions per definir-la, com 
“una comissaria espectacular, 
pensada per a les persones i amb 
vista al futur”. D’aquesta mane-
ra, va mostrar la seva satisfacció 
per la construcció d’aquestes no-
ves dependències, que es troben 
en funcionament des del passat 
20 d’octubre. A banda d’elogiar 
les instal·lacions, el conseller va 
explicar que també serviran per 
descentralitzar la formació acadè-
mica que, ara mateix, només es du 
a terme a Mollet del Vallès, a l’Es-
cola de Policia de Catalunya.

 Jané també va valorar de ma-
nera positiva la davallada d’un 
9,5% dels fets delictius en el 2015 
a la localitat lloretenca i va anun-
ciar la creació d’un projecte de 
llei per potenciar la seguretat en 
àmbits tan importants com el ter-
rorisme que, segons el conseller, 
“també afecta de manera directa 
una destinació com Lloret de Mar, 
que compta amb unes xifres des-
tacades de visitants a Catalunya”.  

En la mateixa línia, la resta 
d’autoritats que van presidir l’ac-
te van coincidir en la necessitat 

d’aquest nou equipament, per 
oferir unes millors prestacions 
als agents i treballadors. L’alcalde 
de Lloret, Jaume Dulsat (CDC), a 
més, va aprofitar per destacar la 
feina dels professionals dels cos-
sos de seguretat del municipi.   

 
El cost exacte de l’obra ha estat 

de 3.902.958 euros. L’edifici dispo-
sa de quatre plantes. Al soterrani, 
hi ha la zona d’aparcament, rentat 
de cotxes, magatzems i una àrea 
preparada per, en un futur, ins-
tal·lar una galeria de tir. A la plan-
ta baixa, podem trobar la zona 
d’atenció al públic, els diferents 
locutoris per interposar denúnci-
es i els calabossos, a més d’un es-
pai per a la unitat canina. Pel que 
fa la primera planta, compta amb 

diferents sales de reunions, les ofi-
cines de l’Àrea de Mobilitat i Pro-
tecció Civil i altres despatxos. Més 
amunt, a la segona planta, es po-
den trobar els vestuaris, l’armeria, 
una aula de formació, la bibliote-
ca, la sala de descans i el despatx 
sindical. Les instal·lacions, a més, 
disposen de dos ascensors, un d’ús 
públic i un altre restringit per al 
personal.

La jornada de la inauguració 
també va servir perquè els agents 
de la Policia Local de Lloret de 
Mar es manifestessin. Prop d’una 
trentena d’efectius, sota el lema 

“La policia en lluita”, amb samar-
retes i pancartes reivindicatives, 
van mostrar el seu desacord amb 
la seva situació laboral. Demanen 
millores salarials i un augment del 
personal per tal d’oferir un servei 
de més qualitat.

 
El responsable de l’agrupació 

de policies de CCOO de Catalu-
nya, José Luis Ortega, va explicar 
que ja s’han reunit amb el con-
sistori i que les sensacions són 
positives, malgrat l’existència de 
mancances reglamentàries. Per la 
seva part, l’alcalde, Jaume Dulsat, 
va lamentar la protesta es produís 
el mateix dia de la inauguració tot 
i que va agrair l’educació demos-
trada durant l’acte. Tot i així, va 
assegurar que continuaran treba-
llant per tal de solucionar aquests 
problemes.  yy

«l’edifici ha costat prop de 
4 Meur i acull Policia local i 

Protecció civil»

«els agents es van 
manifestar per reclamar 

més efectius i millores 
salarials»

Visita a les noves instal·lacions. Foto m.a. Comas

autoritats i manifestants. Foto m.a. Comas

«es modifica el Pla especial 
urbanístic del casc antic 

aprovat fa 2 anys»

«l’objectiu: millorar la 
imatge i facilitar l’arribada 

de veïns i nous negocis»
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MalGrat De Mar

El Cor Jove Contrapunt de 
Malgrat de Mar ha celebrat el 10è 
aniversari. Ho ha fet amb un con-
cert a l’església de Sant Nicolau. 
La formació malgratenca va estar 
acompanyada per l’Orquestra The 
Ripieno Consort i els solistes Xa-
vier Aguilar (baríton) i Carles Prat 
(tenor).

Xavier Garriga, director del 

Cor Jove Contrapunt, ens parla 
dels seus inicis, ara fa deu anys, 
“un grup de cantaires que forma-
ven part d’un cor infantil es van 
fer grans i es va crear una nova 
formació. Primer eren 6, després 
10 o 12 i, en l’actualitat, el cor està 
format per 22 persones” .

El concert va tenir dues parts 
clarament diferenciades. A la pri-
mera es va interpretar la Cantata 

BWV 131 de J. S. Bach. A la sego-
na, amb la intervenció dels com-
ponents actuals del cor i d’altres 
que hi han passat en anys ante-
riors, es van interpretar les peces 
més significatives d’aquests deu 
anys, segons apunta Garriga.

La part de Bach, en format di-
dàctic, també es va portar a Sant 
Hilari Sacalm. yy

10 anys del cor Jove 
contrapunt

Concert d’aniversari. Foto Yoyo

Societat

La trobada de 9’5, el lliurament 
de premis i la gala de cloenda 
han estat els darrers actes de 
24 dies d’activitats relacionats 
amb el món del cinema i la fo-

tografia. Una vintena d’exposi-
cions repartides per la ciutat i 
els 50 anys de Foto-Film com a 
eix central han captat l’atenció 
de calellencs i visitants.  yy

The Gospel Viu Choir ha fet 
6 actuacions al Teatre Condal 
de Barcelona, del dimecres 27 
d‘abril al diumenge 1 de maig. 
Amb un 80 per cent d‘ocupa-
ció de mitjana i quasi 4000 

espectadors, The Gospel Viu 
Choir, el cor fundat i dirigit 
per Moisès Sala, ha aconseguit 
un punt d‘inflexió important 
amb l‘estrena del seu nou es-
pectacle “Reload”. yy

cloenda del Festimatge 2016

estrenen reload

participants a la trobada 9’5. Foto tino Valduvieco

moisés Sala, director del grup. Foto marta pich

El Cor l’Aixa dirigit per Pau 
Junquera va oferir una primera 
part de música Renaixentista i 
la segona de música popular 

catalana. El concert es va fer a 
l’Escola Pia a benefici de l’As-
sociació de Voluntaris i Amics 
de l’Hospital (AVAH). yy

concert de sant Jordi a calella

actuació del Cor l’aixa. Foto tino Valduvieco
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entrada a pinemar. Foto Yoyo

aplec 2015. Foto tino Valduvieco

platja de Calella. Foto tino Valduvieco

Presó per al lladre 
multireincident

89è aplec de la 
sardana a calella

36 nous punts d‘informació 
turística

PiNeDa De Mar

Després d’haver acumulat més 
de deu detencions en poques set-
manes, la majoria per delictes a 
la zona de Pinemar de Pineda de 
Mar, el jutjat ha decretat el seu in-
grés a presó.

Segons han confirmat fonts 
judicials, el jutjat d‘instrucció 
número 2 d‘Arenys de Mar, en 
funcions de guàrdia, ha decretat 
l‘entrada a presó per un delicte de 
robatori amb força, després que la 
Policia Local el detingués mentre 

intentava cometre un robatori al 
cementiri municipal, que està en 
obres. En total, la Policia Local i 
els Mossos d‘Esquadra l‘han de-
tingut més d‘una desena de vega-
des per fets similars. 

La reincidència de l‘acusat, 
que havia estat posat en llibertat 
després de cada detenció, havia ai-
xecat preocupació entre els veïns 
del municipi i el govern munici-
pal, que reclamava el seu ingrés a 
presó. yy

calella

L’Aplec Pairal de Catalunya es 
celebrarà a Calella el cap de set-
mana de 4 i 5 de juny. 

El dissabte dia 4, hi haurà un 
concert de música per a cobla i 
una doble audició de sardanes al 
passeig Manuel Puigvert.

El diumenge, en aquest cas 
al Parc Dalmau, es preveuen 
audicions matí (1/4 d’11) i tar-
da (16:00) amb les cobles Ma-
rinada, Jovenívola de Sabadell, 
Montgrins i La Principal de la 
Bisbal.

Al matí hi haurà un concurs de 
colles improvisades amb grups de 
4 a 6 parelles. Per tancar el matí, 
s’interpretarà la sardana “Pal de 
Paller” de Ricard Viladesau, com-
posició que va guanyar la votació 
popular d’ara fa un any.

Com cada any s’ofereix un pa-
quet turístic per passar el cap de 
setmana a la ciutat calellenca.

Després d’un any 2015 carre-
gat d’activitats perquè Calella va 
ser la Capital de la Sardana, en-
guany es torna a la programació 
habitual. yy

MareSMe

Els turistes que visitin el Ma-
resme aquest estiu tindran més 
facilitats per accedir a les ofertes 
culturals i de lleure del territori. 

36 establiments del sector ser-
veis (restaurants, botigues, allot-
jaments...) estan rebent formació 
per poder oferir als seus clients 
un servei complementari d‘infor-
mació i assessorament sobre el pa-
trimoni, les activitats i els indrets 
més atractius de la comarca. Els 
establiments que completin la for-
mació rebran un distintiu que els 
identificarà com a punt d‘informa-
ció turística.

El Consorci de Turisme, amb 
el suport de la Diputació, impar-
teix aquesta formació que finalit-
zarà el mes de juny. L‘objectiu és 
que els establiments que reben tu-
ristes estiguin preparats per donar 
una atenció més completa al client 
amb assessorament i informació 
sobre l‘entorn. 

La iniciativa, que vol potenciar 
i fidelitzar el turisme a la comar-
ca, ha despertat molt interès en el 
sector serveis i ha superat les ex-

pectatives. Estan seguint la forma-
ció 36 establiments de la comarca 
(biblioteques, restaurants, allot-
jaments, comerços, establiments 
d‘oci, museus...) de 14 municipis: 
Calella, Arenys de Mar, Mataró, 
Pineda de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Canyamars, Sant Vi-
cenç de Montalt, Canet de Mar, 
Caldes d´Estrac, Santa Susanna, 
Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 
Malgrat de Mar i el Masnou.

El Maresme, exceptuant Bar-

celona ciutat, és la comarca amb 
més activitat turística de la provín-
cia, tant per l‘oferta d‘allotjament 
51.699 places, com pel nombre de 
viatgers que fan una estada en el 
territori (més d‘un milió anuals). 
A més, l‘organització d‘esdeveni-
ments gastronòmics, esportius i 
culturals atrauen molts visitants 
de proximitat que fan escapades 
d‘un dia a llocs propers. L‘objectiu 
és que descobreixin tot el que el 
Maresme els pot oferir. yy

noU 
cava rosat  
de Blanes
després de la bona acollida dels consumidors 
al nou cava Blanes signature i al seu èxit en 
el darrer concurs Girovi 2016,  on ha obtingut 
la Medalla de Plata, ses vernes presenta un 
nou cava rosat dedicat a Blanes.
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lloret De Mar

Dolors Clupés va rebre el 27è 
guardó Sa Gavina a la Nit de la 
Cultura Lloretenca. És la primera 
dona que l’aconsegueix. Explica 
que li agrada més treballar que 
recollir premis, però es mostra 

satisfeta i agraïda pel reconeixe-
ment rebut, “estic contentíssima i 
orgullosa. Sempre és bo que se’n 
recordin de tu”.

Clupés recorda que ha estat 
implicada en moltes activitats de 

Lloret com el Carnaval, les Ma-
jorettes o el Pessebre Vivent, tot 
sota el paraigües  del Grup Cultu-
ral Loreto. “Fèiem moltes coses. 
Es movia una gran quantitat de 
nois i noies. Quan tenia una idea, 
la tiràvem endavant”.

Quan parla del Carnaval, as-
segura que eren d’altres temps, 
“els vestits no eren tan sofisticats 
com ara. Tothom es cosia a casa 
la seva disfressa. Sortien prop 
de dues-centes criatures. Al final 
també sortien els pares”.

Tot i que actualment ha bai-
xat el ritme de la seva activitat 
cultural i social, encara pertany a 
diverses entitats, “Sóc del Casinet 
amb les seves xerrades i excur-
sions, les Alegries i la mostra de 
flors, Càritas i Santa Cristina”. yy

lloret De Mar

Francesc Company Soler, 
d’Ontinyent (País Valencià) ha 
estat el guanyador de la dotzena 
edició del Premi Literari Vila de 
Lloret en categoria adulta, dotat 
amb 1.000 euros, amb el treball 
titulat “Mai no tornaré a Cama-
güey”. En aquesta mateixa cate-
goria el jurat ha estimat donar 
un accèssit al treball titulat “Emi-
gració  2.0 Xangai” de Joan Cané 
Rubies, resident a Xangai (Xina). 
Mentre que en l’apartat de poesia 
el premi l’ha guanyat Raquel Ca-
sas Agustí de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) pel poema titulat “In-
trús a Babel”.

En la categoria de primària, en 
narrativa, la guanyadora ha estat 
Laia Romero Ametller de l’escola 
Pompeu Fabra amb el treball ti-
tulat “El pot dels records”, mentre 
que el premi poesia de Primària 
ha recaigut al poema titulat “Un 
record especial” d’Ambar Pérez 
Gómez de l’Escola Pere Torrent. 

En Educació Secundària, el 
premi en narrativa ha estat per 
José Ubaldo Grabusqui Rojas de 
l’IES Rocagrossa pel treball titulat 
“Maletes que deixem pel camí”. 
I el de poesia ha recaigut a Aina 
Sais Garcia pel poema “El paper 
viatger” del Col·legi Immaculada.

Aquest 2016 ha estat el segon 
any que s’han guardonat blogs de 
viatges i de creació literària, així 
com el millor post turístic sobre 
Lloret. En aquest cas el premi al 
millor blog sobre literatura ha 
estat per Raquel Casas Agustí de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) pel 
blog http://llenguadegat.blogs-
pot.com.es Aquest guardó està 
dotat en 250 euros. Raquel Casas  
doncs, ha estat doblement pre-
miada en aquesta edició ja que 
també s’ha emportat el  premi de 
poesia per a adults, en aquest cas 
dotat en 500 euros. El jurat també 
ha considerat atorgar un accès-
sit en la categoria de Millor Blog 
sobre Literatura a Josep Vicenç 
Calatayud Cuenca i Xavier Lluna 
Ferrer de Blanes (la Selva) pel seu 
blog http://literaturadospuntzero.
wordpress.com

El premi al Millor Blog de 
Creació Literària ha recaigut en el 
blog que publica Maria Teresa Sa-
borit Molist de Gurb (Osona) pel 
blog www.lallibretavermella.cat

Mentre que els guanyadors al 
Millor Blog de Viatges han estat 
Úrsula Flix Pau i Marc Puigtió 
Nicolau, residents a Surrey (Reg-
ne Unit) pel blog titulat www.mo-
samperdut.com 

Finalment el premi al Millor 
Post sobre Lloret ha estat per 
Enric Milagrosa Alquézar i Celia 
López Navarrete, de Barcelona, 
titulat “El millor Lloret de Mar” 
que es pot trobar a www.qua-
dernsdebitacola.com 

“Elm i el temporal” és el títol 
del treball guanyador del novè Pre-
mi Joan Llaverias 2016 de contes 
infantils il·lustrats. Els autors són 
Montserrat Macià Escribano, Pablo 
Antonio Tello Otero i Sílvia Mén-
dez Benítez, de Lloret de Mar. yy

nit de la cultura lloretenca

dolors clupés, Premi sa Gavina

Un any més, es premia la literatura de viatges

«raquel casas guanya dos 
premis, el de poesia i el de 

millor blog sobre literatura»

«S’han premiat estudiants 
de Primària, Secundària i 

adults»

dulsat, Clupés i Orobitg. Foto m.a. Comas

guardonats i autoritats. Foto m.a. Comas
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Jornada de participació ciutadana i posterior debat
El 17 d’abril va ser un 

dia especial a Blanes i Lloret. 
Hi va haver una jornada de 
participació ciutadana on els 
veïns es podien manifestar 
sobre el futur de la C-32. Per 
alguns, la mobilització ciuta-
dana va ser tot un èxit. Per 
d’altres, gens representativa. 
Molts veïns, en tot cas, no sa-
bien ni que hi havia votacions 
o desconeixen el projecte que 
es posava a consideració dels 
ciutadans.

A partir d’aquell dia, el 
debat sobre les comunicacions 
per carretera a la Costa Brava 
sud ha tornat al primer pla de 
l’actualitat, ara amb nous ele-
ments a valorar i debatre.

les xifres de la consulta
Al llarg de la jornada hi va 

haver un total de 2.391 votants a 
Blanes i 1.269 a Lloret de Mar. A 
Blanes, un 71,35% dels votants diu 
NO a la prolongació de la C-32 i a 
Lloret, un 86%. 

L’índex de participació ha estat 
del 7,28% a Blanes en una consul-
ta organitzada per l’Ajuntament 
amb vuit punts on es podia exercir 

el dret a vot a partir dels 16 anys, 
sempre que es tingués residència a 
Blanes. 

A Lloret, han estat la Plataforma 
Aturem la C-32 i 17 entitats locals 
els que l’han tirat endavant, perquè 
l’Ajuntament per àmplia majoria va 
descartar la consulta després d’ac-
ceptar la prolongació de l’autopista 
si anava acompanyada de la ronda 
de Lloret fins a Canyelles. En aquest 
cas no es disposava del padró. Per 
evitar duplicitats les quatre meses 
estaven connectades informàtica-
ment i quan es votava en una, no es 
podia repetir el vot en una altra.

la nit del dia 17

Després de fer-se públics els 
resultats, va arribar l’hora de les 
primeres valoracions i reflexions.

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez recordava que era una 
consulta no vinculant, que PSC 
i CDC favorables a l’obra no ha-
vien fet campanya a favor del Sí 
en l’estar al govern i assegurava 
que des de l’Ajuntament espe-
raven menys participació i que 
l’obra és una qüestió de territori, 
“Malgrat de Mar no s’ha definit; 
a Palafolls, hi guanyarien perquè 
ja no hi hauria tant de trànsit; 
Tordera ha deixat clar que vol 
l’obra i Tossa de Mar també va-
lora positivament que es pugui 
entrar i sortir del poble amb més 
facilitat”.

Albert Sanz, regidor d’ERC i 
responsable de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Blanes 
tenia un desig que no veia clar 
que s’arribi a complir, “m’agra-
daria que els resultats tinguessin 
una influència sobre el projecte, 
però no tinc clar que sigui així”.

En tot cas, Lupiáñez i Sanz 
van mostrar la seva satisfacció per 
com havia anat la jornada i tot el 
procés.

Des de la Plataforma ho tenien 
claríssim.  “El projecte s’ha d’atu-
rar. Els votants han dit No d’una 
manera majoritària”, assegurava 
Joan Mora, Portaveu a Blanes de 
la Plataforma Aturem la C-32. Per 
afegir, “ha estat una lliçó de demo-
cràcia”.

Jordi Palaudelmàs, portaveu 
de la Plataforma a Lloret, va car-
regar contra l’Ajuntament per no 
tirar endavant la consulta, “ho 
hem hagut d’organitzar nosaltres 
quan tothom parlava de consulta 
en els programes electorals d’ara 
fa menys d’un any”.

16 dels 21 regidors de lloret de Mar
Els grups municipals de CDC, 

ERC, PSC, MILLOR i el regidor 
no adscrit de Lloret van manifes-
tar l’endemà de la consulta que 
“en un context en que només s’ha 
fet campanya pel No, hi ha hagut 
1.087 vots contraris, que supo-
sa un gens representatiu 3,40% 
dels cridats a votar. I afegeixen 
que “els resultats de la consulta 
popular, que no era oficial ni vin-
culant, refermen la convicció que 
no existeix una demanda social 
representativa contrària a aquesta 
infraestructura, ben al contrari, és 
àmpliament desitjada per la ciuta-
dania”.

Aquets mateixos regidors, 16 
de 21, són els mateixos que van 
aceptar l’obra a canvi que també es 
faci la ronda de Lloret fins a Ca-
nyelles en el ple del 21 de desem-
bre de 2015.

Per tant, consideren:

- L’anomenada Ronda de la 

Costa Brava Sud, consistent en 
la prolongació de la C-32 des del 
seu límit actual fins la confluència 
amb la GI-682 Lloret de Mar – 
Tossa de Mar, àmbit Coll de Llop, 
esdevé una infraestructura estra-
tègica irrenunciable per al futur 
de Lloret de Mar. 

- Insten la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de  Catalunya a complir de ma-
nera immediata els compromisos 
públicament  expressats, donant 
inici immediat a la construcció de 
l’anomenada Ronda de la Costa 
Brava Sud, consistent en l’execució 
d’una primera fase de prolongació 
de la C-32 Blanes-Lloret i donant 
els passos pertinents, començant 
per la tramitació del ja adjudicat 
estudi informatiu i projecte cons-
tructiu Lloret Pinars-Lloret Coll 

de Llop, per donar inici a la sego-
na fase que donarà continuïtat al 
traçat a través de la circumval·la-
ció de Lloret en el termini previst, 
és a dir, el segon trimestre de 2018.

Des d’ICV-EUiA de Lloret de 
Mar, primer en nota de premsa 
i després al ple, insten l’Ajunta-
ment i la Generalitat que respec-
tin aquest resultat i paralitzin el 
projecte de prolongació de la C-32 
fins a Lloret. També insten aquests 
dos governs que entaulin immedi-
atament converses amb les entitats 
del territori per solucionar el pro-
blema dels col·lapses puntuals a 
la carretera que uneix Lloret amb 
Blanes.

Des de la CUP de Lloret (for-
mació sense representació muni-
cipal), es considera l‘èxit més gran 
en accions promogudes des de la 
societat civil en molt de temps. 
També ressalta el fet que aquesta 
consulta s’hagi desenvolupat sense 
cap incidència.

«el procés ha costat a blanes 
17.400 euros més les hores 
dedicades pels treballadors 

municipals»

taules de l’ajuntament de Blanes. Foto Yoyo

Valoracions de la plataforma el 17 d’abril a la nit. Foto Yoyo

Una de les meses de Lloret. Foto m.a. Comas

«16 dels 21 regidors de 
lloret mantenen que s’ha 

de fer l’obra i la ronda»

«aturem la c-32 qualifica 
la jornada de “lliçó de 

democràcia” i victòria clara 
del No»
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Jornada de participació ciutadana i posterior debat

Moció al plenari de Blanes 
L’Ajuntament de Blanes fa seus els 
resultats del procés participatiu 
sobre la C-32 i diu no a l’actual 
projecte en una moció que des-
prés de molt debat i negociació 
s’aprova per unanimitat.

Els 8 grups municipals van fe-
licitar totes les parts implicades en 
el procés: treballadors municipals, 
empresa contractada, grup motor, 
Plataforma, partits polítics i ciu-
tadans per obrir un camí, el de la 
participació, que volen que tingui 
continuïtat amb molts altres te-
mes. Els grups també van coinci-
dir a dir que “hi ha hagut errors i 
s’ha de treballar per evitar-los en 
un futur”.

Per Salvador Tordera del PPC, 
“l‘acord no és bo per a ningú i és 
bo per a tothom. Al final, però hi 
ha hagut consens i s’ha d’agrair. 
Hi ha visions diferents en aquest 
tema”.

Per Jaume Pujadas de la CUP, 
“els processos de participació ciu-
tadana haurien de ser la norma per 
fomentar la democràcia directa. 
És un precedent que obre el camí 

a d’altres consultes. Assumim els 
resultats i validem l’esforç”.

Jordi Urgell, de Batega per 
Blanes, va demanar al govern 
que no tingui por de transformar 
aquestes consultes en vinculants, 
“cal educar als ciutadans perquè 
participin en aquest tipus de pro-
cés”.

Per Sergio Atalaya, de C’s, 
“avui és un dia de consens i una-
nimitat tot i que ha estat compli-
cat trobar un redactat en què tots 
ens sentíssim còmodes”.

Per Àngel Canosa, d’ERC, cal 
estar al costat del poble i per so-
bre dels partits polítics, “no podia 
ser vinculant perquè la llei no ho 
preveu. Aquest és un tema que no 
és de competència municipal. A 
Lloret, no els han deixat ni votar”.

Víctor Catalán, d’EUiA-ICV, 
apunta que aquests darrers mesos 
ja han sorgit diversos projectes 
que afecten greument l’entorn, 
“l’autopista, Cala Morisca...Cal 
felicitar la gent de la Plataforma 
perquè sense ells no hauria estat 
possible. El poble és de tots”.

El procés participatiu ha cos-
tat 17.400 euros, als que cal sumar 
les hores dedicades pels treballa-

dors municipals en aquest projec-
te de participació.

Els acords adoptats són:

1. Donar compte de la memò-
ria del procés participatiu sobre la 
prolongació de la C32 entre Bla-
nes i Lloret, desenvolupat entre els 
mesos de febrer i abril de 2016.

2. El Ple de l’Ajuntament de 
Blanes, recollint el mandat plenari 
del passat 29 d’octubre i els resul-
tats del procés participatiu que va 
culminar en la fase d’aportació de 
propostes, en una jornada parti-
cipativa celebrada el passat dia 17 
d’abril, en què 676 persones es van 
mostrar favorables al projecte de 
prolongació de la C-32 i 1.706 en 
contra, que representa un 7,28% 
del cens de la jornada participa-
tiva de 32.825 persones, assumeix 
els resultats d’aquesta jornada 
participativa i vol expressar ofici-
alment la negativa expressada per 
la ciutadania de Blanes a les urnes 
respecte l’actual projecte de pro-
longació de la C-32.

3. Nomenar una delegació 
institucional formada pels grups 
municipals de l’Ajuntament de 
Blanes, que traslladi el present 
acord al Departament de Territori 
i Sostenibilitat. 

el projecte tira endavant
La prolongació de la C-32 

fins a Lloret de Mar tirarà en-
davant amb millores ambientals 
per reduir l’impacte, segons la 
Generalitat.

El conseller de Territori, Jo-
sep Rull, ha explicat que es farà 
un projecte complementari –en 

paral·lel als tràmits per començar 
l‘obra- per reforçar la integració 
paisatgística de la nova carrete-
ra. El conseller ja ha especificat 
que “Abertis no haurà d‘assumir 
els possibles sobrecostos que es 
puguin derivar de les millores 
ambientals, sinó que ho farà la 
Generalitat”. 

El traçat del perllongament de 
la C-32 no canvia i l‘objectiu és que 
els treballs comencin a l‘estiu. Ara, 
Territori resoldrà les al·legacions i 
ja posarà el projecte a licitació. 

L‘acord amb els alcaldes inclou 
crear una comissió específica per 
seguir l‘avanç dels treballs. yy

«el plenari de blanes 
disposat a consultar més 

temes als ciutadans»

aprovació de la moció el 28 d’abril en ple i per unanimitat. Foto aj. Blanes
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els sonsos tornen a la llotja

vii trobada de corals

SelVa / MareSMe

Els pescadors catalans poden 
tornar a capturar sonso després 
de 9 mesos d’aturada. En setma-
nes alternes, les 26 barques cen-
sades es fan novament a la mar 
des dels ports d‘Arenys de Mar, 
Blanes, Sant Feliu de Guíxols, 
Palamós i l‘Estartit per capturar 
sonsos. 

A principis de la temporada 
passada es va registrar una cai-

guda progressiva de les captures 
d’aquesta espècie. Fet que va aler-
tar el Comitè de Cogestió, que al 
juliol va proposar el tancament de 
la pesquera. Ara, els resultats del 
seguiment científic han permès 
reobrir-la, tot i que amb restric-
cions. Per precaució, les captures 
es mantindran en uns valors mí-
nims, de 80 kg per embarcació 
i dia. Aquestes quotes s’aniran 
ajustant, segons l’abundància de 
les moles de sonso i l’evolució del 

preu de venda en llotja, que s’es-
pera força elevat. 

El sonso és un peix de talla 
petita i de vida curta pràctica-
ment exclusiu dels fons de sorres 
gruixudes de la costa del Mares-
me i la Costa Brava. Es captura 
amb una xarxa específica anome-
nada sonsera. La modalitat està 
sotmesa actualment a les direc-
trius d’un pla de gestió aprovat 
per la Comissió Europea. yy

lloret De Mar

Un total de vuit corals han 
participat en la setena edició de la 
Trobada de Corals Lloretenques, 
que s’ha celebrat la vigília de Sant 
Jordi. Les actuacions s’han fet a 
l’església parroquial. Cada coral 
interpretà tres cançons del seu 
propi repertori i, al final, les vuit 
corals van cantar un tema de for-
ma conjunta, en aquest cas Riu 
Avall. 

La trobada, que va néixer amb 
l’objectiu d’establir contacte entre 

els grups de cant coral que hi ha a 
Lloret, s’ha convertit amb els anys 
en una trobada fixa en el calendari 
d’activitats culturals que es fan a 
Lloret. 

La trobada està organitzada 
pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Lloret i hi parti-
cipen les corals: Coral del Col·le-
gi Inmaculada Concepció, Coral 
de l’Institut Rocagrossa, Coral de 
l’Institut Coll i Rodés, Cantaires 
de la Casa del Mar, Coral Multi-
cultultural de la Selva, Coral Alba 

de Prima, Coral Tot Cor i Coral 
Unió Lloretenca.

Pel regidor de Cultura Albert 
Robert, “l’activitat demostra la di-
versitat musical del cant coral al 
nostre municipi”.

La idea d’organitzar una troba-
da de corals lloretenques va sorgir 
ara fa sis anys de l’institut Coll i 
Rodés i de l’Ajuntament de Lloret, 
que van acordar organitzar, un 
cop l’any, una celebració amb les 
diferents corals de la vila. yy

el sonso torna al mercat. Foto Yoyo

Un dels grups participants. Foto m.a. Comas

Societat

Manifestació de l’1 de maig

amnistia internacional fa costat als 
refugiats

Birrasana 2016

Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo

Lectura del manifest. Foto Yoyo

Birrasana 2015. Foto Yoyo

Diversos col·lectius, entitats i 
partits polítics de Blanes van 
participar en l’acció que va te-
nir lloc per reivindicar el Dia 
Internacional del Treballador. 
Aquesta ha estat la segona con-

vocatòria de manifestació que 
ha dut a terme la comissió uni-
tària, formada per diverses en-
titats i plataformes blanenques, 
organitzacions polítiques i sin-
dicals. yy

Blanes ha tornat a pronunci-
ar-se en solidaritat amb la situ-
ació que pateixen els refugiats, a 
través d’un acte simbòlic que ha 
tingut lloc al passeig de Dintre, 
davant l’edifici de l’Ajuntament. 
L’acte s’ha fet en suport dels re-
fugiats, així com per promoure 
el seu acolliment, i forma part 

de la campanya que està duent 
a terme Amnistia Internacional, 
i ha consistit en la lectura del 
manifest #yoacojo. Aquest do-
cument insta el govern de l’Es-
tat espanyol a comprometre’s a 
acollir persones refugiades que 
fugen de la guerra en unes con-
dicions dignes. yy

Blanes acollirà els dies 13, 14 i 
15 de maig la sisena edició del 
Festival de la Cervesa Artesana. 
Estarà situada a primera línia de 
mar, en una carpa de 1.500 m2. 
Els visitants podran degustar 
més de 150 cerveses, una degus-

tació que es podrà complemen-
tar amb una variada oferta gas-
tronòmica, música, animació i 
espectacles infantils.
Organitza, Marina, cervesa ar-
tesana de Blanes i l’Associació 
Birrasana. yy
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Societat

La Biblioteca de Tordera ha 
participat al programa Bibli-
oteques Amigues dels Clàssics 
amb la lectura dramatitzada  
de “Disputa de l’ase” d’An-
selm Turmeda, versió d’Albert 

Mestres i Marta Marfany. Par-
ticipen en aquesta iniciativa 
les biblioteques de Tordera, 
Blanes (30 de maig), Tremp i 
Tortosa. yy

Els membres del Casal d’Ho-
mes de Palafolls van prota-
gonitzar la desfilada de moda 
que es va celebrar a la plaça 
Vall d’Ax de Palafolls el 24 
d’abril. 

Organitzada per diversos es-
tabliments locals, es podia 
seguir la desfilada mentre es 
feia el vermut als bars de la 
plaça. yy

Organitzat per l’Associació 
Susannenca Art i Cultura de 
Santa Susanna, es va celebrar 
el Primer de Maig. Al llarg 
de la vetllada es va oferir un 

viatge per un món de poesia 
i música. També es van lliurar 
els premis del V Concurs de 
poesia ASAC 2016. yy

amics dels clàssics

desfilada vermut

Festival poètic-musical

moda masculina a palafolls. Foto Yoyo

 Lliurament de premis. Foto Yoyo

Biblioteca de tordera. Foto Yoyo

càmeres de vigilància

MalGrat De Mar

La Policia Local de Malgrat de 
Mar instal·larà un sistema de cà-
meres de videovigilància als acces-
sos del municipi. L‘objectiu és con-
trolar la mobilitat, millorar la segu-
retat del trànsit, així com prevenir 
delictes. La instal·lació d‘aquestes 
càmeres es farà abans de final d‘any 
i costarà 200.000 euros.

El sistema de càmeres de vide-
ovigilància farà lectura i identifica-
ció de les matrícules dels vehicles 
que entrin i surtin del municipi. 

Aquesta captura de les matrícules 
es fa encara que els vehicles circu-
lin a alta velocitat. A més, perme-
tran una visió de tota la zona de 
circulació dels vehicles des de 40 
metres de distància. 

L‘inspector en cap de la Policia 
Local de Malgrat, Joaquim Mar-
tínez, ha explicat que encara està 
per definir tots els punts on s‘ins-
tal·laran les càmeres. Tot i això, ha 
avançat alguns indrets on segur es 
col·locarà aquest sistema de video-
vigilància: avinguda de Països Ca-

talans creuament amb l‘avinguda 
Costa Brava, passeig Marítim al 
límit amb Santa Susanna, rotonda 
de l‘avinguda Costa Brava al cre-
uament amb el carrer de Guillem 
de Palafolls, carrer de Girona al 
creuament amb el carrer de Narcís 
Monturiol i pas soterrani del car-
rer de l‘Abat Oliba, entre altres. 

 
L’objectiu segons Martínez, 

“anticipar-se als problemes de mo-
bilitat i seguretat ciutadana, i alho-
ra fer disminuir la taxa d‘accidents 
i de problemes”. yy

Una de les cruïlles on hi haurà càmeres. Foto Yoyo
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14a Mostra nacional de teatre 
amateur

cultura

Dirigida per en Josep Serra i la 
Maite Ferré, i interpretada per 
Susanna Nogué, Pol Beltrán, 
Nacho Benito, Josep Bartrolí i 
Anna Estol, s’ha pogut veure 
en sis ocasions al Centre Cul-

tural i Recreatiu de Pineda de 
Mar. “El nom” és una comèdia 
d’aquelles que es poden quali-
ficar d’àcides, que et fan riure, 
però també et fan meditar i 
pensar. yy

Calella ha tornat a ser l’escena-
ri escollit per rodar una pro-
ducció audiovisual. Es tracta 
d’un curtmetratge anomenat 
“Punto y coma”, dirigit i produ-
ït per Begin Productions, una 
productora creada per un grup 

d’estudiants de Comunicació 
Audiovisual de la Universitat 
de Barcelona. El rodatge, va 
tenir lloc al carrer Francesc 
Batrina, carrer Església, plaça 
de l’Església i a la Parròquia de 
Santa Maria i Sant Nicolau. yy

estrenen El nom 

calella, de nou un plató

Calella torna a convertir-se en un plató. Foto aj. Calella

Final de la representació. Foto Joan Caimel

Una de les moltes obres representades. Foto Yoyo

Homenatge a Vol ras. Foto Yoyo

L’Associació Cultural Santa 
Florentina, SERHS i l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt han 
arribat a un acord perquè el 
Festival de Santa Florentina se 
celebri al Castell Jalpí (Arenys 
de Munt). El conveni, signat a 
tres bandes i amb una vigèn-
cia de tres anys, permetrà que 
Arenys de Munt i el Castell 

Jalpí acullin per primer cop un 
festival plenament consolidat i 
arrelat a la comarca.
El Festival de Santa Florentina, 
que enguany arriba a la 18a 
edició, comptarà amb una pro-
gramació de deu concerts en-
tre el 24 de juliol i el 20 d’agost, 
tots ells al Castell Jalpí. yy

Festival de santa Florentina

Castell Jelpí. Foto grup Serhs

PiNeDa De Mar

En tres dies, del 29 d’abril a l’1 
de maig, Pineda de Mar va acollir 
un total de 56 posades en escena 
en 11 espais diferents. Tot i que 
la majoria de grups participants 
són catalans, com a convidades 
hi ha hagut una companyia fran-
cesa i una altra del nord d’Àfrica. 
La Mostra està organitzada per 
l’Ajuntament de Pineda, el Centre 
Cultural i Recreatiu i la Federa-
ció de Grups Amateurs de Teatre 
i compta amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i de la Di-
putació de Barcelona.

En tots aquests anys de Mos-
tra, l’evolució ha estat molt nota-
ble, segons explica Pere Garriga, 
coordinador tècnic dels espais es-
cènics. “Hi ha hagut canvis en la 
interpretació, però sobretot en la 
tecnologia. Ara es fan coses que fa 
uns anys eren impensables”.

Al ser una mostra, no hi ha 
competició. Les representacions, 
en tots cas, són seguides per nom-
brosos programadors. “Aquests 
dies passen per Pineda, molts pro-
gramadors que busquen els millors 
grups per a les seves activitats. Tot-
hom ho fa el millor que pot”.

Homenatge a Vol-Ras

L‘acte central de la Mostra Na-
cional de Teatre Amateur suposà 
un homenatge a la companyia 
humorística de teatre gestual Vol-
Ras, que s’ha retirat dels escenaris.

L‘alcalde de Pineda de Mar, 
Xavier Amor, acompanyat d‘An-
toni Herrera, subdirector Gene-
ral de Protecció i Promoció de la 

Cultura Popular i Tradicional del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, del presi-
dent de la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya, 
Josep Rafecas i del president del 
Centre Cultural i Recreatiu de 
Pineda, Joaquim Estol, van presi-
dir l’acte. 

Josep Maria Folch i Torres

Com és habitual, la Mos-
tra Nacional de Teatre Amateur 
comptà amb xerrades. Enguany 
Marc Gall, director de l’agència de 
comunicació Comèdia, analitzà 
les relacions entre el tractament 
que els mitjans de comunicació 
fan del fenomen del teatre.

En el marc de la celebració del 
centenari de la primera represen-
tació d’Els Pastorets de Josep Ma-
ria Folch i Torres, el fill del novel-
lista i dramaturg, Ramon Folch i 
Camarasa, també escriptor i tra-
ductor, va oferir una conferència 
sobre l’obra del seu pare. Un text 
que no ha perdut la seva vigència 
i que, segons fonts de la Coordi-
nadora de Pastorets de Catalunya, 

un 40% de les representacions de 
la temporada de Pastorets es fan 
amb la versió de Folch i Torres.  

La presentació de la Mostra es 
va fer uns dies abans al Centre de 
Recursos Culturals (CERC) de la 
Diputació de Barcelona, amb la 
participació del diputat de Cultu-
ra, Juanjo Puigcorbé, l‘alcalde de 
Pineda de Mar Xavier Amor, el 
president de la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya, 
Josep Rafecas i del president del 
Centre Cultural i Recreatiu, Joa-
quim Estol. “Una cita com la Mos-
tra permet que diferents persones 
amb una mateixa afició es trobin 
i es coneguin entre ells, cosa que 
potencia la xarxa del teatre ama-
teur, i és una demostració que la 
societat civil, l’associacionisme, té 
una gran capacitat organitzativa”, 
va manifestar el diputat delegat de 
Cultura de la Diputació de Barce-
lona, Juanjo Puigcorbé, que va ex-
pressar la satisfacció, com a actor 
–“encara que sé que durant quatre 
anys no podré actuar”- de presen-
tar la Mostra, en roda de premsa.

Xavier Amor, alcalde de Pine-
da de Mar, va destacar els esforços 
del consistori per enllestir per a 
la Mostra dos nous equipaments, 
l’Auditori i el Centre Cívic de Po-
blenou. yy

«en 3 dies hi va haver 56 
posades en escena en 11 

espais diferents»

«es va fer un homenatge a 
Vol-ras i es va recordar a 

Josep Maria Folch i torres»



la MariNa   17maig DE 2016

l’Screamin’ Festival serà a 
calella fins al 2019

2es Jornades de 
can Palomeres

calella

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, i l’organitzador de 
l’Screamin’ Festival, Carlos Diaz, 
han signat el conveni per a la ce-
lebració de l’Screamin’ Festival 
a Calella fins al 2019. Screamin’ 
Festival és un dels certàmens més 
importants dedicats al Rock & 
Roll dels anys 50 al nostre territo-
ri i se celebrarà durant la setmana 
del 6 al 12 de juny.

L’Screamin’ Festival va tornar 

a Calella l’any 2011 després de 
signar un conveni per celebrar el 
festival fins al 2015. Amb la sig-
natura d’aquest nou conveni, s’as-
segura la seva continuïtat com a 
mínim fins el 2019.

En els últims anys, s’ha vist 
incrementat tant el nombre de 
pernoctacions a Calella com el 
nombre de nits d’estada durant 
els dies del festival. S’ha passat de 
1.750 pernoctacions i una mitja 
de 3,3 nits d’estada el 2013 a més 

de 2.000 pernoctacions i una mit-
ja de 4,4 nits en la darrera edició. 
També han incrementat el nom-
bre de nacionalitats dels partici-
pants del festival: el 2013 hi havia 
visitants de 15 nacionalitats i el 
2015 es van comptabilitzar fins a 
26 nacionalitats diferents inclo-
ses australians i neozelandesos. 
A més, la mitjana d’edat dels visi-
tants és de 40-45 anys i compten 
amb un poder adquisitiu elevat. yy

MalGrat De Mar

Les Jornades Tècniques sobre 
l’espai de les Mines de Can Palo-
meres de Malgrat de Mar, seran 
els dies 13 i 14 de maig i comp-
taran amb la participació del 
doctor Hervé Bourhy, director de 
Laboratori de l’Institut Pasteur de 
París, que parlarà de la importàn-
cia de les mines de Can Palome-
res en els estudis epidemiològics. 

Les jornades també inclou-
ran una exposició de fotografies 
de Juli Cardona Girons sobre les 
mines i la projecció d‘un docu-
mental del Museu de Ciències 

Naturals de Granollers sobre els 
ratpenats. L’exposició de Cardona 
es pot visitar fins el 19 de juny a la 
sala d’actes de l’Arxiu Municipal.

L‘objectiu de les Jornades de 
l‘Espai Mines de Can Palomeres 
és donar a conèixer quin és l‘estat 
de les actuacions que es realitzen 
en aquest entorn, així com pro-
moure l‘intercanvi d‘experiències 
i de metodologia. 

Aquesta segona edició girarà 
al voltant de temàtiques històri-
co-culturals, epidemiològiques i 
de custòdia. yy

imatge del 2015. Foto tino Valduvieco

els ratpenats de les mines de Can palomeres. Foto Jordi Serra
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calella

La Biblioteca Pública Munici-
pal de Calella ha celebrat deu anys 
des del seu trasllat al nou equipa-
ment de Can Salvador de la Plaça. 
Tot i estar en funcionament des 
del 1931, el nou edifici ha permès 
oferir més serveis i recursos als 
ciutadans.

Can Salvador de la Plaça és un 
espai de 910 metres quadrats amb 
cent punts de lectura i catorze 
punts d‘accés a internet i ofimà-
tica. Actualment, la col·lecció de 
la Biblioteca ascendeix als 38.000 
llibres, 4.000 CD, 4.300 DVD i 
100 títols de revistes. Des del seu 
trasllat, l‘any 2006, la Biblioteca de 
Calella ha incorporat nous serveis 
basats en les noves tecnologies, 
com el préstec gratuït de llibres 
electrònics, el carnet de bibliote-
ques al mòbil, el catàleg digital, els 
prestatges virtuals, els tràmits en 
línia o la consulta dels fons locals 
digitalitzats.

Per a commemorar aquest 
desè aniversari, el primer dia de 
celebració, es van programar una 
sèrie d’activitats relacionades amb 

el món de la lectura: es van penjar 
globus de colors a la façana de la 
Biblioteca, els alumnes de l’Ofici-
na de Català van llegir el llibre Ca-

lella flaix-back, de Francesc Grau 
i Viader, es presentà la guia de re-
cursos 25 literatures pel Maresme, 
es projectà el vídeo de la ruta de 

Calella basada en el llibre Calella 
flaix-back, i hi va haver la inter-
pretació de l’obra Els quartos de la 
Virginia.

Coincidint amb la diada de 
Sant Jordi, celebrà l’acte instituci-
onal de commemoració de l’ani-
versari a càrrec de l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, la 
cap de secció de Programació Ter-
ritorial i Equipaments de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Millán, 
i la directora de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, Dolors Lla-
vall. 

També es representà amb tite-
lles l’obra Els músics de Bremen a 
càrrec de Sim Salabim. A l’Ajunta-
ment Vell, l’alcaldessa Montserrat 
Candini, presentà el llibre Viole-
tes per a tu... de Teresa Teixidó. 
El llibre, dedicat al seu fill Jordi 
Amat, es tracta d’una publicació 
solidària per a Càritas Parroquial 
Calella. yy

MalGrat De Mar

L‘Ajuntament de Malgrat de 
Mar portarà a terme aquest estiu 
la rehabilitació de l‘edifici prote-
git de les antigues cases dels mes-
tres, que actualment alberga l‘Es-
cola Municipal d‘Adults al carrer 
de Ramon Turró. Es canviarà la 
coberta, es restauraran les faça-

nes del carrer i es faran millores 
de la distribució interior, entre 
altres. El cost de les obres ascen-
deix a 368.789,44 euros.

Actualment, l‘edifici del car-
rer de Ramon Turró alberga no-
més l‘Escola Municipal d‘Adults.  
Segons els Serveis Tècnics de 
l‘Ajuntament, “aquest edifici, que 
està catalogat, està en bon estat 
de conservació però cal arranjar 
la coberta, ja que té problemes 
d‘humitats i goteres”. 

L‘alcalde, Joan Mercader, ha 
explicat que la previsió actual és 
que les obres començaran aquest 
estiu i es calcula que durin uns 4 
mesos, aproximadament. El cost 
de les obres és de 368.789,44 eu-
ros i l‘Ajuntament compta amb 
un ajut de 67.865 euros de la Ge-
neralitat de Catalunya per portar 
a terme aquest projecte. Aquesta 
obra està inclosa a la modificació 
pressupostària, aprovada en el ple 
del mes d‘abril per l‘equip de go-
vern, PSC i JxM. yy

calella

L’Ajuntament de Calella rep a 
la consellera de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habi-
tatge, Meritxell Borràs.

L’alcaldessa, Montserrat Can-
dini, ha demanat el suport de la 
consellera i del seu departament 
amb l’objectiu d’aconseguir la 
subvenció FEDER que es sol·lici-
tarà per a fer realitat la remodela-
ció de l’Hostal Vell. 

D’altra banda, durant la re-
unió s’ha parlat d’estratègies en 
matèria d’habitatge així com de 
la Fundació Hàbitat Solidari, la 
seva funció social i les maneres 

d’ajudar-la a aconseguir més ha-
bitatges de lloguer social. 

La visita al Museu del Turis-
me va posar fi a la trobada amb la 
consellera Borràs.

Pocs dies després, l’Ajunta-
ment de Calella va rebre al conse-
ller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Baiget i Cantons.

L’alcaldessa, Montserrat Can-
dini ha volgut remarcar l’aposta 
ferma pel Turisme de Qualitat 
que ha fet el municipi consoli-
dant els productes de Turisme 
Familiar i Turisme Esportiu. yy

10 anys de la Biblioteca a can salvador de la Plaça

rehabilitació de les antigues 
cases dels mestres de Malgrat

visites 
institucionals

Lectura pública el 22 d’abril. Foto tino Valduvieco

antigues cases dels mestres. Foto Yoyo

Borràs signant en el llibre d’honor. Foto aj. Calella

«l‘edifici està format per 6 
antigues cases que daten de 

l‘any 1927»
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blaNeS

La Sala Roberto Bolaño de la 
Biblioteca Comarcal de Blanes ha 
acollit  la projecció del documental 
Distric Zero, recentment premiat al 
festival de San Sebastià.

Distric Zero relata el dia a dia 
de Maamun, propietari d’una peti-
ta botiga en la qual arregla mòbils 
dins d’un dels camps de refugi-
ats més grans del món, Zaatari a 
Jordània. El telèfon mòbil és el fil 
conductor d’una història de vida a 
través de la qual es veu reflectida 
l’existència dels milers i milers de 
persones que viuen en camps de 
refugiats.

El títol del documental ens 
transmet la idea de la situació de 
suspensió de la realitat en què vi-
uen els habitants de Zaatari, que 
són més de 80.000. A través de 
Maamun i de les històries perso-
nals d’alguns dels clients de la seva 
botiga, es pot veure que, més que 
estadístiques, darrere d’aquest dra-
ma humanitari hi ha persones amb 
noms i cognoms.

Aquest documental forma part 
del projecte “EUsaveLIVES-Tu Sal-

ves Vidas”, que Intermón Oxfam i 
Comissió Europea d’Ajuda Huma-
nitària i Protecció Civil (ECHO) 
estan implementant per donar visi-
bilitat als milions de persones que 
cerquen refugi, i és una de les ac-
cions comunicatives produïdes per 
Arena Comunicació i Txalap.art.

Hi ha en el món milers de per-
sones desplaçades fugint de la per-
secució i la violència dels seus pa-
ïsos i que demanen refugi. El dret 
d’asil és un dret humà inclòs en 
la convenció de Ginebra de 1948 
i en altres tractats internacionals. 
Aquests temes es van tractar amb 
més detall després de la projecció 
en un  col·loqui amb amb un dels 
directors de la producció, Pablo 
Tosco.

Aquest acte l’ha organitzat 
l’Associació Cultural Mistura, en-
titats que vol difondre la cultura 
del coneixement, la comprensió i  
l’entesa, per atansar els vincles en-
tre les persones  i donar visibilitat 
a la crisi humanitària que estem 
vivint.

PABLO TOSCO 
Fotoperiodista i realitzador, 

des del 2004 documenta per Inter-
món Oxfam projectes de coopera-
ció, desenvolupament i acció hu-
manitària a Àfrica, Amèrica Llati-
na i Àsia. Es va encarregar de do-
cumentar els projectes educatius i 
de construcció de pau a Angola, 
la vida dels refugiats sudanesos al 
Txad, el treball de les associacions 
camperoles del Marroc, els assen-
taments de desplaçats de la Repú-
blica Centroafricana i el Sudan del 
Sud, les víctimes del terratrèmol 
d’Haití i Nepal, la crisi alimentaria 
a Etiòpia, la de l’èbola a Libèria i 
Sierra Leone, i recentment, el con-
flicte siri, sobre el qual va publicar 
un llibre el 2014 anomenat Siria: 
la primavera marchita, juntament 
amb altres fotoperiodistes. Ha 
publicat les seves històries foto-
gràfiques i audiovisuals en mitjans 
com El País, El Mundo, La Van-
guardia, BBC, TVE, Al Jazeera, 
The Guardian i Washington Post, 
entre d’altres. Com a guionista i 
director de fotografia, Pablo Tosco 
ha participat en altres documen-
tals com a ara Huellas que no ca-
llan (Colombia), Postales del otro 
lado de la guerra (Sudán del Sur), i 
Felipe Manterola, un fotógrafo ru-
ral (Bizkaia). yy

SelVa - MareSMe

Entre les platges guardonades 
enguany amb la bandera blava hi 
ha: Central, Fenals, Sa Boadella, 
Cala Canyelles i Santa Cristina de 
Lloret de Mar. A Blanes, Sant Fran-
cesc, Central, s’Abanell i també el 
port del Club de Vela. A Malgrat de 
Mar, Centre i Astillero; a Pineda de 
Mar, Pescadors i La Riera i a Calella, 
la platja de Garbí.

 
Aquest guardó, reconegut a es-

cala internacional, valora i premia 
la gestió ambiental i la seguretat, les 
instal·lacions i la prestació òptima 
dels serveis i la informació i l’educa-
ció ambiental. Així mateix, exigeix 
una qualitat de l’aigua excel·lent. yy

Què s’amaga dins del telèfon 
mòbil d’una persona refugiada?

Banderes blaves 2016

La botiga de mòbils. Foto pablo tosco - Oxfam intermón

platja de Calella 2015. Foto Yoyo
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lloret De Mar

Lloret ha rebut el Segell Info-
participa a la qualitat i transpa-
rència en la comunicació pública 
local. Dels 947 de tots Catalunya, 
només 61 han rebut aquest màxim 
guardó. A comarques de Girona, 
a més de Lloret, també han estat 
distingits Cassà de la Selva, Lla-
gostera i Girona. 

L’acte va tenir lloc al Born 
Centre Cultural de Barcelona i 
es va celebrar en el marc d´una 
jornada sobre transversalitat de 
la transparència organitzada con-
juntament pel LPCCP i l´Oficina 
Antifrau de Catalunya.

Aquest guardó és la màxima 
certificació que atorga la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB) 
a partir de les avaluacions que re-
alitza el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutada-
nia Plural de la UAB (LPCCP) als 
webs municipals que publiquen 
una informació que facilita que 
qualsevol ciutadana o ciutadà tin-
gui coneixement sobre qui són els 
representants polítics del seu mu-
nicipi, com gestionen els recursos 
col·lectius i quines formes de par-
ticipació posen al seu abast.

 Lloret ha complert 47 dels 52 
indicadors marcats. yy

blaNeS

Aquest mes de maig s’han ce-
lebrat diversos actes per comme-
morar els 20 anys del Casal de la 
Gent Gran de Blanes, un equipa-
ment que es va inaugurar el 9 de 
març de 1996.

La celebració s’ha fet coinci-
dir amb la 37a Diada de Germa-
nor de l’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats de Blanes.

Entre els actes programats: un 
torneig d’escacs, missa, dinar de 
germanor o xocolatada i activi-
tats per a la mainada. La desfilada 

de vestits de paper no es va poder 
celebrar per les inclemències del 
temps.

El dinar de germanor va 
comptar amb l’assistència dels 
alcaldes de Blanes d’aquests dar-
rers mandats. Així, van participar 
l’actual batlle, Miquel Lupiáñez, 
així com els qui l’han precedit 
cronològicament: Josep Marigó, 
Josep Trias i Ramon Ramos. Els 
dos únics exalcaldes que van ex-
cusar la seva presència per com-
promisos previs van ser Fèlix 
Bota i M. Dolors Oms. yy

segell infoparticipa

20 anys del casal 
Benet ribas

Èxit dels caves blanencs  

el regidor Lluís Llirinós rep el diploma acreditatiu. Foto aj. Lloret

autoritats i Junta del Casal. Foto aj. Blanes

el cuiner J. roca, deliberant amb els companys de taula. Foto agustí ensesa Juandó

blaNeS

El concurs Girovi 2016 va 
valorar vins i caves de tot Cata-
lunya, entre els que, els dos caves 
amb origen blanenc (Ses Vernes 
i Laviret) van quedar molt ben 
situats.

Girovi es distingeix d’al-
tres concursos similars per dos 
factors que el fan atípic. D’una 
banda, s’hi presenten vins i ca-
ves de totes les Denominacions 
d’Origen de Catalunya, quan el 

més habitual és que en cadascu-
na d’aquestes regions s’organitzin 
certàmens d’aquesta mena només 
per als vins d’aquella zona. D’al-
tra banda, el jurat el formen tant 
experts del sector vitivinícola  
com simples aficionats, persones 
que no es dediquen professional-
ment al món del vi però que han 
fet cursos de tast o que són reco-
neguts per l’organització pel seu 
bon criteri en aquesta funció. 

El concurs es divideix en dues 

categories. En la primera compe-
teixen vins i caves de tot Catalu-
nya i atorga les Medalles d’Or, de 
Plata i de Bronze. En aquesta di-
visió el cava Blanes Signature de 
Ses Vernes va obtenir la Medalla 
de Plata. El Cava Brut Rosé de 
Laviret es va emportar el bronze.

En la segona categoria com-
peteixen només els vins i caves gi-
ronins i atorga Fulles. En aquesta 
categoria el Blanes Signature va 
obtenir la Fulla d’Or. yy
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2n aniversari dels Maduixots

plaça dels dies Feiners. Foto Yoyo

blaNeS

Els Castellers de l’Alt Maresme 
han celebrat la diada del segon 
aniversari (fa tot just 2 anys es 
batejaven a Calella) a Blanes, mu-
nicipi que també participa de la 
colla amb un alt nombre de mem-
bres tot i no trobar-se geogràfica-
ment a l’Alt Maresme.

L’entitat ha signat un conveni 
de col·laboració amb els repre-
sentants de set ajuntaments del 
territori. A banda de Blanes, tam-
bé l’han firmat Calella, Malgrat, 
Palafolls, Pineda, Santa Susanna i 
Tordera. 

En virtut d’aquest conveni, 
la colla es compromet a celebrar 
alternativament la diada anual 
pròpia en tots els municipis que 
l’han signat. També s’inclouen 
altres acords, com per exemple 
protagonitzar un mínim de dues 
actuacions castelleres anuals en 
cada població, així com participar 
activament en aquells actes mu-
nicipals que promoguin la parti-

cipació ciutadana, i en aquelles 
dates institucionals assenyalades 
del calendari nacional català: Sant 
Jordi, la Diada Nacional de Cata-
lunya, la Festa Major, etc.

Els Maduixots estaven acom-
panyats dels Castellers de Badalo-
na i la Colla Jove de Barcelona. Els 
de la camisa vermell-maduixa van 
descarregar els dos castells bàsics 
de 7, el 4d7 i el 3d7 (castells que 
sembla que aquesta temporada 
ja els han començat a prendre la 
mida) als que van acompanyar el 
5d6 i el pilar de 5. 

La plaça dels Dies Feiners, 
amb un nombrós i aspectant pú-
blic malgrat la pluja que havia cai-
gut al llarg de la jornada, també va 
poder contemplar 3 castells de 7 
més, 2 a càrrec dels Castellers de 
Badalona i un altre a càrrec de la 
Colla Jove de Barcelona. 

Els Maduixots van acabar de 
celebrar l’aniversari amb un con-
cert del cantant Miquel del Roig. yy

Societat lloret

Festa andalusa

Festa sikh

els tres tombs

animació migdia, tarda i nit. Foto m.a. Comas

desfilada plena de color. Foto m.a. Comas

Benedicció a la plaça de l’església. Foto m.a. Comas

La Penya del Graná va progra-
mar pel diumenge primer de 
maig, danses tradicionals cata-
lanes i andaluses, acompanya-
des del pregó i casetes amb di-

versos productes típics.  La festa 
va començar al migdia a l’avin-
guda Camí de l’Àngel i es va per-
llongar fins ben entrada la nit. yy

Lloret acull la cercavila Guru-
dwara-Vaisakhi. El Vaisakhi és 
una festa on la comunitat sikh 
commemora el naixement de la 
seva religió. També representa 
l’inici de l’Any Nou en el calen-

dari solar i de la collita.  Es tracta 
d’una processó en la qual porten 
el seu llibre sagrat i acostumen 
a donar pètals de rosa, aliments 
i begudes als que s’hi acosten. yy

La benedicció dels animals i la 
tradicional desfilada han servit, 

un any més, per celebrar els Tres 
Tombs. yy

recuperació dels búnquers de 
la Guerra civil 

blaNeS

Un centenar de joves han parti-
cipat en la tercera jornada de recu-
peració de la memòria història de 
Blanes netejant i desbrossant uns 
búnquers, nius d’artilleria i túnels, 
unes restes de la Guerra Civil que 
es troben al turó Racó Blau. 

La iniciativa, impulsada per 
Joves d’Esquerra Verda i Alterna-
tiva Jove, busca adequar aquestes 
estructures republicanes per po-
der-les fer visitables. D’entrada, 
l’objectiu de les entitats és crear 

una ruta temàtica per poder do-
nar a conèixer aquests vestigis 
de cara a la propera primavera. 
Aquest hivern s’encarregaran de 
crear les senyalitzacions i l’itine-
rari i, el proper abril, la ruta te-
màtica ja seria una realitat. Es 
tracta d’un conjunt de diversos 
búnquers interconnectats entre 
ells per túnels de 70 metres que 
es troben sota terra. Unes cons-
truccions que van aixecar-se l’es-
tiu del 1937 davant el temor d’un 
bombardeig o l’entrada per mar 
de les tropes franquistes. 

Des de les entitats denuncien 
que l’espai s’ha utilitzat per fer-
hi abocaments il·legals de runa i 
assenyalen que les restes estan en 
procés de ser declarades Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIN) en la 
revisió del POUM. 

Durant la jornada del 2015 es 
va poder netejar un dels nou nius 
de metrallador que tenen comp-
tabilitzats i part dels túnels. Ara 
han pogut acabar de netejar un 
segon niu de metralladora. yy

interior d’un dels túnels. Foto Yoyo
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els millors plats d’arròs a lloret de Mar

Blanes, capital del cinema català

Cuiners i autoritats. Foto m.a. Comas

Josep maria Forn i el cartell de La piel Quemada. Foto Yoyo

MoiSÉS GarcÍa

Un total de 30 restaurants for-
men l’oferta de la setzena edició 
de les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs de Lloret de Mar, que 
es du a terme durant tot aquest 
mes de maig. Es tracta d’un es-
deveniment que pretén donar a 
conèixer la gastronomia lloreten-
ca i, de pasada, ajudar a allargar 
la temporada. Enguany, s’incor-
poren quatre restaurants com són 
el Giorgio, el Papalús, el Pinocc-
hio i La Cantina by the beach. 
Tots els participants serveixen 
menús amb l’arròs com a ingredi-
ent principal, cuinat de diferents 
maneres i amb productes de tem-
porada i de proximitat. Els preus 
d’aquesta edició oscil·len entre els 
20 i els 55 euros.

A la presentació, que es va dur 
a terme al Restaurant Pops, l’al-
calde de Lloret, Jaume Dulsat, va 
destacar la qualitat-preu existent 
en aquestes Jornades Gastronò-
miques. A més, va assegurar que 
aquest esdeveniment està total-
ment consolidat dins de l’oferta 
anual del municipi, que no no-
més s’adreça al públic lloretenc 
sinó que també acull, cada vega-
da més, comensals estrangers, es-

pecialment de França. De fet, dels 
3.200 menús que es van preparar 
durant la passada edició, un 10% 
van ser per a públic francès.

 
El nivell gastronòmic de la 

destinació ha augmentat. Aques-
ta és la visió que té el regidor de 
Turisme, Joan Gou. Tot i així, 
considera que encara s’ha de llui-
tar per canviar la percepció nega-

tiva provocada per l’oferta com-
plementària de menjar ràpid. En 
el mateix sentit, el president del 
gremi de restauració, Ceci Cekov, 
creu que les Jornades Gastronò-
miques de l’Arròs ajuden a mi-
llorar la imatge del municipi. Ho 
argumenta a través de les impres-
sions satisfactòries que han rebut 
mitjançant les enquestes realitza-
des durant la passada edició.

 Alguns dels plats més desta-
cats, tal com va exposar el presi-
dent del Gremi d’Hostaleria, 
Enric Dotras, són els següents: 
arròs de l’art dels pescadors de 
Lloret; arròs de Pals cuit a la 
cassola amb samfaina i botifarra 
negra; arròs bomba melós amb 
medallons de rap, escopinyes i 
piruleta de gambes; arròs caldós 
de llamàntol o risotto negre de 

pescadors amb garotes de mar, 
calamars, calamarsets i gambes. 

Amb la presentació de la factu-
ra del Menú de l’Arròs, obtindreu 
una entrada gratuïta als Jardins de 
Santa Clotilde, una entrada i con-
sumició gratuïta al Gran Casino 
Costa Brava i dues hores gratuïtes 
als pàrquings municipals de Lloret 
de Mar.

Els restaurants participants són:

Amèrica, Athene Pizzeria di 
Napoli, Autèntic, Barca d’or-Ri-
gat Park Hotel, Ca l’amic, Cal 
sogre–Hotel Maria del Mar, Can 
Bolet, El racó de Fenals, El Ros-
sell, El Toro, El Trull, El Ventall, 
Fenals internacional, Freu–Hotel 
Guitart Monterrey, Giorgio, Piz-
zeria il Pomodoro, L’Arrosseria de 
Fenals, La Cantina by the beach, 
La Lonja, La Terrassa Vives, Mar-
sol–Hotel Marsol, Mas Romeu, 
Miramar lounge–Hotel Miramar, 
Papalús, Pez Colorao, Pinocchio, 
Pops, Hotel Santa Marta, Sybius 
cala Canyelles i Xaloc. yy

blaNeS

El teatre municipal de Blanes 
es va omplir de gom a gom per 
retre homenatge a un dels grans 

del cinema català. Diverses per-
sonalitats del món del cinema i 
la cultura van participar en un 
esdeveniment que va encapçalar 

el propi homenatjat, rodejat de 
la seva família i amics. L’acte de 
reconeixement va comptar amb 
la participació de la presidenta 
de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, Isona Passola, així com de 
l’alcalde de Blanes, Miquel Lu-
piáñez, i del regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Lloret, Al-
bert Robert, en representació del 
consistori lloretenc. La pel·lícula 
es va rodar a Lloret i escenes a 
Blanes.

En el torn de parlaments, 
Isona Passola va destacar la im-
portant empremta que ha deixat 
l’homenatjat en la història del 
cinema català, on ha dirigit i/o 
produït més de 250 films. 

La presidenta de l’Acadèmia 
del Cinema Català va elogiar no 
tan sols la seva impecable realit-
zació fílmica, “al fer pel·lícules 
de perfil biogràfic (“Companys, 
procés a Catalunya” o bé “El Co-
ronel Macià”) ha pensat col·lecti-
vament i ha contribuït a aportar 
patrimoni a la història del cine-
ma i de Catalunya”. També es va 

referir al leitmotiv de l’homenat-
ge, els 50 anys de “La Piel Que-
mada”, descrivint-la com l’obra 
més representativa del neorealis-
me cinematogràfic a Catalunya i 
l’estat espanyol, anàlogament al 
que a Itàlia van significar films 
com “El lladre de bicicletes” de 
Vittorio de Sica o “Stromboli”, de 
Roberto Rossellini.

També hi va haver missatges 
prèviament gravats del director 
de cinema català i mestre de Jo-
sep M. Forn, Paco Pérez-Dolz; 
l’actor i diputat de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Juan-
jo Puigcorbé; el vicepresident 
de l’Acadèmia del Cinema Es-
panyol, el gironí Edmon Roch; 
l’actriu Assumpta Serna; el crític 
de cinema Jaume Figueras; i el 
productor de Cinema 3 Manel 
Domínguez. 

En l’àmbit institucional, Jo-
sep Maria Forn també va rebre 
la salutació i elogis del presi-
dent de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i la del conseller 
de Cultura, Santi Vila. Abans de 

donar pas a l’acte d’homenatge, 
la vetllada es va encetar amb una 
breu representació a càrrec del 
grup de joves actors del Casal 
Jove Morralla, Espai Creatiu de 
Blanes. L’acció dramàtica titu-
lada Arrels, amb text de Valen-
tí Hinarejos i direcció de Laura 
Fosatti, girava a l’entorn de l’ar-
gument de “La Piel Quemada”: 
la immigració i la dura experi-
ència que suposa per a una per-
sona deixar-ho tot i marxar a un 
altre lloc que no coneixes de res i 
començar de zero.

La festa del cinema va con-
tinuar després amb el visionat 
d’una còpia restaurada recent-
ment en alta resolució per la 
Filmoteca de Catalunya, que va 
cedir-la a l’Ajuntament de Blanes 
per a la seva projecció. La impor-
tància fílmica i social de “La Piel 
Quemada” es va tractar després, 
a través del breu Cine-Fòrum 
moderat pel periodista i crític 
de cinema Salvador Montalt. Va 
actuar com a mestra de cerimò-
nies, la periodista blanenca Fina 
Brunet. yy

«els menús oscil·len dels 20 
als 55 euros»

«l’any passat es van servir 
3.200 menús, un 10% a 

públic francès»

Homenatge a Josep M. Forn, director ara fa 50 anys de “La Piel Quemada”
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És el patrimoni cultural un reclam turístic?

Xarxa europea de Jardins Històrics 

Més ocupació al teatre de lloret

intervenció de toni puig. Foto m.a. Comas

actuació del Casal d’avis. Foto m.a. Comas

lloret De Mar

En la societat actual les de-
mandes turístiques estan canvi-
ant. Els museus, que també s’han 
d’adaptar a les necessitats actuals, 
totalment transversals, són una 
part important en la societat per 
la que han estat creats i són una 
eina de promoció i coneixement 
del territori que els envolta.

El model de turisme tradici-
onal de sol i platja que és que ha 
funcionat en el nostre territori des 
dels anys 50, s’ha d’anar especia-
litzant per tal d’adaptar-se a les 
noves motivacions turístiques que 
demanden els nostres visitants, 
més vinculades a l”autenticitat” 
dels territoris.

Lloret de Mar ha acollit el pri-
mer debat que la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana or-
ganitza, amb la intenció de crear 
una plataforma de treball on els 
professionals vinculats amb el 
món del patrimoni cultural i els 
de turisme puguin interactuar de 
manera transversal amb l’objectiu 
principal de vincular a les institu-
cions i les empreses que gestionen 
ambdós àmbits.

La Xarxa de Museus Marítims 
de la Costa Catalana està constitu-
ïda per un grup de quinze entitats 
museístiques que el seu principal 
objectiu és la custodia de la ma-
jor part del patrimoni i la cultura 
marítima de Catalunya, preser-

vant-lo, interpretant-lo i fent-lo 
accessible a la ciutadania.

El debat es va estructurar en 
dues parts, la primera amb una 
ponència de Toni Puig, vinculada 
a la creació de negoci a través del 
patrimoni cultural, i la segona, 
en format de taula rodona amb 
debat, integrada per autoritats i 
experts amb àmplia experiència 
en la gestió, tant de patrimo-
ni cultural com de les empreses 
i els recursos turístics, oferint 
així l’oportunitat a tots els par-
ticipants d’aprendre i conèixer 
de primera mà les experiències 
i ajudar a cercar noves fórmules 
que permetin millorar les seves 
estratègies de difusió. yy

lloret De Mar

L’alcalde de Lloret de Mar,  
Jaume Dulsat; l’alcaldessa d’Aran-
juez,  Cristina Moreno, i el Dr. 
Jordi Tresserras, director del LA-
BPATC, Laboratori de Patrimoni, 
Creativitat i Turisme Cultural a la  
Universitat de Barcelona, acor-
den la creació de la seva Oficina 
Tècnica de Gestió, que tindrà la 
seva seu permanent a Lloret.

L’Associació Red Europea de 
Jardines Históricos és una inici-

ativa de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, que és propietari dels Jar-
dins de Santa Clotilde, considerat 
un dels jardins històrics més re-
presentatius de l’Estat. Durant la 
seva intervenció, l’alcalde de Llo-
ret va reivindicar aquest jardins 
com una obra d’art i va destacar 
que “des del 2005, hem dut a ter-
me una intensa promoció dels 
Jardins de Santa Clotilde passant 
de 5.000 a 100.000 visitants. Això 
demostra, per una banda, la im-
portància de continuar apostant 

per la seva promoció des de di-
ferents vies i, per l’altra, l’atractiu 
turístic d’aquest espai”.

Amb aquesta signatura s’han 
establert les bases per a la creació 
d’una associació internacional 
que gestioni una ruta europea 
de jardins històrics, com a punt 
de partida, per liderar la posada 
en valor i la promoció d’aquests 
espais emblemàtics i per dinamit-
zar l’oferta de turisme cultural de 
les zones on es troben ubicats. yy

lloret De Mar

El Teatre de Lloret  ha tancat el 
primer trimestre de l’any amb una 
xifra de persones que han passat 
per l’equipament superior al ma-
teix trimestre de l’any anterior. En 
concret, els tres primers mesos de 
l’any han passat pel teatre llore-
tenc 11.835 persones, mentre que 
l’any passat en el mateix període 
de l’any hi van passar 7.556. L’in-
crement és del 56,57%. Pel què fa 
la mitjana d’ocupació, als especta-
cles teatrals ha estat del 65%.

El públic ha augmentat respec-
te el mateix període de l’any passat 
en totes les activitats que tenen 
lloc al Teatre de Lloret. Així, per 
segments, dins de l’àmbit de teatre 
professional l’increment d’espec-
tadors respecte el primer trimes-
tre de l’any passat s’ha xifrat en 

prop del 17%. Però l’augment més 
destacat el trobem dins el turisme 
de congressos, esdeveniments i 
lloguers on la xifra d’espectadors 
ha passat de 1.590 persones du-
rant els primers tres mesos del 
2015 als 2.258 d’aquest primer 
trimestre del 2016. En aquest cas 
l’increment ha estat del 42%.

Una altra de les funcions del 
Teatre de Lloret és obrir portes de 
dilluns a divendres a les tres sales 
d’assaig on s’hi desenvolupen les 
classes de l’Aula Municipal de Te-
atre, els assajos de les companyies 
de teatre local i activitats diverses 
que realitzen entitats culturals del 
poble. En aquest sentit, per les sa-
les d’assaig del Teatre de Lloret, 
entre els mesos de gener a març de 
2016 han passat 4.908 persones, 
un 26,9% més que l’any.

El regidor de Cultura, Albert 
Robert, ha posat de relleu que 
“aquestes dades evidencien que la 
població coneix cada vegada més 

el Teatre de Lloret i que assisteix 
als espectacles programats”. Però 
per Robert l’increment en les xi-
fres d’ocupació “també ho han fet 
possible els espectadors dels mu-
nicipis propers a Lloret, que venen 
atrets per la programació que dis-
senyem”.

Cal destacar que l’augment de 

públic al Teatre de Lloret també 
ve donat per la incorporació de 
les projeccions cinematogràfi-
ques, tant el cinema d’autor, que 
és possible gràcies a l’entitat llo-
retenca Cineclub Adler, com a les 
projeccions de cinema comercial 
que es porten a terme els diu-
menges i dilluns i que van a càr-
rec de l’Associació Espai Setè Art. 

Durant els primers tres mesos 
de l’any han passat pel cineclub 
318 persones i per les sessions de 
cinema comercial 1.935 persones.

Lloret Espai Off

Cal destacar també que, el 
passat divendres 8 d’abril, es va 
tancar la quarta edició del Lloret 
Espai Off, un cicle d’espectacle 
que es va crear amb l’objectiu de 
crear nous públics, divulgar el te-
atre i apostar pels nous creadors 
i les seves propostes més inno-
vadores. Un cicle que programa 
espectacles teatrals en espais no 
convencionals i que en aquesta 
passada edició ha exhaurit entra-
des en totes les propostes progra-
mades en espais tan insòlits com 
la discoteca St.  Trop o l’altell de la 
llibreria Can Gallissà. yy

«el teatre acull tota mena 
d’actes culturals, congressos 

i esdeveniments»

«De gener a març, han 
passat per les instal·lacions 

11.835 persones»

Jardins de Santa Clotilde. m.a. Comas
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Banderoles solidàries a calella

19è Memorial Josep Barceló

ironman 2015. Foto tino Valduvieco

Barça i espanyol, dos habituals del memorial. Foto Joan Ferrer

calella

Calella rep un any més els més 
de dos mil triatletes que participa-
ran el 14 de maig a l’Ironman 70.3 
Barcelona, un nou èxit de partici-
pació que situa la ciutat en el focus 
internacional de l’esport.

Entre les diverses accions con-
juntes de l’Ajuntament i la família 
Ironman, enguany es llença la ini-
ciativa Banderoles Solidàries mit-
jançant la qual, els ciutadans que 
ho vulguin podran lluir als seus 
balcons o botigues la banderola 
oficial de l’esdeveniment pel preu 
simbòlic d’un euro.

La meitat dels guanys aniran 
íntegrament destinats a l’Associ-
ació Amics i Voluntaris de l’Hos-

pital, entitat sense ànim de lucre, 
vinculada a l’Hospital Sant Jaume 
de Calella, que ofereix el seu su-
port desenvolupant diferents pro-
grames de voluntariat i projectes 
assistencials.

Aquells que vulguin partici-
par d’aquesta iniciativa solidària 
poden adquirir les banderoles al 
Museu-Arxiu Municipal de Ca-
lella Josep M. Codina i Bagué i el 
Museu del Turisme. yy

torDera

Els dies 4 i 5 de juny es jugarà 
al Municipal de Tordera una nova 
edició del torneig torderenc, reco-
negut arreu de l’Estat pel nombre 
d’equips participants i la seva qua-
litat. Enguany hi haurà rècord de 
participants, 60 equips, 20 per a 
cada categoria.

Entre els participants FC Bar-
celona, RCD Espanyol, Atlético de 
Madrid, València CF,  FC Vila-real, 
Málaga CF, Club Atlético Osasuna, 
Levante CF.

Altres conjunts participants 
seran CF Tordera, UE Ca la Gui-
dó, Santa Susanna, Aqua Hotel 
CF i Racing Blanenc, si parlem de 
conjunts del Maresme i la Selva. 
També hi haurà, entre d’altres, Sant 
Cugat Esport FC, Lleida Esportiu, 
Gimnàstic de Manresa o Fundació 
Marcet.  

El Memorial s’organitza cada 

any en memòria de Josep Barce-
ló, un exjugador i exentrenador 
que va morir en un accident de 
trànsit. La força del Memorial són 
els voluntaris, més d’un centenar, 
que treballen de sol a sol perquè 
tot surti a la perfecció. Alguns 
d’aquests voluntaris hi són des de 
la primera edició.

El Memorial té tres raons de 
ser: un record (Josep Barceló), un 
club (CF Tordera) i un poble (Tor-
dera i el seu ajuntament que li do-
nen suport).

La competició començarà el 
dissabte dia 4 de juny a primera 
hora del matí. Durant tota la jorna-
da es juguen de manera simultània 
quatre partits de F-7. El diumenge 
s’acaba la fase de grups, i poste-
riorment es disputen els quarts de 
final, les semifinals i les tres finals. 
En el torneig hi participen juga-
dors alevins de primer i segon any, 
i benjamins de segon any. Per tan-
car la jornada del diumenge, a cada 
edició s’organitza l’acte de cloenda 
de record i homenatge a Josep Bar-
celó, moment en què es lliuren els 
premis als millors equips i records 
a tots els participants.

El Memorial Barceló tanca una 
etapa dels alevins de segon any 
que fins aquest moment han estat 
jugant a F-7, i a partir de la pro-
pera temporada ja practicaran el 
futbol-11. Enguany són jugadors 
nascuts els anys 2004, 2005 i 2006. 

Una de les novetats d‘aquesta 
edició és la posada en marxa de 
la pàgina de Facebook pròpia del 
torneig, un espai on hi haurà infor-
mació de tot el que fa referencia al 
torneig: equips, calendaris, patro-
cinadors, novetats...

Tots els participants, jugadors, 
entrenadors i delegats, estan allot-
jats en hotels de la zona. Cada 
equip també arrossega un bon 
nombre de seguidors.

La primera edició es va dispu-
tar el 1998. El Cerdanyola de Ma-
taró es va emportar dos títols i el 
CF Tordera, un. L’any passat va ser 
el FC Barcelona el club que va gua-
nyar dos títols, i el tercer, el Gim-
nàstic de Manresa.  yy

«entre els participants hi ha 
Fc barcelona, rcD espanyol, 
atlético de Madrid, Valencia, 
Vila-real, Málaga, osasuna i 

levante»

«Per primera vegada 
hi haurà 60 equips 

participants»

eSPortS

En la categoria masculina, el 
marroquí El Jaafari va estar 
el primer en arribar, amb un 
temps d’1h 7m 52s, i en la ca-
tegoria femenina, la bolivia-
na Becerra va vèncer amb un 
temps d’1h 26m 7s. La cursa 
va estar acompanyada d’unes 

temperatures agradables però 
també d’un fort vent que no va 
permetre a El Jaafari marcar 
un nou rècord. 
Hi van participar 1.100 atletes. 
Van sortir de Pineda i van aca-
bar a Calella. També van pasar 
per Malgrat i Santa Susanna. yy

El mes d‘abril, es va celebrar la 
3a i 4a jornada del campionat 
estatal de futbol-7 per a espor-
tistes amb paràlisi cerebral a la 
localitat madrilenya d‘Algete.
El Racing Adiam de Pineda 
de Mar va realitzar per pri-
mera vegada una sortida fora 
de Catalunya per celebrar dos 

partits de futbol. Els contrin-
cants varen ser la Federació 
Madrilennya i el Disport A. 
Ambdós partits es van perdre, 
donada la superioritat física i 
l‘experiència dels rivals. En tot 
cas, va ser una experiència in-
oblidable. yy

Robert Hugas, Ivan Martori 
i Jordi Pajuelo, corredors de 
l’equip Pharmaton, han acon-
seguit quedar primers dins de 
la categoria Corporate que va 
dirigida a les empreses (equips 
de tres persones que han de fer 
el recorregut sempre junts). Els 
tres germans Olmo (Jordi, Mar-

tín i Manuel) “Mapei Olsemar 
Team”, van tornar a repetir la 
tercera posició de l’any passat 
en aquesta categoria.

La Titan Desert va constar de 
700 Km. dividits en sis etapes, 
sempre en condicions extremes 
pel desert del Marroc. yy

½ Marató costa de Barcelona 
Maresme

campionat d’espanya

Èxits a la titan desert

 imatge de grup. Foto racing pineda FS

equip d’ivan martori. Facebook martori

guanyadora categoria femenina. Foto tino Valduvieco



la MariNa   25maig DE 2016

Salut

@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Dr. JoSeP MarèS berMúDez , Pediatre

Fa uns dies vaig rebre una 
carta d’un lector de “La Ma-
rina” que es definia com an-

tivacunes i amb les seves paraules 
em deia: Vinga Sr. Doctor, digui-m 
alguna cosa, si us plau.  Li envio 
aquesta carta a causa de les coses 
que vostè escriu al la revista La 
Marina. Malauradament La Ma-
rina no publica “cartes al director” 
o “El que el lector opina”. Adjunta-
va una sèrie d’escrits que titulava 
“desmuntant el cas d’Olot” fent re-
ferència a que va ser una invenció 
mediàtica, sanitària i comercial la 
que va atribuir la mort d’en Pau, 
el nen d’Olot, a la diftèria i el fet 
de que no estigués vacunat. Vaig 
llegir els textos que m’adjuntava, 
amb argumentacions que podri-
en ser convincents per a persones 
no expertes en el tema, amb con-
fusió de conceptes, dient que el 
que abans es deia diftèria ara són 
les angines que tant comunament 
passen els nostres nens, i que el 
que ha canviat és que la bona hi-
giene i nutrició actual fa que es 
curin fàcilment amb antibiòtics, 
ara són menys greus, les vacunes 
no han jugat cap paper en la desa-
parició del “garrotillo” la greu ma-
laltia amb que abans s’anomenava 
la diftèria.... 
Aquesta va ser la meva resposta:
Tinc la sort de conèixer un amic 
pediatre que treballa a Etiòpia en 
una ONG. Allà hi ha poblats on 
alguns nens desafortunadament 
no poden vacunar-se. M’explica 
que les famílies natives han ob-
servat que en les famílies que va-
cunen els seus fills, aquests no es 
moren, i en canvi en les famílies 
no vacunades, totes tenen algun 
fill mort: per xarampió, rotavirus, 
meningitis... i ara fan grans cami-

nades i cues per anar als centres de 
vacunació itinerants que la ONG 
instal·la estratègicament... És trist 
però cal veure el llop (la malaltia), 
per creure que existeix el risc, i no-
més llavors és quan creiem que cal 
prendre mesures (la vacunació).
Nelson Mandela, premi Nobel 
de la Pau, fa especial esment al 
valor inestimable de les vacunes, 
i al dret a les mateixes: Les vacu-
nes permeten que molts nens vis-
quin, caminin, puguin riure, jugar, 
aprendre, i accedir a sentir-se feli-
ços... tots els nens hi tenen dret... 
recomano la seva autobiografia i 
els seus escrits, conviden a la re-
flexió. Al món hi ha 100 milions 
de nens que tenen la sort de vacu-
nar-se cada any, i malauradament 
n’hi ha 20 milions que no poden 
accedir a les vacunes..., aquest es 
el veritable drama!
Però hi ha gent que s’obstina en 
objectar-ho tot, que es cega en la 
evidència, que abandera tesis amb 
informació esbiaixada, que es 
converteixen en pseudodefensors 
de no se sap ven bé què, i que tot 
i que ho amaguen es mouen tots 
per interessos molt concrets (i ho 
saben)... i el pitjor es que acaben 
convencent a persones que a la 
fi prenen decisions que fan que 

deixin als seus fills en situació de 
risc....
Sí senyor, el nen d’Olot, en 
Pau,  els hi agradi sentir-ho o no, 
estaria viu si hagués estat vacunat, 
és terrible. Vuit nens dels que va-
ren estar de colònies amb en Pau 
a Palamós la setmana anterior 
de que emmalaltís, i que dormi-
en en la mateixa habitació, eren 
també portadors del bacteri de la 
diftèria, fet que es va comprovar 
al fer l’estudi de tots els contactes 
escolars d’en Pau amb cultius de 
secrecions faríngies. Els vuit es-
taven vacunats, i cap va presentar 
cap símptoma, tot i que en tots 
els casos el bacteri era productor 
de la toxina que produeix la greu 
malaltia. És clar, la vacuna el que 
fa és que el cos generi anticossos 
que bloquegen la toxina que és 
la que pot produir la mort. Però 
d’això els antivacunes no en volen 
parlar o no s’ho creuen... tampoc 
ho esmenten en els seus escrits... 
és un diàleg de sords, impossible, 
decebedor. 
Les vacunes salven vides, milloren 
la nostra salut, i són una de les es-
tratègies més beneficioses per tota 
la humanitat. Hi ha qui no te accés 
a les vacunes... i qui tenint-lo les 
rebutja. Commovedor. yy

antivacunes?...i els drets dels nens?
blaNeS

l’aGeNDa

Dies 13, 14 i 15
FesTiVAL BiRRAsANA
Passeig de Mar

Dies 13, 20 i 27
músicA A L’espeRANçA
22 h

DiA 14 
TALLeR iNFANTiL De JOcs De 
TAULA. D‘11 h a 19 h
Carrers Verge Maria i 
Mercaders. 

DesFiLADA sOLiDÀRiA 
cANiNA
Passeig de Mar. De 16 h a 19 h

Dies 14 i 15
GReAT TUNA RAce
Club Vela Blanes

DiA 15 
iii TRAiL seLVA mARÍTimA
Passeig de Mar. 9 h

iii mARXA BTT DONes A 
PEDALS - CIRCUIT DONABIKE
Ciutat Esportiva. 9 h

BLANes cANTA AL mAR
Teatre de Blanes. 11 h

DiA 20 
músicA. ANiVeRsARi LA 
VBeLLA BANDA
Teatre de Blanes. 20 h

DiA 21 
cONceRT De LA VBeLLA 
BANDA
Pl. dels Dies Feiners. 20:30 h

Dies 21 i 22
FesTes De pRimAVeRA DeL 
BARRi DeLs piNs

DiA 22
ReTRO GAme pARTy
Morralla, Espai Creatiu. Tot el 
dia

pROGRAmA De DeTecciÓ i 
peRFecciONAmeNT De
BÀsQUeT
Ciutat Esportiva

i cicLe De TALLeRs i DANses 
pOpULARs AL cARReR
Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Dies Feiners. 11 h

DiA 26
ARTs i OFicis. XeRRADA 
sOBRe Les pUNTARies
Primer Casino. 20:20 h

DiA 27 
cURsA peR LA pAU
Activitat alumnes de 6è 
Primària Escoles de Blanes
Passeig de Mar. 9:30 h

TeATRe. yOU sAy TOmATO
Cia. Sala Trono
Teatre de Blanes. 21 h

DiA 28

cONceRT: A cÀmeRA LeNTA
Morralla, Espai Creatiu. 22 h

iii FiRA D ANTiGUiTATs mAs 
eNLAiRe
Pl. Onze de Setembre

HOmeNATGe A LA GeNT 
GRAN
Antic Pavelló Municipal. 17 h

DiA 29
cLOeNDA TempORADA cLUB 
BÀsQUeT BLANes
Ciutat Esportiva Blanes
iii cAmiNADA ONcOLLiGA T 
eN mARXA
Fundació Oncolliga Girona

cATiFes De FLORs NATURALs 
De cORpUs. Pl. Església, 
carrers Raval, Papus, Filadors

ROmeRiA i misA ROcieRA
Casa de Andalucia. Santuari del 
Vilar

BiBLiOTecA cOmARcAL
Fins al 25 de maig: 
Promocionem la Cultura, 
fomentem la Lectura dedicat a 
la Dansa. Exposició i mostra. 
Entitats convidades: Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra, 
Escola de Dansa Esclat, Escola 
de Dansa Daina, Escola de 
Dansa Miriam Bertran i l’Assoc. 
Country Blanes

Dia 11: Nascuts per llegir. 11 h
 
Dia 13:  Club de Lectura Jove. 
17 h

Dia 14: A la Biblioteca Jove 
Presentació del llibre El camí de 
la papallona de Noe Gaya. 19 h

Dia 17: Aula Blanes: La 
construcció social del gènere 
amb la Dra. Cristina Sánchez 
Miret. 20 h

Dies 17 i 31: Àgora Jove. 18 h

Dia 23, 25 i 30: A les 18.30 h a 
la sala Roberto Bolaño: RESET
Taller de tècniques sonores per 
a la millora del rendiment en l 
‘estudi amb la Laura Masó de 
BeSound.

Dia 26: Hora del Conte Taller: 
Contes musicals i taller de 
xapes amb la companyia la Sal. 
18 h

Dia 30: Lectura dramatitzada 
participativa de Disputa de 
l’ase d’Anselm Turmeda amb la 
col·laboració del grup de teatre 
El Mirall. 20 h

3 De JUNy
XXV cicLe De cONceRTs 
músicA A L espeRANçA
Capella de l Esperança. 22 h
Actuació de Lidia Pujol.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES
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l’aGeNDa

MareSMe

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

DiA 11

Tordera
ApLec De sANT pONç
Activitats tot el dia al paratge de 
Sant Ponç

Calella
AULA D’eXTeNsiÓ 
UNiVeRsiTÀRiA:
De LA peRsONA AL miTe: 
eiNsTeiN i LA cONsTRUcciÓ 
D’UNA icONA cieNTÍFicA. A 
càrrec del Dr. Jesús Maria Galech. 
Casal l’Amistat. 18.30 h  

DiA 12

Malgrat de Mar
cONTes peR A iNFANTs FiNs 
A TRes ANys. Biblioteca La 
Cooperativa. 18 h

Palafolls
XeRRADA D‘escRipTURA 
TeRApèUTicA 
A les 18.30 h al Casal de la Dona

DiA 13

Calella
cONFeRèNciA: scRiBeRe QUi 
NesciUNT... a càrrec de Jesús 
Rodríguez Blanco, en el marc de la 
Fira Renaixentista de Calella dels 
dies 14 i 15.
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell. 
19 h

Pineda de Mar
ROmeRiA DeL ROcÍO
Cercavila de sortida a la Romeria 
del Rocío
Del c. Benavente a la Parròquia de 
Santa Maria. 16 h
missa. 19 h

eL ViATGe De JAmes, a càrrec 
d’Aula Teatre. Commemoració 
dels 100 anys del naixement de 
l’escriptor Roald Dahl.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

pReseNTAciÓ DeL LLiBRe: 
Artesanía del amor, a càrrec 
de la seva autora Maite Bayona. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 20 h

Santa Susanna
HORA DeL cONTe. Eva González, 
presenta el conte “El fil de la vida”.
Local Social. 18 h

Malgrat de Mar
eLs cONTes DeL DiVeNDRes
Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa. 18 h

iNAUGURAciÓ eXpOsiciÓ: Les 
mines de Can Palomeres. Una 
mirada. Mostra de fotografies 
de Juli Cardona Girons. Sala 
d’Exposicions de l’Arxiu Municipal

Palafolls
DiscO JOVe i TALLeR De 
cOcTeLs seNse ALcOHOL

A Can Batlle a partir de les 21 h per 
a joves de 3r, 4t d‘Eso i Batxillerat.

Dies 14 i 15

Calella
FiRA ReNAiXeNTisTA

DiA 14

Malgrat de Mar
JORNADes TècNiQUes 
De ReceRcA, DiFUsiÓ i 
pARTicipAciÓ
Espai mines de Can Palomeres. 
Sala d’Exposicions de l’Arxiu 
Municipal 9:30 h

FesTA sOLiDÀRiA p&F
Parc Francesc Macià
De 10 a 21 h

pROJecciÓ DOcUmeNTAL
els humans i els ratpenats
Museu de ciències naturals de 
Granollers
Centre Cultural. 17 h

TeATRe AmATeUR: Il estupendo
Centre Cultural. 22 h 
(diumenge 15, a les 19 h)

Pineda de Mar
FiRA D’ARTesANs
Plaça de les Mèlies. De 10 a 21 h

Palafolls
FiRA D‘iNTeRcANVi i 
OpORTUNiTATs pALAFOLLs 
TOTcANVi
De 10 a 14 h al Forum Palatiolo. 

FesTiVAL siNGULARs: Santi & 
mariona Duet i cris Juanico.  A les 
22.30 h al Teatre. Venda d‘entrades

XERRADA COL·LOQUI SOBRE 
eLs ReFUGiATs. A càrrec de la 
plataforma ciutadana Stop Mare 
Mortum. 17 h al MiD

DiA 15

Pineda de Mar/Tordera
ApLec De L’eROLA A 
HORTsAViNyÀ. 
Activitats per a totes les edats amb 
gegants, ball, sardanes, animació 
infantil, missa, mercat ecològic, 
mostra d’una pila carbonera, 
mostra d’un ramat de cabres de 
rasquera i dinar de germanor.

Calella
7a mARXA sOLiDÀRiA cONTRA 
eL cÀNceR
Sortida del Camp de Futbol de Mar. 
8 h

Santa Susanna
FesTA De sANT isiDRe
A la plaça de Llillota. 

AUDiciÓ De sARDANes amb la 
cobla Iluro. Plaça Llillota. 17.30 h

DiA 17

Pineda de Mar
33è TORNeiG iNTeRNAciONAL 
PENTECOSTA KOmm mIT 
iNTeRNATiONAL
Desfilada pels carrers de Pineda, 
cerimònia i partit inaugural al camp 
de futbol de Can Xaubet

DiA 18

Calella
XeRRADA De NUTRiciÓ
Amb la dietista Sara Justícia
Al Local d’Oncolliga. 9.30 h

AULA D’eXTeNsiÓ 
UNiVeRsiTÀRiA
cONFeRèNciA: El retratista del 
mestre que va prometre el mar
A càrrec del Sr. Sergi Bernal. 
Fotògraf.
Casal l’Amistat. 18.30 h

Pineda de Mar
TALLeR iNFANTiL
Tot descobrint Roald Dahl, a càrrec 
de Mireia Córdoba. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

TALLeR
El poder dels mandales, activitat 
per a adults, a càrrec d’Anna 
Ferrando. 
Biblioteca Poblenou. 18 h

DiA 19

Pineda de Mar
pReseNTAciÓ DeL LLiBRe 
Pedra sobre pedra, dietari d’una 
mediadora intercultural de les 
autores Anna Cabot i Badia Bouia. 
Centre Cívic Poblenou. 18 h

Calella
ciNeFòRUm AmB LA 
pROJecciÓ DeL DOcUmeNTAL 
Syria self portrait (Aigües 
platejades)
Sala Mozart. 21 h

Palafolls
TALLeR De cOm GesTiONAR 
Les emOciONs Des De LA 
miRADA sisTèmicA.
A les 19.30 h al Casal de la Dona

DiA 20 i 21

Palafolls
iNAUGURAciÓ cAN BATLLe
Divendres: Tast de tallers per a 
joves, música ambient Dj’s, acte 
inaugural, tabalada, concert de big 
band i concerts joves
Dissabte: Jornada de portes 
obertes de l’Esplai el Pas, exhibició 
de capoeira, dansa moderna i de 
carrer...,fusió música jove i textos 
moderns i concert jove acústic.

DiA 20

Tordera
3a JORNADA De ROBòTicA 
i pROGRAmAciÓ De L’ALT 
mAResme. Exposició i conferència

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

lloret

De L’1 AL 31
XVi JORNADes 
GAsTRONòmiQUes De 
L’ARRòs
Restaurants i hotels

DiA 13
LLOReT NiGHT sHOppiNG
Centre Vila. 20  - 00.30 h

DeL 13 AL 15
LLORET FÓRmULA WEEKEND
Biblioteca 12 h

DiA 14, 21 i 28
JOc De pisTes: eL TResOR 
DeL piRATA pOcApOR
Jardins de Santa Clotilde. 18 h

mUsicAVA
Biblioteca 12 h

DiA 14
TeATRe: eLs BOscOs D’eN 
WiLLiAm. Teatre de Lloret. 
21 h

DiA 15
3r TRAiL seLVA mARÍTimA
Passeig Marítim. 9-14 h

Dies 15, 22 i 29
cONceRTs VeRmUT De JAZZ
Plaça Germinal Ros. 12 h

DiA 16
ciNemA: eL LiBRO De LA 
seLVA. Teatre de Lloret. 17 h

CINEmA: BROOKLYN
Teatre de Lloret. 19 i 21.30 h

DeL 18 AL 30

eXpOsiciÓ: mAR NOsTRe
Casa de la Cultura

DiA 18 i 20
JORNADA pORTes OBeRTes
AL mUSEU DEL mAR-mUSEU
cAN sARAGOssA

DiA 20
DiA mARÍTim eUROpeU

GOssOs eN cONceRT
Teatre de Lloret. 21 h

cONFeRèNciA DiABeTis i
DieTA meDiTeRRÀNiA
Club Marina Casinet. 20 h

DiA 21
FiRA ALimeNTÀRiA De
pRODUcTes ARTesANs
Plaça de la Vila. 9-20 h

cANTADA pOpULARs 
D’HAVANeRes TALLeRs
Ermita dels Sants Metges,
Hospital Vell, 11. 18  - 20 h

NiT DeLs mUseUs
Museu del Mar. 21 h

cONceRT: cOsÍ FAN TUTTe
Teatre de Lloret. 21 h

DiA 22 i 23
ciNemA: BATmAN
Vs sUpeRmAN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h

DeL 27 AL 28
FesTiVAL mONòLiT
Plaça Pere Torrent. 19 h

DeL 27 AL 31
seTmANA peR DescOBRiR
eLs cemeNTiRis eUROpeUs

DiA 30
ciNemA: eL pReGÓN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h

DiA 30 i 31
JOcs escOLARs ANGLesOs,
TORNeiG NeTBALL, FUTBOL. 
Camp Municipal, Pavelló Molí, 
Camp Molí, Camp pistes, 
Pavelló Municipal. 9 h
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l’aGeNDa

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Pavelló Concòrdia/ Teatre Clavé

Calella
XeRRADA: La incidència del Feng 
shui en la salut, a càrrec de Lídia 
Barcons. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça. 19 h

cONceRT De mQUARTeT JAZZ
Sala Mozart. 22 h

Pineda de Mar
XeRRADA: Com fer el teu fill/a 
lector/a, a càrrec de Laia Ventura. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

TALLeR cReA eLs TeUs pROpis 
cOmpLemeNTs (material de 
reciclatge) per fer les teves pròpies 
joies. Biblioteca Poblenou. 18 h

meDiTAciÓ peR LA pAU, 
a càrrec de Josep Gimbernat. 
c/ Joan Maragall, 9.
20 h

Santa Susanna
cLUB De LecTURA. Posem en 
comú: Habitacions tancades de 
Care Santos. Local Social. 18 h

Malgrat de Mar
eLs cONTes DeL DiVeNDRes
Biblioteca la Cooperativa. 18 h

eL JOc De L’ORGÀNicA. GARRic 
2016

GimcANA FAmiLiAR i 
pLANTADA
18 h

DiA 21

Calella
DiA iNTeRNAciONAL DeLs 
mUseUs. AcTiViTATs AL 
mUSEU-ARXIU I AL mUSEU DEL 
TURisme (dissabte i diumenge)

IRONKIDS
Passeig Manuel Puigvert. 10 h

HORA DeL cONTe a càrrec de la 
Fundació Vicenç Ferrer. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça. 11 h

siDRAL sOLiDARi. 
Plaça de l’Església. 16.30 h

Pineda de Mar
3a TROBADA De TReNs 
TRipULATs De 5 pOLZADes
Plaça Espanya. De 10 a 21 h 
(diumenge de 10 a 14 h)

3a mOsTRA De cUiNA 
piNeDeNcA
Plaça Espanya 10 a 21 h 
(diumenge de 10 a 14 h)

AULA D’eNTORN RURAL De LA 
FUNDAciÓ mARpi
Plaça de les Mèlies. De 10 a 14 h

TeATRe a càrrec del grup C de 
l’Escola de Teatre Artur Iscla 
Centre Cultural i Recreatiu

22 h (diumenge 18h)

cONFeRèNciA: Niveles de 
conciencia según David Hawkins
c. Joan Maragall, 9. 19.30 h

Palafolls
TALLeR A LA BiBLiOTecA 
Per a nens i nenes de 3 a 5 anys 
mes un acompanyant. 11 h

TALLeR De cOm GesTiONAR 
Les emOciONs Des De LA 
miRADA sisTemicA
A les 19.30 h al Casal de la Dona

FiRA D‘eXpOsiTORs i 
AcTiViTATs ReLAciONADes 
AmB LA sALUT. 8 H 
sALUDABLes De pALAFOLLs. 
Plaça de Poppi

DiA 22

Calella
iNici De L’iRONmAN 
BARceLONA cALeLLA 70.3. 
Platja Gran de Calella. 7 h

Pineda de Mar
eXpOsiciÓ De mAQUeTes De 
TReNs
Espai Sara Llorens

Santa Susanna
TROBADA i cONceNTRAciÓ De 
cOTXes cLÀssics
Durant tot el matí, a Can Rabassa

DiA 23

Calella
TALLeR De cAFè De cOmeRç 
JUsT, a càrrec de Fundació 3r Món 
Mataró. Espai Caixa. 18 h

Pineda de Mar
cLUB De LecTURA: La Colla dels 
Verds. Biblioteca M. Serra i Moret
17.30 h

DiA 25

Calella
AULA D’eXTeNsiÓ 
UNiVeRsiTÀRiA. La crisi dels 
refugiats a debat. A càrrec del Sr. 
Enric Morist. Casal de l’Amistat. 
18:30 h

Pineda de Mar
AVUi TeRTúLiA: club de lectura 
per a gent gran. Biblioteca M. 
Serra i Moret. 17 h

TROBADA DeL cLUB De 
LecTURA. Estarà dirigida per 
l’escriptor i filòleg Toni Sala. 
Biblioteca M. Serra i Moret
20.30 h

Malgrat de Mar
cLUB De LecTURA: Una dona 
d’aigua. Amb la presència de 
l’autora, Núria Esponellà

BiBLiOTecA LA cOOpeRATiVA.
19 h

DiA 26

Calella
pReseNTAciÓ DeL LLiBRe: 
Viure sense pensar, viure en 
plenitud. Respostes de l’ànima a 
les preguntes de la vida d’Antonio 
Jorge Larruy. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. 19 h

cONFeRèNciA: Qui s’amaga 
rere el pseudònim d’erasme 
de Rotterdam? A càrrec de Pep 
Mayoles. Casal L’Amistat. 20 h

ciNecLUB: La família Bélier 

(comèdia dramàtica) VOS.
Sala Mozart. 21 h

Pineda de Mar
Dinar de germanor del Casal d’Avis 
Les Mèlies. 14 h

cLUB De LecTURA: La Colla dels 
Vermells. Biblioteca M. Serra i 
Moret
17.30 h

LLeGiR eL TeATRe: Club de 
lectura vinculat a la programació 
del Teatre Nacional. Biblioteca M. 
Serra i Moret
20.30 h

Malgrat de Mar
cORpUs. GARRic 2016
Presentació de les catifes en els 
portals de les cases participants

DiA 27

Pineda de Mar
TALLeR D’AUTOesTimA peR A 
ADULTs. Biblioteca Poblenou. 19 h

ciNeFòRUm
c. Joan Maragall, 9. 20 h

eN siNTONiA: JAms, músicA 
JAZZ eN DiRecTe
Can Comas. 22 h

Malgrat de Mar
L’HORA DeL cONTe
Biblioteca La Cooperativa. 18 h

Palafolls
XeRRADA sOBRe LA 
mATeRNiTAT D‘eLNA 
A l‘Institut Font del Ferro a les 
8.50 h
Oberta a tothom

Dies 28 i 29

Pineda de Mar
18a FiRA D’eNTiTATs De 
piNeDA De mAR
Consulteu el programa a www.
pinedademar.cat

DiA 28

Calella
iX JOcs cATALANs D’espORT 
ADApTAT
A les instal·lacions esportives 
municipals i al passeig Manuel 
Puigvert (dissabte i diumenge)

UN mOs peL mÓN, sOpAR 
sOLiDARi i cONceRT
amb Funk Manchú per col·laborar 
amb els projectes que duen a 
terme les ONG de Calella. Sala 
Polivalent de la Fàbrica Llobet-
Guri. 21 h

Malgrat de Mar
GARRic 2016

cReAciÓ cATiFA De cORpUs. 

10 h Av Bon Pastor

LLeTRes peLs RAcONs De 
mALGRAT
Sortida de la Biblioteca la 
Cooperativa. 10.30 h

pAsseJADA GUiADA
11 h. Espais públics enjardinats

Palafolls
V miLLA URBANA De 
pALAFOLLs. 
Avinguda Costa Brava. 17.15 h

DiA 29

Calella
44è. cONcURs D’ALLiOLi i 
BOTiFARRADA pOpULAR. 
Organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó. 
Passeig de Manuel Puigvert 09.30h

cATiFes De cORpUs 
ReALiTZADes peLs VeïNs 
de Balmes (Església/Jovara), 
Verdaguer (J. Salvador/Bruguera), 
Església (Sant Joan/Creus), 
Indústria (Monturiol/Bruguera)i 
Jovara (Amadeu/Indústria)

ceRcAViLA DeLs GeGANTeRs i 
GRALLeRs De cALeLLA. 19 h

AcTUAciÓ DeLs Amics De LA 
músicA DeL cAsAL D’AVis 
DE POBLENOU - PINEDA DE 
mAR. A benefici de l’Associació 
de Voluntaris i Amics de l’Hospital. 
Teatre Orfeó Calellenc. 18 h

Santa Susanna
TeATRe AL LOcAL sOciAL, a 
càrrec del grup “La Magnòlia”. 18h

AUDiciÓ De sARDANes amb la 
cobla Principal de Banyoles. 
Al pavelló 19.30 h

Malgrat de Mar
eiXiDA. GARRic 2016
Visita guiada a 10 patis de cases 
del poble i degustació d’un gelat 
de flors elaborat per en Jaume 
Turró.

DiA 30

Palafolls
cLUB De LecTURA. 
A les 19.30 h a la Biblioteca.

DiA 31

Pineda de Mar
AcTiViTATs especiALs AL 
cOmpLeX espORTiU cAN 
XAUBeT peR UNA piNeDA 
seNse FUms

Malgrat de Mar
LLeTRes peLs RAcONs De 
mALGRAT: RecORReGUT 
LiTeRARi
Sortida de la Biblioteca la 
Cooperativa. 15.30 h
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Des d’aquest mes La Marina ha 
entrat al control de publicacions 
PDG entitat que certifica la vera-
citat de les tirades de les publicaci-
ons en paper.

La mateixa entitat que audi-
ta les publicacions de pagament 
OJD, disposa de la seva versió per 
a publicacions gratuïtes, la PDG.

Aquesta entitat certifica que 
La Marina ha fet per al mes de 
maig una tirada de 40.000 exem-
plars. Els mesos de juliol i agost la 
tirada arribarà, com en anys pas-
sats, a 60.000 exemplars entre les 
dues edicions.

El total d’exemplars de la pu-
blicació es divideix en dues edici-
ons d’iguals dimensions. Per una 
banda La Marina per a Blanes i 
Lloret de Mar, nascuda per l’abril 
de 2013 (20.000 exemplars) i per 
l’altra banda La Marina per a l’Alt 

Maresme, edició més jove, nascu-
da el febrer del 2015 (20.000 exem-
plars). Aquesta edició cobreix els 
municipis de Calella, Pineda de 
Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Pa-
lafolls i Santa Susanna. yy

 Majoria d’edat de la Marina

  el FoGÓ De la MariNa

riSSotto aMb boletS FuNGHi PorciNi

elaboraciÓ:

•	 En primer lloc hidratarem els bolets.

•	 Tallarem la ceba i l’all ben finament i ho saltarem en una cassola amb una mica d’oli 

oliva.

•	 Escorrerem els bolets, resevarem el brou resultant i l’escalfarem.

•	 Quan la ceba es vegi transparent, afegirem els bolets i deixarem que es vagin fent, 

incorporarem l’arròs i remenarem fins que es barregin bé tots els ingredients. Sal-

pebrerem i afegirem el vi blanc sense deixar de remenar fins que s’ evapori l’alcohol.   

Llavors, és el moment d’incorporar el brou dels bolets ben calent.

•	 Deixarem coure, anirem incorporant el brou de pollastre i continuarem remenant.

•	 Quan l’arròs estigui gairebé al punt de cocció, afegirem els ingredients indispensa-

bles, el formatge parmesà acompanyat d’una culleradeta de mantega, i ho barreja-

rem tot bé fins que es fonguin els sabors.

Se serveix ben calent. Arriba el millor moment, el moment de tastar-ho!

iNGreDieNtS Per a 4 PerSoNeS:

300 g d’arròs arbori, 30 g de bolets deshidratats, 1 ceba gran, 2 grans d’all, 1 litre 

de brou de pollastre, 1 got de brou (de l’hidratat dels botets), 1 got de vi blanc, 

mantega, 100 g de parmesà ratllat, oli d’oliva, sal i pebre.

BON PROFIT!

Manoli Bustamante

els primers exemplars de La marina maresme sortint de la rotativa. Foto Yoyo
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tRANsPORts PÚblIcs - autobuSoS

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

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

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

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

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

malgrat de mar – CAP 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25

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

Tordera – Plaça Lluís Companys 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08

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

Hospital Comarcal de Blanes 09.59 11.59 13.59 15.59 17.59 19.59

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

Hospital Comarcal de Blanes 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

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

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

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

malgrat de mar – CAP 07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33

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

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

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

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

Barcelona 00.15 01.15 03.10 04.10

Calella – Benzinera 23.51 01.06 02.06 04.01 05.01

Calella – mercat 23.52 01.07 02.07 04.02 05.02

Calella – Plaça de les Roses 23.53 01.08 02.08 04.03 05.03

Pineda de mar – Pg. Costa Brava 23.55 01.10 02.10 04.05 05.05

Pineda – Sant Joan 23.57 01.12 02.12 04.07 05.07

Pineda de mar – Riera 00.02 02.02 03.02 04.12 05.08

Pineda de mar – garbí 00.04 02.04 03.04 04.14 05.10

Calella – Sant Jaume 00.05 02.05 03.05 04.15 05.11

Calella – Oficina Turisme 00.06 02.06 03.06 04.16 05.12

Sant Jaume – Av. Vallderoure 00.07 02.07 03.07 04.17 05.13

Barcelona 01.06 03.06 04.06 05.16

Barcelona 00.15 01.00 02.00 03.05 04.05

Calella – Benzinera 23.32 00.17 01.07 01.52 02.52 03.57 04.57

Calella – mercat 23.33 00.18 01.08 01.53 02.53 03.58 04.58

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

Pineda de mar – Pg. Costa Brava 23.36 00.21 01.11 01.56 02.56 04.01 05.01

Pineda – Sant Joan 23.38 00.23 01.13 01.58 02.58 04.03 05.03

Pineda de mar – Riera 23.43 00.28 01.18 02.03 03.03 04.08 05.08

Pineda de mar – garbí 23.46 00.31 01.21 02.06 03.06 04.11 05.11

Calella – Sant Jaume 23.49 00.34 01.24 02.09 03.09 04.14 05.14

Calella – Oficina Turisme 23.50 00.35 01.25 02.10 03.10 04.15 05.15

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

Barcelona 00.52 01.37 02.27 03.12 04.12 05.17

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

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

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

Pineda de Mar - barcelona (de diumenge a dijous)

barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar - barcelona (divendres i dissabtes)

PiNeDa De Mar

La Base Nàutica de Pine-
da de Mar obre les seves 
portes cada any per Setmana 
Santa i realitza tot tipus d‘ac-
tivitats nàutiques i d‘oci al 
llarg de la temporada d’estiu: 
vela escolar, cursos, casal 
d’estiu, activitats per adults, 
aniversaris... Tot relacionat 
amb el món de la mar.

La Base Nàutica és a 
Pineda des del 2010 oferint 
a petits i grans l’oportunitat 
de practicar tots els esports 
relacionats amb la mar. yy

PalaFollS

La nova temporada de Ma-
rineland comença el 16 de maig 
oferint, com és habitual, dos parcs 
en un: dofinari, zoo marí i parc 
aquàtic en un espai de 65.000 m2. 

En Bowie serà la novetat 
d’aquest any. Es tracta d’un pin-
güí, nascut el 29 de desembre al 
parc, que porta el nom del can-
tant recentment desaparegut. 
Aquest any, els visitants, podran 
retrobar-se amb el dofí Mar, i 
Junior, el lloro eclectus origina-
ri de Nova Guinea, nascuts l’any 
passat. yy

ecoNoMia local

Base nàutica de Pineda de Mar Marineland 2016

material de la Base Nàutica espectacle de dofins
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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



la MariNa   31maig DE 2016

pUNtS de diStriBUCiÓ
calella
FarMàcia ÁNGel M. 
Mela JaMbriNa 
C. Balmes
caPrabo 
C. Sant Joan
Xaloc calella 
C. Església
FraNkFurt la 
riera 
Riera Capaspre
caPrabo
Turisme
creu GroGa 
Sant Jaume
el tall 
C. Església

PiNeDa
beNziNera eVolutioN 
N-II
caPrabo
Plaça Espanya
Xaloc PiNeDa 
Dr. Bartomeu
FarMàcia elDa 
llobet aloNSo 
Av. mediterrani
FraNkFurt la riera
Av. de la Hispanitat
FarMàcia F. coSta 
PericH
Plaça de les mèlies

SaNta SuSaNNa
aJuNtaMeNt
Plaça Catalunya
ceNtre SuSaNNa
Ctra. N-II, km. 673

MalGrat
FarMàcia carloS 
JuaN Peña
C. Joan maragall
FarMàcia eNrique 
torruella
C. girona
PaStiSSeria 
GutiÉrrez 
C. del Carme
caPrabo
Avinguda del Carmen
reSt. eStaNy 
C. de l’Estany
Xaloc MalGrat
C. del mar

PalaFollS
beNziNera GalP
Ctra. Accés Costa Brava
caSal DelS aViS
Avda. Costa Brava
bar el caFè De 
PalaFollS
C. Francesc macià
FarMàcia SolÉ
Av. Pau Casals
outlet PerFuMS
C. major

torDera
Milar torDera 
Camí Ral
GabiMeDi
Plaça Lluís Companys
bar Sakkara
Camí Ral (cantó del Dia)
XuXeS
Plaça de la Concòrdia

maresmemaresme

també
al teu
costat!

Farmàcies de guàrdia
calella - PiNeDa torDera (SERVEI DIüRN) - MalGrat De Mar

adreces i telèfons 
CALELLA

adreces i telèfons 
TORDERA

MALGRAT DE MAR

Maig / juny Maig / juny

Farmàcia PlaNaS 
C/ Església, 360
Tel: 93 766 20 93
Farmàcia NoGuera
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 93 769 47 54
Farmàcia Mela 
C/ Balmes, 151
Tel: 93 766 14 98
Farmàcia caStellS 
C/ Bruguera, 226
Tel: 93 769 11 70
Farmàcia NoÉ
C/ Església, 116
Tel: 93 769 07 91
Farmàcia colÓN
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 93 766 20 46

Farmàcia VeNDrell 
C/ Ral, 84 bis.  
Tel: 93 764 06 55
Farmàcia De tiburcio 
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 93 764 21 41
Farmàcia MarcoVal
Pl. de l’Església, 8
Tel: 93 764 09 92
Farmàcia MateoS 
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 93 764 04 55
Farmàcia lucea
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 93 765 08 75

Farmàcia VoN carSteNN
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VilaDeVall
C/ Carme 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JuaN
Pge. de mª Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia buñol
C/mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia llaNSÓ
C/ de Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia torruella
C/ girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia arNiGeS
Av. mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79

Farmàcia FraNcitorra
Av. montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55
Farmàcia baDia 
C/ Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29
Farmàcia ViVaS
C/ Dr. Josep m. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97
Farmàcia coSta 
C/ de mar, 14A
Tel: 93 762 31 87
Farmàcia alba 
C/ Dr. Josep m. Bertomeu, 2
Tel: 93 762 25 38
Farmàcia e. llobet
Av. mediterrani, 95
Tel: 93 769 27 77
Farmàcia V. SeGarra
 C/ Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 93 762 69 79
Farmàcia SetÓ 
C/ Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia GarbÍ
C/ la Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05
Farmàcia J. Mir Soler
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

ViVaS
J. Mir
PlaNaS
caStellS
caStellS
NoGuera
Mela
colÓN
NoÉ
SetÓ
baDia 
baDia
V. SeGarra
e. llobet
coSta
FraNcitorra 
caStellS
NoGuera
NoGuera
Mela
colÓN
NoÉ
PlaNaS
FraNcitorra
e. llobet
e. llobet
alba 
ViVaS
J. Mir

VeNDrell
MarcoVal
MarcoVal
MarcoVal
MarcoVal
lucea
lucea
lucea
lucea
lucea
lucea 
lucea
MateoS
MateoS
MateoS
MateoS
MateoS
MateoS
MateoS
tiburcio
tiburcio
tiburcio
tiburcio
tiburcio
tiburcio
tiburcio
VeNDrell
VeNDrell
VeNDrell
VeNDrell

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

PINEDA
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Per donar resposta a les necessitats 
socials de l’Alt Maresme, un grup de 
familiars de malalts que havien estat 
ingressats a l’Hospital de Calella van 
començar a fer de voluntaris i ajudar 
a altres malalts. Eren els anys seixan-
ta i tot es feia de forma casolana. Cin-
quanta anys després, aquella ajuda 
està formalitzada amb l’Associació de 
Voluntaris i Amics de l’Hospital, una 
entitat sense ànim de lucre, vinculada a 
l’Hospital Sant Jaume de Calella. Està 
presidida per Josep Puig i porta a ter-
me diversos programes de voluntariat i 
assistencials, depenent de les necessitats 
de persones amb problemes de salut.

Quins programes porta a terme 
l’Associació de Voluntaris i Amics 
de l’Hospital (AVAH)?
Actualment actuem amb cinc pro-
grames diferents: el voluntariat 
hospitalari sociosanitari, l’Encenall 
o Centre de suport personal per a la 
integració social, el servei de suport 
immediat a domicili (SSID), el ta-
ller per a persones afectades d’Ictus 
(Espai Amic) i el programa d’aten-
ció als malalts i familiars d’Alzhei-
mer i altres demències.

I com trieu a quins malalts heu 
d’acompanyar a l’Hospital?
A l’Hospital de Calella hi ha una 
assistenta social que ens diu a quins 
malalts li fem falta. 

Com els ajudeu?
A vegades només cal escoltar els 
malalts, donar-los la mà, i altres 
vegades llegim junts el diari, els 
ajudem amb algun joc de taula com 
el dòmino, les cartes, el parxís o 
els traslladem, però sempre sota la 
supervisió dels professionals. Amb 
això ajudem a millorar la qualitat 
de vida de les persones ingressades 
i també la dels seus familiars. 

I a quin tipus de persones ajudeu 

a l’Encenall?
A les persones que estan en risc 
d’exclusió social, ja sigui per un 
problema de salut mental, d’alco-
holisme o de drogoaddicció, entre 
d’altres. L’any passat vam atendre 
a seixanta persones. El centre està 
ubicat a la Fàbrica Llobet de Calella 
i allà els hi donem un suport per-
sonal perquè s’integrin socialment 
mitjançant activitats laborals i edu-
catives. Fa dotze anys que oferim 
aquest servei.

Quines activitats realitzen els 
usuaris per millorar? 
Fan teràpies de grup i individu-
als, amb psicòlegs professionals i 
voluntaris, que els ajuden a sortir 
del pou on estan. També hi ha un 
tallerista que els ensenya a fer tre-
balls amb la fusta, sobretot objectes 
de decoració que després els venen 
a les fires o bé restauren mobles 
antics.

Tothom pot portar mobles per 
restaurar-los?
Sí, qualsevol persona pot portar els 
seus mobles antics al taller i els usu-
aris del centre els restauren gratuï-
tament, només s’accepten donatius. 

I què més fan a la teràpia?
Classes de pintura, informàtica, 
català, activitats corporals per mi-
llorar la salut mental i, un cop a la 
setmana, van a treballar a un hort 
social de Calella.

Quin és el perfil d’aquests usuaris?
La majoria tenen entre 25 i 40 anys. 
El nostre centre els serveix de punt 
de partida per començar la integra-
ció a una vida normalitzada, om-
plint el seu temps lliure i modificant 
la seva manera d’enfocar la vida.

Això és molt positiu.
Sí, per això volem que l’Encenall 
es converteixi en un Club Social 

de Salut Mental de Catalunya con-
certat per la Generalitat; ara estem 
treballant en aconseguir aquest fita.

Quants treballadors i voluntaris 
teniu a l’Associació?
Tenim contractades a cinc perso-
nes amb nòmina: un psicòleg, un 
neuropsicòleg, un tallerista, un 
terapeuta ocupacional i un especi-
alista en cures pal·liatives. I actual-
ment comptem amb 26 voluntaris. 
També disposem d’un grup, que li 
diem els Amics, que no fan feina 
de voluntari, però que ens ajuden a 
organitzar les activitats lúdiques de 
l’Associació.

Tothom que ho vulgui pot ser vo-
luntari?
Els interessats han de ser majors 
d’edat i complir uns requisits con-
crets sobre l’aparença física, els va-
lors, l’experiència professional, que 
no tinguin malalties que puguin in-
terferir als pacients i disponibilitat 
horària mínima de dues hores per 
setmana. També els preguntem so-
bre les aficions i les expectatives que 
tenen amb la feina que faran com a 
voluntari.

Uf! Semblava més fàcil...
Bé, hem d’estar segurs que els vo-
luntaris ajuden i no perjudiquen 
el malalt. Hi ha persones amb molt 
bona voluntat però que no saben 
escoltar i només els agrada explicar 
els seus problemes, llavors no ens 
serveixen i a la primera entrevista 
ja els hi diem que no. Els voluntaris 
han de tenir paciència. L’any passat 
es van presentar 28 candidats a vo-
luntaris i només van quedar 6 que 
reunien els requisits o que final-
ment van decidir quedar-se.

I els que superen la primera entre-
vista han de fer alguna formació?
Sí, fan diverses sessions formatives 
durant l’any, i després comencen a 

fer assistència amb un altre volun-
tari amb experiència fins que se 
sentin preparats per anar sols a vi-
sitar els pacients.

Heu notat millores en els malalts 
gràcies al servei que porten a ter-
me els voluntaris?
Sí. Gràcies als voluntaris els malalts 
terminals estan millor i la Seguretat 
Social estalvia diners. Les conver-
ses i les cures pal·liatives que els fa 
un cuidador especialitzat, tant a 
la família com al malalt terminal, 
serveixen perquè aquest faci menys 
reingressos a l’hospital i menys ana-
des a urgències. Són les conclusions 
d’un estudi que ha redactat el propi 
Hospital. Això suposa un benefici 
per al malalt i la família, que viuen 
més tranquils, i un gran estalvi per 
a la Seguretat Social. Precisament 
per aquest motiu, la Fundació Ave-
dis Donabedian ens ha donat un 
premi. 

Moltes felicitats! Als voluntaris 
també els deu reconfortar la seva 
feina.
La majoria de les persones fan de 
voluntaris perquè el fet d’ajudar als 
altres els fa sentir realitzats, els om-
ple; en definitiva, se senten millor. 
Jo diria que per aquest motiu reben 
més del que donen.

Quina acollida han tingut els dos 
últims programes que heu enge-
gat el de l’Alzheimer i l’ictus?
Molt bona. L’any passat vam aten-
dre una desena de persones que 
havien patit un ictus, però cada 
cop els usuaris són més joves i n’hi 
ha més. Un terapeuta ocupacional, 
un neuropsicòleg i els voluntaris els 
ajuden a millorar física i psicològi-
cament perquè, un cop la Seguretat 
Social els dona l’alta, encara queda 
molta feina a fer: exercicis de reha-
bilitació, teràpies individuals...Els 
atenem dos dies a la setmana a l’Es-

pai Amic, una sala que ens ha cedit 
l’Hospital de Calella. I amb els afec-
tats d’Alzheimer i els seus familiars, 
fem també molta tasca d’orientació.

Quines activitats heu organitzat 
darrerament des de la vostra en-
titat per aconseguir recursos eco-
nòmics?
Hem participat a la Festa Major 
de la Minerva de Calella i la Fira 
de Calella i l’Alt Maresme amb un 
taller de l’Encenall, un vermut soli-
dari, una mostra de plats casolans i 
un vermut per als avis. També hem 
participat a la Fira de la Gent Gran, 
la Trobada del Dia del Voluntariat, 
la Fira de l’Entitat de Pineda, la Nit 
de Tapes de Calella i hem organit-
zat el tercer Festival Artístic Soli-
dari, que s’ha celebrat aquests dies 
a Calella. 

En què consisteix el Festival Ar-
tístic Solidari?
És un festival que ha arribat a la 
seva tercera edició, on actuen joves 
artistes no professionals: músics, 
ballarins o cors, entre d’altres.

Teniu algun altre canal d’obten-
ció de diners per tirar endavant 
més programes d’ajuda?
El 34% del nostre pressupost són 
subvencions oficials, el 26% sub-
vencions d’entitats privades i el 40% 
són recursos propis, com fires o 
venda de material que realitzem al 
taller l’Encenall. De totes maneres, 
m’agradaria fer una crida perquè 
altres entitats dels pobles de l’Alt 
Maresme ens ajudin i organitzin 
activitats per obtenir fons per l’As-
sociació de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital.

Doncs queda feta la crida. 

Més informació a:
 avahcalella@gmail.com 
o al telèfon 676 845 146. yy

PRÒxIMA EdIcIó:  15 JuNy

eNtreViSta a JoSeP PuiG  (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AmICS DE L’HOSPITAL DE CALELLA) 

“Gràcies als voluntaris, els malalts terminals 
estan millor i la seguretat social estalvia diners”

Voluntaris realitzant el servei d’atenció a l’Hospital. Foto associació de Voluntaris i amics de l’Hospital Josep puig, president de l’ass. de Voluntaris i amics de l’Hospital. Foto almudena montaño


