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VOLTA
La ciutat de Calella acollirà fins el 
2019 la Volta Ciclista a Catalunya. 
Alejandro Valverde ha estat el 
guanyador d’enguany després 
d’imposar-se en tres etapes.

La Biblioteca Enric Miralles de Palafolls ha celebrat aquest mes de març els 10 
anys de la seva inauguració. Ho ha fet amb un matí d’activitats dedicades als 
usuaris més joves.

Imatge aèria de Santa Susanna. Foto web Aj. Santa Susanna

Fira del Ram 2016. Foto Yoyo

Gallinero. Nacho Izquierdo Patiño (Festimatge ‘17)

Cyrano de Bergerac. Foto CCR Pineda

Santa Susanna va registrar el 2016 una de les millors temporades turístiques dels darrers anys. Va rebre apro-
ximadament 422.000 viatgers, que van generar 2.959.600 pernoctacions. L’any passat, també hi va haver un 
increment del 7% en ingressos turístics (compostos per la despesa en allotjament més serveis complementa-
ris en el mateix hotel). Més informació a la pàgina 22

El festival que se celebra a Ca-
lella fins el dia 23 d’abril aplega 
tres certàmens relacionats amb 
la imatge: la 44a edició la Tro-
bada Internacional de Cinema 
9,5 mm, la 41a edició del Trofeu 
Torretes de Fotografia i la 23a 
edició Trofeu Torretes de Curt-
metratges.  Pàgina 15

El Parc Prudenci Bertrana de Tordera acull els dies 7, 8 i 9 d’abril, 
la 40a edició de la Fira del Ram de Tordera. L’acte inaugural ani-
rà a càrrec de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En-
guany tornen amb força els sectors de l’automoció i l’eficiència 
energètica. Pàgina 9

El Centre Cultural i Recreatiu de 
Pineda de Mar està representant 
Cyrano de Bergerac, d’Edmond 
Rostand, en la versió de Xavier 
Bru de Sala i direcció de Maite 
Ferré i Jaume Valls amb un ampli 
repartiment, encapçalat per Xevi 

Gómez (Cyrano), Jaume Casals 
(Baró Cristià) i Escarlata Reig, 
(Rosaura). 

A Calella, l’Associació Teatre So-
lidari ha previst pels dies 12 i 14 
d’abril la posada en escena del 

musical, Jesucrist SuperStar a la 
Sala Mozart. Les representacions 
de caràcer solidarti, coincidiran 
amb la Setmana Santa. Les entra-
des anticipades es poden com-
prar cada tarda a la Sala Mozart. 
Pàgines 4 i 5.

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

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

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

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

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

 

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

 

ALT MARESME

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

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

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

Guardonats 2016. Foto Yoyo

Calella

Amb la voluntat de reconèixer 
les aportacions que contribueixen 
a fomentar la convivència, la lli-
bertat o la igualtat, l’Ajuntament 
convoca una nova edició del Pre-
mi Ciutat de Calella on atorgarà 
un any més dos guardons.

Fins el 14 d’abril es pot votar 
per escollir els guanyadors del 
Premi Ciutat de Calella 2017. Es 
pot votar a una de les dues can-
didatures de la modalitat indivi-
dual i a una de les tres de la mo-
dalitat d’entitat. 

Els candidats individuals a 
fer-se amb el guardó són Jaume 
Pruna, president del Grup Pa, 
Vi i Moltó, i Jordi Feliu, músic i 
compositor. 

En la categoria d’entitats, els 
nominats són Amics de la Po-
esia, que organitzen els tradicio-
nals Jocs Florals calellencs, Club 
Futbol Calella, amb 100 anys 
d’història a la població, i Equip 
Suport d’Atenció Domiciliària 
PADES (Corporació Salut), que 
té com a objectiu donar resposta 
professional i humana a les ne-
cessitats  dels pacients en l’etapa 
final de la seva vida.

Cada dia es pot votar a l’Ajun-
tament de Calella i a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça. El dia 
6 a la tarda també es podrà vo-
tar al casal de l’Amistat, i el dia 
11, també en horari de tarda, al 
carrer Església, cantonada Mates 
i Rodes.

El dissabte 22 d’abril, a la 
Sala Mozart se celebrarà la gala 
de lliurament del Premi Ciutat 
de Calella 2016, a on es desvetlla-
rà quins han estat el guanyadors 
d’aquesta quarta edició.

El Premi Ciutat de Calella té 
com a objectiu reconèixer aque-
lles persones o entitats que hagin 
obtingut un ressò especial, al llarg 
de la seva vida, o una repercussió 
notable durant l’any anterior al 
qual es convoca. En àmbits com la 
convivència, la llibertat, la solida-
ritat o la igualtat, es pretén distin-
gir aquelles iniciatives que hagin 
afavorit el progrés de la societat, 
el civisme, el desenvolupament 
econòmic, l’urbanisme sosteni-
ble, la defensa dels drets humans 
o del medi ambient. yy

Premi Ciutat de Calella 2017L’Editorial
Multes de 300 euros

És evident que els radars mòbils tenen una funció de prevenció d’acci-
dents per mitjà de la “pacificació” del trànsit.

També és veritat que de rebot tenen una utilitat recaptatòria. Segons el 
diari Ara, gràcies als radars, a Catalunya en cinc anys s’han posat uns 4 
milions de multes amb un import de 253,7 milions d’euros.

Molts ajuntaments es van equipar amb radars mòbils que usen per de-
sanimar als “fitipaldis” que acceleren perillosament en qualsevol tros 
de via una mica recte.

Resulta molt apropiat per controlar llocs perillosos com els trams de 
carreteres que travessen les poblacions, com la NII a Calella i Pineda  o 
la GI-682 a Lloret de Mar.

En canvi hi ha carreteres amb altres característiques que potser no jus-
tificarien una limitació tan dràstica. Trams sense contacte directe amb 
teixit urbà, amb bona amplada i sense giragonses fan creure als con-
ductors que poden circular a una velocitat més apropiada a la carrete-
ra, com per exemple la d’Accés a la Costa Brava, al seu pas per Blanes, 
entre l’antiga SAFA i la rodona dels focs.

Els afectats per les sancions de 300 € imposades per l’Ajuntament de 
Blanes als conductors caçats pel radar mòbil, que superaven els 70 km 
hora en aquest tram (limitat a 50 km), segurament pensen que el radar 
era aquí exclusivament per ajudar al necessitat pressupost municipal. yy
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Homenatge al Moviment escolta. Foto Yoyo

Guanyadors i autoritats. Foto Yoyo

Premis i homenatges als Jocs Florals de Calella 
Calella

La 35a edició dels Jocs Florals 
de Calella, que any rere any orga-
nitzen els Amics de la Poesia, ha 
rebut un total de 216 originals.

El jurat d’aquesta edició ha es-
tat format per: Imma Fuster, poe-
tessa i Mestre en Gai Saber; Maria 
Bonet, poetessa i Mestra en Gai 
Saber i Cristina Font, criminòlo-
ga, comunicadora i poetessa.

Un total de 55 obres han optat 
a La Flor Natural, 35 a l’Englanti-
na i 35 a la Viola.

PreMIs
La Flor Natural l’ha guanyat 

Pere Gorgoll (Anglès), amb el 

poema titulat Nuesa. L’Englanti-
na l’ha aconseguit Josep Fàbrega 
(Calders), amb la poesia “Sant 
Jordi”, i ha esdevingut així nou 
Mestre en Gai Saber dels Jocs Flo-
rals de Calella. La calellenca Ester 
Gatell ha guanyat La Viola amb el 
poema “Els colors de la Fe”.

El Premi Maria Cardona (po-
ema inspirat en les barques) ha 
estat per a Montserrat Altariba de 
Sallent amb l’obra “La meva nau”. 
Queralt Morros de Vilassar de 
Mar s’ha emportat el premi Fran-
cesc Castells (poema o corranda 
per dir a l’escalf d’una foguera) 
amb “Primavera, conte de bres-
sol”; Ariadna Carresquer de Cale-
lla ha guanyat el premi juvenil La 

Llopa (tema lliure) amb “L’espera 
cap a tu”, Joan Rebagliato, també 
de Calella, el Francesc Grau (mi-
llor prosa poètica de tema lliure) 
amb “Temps de llops”, i Etna Miró 
de Lleida, el Saula Palomer (millor 
prosa poètica juvenil de tema lliu-
re), amb l’obra titulada “El roure”.

Durant la gala, el Cau de Cale-
lla va ser un dels protagonistes en 
rebre un reconeixement a l’entitat 
amb motiu del 110 naixament de 
de l’escoltisme a nivell mundial. 
L’entitat calellenca ha rebut una 
rabassa de bruc natural, original 
i única anomenada ‘Arrels’, bru-
nyida i lacada per l’artesà de Cale-
lla Pere Martí. També, els caps de 
l’Agrupament Escolta Montne-

gre han rebut un pergamí poètic 
de Josep Miracle, amb un sonet 
commemoratiu.

Un dels moments més emotius 
de la festa fou l’acte de record a 
Francesc Feliu i Quintana. Durant 
l’acte s’han recitat dos poemes 
seus, “Primers mots” i “Vine amb 
mi…” a càrrec de la rapsoda Anna 
Terricabras i Pau Feliu (nét de 
l’homenatjat i Hereu de Calella), 
respectivament. El fill de Francesc 
Feliu, el músic Jordi Feliu i Horta, 
va estrenar i dirigir la seva sonata 
evocativa ‘Quan l’ànima et parla’, 

acompanyat per un quartet de cor-
da de l’Escola de Música de Cale-
lla. El poeta calellenc Josep Mira-
cle va llegir el seu ‘Sonet de record’ 
dedicat a l’homenatjat. 

El Mantenidor d’aquests Jocs, 
ha estat Josep Maria Juhé, geò-
graf, excursionista i descobridor 
de camins i paisatges.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va anunciar que 
cap a finals d’any s’editarà un llibre 
amb un recull de poemes del ma-
teix Francesc Feliu i Quintana. yy
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Més visites a les oficines de 
turisme de Calella

Cyrano de Bergerac 

Art solidari

Trobada de 600

Calella

Les oficines de turisme de 
Calella van atendre durant el 
2016 més de 47.000 persones. 
Aquesta xifra representa un aug-
ment del 5,05% respecte al 2015.   

Pel que fa a les nacionalitats, 
els visitants d’Espanya i del Reg-
ne Unit són els que més deman-
des d’informació presencials 
han fet amb 16.741 (espanyols) i 
6.116 (britànics) persones ateses 
respectivament. Entre les per-
sones de nacionalitat espanyola 
destaquen les que provenen de 

Catalunya (48,75%), el País Basc 
(8,38%) i la Comunitat Valencia-
na (5,52%).

Els turistes que més han con-
sultat les oficines de turisme han 
arribat a la ciutat en parella. Re-
presenten el 36%, seguit per les 
famílies, amb un 26,44%, les vi-
sites en grup, el 16,73%, i de ma-
nera individual l’11,38%.

 
Les tipologies de consultes 

que durant el 2016 varen desper-
tar més interès entre els turistes 
a les oficines de turisme són: 

transport (49,04%) i oci (24,01%). 
En menys quantitat, s’han re-
gistrat consultes sobre esdeve-
niments (7,06%), allotjaments 
(6,35%), comerç (5,93%), restau-
ració (1,17%) i seguretat ciutada-
na (0,12%). En total, s’han regis-
trat 70.702 consultes.

La ciutat disposa d’una ofi-
cina de turisme oberta durant 
tot l’any al carrer Sant Jaume i, 
amb un horari més reduït, s’obre 
un punt d’informació turística a 
l’estació de tren Renfe. yy

PINeda de Mar

Amb totes les entrades ex-
haurides, la Companyia del 
CCR Pineda, va estrenar a finals 
de març el Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand, en la versió 
de Xavier Bru de Sala i direcció 
de Maite Ferré i Jaume Valls. Es 
tracta d’un projecte llargament 
comentat i que no s’ha concretat 
fins aquest 2017, segons explica 
Josep Maria Rovira, coordinador 
del Centre Cultural i Recreatiu.

L’obra compta amb un ampli 
repartiment, encapçalat per Xevi 
Gómez (Cyrano de Bergerac), 
Jaume Casals (Baró Cristià de 
Neuvillets) i Escarlata Reig, (Ro-
saura). A més de l’Escarlata Reig, 
que debutava com a actriu prota-
gonista, els directors del muntat-
ge també han donat l’oportunitat 
a altres joves i adults formats a 
l’Escola de Teatre Artur Iscla.

En el Cyrano de Bergerac que 
presenta la Companyia del CCR 

Pineda, també destaca el vestu-
ari, una escenografia molt sim-
ple, però on les projeccions i la 
il·luminació hi tenen molta im-
portància per ubicar a l’especta-
dor en els diferents espais on es 
desenvolupa l’acció.

Cyrano de Bergerac,  se se-
gueix representant aquest mes 
d’abril. El dissabte dia 22, es farà 
una funció especial de Sant Jordi, 
i el divendres dia 28 d’abril, es 
farà la darrera funció dins la pro-
gramació de La Mostra. yy

Malgrat de  Mar

Nova exposició de Mans Uni-
des i el Cercle Artístic Malgratenc 
a Malgrat de Mar.

Ja fa 26 anys que s’organitza 
aquesta mostra artística solidà-
ria. Segons explica Joaquim Au-
banell, portaveu de Mans Unides 
a Malgrat de Mar, “els membres 
del Cercle Artístic Malgratenc 
cedeixen les seves obres i amb els 
diners que es recapten ajudem a 
finançar els projectes de Mans 
Unides arreu del món”.

Enguany els diners que es 
recullin a l’arxiprestat de la Tor-
dera es dedicaran a una escola. 

“Totes les parròquies treballem 
amb el mateix objectiu”, explica 
Aubanell.

José A. Fernández, conegut 
com el pare Toño, va fer una xer-
rada sobre el malbaratament dels 
aliments coincidint amb l’exposi-
ció. “El problema no és de manca 
d’aliments, és la seva distribució. 
Al món, es malbarata el 30% dels 
aliments. Amb aquesta quantitat 
es podrien arribar a cobrir les ne-
cessitats de les persones que, ara 
per ara, passen gana”.

L’exposició  es va poder veu-
re al Centre Cultural del Carrer 
Carme. yy

saNta susaNNa

El cap de setmana del 6 al 8 
de març, es va dur a terme una 
concentració de vehicles antics 
a Santa Susanna. Enguany es 
van concentrar més de 30 vehicles 

d’època, els propietaris dels quals 
van gaudir de dos dies del muni-
cipi de Santa Susanna amb visites 
i recorreguts per diferents punts 
de la vila. yy

Oficina de l’estació. Foto aj. Calella

Una imatge del Cyrano publicada al Facebook del CCrp

Xerrada i exposició al Centre Cultural

Cercavila. Foto Yoyo
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Jesucrist Superstar 
CrIstINa MaNChado - Calella

Aquesta Setmana Santa, l’As-
sociació de Teatre Solidari de Ca-
lella (ATSOC) representarà l’obra 
de Jesucrist Superstar.

Jordi Coll, portaveu de l’As-
sociació, explica que els objec-
tius principals són “la solidari-
tat, el que nosaltres fem, ho fem 
amb finalitats benèfiques. Evi-
dentment, també ens belluga les 
ganes de participar en teatre, o 
en activitats culturals al voltant 
d’aquest món. Fer-ho en català 
perquè és un dels nostres princi-
pis i fer-ho per a la gent del poble, 
en aquest cas, Calella.”

La primera obra va ser l’any 
2015, una adaptació de Boscos 
Endins (de Stephen Sonheim). 
El 2016 van presentar Jesucrist 
Superstar.

Ambdues actuacions han ser-
vit per col·laborar amb la Marató 
de TV3 i l’Hospital de Calella.

Els interessats en veure les 
noves representacions de Jesu-
crist Superstar  programades pels 
dies 14 i 16 d’aquest mes d’abril, 
poden comprar de manera anti-
cipada les entrades cada tarda a 
la Sala Mozart. yy

Xerrada d’Oriol ponsatí-Murlà. Foto Yoyo

teatre Solidari a Calella. Foto atSOC

tordera

El 26 de març s’estrenà al Te-
atre Clavé de Tordera PRISMES 
| MIRALLS | BERTRANA, un 
espectacle de creació pròpia em-
marcat en l’Any Bertrana.

L’espectacle té com a rerefons 
la natura com a element essencial 
en l’imaginari de Josafat i també 
com a element característic de 
Tordera, en una proposta de cre-
ació pròpia que combina música, 

dansa, teatre, projeccions audio-
visuals i literatura. 

PRISMES | MIRALLS | BER-
TRANA s’emmarca en la comme-
moració del 150è aniversari del 
naixement de l’escriptor i pintor 
Prudenci Bertrana, fill de Tordera.

Fins el 10 d‘abril, es pot visitar 
a la Biblioteca de Tordera l’expo-
sició “Prudenci Bertrana. L‘ideari 
bàrbar”, produïda per la Institu-

ció Lletres Catalanes, en la qual, a 
través de 4 plafons, es fa un recor-
regut de la vida i obra de l‘autor 
nascut a Tordera.

Des de la biblioteca han com-
plementat aquesta exposició amb 
una mostra bibliogràfica dels 
llibres de Bertrana que tenen a 
la col·lecció local: des dels més 
antics, com l’edició de L’Avenç de 
“Crisàlides” (de l‘any 1907) fins 
als més nous, publicats per l’edi-
torial Edicions de la Ela Gemina-
da, a més d’una mostra de novel-
les que han guanyat el Premi Pru-
denci Bertrana en els últims anys.

Tordera ha estat el primer 
municipi a acollir aquesta mostra 
itinerant.

Aquest mes de març també 
s’ha fet una caminada de gairebé 
16 km pels espais naturals que 

van inspirar Prudenci Bertrana a 
l‘hora d’escriure textos com “Els 
herois” o “Proses bàrbares”. La 
caminada va començar amb el 
paraigua però, un cop a l‘Estany 
de Sils,  el sol ja va fer acte de pre-
sència i va acompanyar els parti-
cipants la resta de la jornada. 

Les paraules de Bertrana es 
van poder escoltar de la mà de 
Joan Borrell.

El comissari de l’Any Bertra-
na, Oriol Ponsatí-Murlà, ha visi-
tat la Biblioteca per inaugurar un 
cicle de xerrades sobre Bertrana. 
El títol de la xerrada ha estat “Lle-
gir Prudenci Bertrana, avui”.

Mes d’abrIl

La figura i l’obra de Prudenci 
Bertrana serà molt present a la 
Fira del Ram, dies 7, 8 i 9 d’abril.

El dia 18 d’abril a la Biblio-
teca hi ha prevista una xerrada 
de Joan Bou Pla sobre el context 
històric del naixement de Bertra-

na amb “La Tercera Guerra Car-
lina a Tordera”.

Dos dies més tard, el dia 20, 
es presentarà el projecte de cons-
trucció de l’Arxiu Històric local 
(Biblioteca) i es projectarà el do-
cumental produït per l’ajutament 
torderenc sobre Betrana (Teatre 
Clavé), acte que es complemen-
tarà amb el lliurament del premi 
de periodisme “Impromptus Pru-
denci Bertrana”.

Per la Diada de Sant Jordi, hi 
ha prevista una lectura oberta de 
textos de Bertrana de les 10 a les 
20 h a l’avinguda dels Països Ca-
talans.

Les activitats tindran conti-
nuïtat a Tordera i d’altres poblaci-
ons catalanes al llarg dels propers 
mesos. yy

La població de Tordera viu amb la màxima 
intensitat l’any Bertrana
Espectacle multidisciplinar, ruta literària, exposició i xerrada entre els primers actes organitzats

«el dia 20 es presentarà un 
documental sobre Prudenci 

bertrana»

«Per la diada de sant Jordi, 
hi ha prevista una lectura 

oberta de textos de l’autor 
torderenc»
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rePortatge

La pobresa és la situació soci-
oeconòmica per la qual la pobla-
ció no pot accedir o disposar dels 
recursos necessaris per satisfer les 
seves necessitats físiques o psí-
quiques bàsiques. Entre les seves 
manifestacions s‘inclouen la fam, 
la malnutrició, l‘accés limitat a 
l‘educació o als altres serveis bà-
sics, com la llum, el gas o l‘aigua. 
Aquest últim vessant és el que 
anomenem pobresa energètica.

A Espanya, cada vegada és 
més gran la preocupació per la 
protecció de les llars en situació 
vulnerable. Segons el III Estudi 
de pobresa energètica de l‘As-
sociació de Ciències Ambientals 
(ACA), 5,1 milions de persones 

a Espanya, l’11% de les llars, són 
incapaços de mantenir el seu habi-
tatge a una temperatura adequada 
a l‘hivern.

Davant aquesta problemàtica, 
Gas Natural Fenosa ha posat en 
marxa a Espanya un Pla de Vulne-
rabilitat energètica per tal d‘inten-
sificar les actuacions que ja venia 
realitzant, sistematitzar la gestió 
dels clients més vulnerables, així 
com reforçar la col·laboració amb 
les entitats del tercer sector i les 
administracions públiques. El pla, 
que preveu més de 20 mesures, 
tant operatives com socials, és 
el primer desenvolupat per una 
energètica espanyola i preveu una 
inversió de 4,5 milions d‘euros 
anuals.

El primer pla contra la pobresa energètica
- Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. En total, inver-
tirà 4,5 milions d‘euros anuals.

- La companyia compta amb més de 400 acords bilaterals amb administracions de tot Espanya, que han permès protegir el 
97% dels clients a Catalunya.

Mesures d’actuació per a clients vulnerables

La companyia ha posat en 
marxa una Unitat d’Atenció a la 
Vulnerabilitat amb l’objectiu de 
fer un seguiment de tots aquells 
casos de clients que puguin tro-
bar-se en situació vulnerable. 
Al costat d’aquesta unitat, la 
companyia ha creat un Grup de 
Gestió de Col·lectius Especials. 
D’aquesta manera, Gas Natural 
Fenosa compta, des de gener 
de 2017, amb un equip d’apro-
ximadament 60 persones dedi-
cades a l’atenció de ciutadans 
vulnerables.

Així mateix, la companyia 
ha activat una línia telefònica 
gratuïta per atendre clients en 

situació de vulnerabilitat (900 
72 49 00). En aquesta línia, dis-
ponible 24 hores al dia i tots els 
dies de la setmana, els agents 
proporcionen assessorament 
a l’usuari segons les seves ne-
cessitats energètiques, revisant 
cada cas detingudament i reso-
lent qualsevol tipus de dubte.

Els clients vulnerables de 
Gas Natural Fenosa, a més de 
tenir garantit el subministra-
ment energètic, disposen també 
de diverses eines per a la seva 
ajuda, com ara que la compa-
nyia ha flexibilitzat el pagament 
dels rebuts, podent fraccionar 
el pagament i oferint als clients 

les quotes que millor s’adaptin a 
les seves possibilitats, sense cap 
quota inicial i sense cap tipus 
d’interès.

La companyia ha reforçat 
també les comunicacions amb 
els clients. Informa 7 vegades 
als clients, a través de cartes 
i telèfon, abans de procedir a 
la sol·licitud d’interrupció de 
subministrament. Així, des de 
la primera carta de devolució 
bancària fins que la companyia 
sol·licita la interrupció de sub-
ministrament transcorren 140 
dies (prop de 5 mesos), molt per 
sobre del que marca la legisla-
ció vigent.

la Fundació gas Natural Fenosa, clau en el projecte

La Fundació Gas Natural Fe-
nosa ha reorientat la seva activi-
tat per donar més pes a les inici-
atives socials, especialment les 
dirigides a pal·liar la vulnerabi-
litat energètica. En col·laboració 
amb diverses entitats sense ànim 
de lucre, la Fundació treballarà 
per buscar alternatives que trobin 
mesures per ajudar a persones 
afectades per la pobresa energè-
tica.

La Fundació Gas Natural Fe-
nosa ha creat una Escola d‘Ener-
gia Social amb l‘objectiu d‘as-
sessorar i formar treballadors de 
les entitats del tercer sector i al 
personal dels serveis socials mu-
nicipals en eficiència energètica.

També desenvolupa una ini-
ciativa de rehabilitació energè-
tica d‘habitatges de col·lectius 
vulnerables. Per a això, l‘enti-
tat està realitzant un estudi per 
determinar quins components i 
mesures de realitzar un habitatge 
per reduir al màxim el consum. 
Un cop obtinguts els resultats, la 
Fundació Gas Natural Fenosa im-
pulsarà la signatura de convenis 
de col·laboració amb les admi-
nistracions públiques o amb els 
propietaris dels habitatges perquè 
implementin aquestes mesures de 
rehabilitació i eficiència energèti-
ca i que les famílies vulnerables 
puguin reduir el seu consum.

Així mateix, la Fundació Gas 
Natural Fenosa ha posat en mar-
xa també un programa de volun-

tariat corporatiu orientat al col-
lectiu vulnerable. Un programa, 
que es desenvolupa en col·labo-
ració amb diferents entitats i que 
inclou l‘assessorament per part 
d‘empleats voluntaris de la com-
panyia energètica, que destina 
part del seu temps a l‘atenció de 
persones vulnerables a la recerca 
de la millor solució per a cada si-
tuació particular.

la companyia ha creat el 
telèfon gratuït 

900 72 49 00 per atendre 
els clients vulnerables

ProaCtIus davaNt la 
Pobresa eNergètICa

Gas Natural Fenosa ha de-
senvolupat des de sempre una 
política proactiva contra la po-
bresa energètica. La companyia 
ha impulsat més de 400 acords 
bilaterals amb administracions 
de tot Espanya, gràcies als quals 
el 97% dels clients a Catalunya 
de Gas Natural Fenosa estan 
protegits davant de situacions 
de vulnerabilitat. Fins a la data, 
aquestes administracions locals 
han informat a la companyia de 
l‘existència de més de 12.000 do-
micilis de clients vulnerables als 
quals no se‘ls ha interromput el 
subministrament.

Contingut elaborat amb la in-
formació de Gas Natural Fenosa.
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blaNes

La Tordera no està morta, 
però cal treballar amb visió de 
conca per millorar-la i preser-
var-la. Aquesta és l’opinió dels dos 
ponents en un acte organitzat per 
la CUP de Blanes amb el títol de 
“Qui ha matat la Tordera?”

Pel biòleg Enric Badosa, la 
Tordera no està morta i aquests 
darrers anys hi ha hagut una certa 
millora, “abans el riu baixava de 
color verd o vermell segons amb 
quins tints treballessin les empre-
ses. No hi havia peixos i això ha 
millorat molt. Tenim motius per 
a ser optimistes però hi ha moltes 
coses per fer”.

Per Noemí Pineda, llicenciada 
en ciències ambientals i com Bado-
sa membre de la Plataforma Preser-
vem el litoral del Maresme, el món 
local ha de liderar les iniciatives de 
millora treballant a nivell de conca 
i no poble a poble. “Jo no crec que 
la Tordera sigui morta. Si ho fos, ja 
no tindria sentit la lluita per millo-
rar-la. La visió ha de ser de conca 
encara que després s’actuï per solu-
cionar problemàtiques més locals”. 

Per Badosa, el problema del 
riu és la quantitat d’aigua que bai-
xa. “El riu porta massa poca aigua 
pel que hauria de ser. Està sobre-
explotat des de la mateixa capça-
lera. La manca d’aigua perjudica 

la flora i la fauna. També cal tenir 
en compte les infraestructures que 
creuen el riu, que no ajuden gens”.  

Per Pineda, caldria replantejar 
els usos per caminar cap a la sos-
tenibilitat ambiental i econòmi-
ca. “Per parlar de futur, s’han de 
qüestionar els usos que hi ha actu-
alment. En cas contrari, es parteix 
d’una base molt prefixada”.

L’acte s’ha organitzat en ple de-
bat sobre la legalització o no d’una 
sèrie de càmpings que han agafat 
terrenys agrícoles per ampliar les 
seves instal·lacions. La CUP defensa 
que aquestes practiques no es po-
den legalitzar de cap manera. yy

Present i futur de la Tordera

la xerrada es va fer a la Sala de plens. Foto Yoyo

                                                       (contingut elaborat amb la informació de la caixa)

Blanes, 23 de març de 2017

CaixaBank va obrir, ahir di-
marts 22 de març al centre 
de Blanes, una oficina del 
seu innovador model Store, 
amb l’objectiu de reforçar el 
seu posicionament a la ciutat. 
L’entitat financera està este-
nent per tot el territori espa-
nyol el nou model d’atenció 
personal que es va iniciar el 
2013 amb les oficines A de 
l’entitat. CaixaBank té avui 
86 oficines d’aquest model a 
Espanya (25 A i 61 Store), fet 
que consolida l’entitat com 
un referent en innovació i en 
qualitat de servei. 

A les comarques gironines 
CaixaBank disposa de set 

oficines nou model: dues 
oficines A  –a Santa Clara a 
Girona ciutat i a plaça de la 
Palmera a Figueres– i de cinc 
oficines Store a Banyoles, 
Olot, Puigcerdà, Palamós i 
Blanes.

Les oficines Store pretenen 
donar resposta als compor-
taments i necessitats dels 
clients actuals i aproximar-se 
al món del comerç “retail”, 
tot millorant l’experiència de 
compra del client dins de 
l’oficina. “L’estètica de l’ofi-
cina és completament dife-
rent a la convencional, de la 
mateixa manera que també 
canvia la relació entre els tre-
balladors i els clients, als qui 
donem tot el protagonisme”, 

comenta Jaume Masana, di-
rector territorial de CaixaBank 
a Catalunya. 

La Store Blanes disposa 
d’una superfície aproximada 
de 450 m2. Compta amb 9 
empleats i es gestionen prop 
de 5.600 clients.

Innovació, transparència i 
proximitat 

CaixaBank aspira amb aquest 
nou model d’oficina a reforçar 
el vincle i la proximitat amb 
els seus clients de Banca de 
Particulars, Banca Premier 
i Privada i Negocis mitjan-
çant un nou model de relació 
que fomenta la innovació, la 
transparència i la proximitat. 

En aquest nou model d’ofici-
na Store es potencia l’aten-
ció personal i la gestió de 
l’autoservei; s’acompanya 
i ajuda al client en l’ús dels 
caixers d’última generació 
situats a l’oficina i en l’ús 
dels dispositius amb accés 
a Línia Oberta per a que els 
empleats se centrin en la 
gestió de les operacions de 
valor. En aquest sentit, els 
clients reben la benvinguda 
a l’entrada de l’oficina per 
part d’un empleat que els 
guia en funció de les seves 
necessitats. 

A més, l’eliminació de les 
barreres físiques permet mi-
llorar la transparència en la 
relació client/empleat, ja que 

es comparteixen continguts 
entre ambdós, augmentant 
la proximitat entre ells.

Així mateix, per a l’atenció 
personalitzada i especialit-
zada que requereixen els 
clients de Banca Premier i 
Banca Privada, l’oficina dis-
posa de zones diferenciades 
que permeten una major pri-
vacitat. 

Reconeixement amb el 
Premi DEC al millor projec-
te de Customer Journey

Les oficines Store són una 
passa endavant en l’estra-
tègia d’innovació de Cai-
xaBank, reconeguda a nivell 
internacional com una de les 
entitats líders en l’aplicació 
de les noves tecnologies en 
els serveis financers. 

El projecte d’oficines Store 
ha estat guardonat amb el 
Premi DEC al Millor Projecte 
de Customer Journey lliurat 
per l’Associació per al Desen-
volupament de l’Experiència 
de Client (DEC). Aquest pre-
mi ressalta l’experiència dife-
rencial que viuen els clients 
de les oficines Store i que 
reforça els principis i valors 
de proximitat, transparència, 
confiança, qualitat i compro-
mís social de CaixaBank.

CaixaBank obre a la ciutat de Blanes una oficina 
del nou model Store
• CaixaBank reforça el seu posicionament a la Selva i a les comarques gironines. L’entitat posa en valor el seu lideratge en innovació 
amb una oficina que prioritza la transparència i proximitat per donar resposta als comportaments i necessitats dels clients. 

 
• L’oficina està ubicada en ple centre de la ciutat, al carrer Joaquim Ruyra, 65.
 
• La sucursal de Blanes és la setena del nou model de CaixaBank a les comarques gironines. 
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40a Fira Mercat del Ram Inditex incrementa 
els beneficis

imatge de l’any passat. Foto Yoyo

inditex té un centre logístic a tordera. Foto Yoyo

antiga oficina de turisme. Foto Yoyo

tordera

La commemoració de l’Any 
Bertrana, el 40è aniversari de la 
Fira del Ram al parc que duu el 
nom de l’escriptor, els 10 anys de 
reconstrucció del pont de ferro i 
els 120 de la seva primera cons-
trucció són alguns dels elements 
indiscutibles del patrimoni local 
que seran presents en una fira que 
aquest any es distingeix per un im-
portant component històric i cul-
tural. La inaugurarà Carme For-
cadell, presidenta del Parlament.

Com a bon aparador econò-
mic i comercial que històrica-
ment ha definit la Fira, aquesta 
vegada també es converteix en 
un indicador de recuperació eco-
nòmica. Prova d’això és que des-
prés de la crisi dels últims temps, 
aquest any  tornen amb força els 
sectors de l’automoció i el de l’efi-

ciència energètica i s’aposta per 
promoure noves activitats que 
prenen embranzida en el sector 
de l’organització d’esdeveniments 
i les celebracions de gran format.

Coincidint amb la recuperació 
del sector de l’automòbil, la Fira 
acollirà una  àmplia representa-
ció de concessionaris de la zona, 
que aposten de nou per la Fira 
del Ram per exposar els seus ve-
hicles amb interessants descomp-
tes i promocions. D’altra banda, 
dissabte a la tarda es reserva un 
espai destacat al recinte per ins-
tal·lar una mostra específica d’ex-
positors catalans relacionats amb 
la mobilitat sostenible i les noves 
tecnologies aplicades a la llar, a la 
jardineria i a la construcció.

També, en la línia de promou-
re noves activitats i atendre les 
necessitats que el mercat demana,  
una altra de les novetats d’aques-
ta edició serà la transformació de 
l’espai Àgora, que es convertirà 
en un punt de trobada per a em-
preses relacionades amb el sector 

de l’organització d’esdeveniments 
i celebracions de gran format. 
En aquest espai, a més d’exposi-
ció d’empreses relacionades amb 
aquesta temàtica, s’hi organitza-
ran xerrades d’assessorament.

Finalment, es manté l’espai de 
degustació de productes de la ter-
ra a través de la Fira de la Brasa, 
amb un nou emplaçament al re-
cinte firal, on s’hi oferirà tasts de 
carns, verdures i embotits cuits a 
la brasa i begudes artesanes. 

Les entitats locals, a través de la 
Mostra d’Associacionisme, seran 
un any més a la Fira per mostrar la 
seva activitat i fer del certamen un 
esdeveniment lluït i participatiu 
amb l’organització de més d’una 
cinquantena d’activitats lúdiques 
per a tots els públics. yy

tordera

Els beneficis nets d’Inditex 
pugen un 10% durant el 2016, fins 
als 3.157 milions d’euros. 

Les vendes del grup van as-
cendir un 12%, fins als 23.311 mi-
lions d’euros i ha fet una inversió 
de 1.432 milions d’euros destinats 
al seu creixement i expansió in-
ternacional. 

En total, el grup ha gene-
rat més de 9.596 llocs de treball 

respecte l’exercici anterior, dels 
quals un de cada quatre a l’Estat, 
i ha obert 279 botigues en 56 mer-
cats, cinc d’ells nous, fins arribar 
als 7.292 punts de venda en 93 
mercats. 

Tordera actua des de fa anys 
com a centre logístic del grup. La 
seu central, però, és a Galícia. En-
tre les marques que té hi ha: Zara, 
Zara Home, Massimo Dutti, Pull 
& Bear, Bershka, Oysho i Stradi-
varius. yy

Es podrà visitar els dies 7, 8 i 9 d’abril al parc Prudenci Bertrana

«en aquesta edició tornen 
amb força els sectors de 

l’automoció i el de l’eficiència 
energètica»

«les entitats locals 
organitzaran una 

cinquantena d’activitats 
lúdiques»

Nova ubicació

Malgrat de Mar

L’Oficina de Turisme de Mal-
grat de Mar s’ubicarà en un local 

de la plaça de l’Àncora.  El trasllat 
es farà aquesta temporada a un 
local que està situat just davant 

d’on actualment hi ha el mòdul 
prefabricat que dona aquest ser-
vei. L‘Ajuntament de Malgrat de 
Mar pagarà 9.100 euros l’any de 
lloguer. Aquest local té 40 metres 
quadrats i fins ara era una botiga 
de records. 

El govern municipal, format 
per JXM, ERC, PDeCAT i CUP, 
va aprovar en Junta de Govern 
Local l’adjudicació del lloguer 
del local. 

En les properes setmanes, es 
portaran a terme els treballs per 
adequar l’espai i convertir-lo en 
l‘Oficina de Turisme. yy

Marihuana
tordera

Un dispositiu de Mossos d’Es-
quadra i Policia Local de Tordera 
permet desmantellar una planta-
ció de marihuana dins d’una casa 
de Tordera. Els agents detenen dos 
homes com a presumptes autors 
d’un delicte contra la salut pública 
en la vessant de tràfic de drogues.

Dins la casa hi havia 1.775 
plantes de marihuana, bosses i 
bidons plens de substància, en to-
tal 40.000 grams amb un valor de 
52.700 euros en el mercat il·lícit.

A banda de la droga, els agents 
també van trobar dues plaques de 
policia i una pistola detonadora. yy
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“Per cada gota de sang, un 
somriure”

Escullera “puntual 
i reversible”

Trajectes

Marató de donants de sang

taula informativa. Foto Yoyo

Col·locació de l’escullera. Foto Yoyo

dues imatges de la jornada. Foto Facebook aj. tordera

Malgrat de Mar

“Per cada gota de sang, un som-
riure”. Aquest és el lema de la cam-
panya que han dut a terme els alum-
nes de 3r d’ESO de l’escola Fonllado-
sa de Malgrat de Mar per difondre la 
campanya de donació de sang que es 
va fer el dimarts, 4 d’abril.

Es tracta d’un projecte de ser-
vei a la comunitat que ha suposat 
una gran implicació dels alum-
nes, segons explica Lluïsa Forroll, 
Cap d’estudis de Secundària, “és 
un tema que s’ha treballat tot el 

curs i els alumnes han demostrat 
una gran implicació”.

Per Forroll, a part d’aconse-
guir que la gent doni sang, el pro-
jecte ha comportat moltes altres 
coses positives, “s’ha treballat en 
grup, han sortit al carrer a parlar 
amb els veïns, han conegut les ne-
cessitats que hi ha de sang, han 
dissenyat el logo, els cartells, han 
organitzat actes...”

També han coordinat el pro-
jecte Núria Gil i Cristina Fors.

Yaiza Rojas, una de les alum-
nes que participa en aquest pro-
jecte, explica que es van plantejar 
diverses propostes de treball. “Hi 
havia la possibilitat de fer alguna 
acció amb la gent gran o millorar 
el nostre entorn...però finalment 
es va escollir promoure una cam-
panya de donació de sang”.

El nombre d’alumnes impli-
cats directament en el projecte 
és de 32. La resta de cursos de 
Secundària, però, també hi han 
col·laborat. yy

Malgrat de Mar

El govern de Malgrat de Mar 
entén que l’escullera que es pre-
veu fer a la zona de càmpings del 
camí de la Pomareda és “una so-
lució puntual i reversible”. 

El comitè de govern de l’Ajun-
tament de Malgrat de Mar s’ha 
reunit a Barcelona amb la cap de 
la demarcació de Costes de l’Es-
tat, Maria Toledano, per aclarir 
dubtes sobre les obres que es fa-
ran a la façana marítima. A la re-
unió també hi  han assistit l’alcal-
de de Blanes, Miquel Lupiañez, 
investigadors del Consell Nacio-
nal d’Investigacions Científiques 
(CSIC) i de la Unitat de Sistemes 
Sociecològics Marins i Costers 
del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB), i la cap de Serveis 
de Projectes i Obres de la demar-
cació de Costes, Ana María Cas-
tañeda.  

El govern municipal de JxM, 
ERC, PDeCat i CUP entén que 
la construcció de l’escullera que 
proposa l’Estat espanyol és “una 
solució puntual i reversible”. El 
govern defensa també que, en 
cap cas, és una solució definitiva 

i sosté que “no es fa per protegir 
cap instal·lació privada, sinó per 
evitar la regressió de la costa”. 

El govern municipal ha re-
marcat que “les persones assis-
tents a la trobada han admès que 
la solució definitiva a la regressió 
de la costa passa per restaurar el 
delta de la Tordera”. “Cal que bai-
xin més sediments de la Tordera 
i aquests arribin de manera lliure 
al mar. Per fer-ho cal la implica-
ció de totes les administracions 
competents, així com de totes les 
parts implicades (des del sector 
privat fins a col·lectius ambien-
talistes)”, s’ha apuntat des del 
govern. 

Des del comitè de govern 
també s’ha destacat que s’ha po-
sat sobre la taula “la necessitat de 
diferenciar aquelles instal·lacions 
que estan més properes de la zona 
deltaica de les que no ho estan; 
tant de Malgrat com de Blanes”.

L’Ajuntament va aprovar en 
el darrer ple de març la creació 
d’una taula de treball per recu-
perar l’equilibri del delta i les 
platges. yy

Malgrat de Mar

El grup de teatre Les Peres 
oferirà el 22 d’abril a Malgrat de 
Mar, Trajectes. Es tracta d’una 
adaptació de l’obra TraVeSías de 
l’Associació LaTEAdeTRO de Ri-
vas Vacimadrid.

Trajectes tracta sobre dife-
rents emigracions que ha patit 
l’ésser humà al llarg de la seva 

història. Es combina el català i el 
castellà.

El preu de l’entrada serà la 
voluntat i tots els beneficis es 
dedicaran a l’Associació Mal-
grat Acull, entitat que treballa en 
l’ajuda dels refugiats.

La posada en escena serà al 
Centre Cultural a les 20 h. yy

tordera

El divendres, 24 de març, un to-
tal de 254 persones es van acostar al 
pavelló dels Països Catalans de Tor-
dera a donar sang.

La jornada va estar precedida 
d’una àmplia campanya de promo-
ció gràcies a la implicació de les en-
titats i associacions del poble.

El lema que s’ha utilitzat ha es-
tat; “La teva sang diu coses. Com-
parteix-les” amb l’objectiu de posar 
de relleu la informació que es pot 
saber d úna persona a partir del 
grup sanguini, com ara de qui pot 
rebre sang, a qui pot donar-ne o 
quins usos pot tenir la seva sang. 

En aquesta ocasió, la marató 
estava dedicada a la difusió dels 
grups sanguinis i la importància 
que tenen alhora de necessitar una 
transfusió de sang. El mateix cap 
de setmana també hi va haver una 
campanya de donació de sang a 
Malgrat de Mar, campanya promo-
guda pels bombers.

Amb relació a la sang i a la im-
portància de donar sang habitual-
ment, cal recordar que una de cada 
10 persones que entra a un hospital 
necessitarà una transfusió sanguínia.

La sang és imprescindible en 
moltes intervencions quirúrgiques 
i per curar malalties digestives, 
l ánèmia o determinats càncers.

De cada donació sé n bene-
ficien com a mínim tres perso-

nes, ja que se ń obté concentrats 
d´hematies, plaquetes i plasma. 
Es pot donar sang més d úna ve-
gada l ány.  Els components de la 
sang caduquen passats uns dies, 
per això és necessari donar-ne de 
forma regular. yy
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Calella s’adhereix al projecte 
“Dones pel Futur”

Aula Calella presenta 
el 3r trimestre

Signatura del conveni. Foto aj. Calella

primera xerrada del 2017 amb Joan Vives. Foto roser ametller

Calella

El projecte “Dones pel Futur” 
pretén donar una major visibili-
tat als projectes d’emprenedoria 
femenina.   

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini; la presidenta de 
l’Associació Catalana de Dones 
Directives i Empresàries, Núria 
Viñas, i la tinent d’alcaldia, Nú-
ria Parella, han signat un conve-
ni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Calella i l’Associació 
per adherir-se al projecte “Dones 
pel Futur”.

“Dones pel Futur” consisteix 
en un programa d’actuacions 
adreçat a dones en situació de 
vulnerabilitat, en situació d’atur, 
interessades en obrir un nego-
ci o bé amb una idea de negoci 
i amb possibilitats reals d’auto-
ocupació. “Busquem dones que 
tinguin un projecte i moltes ga-
nes de tirar-lo endavant”, ha dit 
Núria Viñas, i “dones que vul-

guin consolidar-se empresarial-
ment”, ha afegit l’alcaldessa. El 
projecte inclou formació, tutori-
es personalitzades a càrrec d’una 
mentora, sessions de coaching i 
la possibilitat que les persones 
participants puguin accedir a 
microcrèdits solidaris.

Una de les prioritats de 
l’Ajuntament de Calella és el fo-
ment de l’activitat econòmica en 
general i, en especial, d’aquelles 
iniciatives d’emprenedoria que 
vetllin en tot moment per la 
igualtat d’oportunitats i de gè-
nere, tot oferint suport a aquells 
projectes locals alineats amb 
l’objectiu de dinamitzar l’econo-
mia productiva, social i solidària 
del territori. En paraules de l’al-
caldessa, “l’objectiu és el de pro-
moure la igualtat no només en 
dates destacades”.  

Tal com ha explicat Núria 
Viñas, l’Associació Catalana de 
Dones Directives i Empresàries 

designarà una tutora personal 
que doni suport al grup de per-
sones participants en el projec-
te “Dones pel Futur”, agendarà 
reunions quinzenals per tal de 
garantir l’execució del projecte 
i impartirà càpsules formatives: 
“A través de les càpsules forma-
tives ensenyem comptabilitat, 
màrqueting, plans d’empresa...”. 

El projecte “Dones pel Futur” 
ja compta amb un grup de vint 
dones calellenques que busquen 
aquest suport moral i econòmic 
que les ajudi a tirar endavant 
una idea de negoci. Així mateix, 
es tracta d’un projecte obert: es 
pot demanar més informació 
del projecte a l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
de Calella, presencialment a la 
Fàbrica Llobet-Guri (C/Sant Jau-
me, 339), de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 13.30 h; telefònicament 
al 93 769 72 40, o a través de cor-
reu electrònic a aj035.promocio-
economica@calella.cat yy

Calella

El dimecres, 5 d’abril, co-
mença el tercer i darrer trimestre 
del curs 2016-17 de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària de Calella. 
Ho fa amb una xerrada sobre 
alimentació exòtica: mosques, 
mosquits, aranyes, serps...

La cloenda de l’any serà el 14 
de juny amb una xerrada sobre la 
reforma horària a càrrec del doc-
tor Salvador Cardús.

Les xerrades, per a socis de 
l’Aula, es fan cada dimecres al 
Casal de l’Amistat (18.30 h)

abrIl

-Dimecres, 5
“Alimentació exòtica: mosques,
mosquits, aranyes, serps...”
Dr. August Corominas. Catedràtic 
de Fisiologia Humana de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

-Dimecres, 19
“Ludwig van Beethoven (II)”
Joan Vives. Professor d’Història 
de la Música a l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisual de Ca-
talunya (ESCAC).

-Dimecres, 26
“Egipte Faraònic (V)”
La gran piràmide de Quèops
Xavier Trabal. Economista. Doc-
torand en Egiptologia per la UAB.

MaIg

-Dimecres, 3
“Poder viure segurs en el món 
del demà.”
Dra. Esther Giménez-Salinas 
Catedràtica de Dret Penal de la 
facultat ESADE de la Universitat 
Ramon Llull.

-Dimecres, 10
“Veganisme: el que és i el que no és”
Dra. Núria Almiron Professora 
del Departament de Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra.

-Dimecres, 17
“El món de la veu i els seus colors”
Sra. Mariona Sagarra. 
Cantant (Conservatori del Liceu) 
i compositora.

-Dimecres, 24
“Intolerància, xenofòbia, 
insolidaritat: el pitjor de la 
globalització 2017”
Dr. Pere Vilanova. Catedràtic de 
Ciència Política i de l‘Administra-
ció a la Universitat de Barcelona.

-Dimecres, 31
“Egipte Faraònic (VI)” L’Egipte 
somiat d’Akhenaton i Nefertiti.
Dra. Irene Cordon. Doctora en 
Arqueologia, Història Antiga i 
Medieval per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Prof. del pro-
grama de Màster d’Egiptologia de 
la Universitat de Barcelona.

JuNy

-Dimecres, 7
“L‘anàlisi de la conducta criminal
aplicada a la investigació.”
Xavier Álvarez. Llicenciat en 
Criminologia i escriptor, especi-
alitzat en l’anàlisi de la conducta 
criminal. Professor visitant a la 
Universitat de Barcelona i mosso 
d‘Esquadra en actiu.

-Dimecres, 14
“Posem-nos a l’hora. Les raons d’una 
Reforma Horària a Catalunya”
Dr. Salvador Cardús. Professor de 
la Facultat de Ciències. Polítiques 
i Sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. yy
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El Festival Birrasana celebrarà la seva setena 
edició a Lloret de Mar 

acte de presentació del birrasana. Foto M.a. Comas

lloret de Mar

El Festival Birrasana s’ubica-
rà al passeig marítim de Lloret, 
concretament a l’aparcament de 
Sa Caleta, ocupant una superfície 
total de 4.000 m2, dels quals 1.200 
m2 seran coberts amb una carpa 
de grans dimensions on hi haurà 
les cerveses participants, xerrades 
i activitats complementàries amb 
la cervesa artesana com a eix te-
màtic. L’oferta es complementarà 

amb música en directa, un gran 
espai infantil i altres activitats. 

Després de fer-se sis anys al 
passeig marítim de Blanes, l’es-
deveniment ha canviat de po-
blació. Els germans Kevin i Pep 
Andreu, juntament amb Gregori 
González, organitzadors del Bir-
rasana, han explicat que “el Fes-
tival Birrasana té dues caracterís-
tiques imprescindibles: la cervesa 

artesana i la ubicació arran de 
mar ja que la Costa Brava és el 
nostre aparador. Lloret ens oferia 
ambdues condicions i estem molt 
agraïts a l’Ajuntament per fer pos-
sible que la vila hagi esdevingut la 
seu d’aquesta edició del festival”. 
I han afegit que “es tracta d’un 
festival per a tota la família, on hi 
haurà moltes activitats adreçades 
a la mainada i on també tindrà un 
protagonisme especial la gastro-

nomia a través del maridatge amb 
cerveses artesanes”. 

Els organitzadors també han 
remarcat el caràcter internacional 
del festival, que comptarà amb pro-
ductors internacionals d’Holanda, 
Bèlgica i el Regne Unit, entre altres. 

Jordi Orobitg, regidor de Pro-
moció Econòmica, ha destacat que, 
“fa tres anys que vàrem iniciar el 
projecte del Pla Operatiu amb la 
Generalitat de Catalunya, la Dipu-
tació de Girona i la Mesa Empresa-
rial; els esdeveniments amb un 
valor afegit com és el Birrasana en 
formen part i l’objectiu municipal 
és consolidar-lo i fer-lo més gran”. 

La part gastronòmica del festi-
val comptarà amb l’assessorament 
del xef Toni Romero, del reconegut 
restaurant El Racó de Can Cesc, 
que té una llarga trajectòria amb 
maridatges amb cervesa. 

Jaume Dulsat, alcalde de Llo-
ret, ha tancat l’acte de presentació 
destacant: “Els esdeveniments són 
un producte estratègic per a Llo-

ret i el Festival Birrasana aporta 
autenticitat i singularitat, que és el 
que busquem en els esdeveniments. 
I ha afegit que “les dates escollides 
no són casuals; hem buscat un pont 
que permeti que gaudeixin de la 
fira visitants d’un dia però també 
que sigui un atractiu més per a la 
gent que pernocta a la vila”. 

blaNes

Coincidint amb la presentació 
de Birrasana a Lloret, l’Ajunta-
ment de Blanes va fer pública una 
nota en la que explicava que s’han 
estudiat fins a quatre possibles 
ubicacions alternatives a l’espai 
on s’havia fet fins ara, el passeig 
Cortils i Vieta. El canvi d’ubica-
ció es plantejava per les queixes 
empresarials i polítiques que ha-
via generat el festival.

Tant l’alcalde, Miquel Lu-
piáñez, com la regidora de Promo-
ció de la Ciutat, Dafne Galvany, 
han lamentat que finalment els or-
ganitzadors –l’Associació Birrasa-
na i Cervesa Marina- hagin decidit 
deixar de fer el festival a Blanes. yy

Serà del 29 d’abril a l’1 de maig a Sa Caleta 
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25 anys del Puntet

brindis pels 25 anys. Foto M.a. Comas

CrIstINa MaNChado - lloret

El Puntet de Lloret de Mar ha 
celebrat els seus primers 25 anys 
d’història. Va ser el 13 de març. 
Durant aquell dia es van orga-
nitzar diferents activitats com 
la posada en marxa del Room 
escape, actuacions del mag John 
Herrera, el monologuista Rony 
Comico i una batalla de galls. 
En Josep Maria Barba va tren-
car l’original de la litografia que 
s’havia fet de l’edifici del Puntet 
per commemorar l’efemèride.

El Puntet no va començar al 
local de l’antic escorxador on el 
podem trobar actualment. Fa 25 
anys era tan sols un despatx de 12 
metres quadrats, però que servia 
com a referent d’informació per 
als joves. Al ser un espai tan re-
duït, el van anomenar Puntet.

“Em sento orgullós i puc dir 
que sóc el primer regidor usuari 
del Puntet. A partir dels 12 anys, 
venia i jugava a jocs de taula i de 
rol. Ara és una satisfacció poder 
celebrar els 25 anys”, explica l’ac-
tual regidor de Joventut, Cristian 
Fernández.

Amb les noves tecnologies i 
els smartphones s’han canviat 
algunes de les activitats que es 
feien o, si més no, les han adaptat 

als nous avenços i als nous perfils 
d’usuaris.

“El jovent i les tendències 
canvien bastant. A l’època que 
jo hi anava, es jugava molt més 
a cartes i a jocs de rol. Evident-
ment tot s’ha modernitzat. Es fan 
cursos, ara mateix, de cuina fres-
ca, d’smartphones, de massatges. 
Ens hem adaptat a la demanda 
dels joves i això ha fet que El 
Puntet no es ressentís”, confirma 
Fernández.

el PuNtet de FeNals

L’altre local de què disposen 
el joves es troba a Fenals i aquest 
2017 farà 10 anys que es va in-
augurar. Es va obrir per poder 
abastar tota la part juvenil del 
barri de Fenals i els veïnats del 
voltant. En aquest centre també 
es realitzen diferents activitats i 
cursos per als joves.

“El Puntet de Fenals funci-
ona molt bé. Fenals no deixa de 

ser un barri de Lloret una mica 
allunyat del centre, però amb 
una alta ocupació de gent jove i 
també serveix com espai per al 
jovent. Amb dos locals com Els 
Puntets sempre hi ha activitats i 
sempre hi ha nois allà dins”, con-
clou el regidor.

aNy 2016

Pel que fa al nombre de visi-
tes durant el 2016, van passar pel 
Puntet i El Puntet de Fenals un 

total de 47.000 joves. D’aquest 
total, entre setmana, al Puntet 
un 70% d’usuaris són homes i un 
30% dones, i els caps de setma-
na, un 77% són homes i només el 
23% són dones. El 62% són joves 
menors de 25 anys els dies labo-
rables, xifra que puja fins al 88% 
en festius i caps de setmana.

En el Puntet de Fenals un 
64% dels usuaris són homes i un 
36% dones, i 3 de cada 4 són jo-
ves menors de 25 anys.

Les xarxes socials juguen 
també un paper important. El 
Puntet és a Facebook des de 2012 
i té 2.800 seguidors. A Youtube 
hi ha més de 3.000 visualitzaci-
ons i el servei d’internet ha tin-
gut més de 8.400 visites.

Al llarg del 2016, el Puntet 
s’ha sumat al projecte INJU-
VE+GARANTIA JUVENIL que 
permet la sol·licitud d’inscripció 
al programa de Garantia Juvenil 
al moment facilitant i agilitzant 
tot el procés. Gràcies a aquest sis-
tema ja s’han inscrit un total de 
102 persones en 4 mesos.

També, com a novetat, es va 
crear el primer concurs musical 
SONABUCS amb una participa-
ció de 23 formacions. yy
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Inscripcions MontPhoto 2017Refugiats, per què?

Taller sobre Joan Llaverias 

les xifres. Foto Cristina Manchado

els tallers han tingut una gran acceptació. Foto M.a. Comas

acte de lliurament de premis 2016. Foto M.a. Comas

lloret de Mar

L’Associació MontPhoto de 
Lloret de Mar ha obert la convoca-
tòria d‘inscripcions de la 21a edi-
ció del concurs internacional de 
fotografia de natura MontPhoto.

El concurs premia l‘excel·lèn-
cia en les fotografies. MontPho-
to busca imatges innovadores i 
inspiradores, llocs desconeguts, 
noves visions dels éssers vius, 
comportaments sorprenents o 
reinterpretacions de tot el que ja 
és conegut. Una mirada que do-
cumenti la diversitat, la bellesa, el 
misteri i la fragilitat de la vida al 
nostre planeta.

Les inscripcions es poden pre-
sentar on-line, a través de la pà-
gina web www.montphoto.com, 
fins al proper 30 d‘abril de 2017 
a les 24 hores. El veredicte del ju-
rat s‘anunciarà el proper dissabte 
7 d‘octubre de 2017, a la gala de 
lliurament de premis del concurs 
a Lloret de Mar.

CoM PartICIPar

Les inscripcions es poden en-
viar a través de la pàgina web del 

concurs: http://montphoto.com/
website/participa.asp. La partici-
pació és exclusivament on-line. 
Només s‘accepten fotografies cap-
turades per càmeres digitals (ar-
xiu raw obligatori).

Cada autor pot participar amb 
un màxim de 25 fotografies que es 
poden distribuir lliurement entre 
les onze categories del concurs. 
Per a la beca, es podran presentar 
fins a 10 imatges addicionals.

Les onze categories del con-
curs són: Muntanya, Activitat de 
Muntanya, Mamífers, Aus, Altres 
Animals, Món Vegetal, Paisatge, 
Món Submarí, Macro, Denúncia 
Ecològica i Art a la Natura.

PreMIs

La competició distribueix 
premis per valor de 23.000 euros. 
Són els següents: Beca WWF - 

Fundación Naturaleza y Hombre, 
una dotació de 6.000 euros per a 
un projecte fotogràfic de conser-
vació, i la producció d‘una expo-
sició del projecte becat.

Premi d’Honor MontPhoto 
2017, consistent en 2.000 euros i 
diploma.

Premis a les categories del 
concurs: Un primer premi de 300 
euros i diploma, un premi votació 
popular que consisteix en materi-
al fotogràfic i diploma i 8 menci-
ons d‘honor (diploma). 

Dos premis especials: Comar-
ques de Girona i Lloret de Mar, 
cadascun amb una dotació de 300 
euros i diploma. Quatre premis 
juvenils (de 15-17 anys) i quatre 
premis infantils, fins als 14 anys, 
que obtindran una experiència 
fotogràfica amb Photo Logisthics 
i diploma.

Les fotografies premiades es 
publicaran al llibre Inspirats per 
la Natura 2017 i es podràn veure 
a l’exposició itinerant, que s‘inau-
gurarà a Lloret de Mar l‘octubre 
de 2017. yy

CrIstINa MaNChado - lloret

Lloret de Mar acull l’exposi-
ció “Refugiats, per què?” Gràcies 
a aquesta mostra es pot conèixer 
i debatre sobre les causes i conse-
qüències que inciten a milers d’ho-
mes, dones i sobretot nens a fugir 
del seu país.

Per la fundació FundiPau, da-
vant l’actual crisi de refugiats és 
imprescindible reivindicar el dret 
d’asil, promoure l’acollida i gene-
rar actituds solidàries per a les per-
sones que escapen de la violència 
que hi ha als seus països, però tam-
bé cal treballar sobre les causes que 
porten a aquestes persones a fugir. 

Toni Soler, president de la Fun-
dació FundiPau, diu que “la nostra 
aportació és que no ens podem 
quedar només amb la compassió. 
Els refugiats no són una catàstro-
fe natural, no és una casualitat, és 
un fet que té unes causes i si no ens 

ocupem de les causes, en continu-
aran venint”.   

Per altra banda, OpenArms i 
alguns dels seus voluntaris s’encar-
reguen personalment de treballar 
sobre les costes més afectades pels 
refugiats, en aquest cas el socorris-
ta lloretenc Joel Da Silva explica 
que “estem treballant a Grècia, a 
les costes de Líbia, Trípoli. La si-
tuació és que cada cop hi ha més 
gent enterrada al mar, per dir-ho 
d’alguna manera”.

Da Silva explica també que no 
ha canviat quasi gaire bé res en sis 
mesos. “La meva experiència per-
sonal ha anat a pitjor des de l’any 
passat fins ara. Aquest any al de-
sembre he estat a Grècia després de 
sis mesos. Volia veure de primera 
mà com estava la situació. El que 
em vaig trobar és oblit. Hi havia 
molta gent que seguia en el mateix 
lloc on jo la vaig deixar.” yy

lloret de Mar

Els dissabtes del mes de març 
s’han fet a Can Saragossa una 
sèrie de tallers en què els infants 
han rebut nocions per intentar 
pintar com ho feia Joan Llaverias, 
que deia que el seu secret era pin-
tar “amb aigua de mar”. 

Organitzat des de la Unitat de 
Patrimoni Cultural de l’Ajuntament 
de Lloret, el taller s’adreçava a nens i 
nenes a partir de 6 anys.

Joan Llaverias i Labró (Vilano-
va i la Geltrú, 1865 – Lloret de Mar, 
1938) -de qui el 2015 es va celebrar el 
150è aniversari del naixement amb 
una exposició conjunta realitzada 
per tres entitats: el Museu Obert de 
Lloret, la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el 
Museu Marítim de Barcelona- va ser 
un artista que va excel·lir en el di-
buix i l’aquarel·la. Joan Llaverias és 
considerat el descobridor artístic de 
la Costa Brava, ja que va saber cap-
tar amb gran sensibilitat els paisat-
ges d’aquesta part del litoral català. 
La seva passió pel mar el va llançar a 
recórrer en barca de vela tota la costa 
des de Tarragona fins a Cadaqués i, 
des del mateix moment, a immorta-
litzar-la pictòricament en quadres.

llaverIas I lloret de Mar

L’artista va començar a estiuejar 
a Lloret de manera fidel a partir de 
l’any 1914. Primer, hi va llogar una 
casa al carrer Sant Pere; més tard va 
anar a viure al barri de Venècia, on 

en una època va coincidir amb Josep 
Carner. El lloc que més va pintar va 
ser Santa Cristina, tant la seva platja 
com la processó marítima del 24 de 
juliol. Així ho va plasmar en el qua-
dre titulat La processó de Santa Cris-
tina (1921), que ha esdevingut un 
dels seus quadres més emblemàtics.

L’exposició que homenatja a 
Joan Llaverias s’ha pogut veure 
des de l’estiu del 2015 a Lloret, Vi-
lanova i la Geltrú i el Museu Marí-
tim de Barcelona. Ara ha tornat a 
Lloret, al museu de Can Saragos-
sa, on s’ha muntat amb un format 
diferent, més atractiu, segons ha 
destacat la directora de Patrimoni 
Cultural, Anna Fuentes. “I per tal 
de difondre-la”, ha afegit, “s’ha or-
ganitzat aquest taller infantil”. yy

«els guanyadors de 
MontPhoto 2017 es 

donaran a conèixer el 
proper dissabte 7 d‘octubre 

de 2017»
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Woman purtrait. Habib alzadjali (Oman)

Festimatge 2017

“En trànsit, viatjant per la vida”

Calella

El Festimatge, Festival de la 
Imatge de Calella, celebra la seva 
XII edició de l’1 al 23 d’abril. 

Calella, per tant, torna a ser la 
ciutat de la imatge durant el mes 
d’abril i, un any més, esdevé punt 
de trobada dels amants del cine-
ma i la fotografia. 23 exposicions 
de fotografia, 110 curtmetratges, 
3 tallers de fotografia, 2 sortides 
fotogràfiques i culturals, presen-
tacions de llibres, el Mercat del 
Col·leccionista, sessió de cinema 
9,5 i mostra de treballs realitzats 
amb foundfootage... són algunes 
de les propostes que ofereix el 
FESTIMATGE d’enguany.

El Festimatge va començar 
amb la projecció d’un videoma-
pping sobre la façana de l’Ajun-
tament Vell, realitzat per Marçal 
Mora. Durant l’acte, presidit pel 
president de Foto-Film Calella, 
Xavier Rigola, i l’alcaldessa de 
Calella,  Montserrat Candini, es 
van presentar totes les activitats 
programades. La inauguració 
donà pas a la primera de les ac-
tivitats del Festimatge, l’obertura 

de l’exposició principal, que s’ex-
posa a la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell, “Talibés” de 
Manuel Viola. 

El Festival de la Imatge de 
Calella és l’únic festival de tot 
el món que reuneix cinema i fo-
tografia en un mateix festival, 
i amb una durada tan extensa, 
gairebé tot un mes d’activitats 
relacionades amb la imatge.

Reuneix tres certàmens que, 
originàriament, se celebraven 
per separat: La Trobada Interna-
cional de 9,5 mm, única a Espa-
nya i de les poques que queden 
arreu del món, que aquest any 
celebra la seva 44a edició; el Tro-
feu Torretes de Fotografia, que es 
fa des de fa 41 anys i que és reco-
negut per la Federació Internaci-
onal de Fotografia, la qual cosa 
demostra el seu prestigi, i, el més 
jove de tots, el Trofeu Torretes de 
Curtmetratges, amb 23 anys de 
vida, que destaca per la quanti-
tat de curtmetratges seleccionats 
que projecta durant el festival, 
més d’una tercera part dels tre-
balls presentats.

Enguany, el Festimatge 2017 
celebra la dotzena edició des que 
els tres certàmens s’ajuntaren per 
fer un gran festival. Un projecte 
ambiciós, fet amb el caliu d’un 
grup d’amants de la fotografia i 
el cinema.

Una de les novetats d’aquesta 
edició ha estat l’edició del carnet 
de fidelitat del Festimatge, amb 
el que es vol animar als ciuta-
dans a participar de les diverses 
activitats organitzades. Tothom 
que ho desitgi pot demanar gra-
tuïtament el carnet del Festimat-
ge, que serà segellat cada vegada 
que es participi en una activitat. 
Al final del festival aquest carnet 
es podrà lliurar i, entre totes les 
persones que hagin participat en 
més de 10 activitats, se sortejarà 
una nit per a dues persones a un 
Vilar Rural.

Per primer any, la Trobada 
Internacional de 9,5 elimina el 
seu concurs de cinema en format 
9,5 i farà una projecció de films 
fora de concurs. Aquesta projec-
ció es completarà amb una mos-
tra de treballs realitzats en found 

footage pels alumnes de l’Institut 
Euclides de Pineda de Mar. 

Enguany, el Festimatge con-

tinua amb el Concurs a Insta-
gram que premia la millor foto-
grafia relacionada amb l’edició 
actual. yy

Calella

Calella ha acollit la mostra 
“En trànsit, viatjant per la vida”. 
Es tracta d’una iniciativa de Jo-
ves per la Igualtat i la Solidaritat 
que s’ha pogut veure a la plaça de 
l’Església de la ciutat celellenca. 
Sota el títol d’En Trànsit hi tro-
bem un procés nascut el 2011 en 
el nucli d’un grupet de joves mi-
grants voluntàries on va sorgir la 
necessitat de compartir els seus 
processos migratoris.

Tània Miró, tècnica de Jo-
ves per la Igualtat, explica els 

objectius que es persegueixen. 
“Parlem de discriminació, desi-
gualtats i migració. Coincidint 
en què el mes de març se celebra 
el Dia de la Dona, ho centrem en 
les desigualtats de gènere arreu 
del món. Hi ha diverses realitats 
que donem a conèixer”.

Tània Miró mostra la preo-
cupació que hi ha pel nombre de 
dones que moren a mans de les 
seves parelles o exparelles, “Cada 
dia trobem notícies de violència 
masclista als mitjans de comuni-
cació. Aquest 2017 ha començat 

amb unes xifres molt negatives”

El projecte “En trànsit”  va 
guanyar el 2016 el premi 1% del 
Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya. 

Amb aquest concurs, el Con-
sell Nacional de la Joventut de 
Catalunya destina l’1% del seu 
pressupost anual (4.212,03 eu-
ros) a impulsar un projecte de 
transformació global. En aquesta 
edició, el tema escollit ha estat la 
transformació i resolució pacífi-
ca de conflictes. yy

Obres a la plaça 
Catalunya

treballs inicials. Foto Yoyo

en trànsit a la plaça de l’església. Foto Yoyo

Calella

Entre finals de març i princi-
pis d’abril, la plaça Catalunya de 
Calella ha estat tancada de for-
ma parcial o total per facilitar les 
obres de remodelació. La plaça, 
situada a la intersecció del carrer 
Cervantes amb Bruguera, tindrà 
el parterre central i el mobiliari 
urbà totalment renovat. Es tracta 
d’un dels projectes escollits per 
la ciutadania en els Pressupostos 
Participatius de 2016.

A més d’una renovació estè-
tica, aquestes obres suposaran 

una millora ecològica. Tal com ha 
explicat el regidor de les Àrees de 
Participació i de Medi Ambient, 
Marc Buch, “les plantes que s’hi 
col·locaran tenen un manteni-
ment baix i que no tenen un con-
sum d’aigua gaire elevat”.

El passat dia 5 d’octubre de 
2016, la població de Calella va 
decidir durant els Pressupostos 
Participatius que volien utilitzar 
la partida de 90.000 euros en re-
modelar la plaça Catalunya. La 
proposta va ser la guanyadora ob-
tenint gairebé 350 vots. yy
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca la Cèlia” 
C. Mallorca, 71 - 93 761 09 68
Malgrat de Mar

DomèstiC
Pg. europa, 2 - 93 766 40 89
Pineda de Mar

el Cep
C. ramon turró, 61 
93 765 25 85 - PalaFOllS

el Hogar gallego
C. Ànimes, 73 - 93 766 20 27
Calella

el peix grillat
C. industria, 56 - 638 846 490
Calella

els pesCaDors
C. Platja, s/n - 93 762 63 99
Pineda de Mar

la llar Dels pesCaDors
Pg. Manuel Puigvert 
93 769 71 50 - Calella

la peixateria
C. dr. Vives / C. llobet i guri, s/n
93 769 18 78 - Calella

pepet
av. Montserrat, 43 - 93 767 17 41
Pineda de Mar

pulperia galiCia
C. Creus, 42 - 93 766 43 47
Calella

CARNS I BRASA
Braseria les Caves
C. Jovara, 162
93 769 10 37 - Calella 

Ca la Nuri
C. riera,16 - 93 769 71 93
Calella

CaN marqués
Pg. d‘Hortsavinyà, 14
93 762 45 21 - Pineda de Mar

Casa Carlos
C. turisme, 2 - 93 769 05 74
Calella

el Cortijo
C. ramon turró, 13 - 93 765 47 07
Malgrat de Mar

el galliNer De saNta susaNNa 
Ctra. n-ii Km 673 - 93 767 92 92
Sta. SuSanna

la llar De FoC
C. Àngel guimerà, 119
93 769 19 48 - Calella

la viNya
C. Mossèn Verdaguer,14
93 767 26 25 - Pineda de Mar

ma Brasa
Ctra. n-ii Km 672,5 - 628 585 850
Sta. SuSanna

la HerraDura
av. Bon Pastor, 16 - 93 765 46 94
Malgrat de Mar

WesterN grill
C. Benavente, s/n 
93 769 31 05 - Calella

CUINA 
MEDITERRÀNIA
Bei pepe restauraNt
Pg. Marítim, 24 - 93 765 42 41
Malgrat de Mar

BeltraN 9
Pi. Can Verdalet, C/. d, nau 112 
93 764 35 04 - tOrdera

BoN lloC
C. Jovara, 66 - 93 769 59 60
Calella

BoN repòs
av. dels Pins, s/n - 93 767 84 75
Sta. SuSanna

BoulevarD DoN áNgel
av. del Mar, 14 - 93 767 83 64
Sta. SuSanna

Ca la margariDa
av. Montserrat, 15 - 93 767 12 20
Pineda de Mar

Ca la maria
C. Veïnat Sant daniel, 99
93 764 08 05 - tOrdera

Ca l’aureli 
Pg. Marítim, 3 - 93 767 28 35
Pineda de Mar

Ca l‘esteveNet
C. Major, 38 - 93 762 01 08
PalaFOllS

Ca l’isarD
C. Jovara, 109 - 661 291 373
Calella

Cal NaNo
C. Veïnat de Sant Pere,masia 29
93 764 53 82 - tOrdera

CaN Casellas
C. Veïnat Sant Jaume, 6
93 764 54 77 - tOrdera

CaN Dieta
C. tramuntana, 9
93 764 04 28 - tOrdera

CaN josep
C. dr. Bertomeu, 45
93 762 30 05 - Pineda de Mar

CaN miNgu
Camí ral, 36
93 764 08 66 - tOrdera

CaN miquel
C. riera Capaspre, 4
93 769 27 45 - Calella

CaN pepe’s
C. Monturiol, 116 - 937671622
Pineda de Mar

CaN pruNa
C. Veïnat sant daniel, 98
937640670 - tOrdera

CaN pujol
C. roger de Flor, 6
93 764 04 22 - tOrdera

Casa àustria
C. església, 328
93 766 23 82 - Calella

Casa Feliu
Ctra. n-ii Km 672
93 767 85 52 - Sta. SuSanna

CasaNova
Pg. Marítim, 58
93 765 30 42 - Malgrat de Mar

DaNus
C. ausiàs March, 3
93 764 38 03 - tOrdera

DiagoNal
av. Montserrat,19
93 767 15 02 - Pineda de Mar

el polígoN
C. de l’estany, 8
93 765 36 95 - Malgrat de Mar

FoNDa miquel
C. illes Canàries, 105
93 762 96 07 - Pineda de Mar

guNter’s restauraNt (CaN gil)
C. Puntaires, 9 - 93 767 16 57
Pineda de Mar

iNDalo House
av. del Mar, 19 - 93 767 84 55
Sta. SuSanna

iN-geNi
C. Jovara, 278 - 93 769 35 53
Calella

Keme
C. Ciutadans, 18
616 030 200 - Pineda de Mar

la Bota
C. Blanch, 22 - 93 761 03 42
Malgrat de Mar

la CaNtoNaDa Del CuBaNo
C. església, 2 - 93 762 12 50
Pineda de Mar

la CuiNa D’eN maNel
C. Comtal, 35 - 93 767 06 86
Pineda de Mar

la gàBia
Pg. Manuel Puigvert
93 769 51 85 - Calella

la llar De CaN xamBó
Ctra. n-ii Km 672,5
93 767 88 11 - Sta. SuSanna

la maNDuCa
av. Costa Brava, 142
93 765 47 78 - Malgrat de Mar

la musa Bistrot
C. raval, 10
93 769 19 19 - Calella

la torreta
av. Costa Brava, 79
93 761 05 46 - Malgrat de Mar

la viNya
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 14
93 767 27 53 - Pineda de Mar

LA MASIA TORDERA
C. girona, s/n
93 764 33 66 - tOrdera

l’aNtiC ii
C. del Mar, 22 - 93 762 96 78
Pineda de Mar

l’arrosseria Del CuBaNo
C. abat Oliba, 62 - 93 173 53 43
Malgrat de Mar

l’avi pep
Ctra. n-ii Km-674
93 765 48 45 - Malgrat de Mar

les Ferreres
av. les Ferreres, 12
93 764 06 07 - tOrdera

les palmeres
C. Barcelona, 29 - 93 762 17 09
Pineda de Mar

l’estaNy
C. estany, 2 - 93 761 90 16
Malgrat de Mar

marítim
C. gaudí, 1 - 93 769 70 30
Calella

maritim ii
Pg. Marítim, 24
93 761 23 51- Malgrat de Mar

mas CáNovas
Pg. Hortsavinyà, s/n
607 969 681 - Pineda de Mar

NomaDe
C. del Mar, 13
93 171 71 46  - Pineda de Mar

Nou raNxo restauraNt 
C. Camp Mestres s/n
93 767 85 00 - Sta. SuSanna

oDa Calella
C. anselm Clavé, 146
633 844 304 - Calella

puNta Del riu torDera
Camí de la Pomereda, s/n
93 765 34 81 - Malgrat de Mar

reverter 
C. garbí, 180 - 93 767 19 15
Pineda de Mar

reverter ii
Ctra. n-ii Km - 677
93 762 02 30 - PalaFOllS

rute 
C. Joan Maragall, 55
93 767 07 31 - Pineda de Mar

saBiote
C. Mossèn antoni doltra, 15
93 767 14 40 - Pineda de Mar

saó taverNa
C. Sant Joan, 35
93 769 05 96 - Calella

sis
av. dels Pins, s/n - 93 767 76 41
Sta. SuSanna

sis-B
av. Bon Pastor, 6 - 93 761 18 49
Malgrat de Mar

tHe CaravaN restauraNt
Pg. Marítim, 46 - 93 762 53 36 
Pineda de Mar

tiC-taC
C. Jovara, 3
93 766 08 08 - Calella

traDesCàNtia
Pg. Marítim, 3 - 93 767 23 25
Pineda de Mar

vistamar 
Pg. Marítim, 46 - 93 765 37 13
Malgrat de Mar

MONTADITOS I 
TAPES 
aNtoNio
Pg. Marítim, 17
937654253 - Malgrat de Mar

azor
C.  Creus, 37- 937690659
Calella 

CaN matas
C. ignasi iglesias, 63
93 742 31 36 - Pineda de Mar

el galliNer De Calella   
C. església, 275
93 769 55 02 - Calella

el raCoNet 
illes Canàries cantonada Pl. Can Bel
93 762 71 98  - Pineda de Mar 

el CeNaCHero
Ctra. tordera a Fogars, 29
93 764 57 75 - tOrdera

el Cielo extremeño
C. església, 129
93 769 16 64 - Calella

graNa
C. església, 151
93 766 21 01 - Calella

KleiN 84
C. Sant esteve, 84
93 761 31 86  - Malgrat de Mar

l’arC tapes
Pg. Marítim, 26 639 313 074
Malgrat de Mar

la roDa
Creus, 8
93 769 41 39 - Calella

la tapa teKa
C. Jovara, 165
655 448 284 - Calella

la tasCa j&C
C. Puigverd, 81
93 764 09 15  - tOrdera

pepet 2 taverNa BasCa
av. de la Mercè, 19 - 93 767 16 23 
Pineda de Mar

tapas & WiNe prius vitis
av. del Mar, 14
93 767 83 64 - Santa SuSanna

vInuM nOSTRuM
av. Països Catalans s/n
658 921 745 - Malgrat de Mar

BAR - CAFETERIA, 
PLATS COMBINATS 
I ENTREPANS
àgora
Ptge. Maria aurèlia Capmany, 19
93 761 46 56 - Malgrat de Mar 

aNDrea isaBel
urb. la Vall, esc. B
93 767 87 43 - Santa SuSanna 

Bavaria louNge
C. torrentó de Can gelat, 2
681 322 299 - Santa SuSanna 

BlaNC i Negre
Pl. anselm Clavé, 1 937613247 - 
Malgrat de Mar

BoCateria passaDa 15
C. Passada, 15
93 765 22 63 - PalaFOllS

BoWliNg golF
C. Valldebanador, 1
93 769 49 53 - Calella

CaFè BoHemi
C. desclapers, 12 - 93 765 59 39
Malgrat de Mar

CaN Comas
Pl. Catalunya, 3 - 93 762 15 07
Pineda de Mar

CaN xauBet restauraNt
Ctra. n-ii km 669 - 660 527 722
Pineda de Mar

CaN xeNa
C. església, 314
93 769 06 87 - Calella

Cul De vi restauraNt Celler 
C. Jovara, 2 - 686 298 955
Calella
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el CaFè De l’ateNeu
C. amistat, 14
93 764 19 00 - tOrdera

el CaFè De palaFolls
C. Francesc Macià, 1
93 762 08 55 - PalaFOllS

el gíNjol
C. dr. Bertomeu, 75 - 93 762 51 70
Pineda de Mar

el Nou Bar Del merCat
Mercat municipal
93 769 06 87 - Calella

FaNDiño
C. Sant Jaume, 313
93 769 09 24 - Calella

FraNKFurt 7+13
Pl. de la Bòbila, local 10B
93 767 78 41 - Santa SuSanna

iKeBo
C. Moragas i Barret, 37
93 767 12 51 - Pineda de Mar

K-ñitas
av. Mediterrània, 36
625 302 823 - Malgrat de Mar

Kpi
C. Santiago rusinyol, 97
93 762 69 84 - Pineda de Mar

la BòBila
Pl. de la Bòbila
937678541 - Sta. SuSanna

la BoDega Bar restauraNt
av. del Mar, 12 - 93 767 77 21
Sta. SuSanna

la Caleta “Casa maNolo”
C. torrentó de Can gelat, 6
620 910 871 - Sta. SuSanna

la puNta Del sur
Ctra. tordera a Fogars, 31
93 173 87 61 - tOrdera

la regata
av. rosa dels Vents, baixos
662 081 258 - Santa SuSanna

la riera Calella
C. riera Capaspre, 38
93 766 09 02 - Calella

la riera malgrat
Club tennis Malgrat - 93 761 18 07 
Malgrat de Mar

la torre FraNKFurt
C. anselm Clavé, 97
93 766 28 12 - Calella

lloC 9 
av. Costa Brava, 23
93 762 04 68 - PalaFOllS

loCal soCial
Pl. Catalunya, s/n
93 767 83 42 - Santa SuSanna

mC gregor’s
C. Sant Jaume, 112
93 766 17 34 - Calella

miláN
C. Sant esteve, 53 - 93 761 09 90
Malgrat de Mar

Núria
C. Sant esteve, 46 - 93 765 48 83
Malgrat de Mar

opeN sports CaFè
C. dr. Bertomeu, 70
93 767 18 04  - Pineda de Mar

puNt De troBaDa la FariNera
Ctra. gi-512 km 521
93 764 54 39 - tOrdera

saNt joaN
C. Sant Joan, 91
93 766 13 42 - Calella

styl CaFè
C. Montagut,17
93 767 92 96 - Santa SuSanna

village Bar
av. del Mar, 3
93 767 70 46 - Santa SuSanna

NIT I COCTELERIA
777 CluB De mar
Pg. de Mar, s/n - 93 769 08 61
Pineda de Mar

aloHa
C. torrentó de Can gelat, l8
667 573 825 - Santa SuSanna

jaDa
Ctra. n-ii, Can gelat
93 767 83 01 - Santa SuSanna

la mar BoNiCa
av. dels Pins,1 
93 765 38 09 - Malgrat de Mar

magma
C. Mèxic, 4 - 630 428 381
Pineda de Mar

maui BeaCH CluB
av. dels Pins, 33
678 335 801 - Malgrat de Mar

mooN restauraNt
C. Sant esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID
BasiliCo pizzeria
av. Costa Brava, 30
93 765 74 41 - PalaFOllS

el Corral Del pollo
Ctra. accés Costa Brava, Km-2,2 
93 765 21 79 - PalaFOllS

la CuiNa D‘eN titet
Camí ral, 20
93 128 09 15  - tOrdera

MAMA jAnnA
C. Sant Jaume, 112
93 769 26 25 - Calella

mC DoNalD's Calella
C. riera Capaspre, 12
93 766 40 67 - Calella

mC DoNalD's saNta susaNNa
Ctra. n-ii km 672 - 93 767 70 26
Sta. SuSanna

MENJARS
EXÒTICS 
aBuri susHi
C. romaní, 38
93 193 23 81 - Calella 

Burger CluB
av. del Mar, 16 - 93 767 80 60
Sta. SuSanna

CaNtiNFlas & grouCHo's 
C. riera, 20- 93 766 09 91 
Calella

eet CaFé lisa
C. torrentó de Can gelat, l7
678 003 155 - Santa SuSanna

jorDi's Bar
C. Sant Josep, 20
93 769 34 91 - Calella

KiNg’s taverN
av. del Mar, 22
93 767 81 86 - Santa SuSanna

la graN muralla
C. abat Oliba, 7 - 93 765 40 52
Malgrat de Mar

la pèrgola
av. del Mar, s/n - 93 767 83 70
Sta. SuSanna

luNa gauCHa
Pl. ajuntament, 8
93 769 19 46 - Calella

maCaNuDo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella

mariNa
C. turisme, 22
93 766 14 40 - Calella

moliNa Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella

Nou WoK
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. SuSanna

palaCio De orieNte
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 5
93 762 44 86 - Pineda de Mar

pepe pollo
Pl. europa, s/n
93 767 70 90 - Sta. SuSanna

sapore D'italia
C. Sant Joan, 66
93 766 11 62 - Calella

PIZZERIES
DoN Carlo restauraNt pizzeria
C. Sant Josep, 36
93 766 15 47 - Calella

Casa Nostra pizzeria
C. Jovara, 94 
93 769 06 77 - Calella

DolCe vita pizzeria 
C. Josep M. de Segarra, 27
93 762 51 61 - Pineda de Mar

el BalCoNet pizzeria  
Pl. Major, 19
93 762 01 00 - PalaFOllS

il veNeCiaNo pizzeria  
av. del Mar, 16 - 93 767 82 11
Sta. SuSanna

la maDuixa
Pg. Marítim, 62 - 93 765 33 79
Malgrat de Mar

Nolo pizzeria
C. Sant esteve, 61 - 93 765 46 59
Malgrat de Mar

roma pizzeria
C. Sant esteve, 52 - 93 765 53 66
Malgrat de Mar

CUINA D’AUTOR 
CaN Formiga
C. església, 104 - 93 767 17 35
Pineda de Mar

el reBost Del BisBe
C. Valldebanador, 39
93 766 12 01 - Calella

la taverNa
C. Ciutadans, 15 - 93 767 00 78
Pineda de Mar

muNiesa espai gastroNòmiC
C. Carme, 12 - 692 685 059
Malgrat de Mar

saFrà
C. del Mar, 43 - 93 767 17 77
Pineda de Mar

viCtor troCHi restauraNt
C. Sindicat, 24
93 765 22 39 - PalaFOllS

esPaI reservat Per al 
seu establIMeNt

972 33 45 00
23 € al mes

 · El fogó de la Marina ·

Arriba la Setmana Santa i us proposem uns deliciosos postres de la 
cuina tradicional.

INGREDIENTS (per a 4 persones)

- ½ l de llet sencera
- 100 g de sucre
- 40 g de midó de blat de moro
- La pell d’una llimona

- 1 branca de canyella
- Per l’arrebossat: Oli d’oliva, 
1 ou, farina, sucre, i canyella 
en pols.

PREPARACIÓ:

Posem al foc 300 ml de llet. La 
resta, a la nevera. Convé que 
estigui ben freda. Afegim el su-
cre, la pell de la llimona i la 
branca de canyella. 

Quan comenci a bullir, la tapem 
i deixem reposar 15 minuts.
Colarem la llet i la posarem en 
un cassó. 

Dissoldrem el midó de blat en 
la  llet freda i ho incorporarem 
al cassó de la llet perquè cogui 
a foc lent. No deixarem de re-

menar fins que espesseixi, (uns 
15 o 20 minuts). Ho aboquem 
en un motlle perquè es refredi, 
tapat amb paper film i ho deixa-
rem a la nevera 4 o 5 hores.

Ara és el moment de tallar-ho a 
quadradets, els arrebossarem 
amb farina i ou i els fregirem en 
oli ben calent. Els passarem per 
paper absorbent per eliminar 
l’excedent d’oli, i els tornarem a 
arrebossar, ara amb la farina i 
canyella en pols.

Que aprofiti, i feliç Setmana Santa!
Manoli Bustamante

Llet fregida
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Malgrat de Mar

El regidor de Salut Comu-
nitària, Jofre Serret, s’ha reunit 
amb el gerent de la Regió Sani-
tària de Girona, Miquel Carre-
ras per parlar de l’ampliació del 
CAP. En aquesta reunió, Mi-
quel Carreras ha explicat que el 
pressupost de la Generalitat per 
a aquest 2017 inclou la redacció 
del projecte per ampliar el CAP 
de Malgrat de Mar i que les obres 
començaran el darrer trimestre 
del 2018. 

Jofre Serret ha explicat des-
prés de la reunió que, “els barra-
cons seran eliminats i l‘ampliació 

del Centre d‘Atenció Primària es 
farà construint un pis a sobre de 
l‘edifici actual en forma d’L”. El 
regidor ha detallat que “l’ampli-
ació suposarà també un incre-
ment dels serveis que prestarà 
l’equipament de salut, com seria 
el de medicina de rehabilitació”.

El regidor de Salut Comuni-
tària també ha afirmat que els 
pressupostos d‘enguany de la 
Generalitat de Catalunya -enca-
ra pendents d‘aprovació- inclo-
uen una partida per a la redac-
ció del projecte d‘ampliació del 
CAP de Malgrat. La previsió del 
govern català és que les obres 
es puguin posar en marxa l‘any 
vinent, possiblement en el darrer 
trimestre. 

D’altra banda, Jofre Serret ha 
explicat que a la reunió també 

s‘ha parlat que el Departament 
de Salut de la Generalitat té en 
marxa un pla d’ordenació d’aten-
ció continuada i urgent, que serà 
el que determinarà quins són els 
centres que hauran d’estar oberts 
les 24 hores. En aquest sentit, 
Serret ha manifestat que “s‘està 
estudiant una reforma horària de 
les urgències”. El regidor ha vol-
gut fer una crida a la ciutadania a 
fer ús del 061, que funciona les 24 
hores els 365 dies l‘any. Aquest 
servei, “si és necessari, adreça 
el ciutadà al centre de salut més 
adient o bé activa un metge a 
domicili, una ambulància o un 
helicòpter medicalitzat del SEM 
per atendre’l”. yy

la selva - MaresMe

Residències geriàtriques del 
Maresme i la Selva ja poden ac-
cedir a l’historial clínic dels seus 
residents des del propi centre.

La meitat de les 12 residèn-
cies geriàtriques que depenen de 
l’àrea d’inf luència dels centres 
d’atenció primària de la Corpo-
ració de Salut del Maresme i la 
Selva (CSMS) ja disposen d’ac-

cés a la història clínica electrò-
nica dels seus residents des de la 
mateixa residència.

Són unes 650 places de les més 
de 900 totals distribuïdes entre 

Calella, Malgrat, Palafolls, Lloret 
i Tossa i l’accés permet una millor 
comunicació i coordinació entre 
l’equip de suport que hi destina la 
Corporació, i els professionals de 
les residències.

Aquest equip de suport està 
format per un metge geriatra i 
una infermera formada en geri-
atria que es desplaça periòdi-
cament a les residències per fer 
el seguiment dels pacients més 
complexos i per atendre les de-
mandes dels professionals de les 
residències. 

Moltes de les proves que ne-
cessiten els pacients es realitzen 
directament en aquests centres, 
evitant desplaçaments inneces-
saris. 

L’equip també actua gestio-

nant i agilitzant aquelles visites 
i proves que s’han de fer neces-
sàriament a l’hospital.

La CSMS disposa d’una his-
tòria clínica informatitzada que 
s’ha anat desenvolupant al llarg 
dels últims 10 anys i que és comú 
i accessible a tots els seus Centres 
d’Atenció Primària (CAP), hospi-
tals i centres sociosanitaris. Ara, 
s’hi ha pogut també permetre 
l’accés a les residències a partir 
del cens de pacients de cada cen-
tre. Actualment, s’està treballant 
perquè la resta de residències pu-
guin disposar de les connexions 
necessàries, ja que, d’aquesta ma-
nera, els professionals assistenci-
als autoritzats poden consultar els 
resultats de les proves realitzades, 
el pla de medicació o accedir als 
cursos clínics dels professionals 
que segueixen els pacients. yy

Les obres del CAP començaran l’any vinent

Historials clínics més propers

entrada del Cap. Foto Yoyo

professionals de la residència la Maresma. Foto CSMS

«els barracons seran 
eliminats i l‘ampliació es farà 
construint un pis a sobre de 

l‘edifici actual»

«el regidor de salut 
Comunitària fa una crida a 

utilitzar el 061»

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90

«hi participen residències 
geriàtriques de Calella, 

Malgrat, Palafolls, lloret i 
tossa»

«Moltes proves es realitzen 
als mateixos centres evitant 

desplaçaments»
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Moment de treure un ciclomotor. Foto Yoyo

 Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo

DeixallesManifestació en defensa de 
la Sanitat Pública blaNes

Ports de la Generalitat pro-
mou una neteja del fons marí al 
port de Blanes. 

La neteja subaquàtica del port 
de Blanes serveix per recuperar 
materials i sensibilitzar entitats, 
usuaris i ciutadans en la protecció 
del medi ambient i el bon ús de les 
instal·lacions portuàries. Segons 
explica el gerent de Ports de la Ge-
neralitat, Joan Pere Gómez, “en el 
fons marí hi ha de tot: pneumà-
tics, un ciclomotor, xarxes, restes 
d’embarcacions, llaunes...”

La neteja la fa una empresa 

especialitzada. “Inicialment, era 
una tasca que feien voluntaris, 
però cal especialistes per treure 
segons quins objectes”, apunta 
Gómez.

Aquesta actuació s’emmarca 
en la política ambiental de Ports, 
que disposa de les certificacions 
ISO 14001 i EMAS a totes les ofi-
cines i les instal·lacions portuàri-
es del litoral català. 

Segons Gómez, “cal consci-
enciar la societat que el mar ha 
d’estar net. No es pot fer una ne-
teja cada any i treure tota mena 
d’objectes”. yy

blaNes

La manifestació es va fer el 
segon diumenge de març al matí, 
amb sortida del passeig de Mar de 
Blanes i final a l’Hospital Comar-
cal de la Selva. Hi va haver una 
parada a l’ambulatori del carrer 
Sebastià Llorens, tancat a les nits 
i festius.

Des de la Plataforma Junts per 
la Sanitat, asseguren que les urgèn-
cies es col·lapsen de manera habi-
tual i exigeixen que es retorni a un 

model totalment públic. La presi-
denta de l‘associació, Dolores Flo-
res, demana que s‘obrin les plantes 
de l’Hospital que estan tancades i 
que els dos Centre d‘Atenció Pri-
mària (CAP) que hi ha al municipi 
tornin a obrir 24 hores, com passa-
va fins al 2012, quan es va retallar 
el servei. 

Flores ha destacat que el cas 
de la nena de vuit anys, que va 
morir a l‘Hospital de Blanes per-
què no es disposava d‘una ambu-

lància pediàtrica, és la gota que ha 
fet vessar el got.

Flores ha assegurat que si es 
continua privatitzant seguiran 
fent accions i, si cal, aniran al Par-
lament o al Congrés. 

La protesta ha comptat amb el 
suport de la Plataforma d‘Afectats 
per la Hipoteca (PAH) i de la Ma-
rea Blanca, a més de partits polítics 
com ICV i Podem. Hi havia veïns 
de Blanes i de Lloret de Mar.  yy
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lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret ha ins-
tal·lat sis minideixalleries urba-
nes per a la recollida selectiva de 
residus especials de petit format. 
Són unes estructures que dispo-
sen de diverses bústies indepen-
dents per a l’emmagatzematge de 
petits residus especials: piles, ba-
teries de mòbil, bombetes, CD i 
cassets, entre d’altres.

El regidor de Medi Ambient, 
Jordi Orobitg explica que “estan 

pensades per facilitar la tasca de 
reciclar molts residus que habitu-
alment guardem en els calaixos 
de casa sense saber-ne què fer, 
complementant el servei que ja es 
venia oferint des de la Deixalleria. 
La ciutadania hi podrà dipositar 
piles, bateries de mòbil, bombe-
tes, CD, DVD, disquets, cassets, 
cartutxos d’impressora, petits 
aparells elèctrics i electrònics 
(mòbils, calculadores...)”.

Aquestes minideixalleries 

s’han finançat a través de l’em-
presa concessionària del servei de 
recollida de residus, GBI Serveis, 
SAU, atenent a una de les obliga-
cions contractuals d’aportar cert 
import anual per ser destinat a 
campanyes de sensibilització.

La valorització d’aquests resi-
dus, a més de beneficis ambien-
tals, representa un ingrés econò-
mic per a l’Ajuntament com a re-
sultat de la comercialització dels 
residus gestionats. yy

blaNes

Els Mossos d‘Esquadra han 
denunciat el responsable d’un 
establiment per joc il·legal i pro-
moure la venda d‘alcohol. 

L‘establiment obsequiava els 
clients que adquirien consumici-
ons amb fitxes per a la ruleta que, 
a la vegada, permetien obtenir 
més begudes de premi.

Les infraccions es van detec-

tar durant una inspecció rutinà-
ria que van fer els efectius de la 
Unitat Regional de Policia Admi-
nistrativa (URPA). Els agents van 
detectar que hi havia una taula 
de joc tipus ruleta americana 
(només autoritzada en casinos) i 
una treballadora que exercia de 
crupier. Els mossos van aixecar 
acta de les infraccions detectades 
i van decomissar la taula de joc, el 
cilindre i les fitxes. yy

Sis noves minideixalleries Denunciat per joc 
il·legal 

Una de les noves minideixalleries. Foto aj. lloret

ruleta intervinguda. Foto Mossos d’esquadra

lloret de Mar

Manifestació a Lloret de Mar 
per reclamar que es mantinguin 
els 90 llocs de feina dels Hotels 
Marina Sand i Sun Village, que 
van ser clausurats l‘estiu passat 
després de comprovar que s’havi-
en punxat els serveis bàsics. 

Els sindicats admeten que ara 
mateix “pinten bastos” perquè 
aquests dos establiments puguin 
treballar a l‘estiu i creuen que el 
conflicte acabarà als tribunals. El 
secretari general del Sindicat In-
tercomarcal de Comissions Obre-
res de Serveis de les Comarques 
Gironines, Josep Maria Montal-
ban, denuncia que la situació dels 
treballadors “és molt complicada”. 

“Normalment començaven a tre-
ballar per Carnestoltes i ara no sa-
ben ni si treballaran a l‘estiu”. 

La manifestació ha transcor-
regut sense cap incident des de la 
plaça de la Vila fins a l‘Hotel Mari-
na Sand –antic Selvamar- on s‘ha 
llegit un comunicat on els mani-
festants han reclamat el manteni-
ment dels llocs de feina i també 
han denunciat la “gestió mafiosa” 
per part de les diferents empre-
ses que han s‘han ocupat dels dos 
hotels durant els últims anys. “Els 
gestors han estat més preocupats 
en guanyar diners a curt termini 
que no pas de fer bé la feina i de 
manera responsable”, ha criticat 
Montalban. yy

90 llocs de treball 
en perill

punt de sortida, plaça de la Vila. Foto M.a. Comas
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blaNes

L’Institut Sa Palomera de Bla-
nes ha celebrat els 15 anys dels 
cicles formatius d’informàtica. 
Concretament, el 15è aniversari 
de la implantació del Cicle For-
matiu del CFGS (Cicle Formatiu 
de Grau Superior) d’Adminis-
tració de Sistemes Informàtics 
en Xarxa, i el 10è aniversari de 
la implantació del CFGM (Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà) de Sis-
temes Microinformàtics i Xarxes. 
L’Institut Sa Palomera de Blanes 
és l’únic centre de referència en 
aquest tipus d’estudis a la zona 
compresa entre Tossa de Mar i 
Calella, per tant, reuneix alum-
nes de diverses poblacions de la 
Selva i el Maresme.

Ho ha fet amb tres dies d’ac-
tivitats adreçades als alumnes, 
exalumnes i empreses col·labora-
dores.

El coordinador del cicles, Jor-
di Aparicio, explica que, “els ini-

cis van ser complicats, però que 
en aquests moments els cicles ja 
estan totalment consolidats”.

Hi va haver tallers i un con-
curs de correcurts adreçat als 
alumnes de primer.

També es van programar una 
sèrie de xerrades d’exalumnes 
i empreses col·laboradores per 
acabar amb l’acte institucional 
de commemoració.

Aparicio remarca que la in-
formàtica “és present a la majoria 
d’aspectes de la vida. Per aquest 
motiu, aquests dies s’ha parlat de 
present, però també de futur”.

En aquests anys hi ha hagut 
250 graduats i un total de 140 
empreses han col·laborat acollint 
alumnes en pràctiques.

la MàquINa del teMPs

Segurament tothom té la seva 
pròpia experiència sobre la ràpi-
da evolució que pateix constant-
ment el món de la informàtica. 
Però potser el què no sap molta 
gent és que els primers indicis 

d’aquesta ciència es remunten 
molt lluny en el temps, al 1932, 
quan Gustav Tauschek va inten-
tar a Àustria el tambor magnètic, 
una de les primeres memòries de 
computadora que emmagatze-
mava dades. 

A partir d’aquí, en els anys 
successius van anar posant-se en 
marxa nous avenços com ara el 
disc magnètic, les targetes per-
forades, els circuits integrats o 
internet en obert, fixant les ba-
ses de l’evolució fins arribar a 
l’actualitat. Per tenir una idea 
molt més real, alumnes i profes-
sorat dels cicles d’informàtica de 
l’Institut Sa Palomera han ela-
borat una interessant exposició 
que es pot visitar amb caràcter 
permanent a les seves instal·laci-
ons. Amb el nom La Màquina del 
Temps, la mostra recull aparells 
i material que en el seu moment 
van ser revolucionaris i ara han 
esdevingut obsolets. yy

15 anys dels cicles formatius

Una de les moltes xerrades que es van organitzar. Foto Yoyo

«un total de 140 empreses 
han col·laborat acollint 
alumnes en pràctiques»

«el centre disposa d’una 
exposició permanent on es 
pot comprovar la constant 
evolució de la informàtica»

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 089 090
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saNta susaNNa

Santa Susanna va registrar el 
2016 una de les millors tempora-
des turístiques dels darrers anys. 

Santa Susanna va rebre apro-
ximadament 422.000 viatgers, 
que van generar 2.959.600 per-
noctacions. 

Els establiments turístics con-
firmen una reactivació econòmi-
ca amb un increment del 7% en 
ingressos turístics (compostos 
per la despesa en allotjament més 
serveis complementaris en el ma-
teix hotel). A més, cal destacar la 
durada de la temporada turística, 
amb ocupacions per sobre del 

70% des del febrer fins al novem-
bre (del 90% al 100% entre juny i 
agost). 

 
Els perfils dels turistes que vi-

siten Santa Susanna són molt di-
versos, des de turisme esportiu a 
viatges de l’Imserso, si bé destaca 
sobretot el turisme familiar. 

En temporada alta, a partir 
del juny, els turistes provenen 
principalment d’Holanda, Bèlgi-
ca, França, Regne Unit, Espanya, 
Rússia i Alemanya. Acostumen a 
quedar-se una mitjana de 7 nits i 
destinen els dies a passejar/cami-
nar, descansar/relaxar-se, anar a 
la platja, anar de compres i a les 
activitats esportives. 

 
Cal destacar que segons les 

enquestes recollides l’any passat 

per la Diputació de Barcelona, 
la destinació està valorada amb 
8,3 punts (d’un barem de 1 a 10), 
una nota per sobre de la mitjana 
de la demarcació de Barcelona. 
De fet, un 55% dels turistes de 
Santa Susanna ja havien estat 
anteriorment al municipi, men-
tre que un 7,8% l’han visitat més 
de 10 vegades. 

Santa Susanna concentra gai-
rebé un terç de les places hotele-
res del Maresme i s’estima que 
registra quasi un 30% de les per-
noctacions de la marca Costa de 
Barcelona. yy

PINeda de Mar

L‘Ajuntament de Pineda de 
Mar impulsa una campanya de 
captació de pisos buits per desti-
nar-los a lloguer social. El consis-
tori pinedenc garanteix el cobra-
ment del lloguer durant la vigèn-
cia del contracte d’arrendament.

Hi haurà ajuts de fins a 500 
euros per a l’adequació de l’habi-
tatge en cas que sigui necessari, 
entre d’altres ajudes.

Sota el nom “Tens un pis 
buit, dóna-li vida!”, el progra-

ma vol alliberar habitatges buits 
o permanentment desocupats 
del municipi per ampliar el parc 
d’habitatge públic de lloguer so-
cial i d’aquesta manera, donar 
resposta a la demanda creixent 
d’habitatge a preus assequibles. 
La mobilització de pisos buits 
és conseqüència de les línies de 
treball que s’estan portant a ter-
me des de l’Oficina d’Habitatge 
Municipal adscrita a la regidoria 
d’Habitatge per prevenir la pèr-
dua d’habitatge o donar atenció 
en cas que es produeixi un des-
nonament.

Segons dades de l’Idescat del 
2011 a Pineda de Mar hi ha un 
8,7% de pisos buits, uns 1.424 
habitatges, la majoria dels quals 
propietat de gent gran. 

És per això que la campanya 
inclou xerrades informatives als 
dos Casals d’Avis (Pineda Cen-
tre i Poblenou) i a les residènci-
es de la tercera edat que hi ha al 
municipi en col·laboració amb la 
regidoria de Gent Gran del ma-
teix Ajuntament de Pineda de 
Mar. yy

PalaFolls

La Biblioteca de Palafolls 
ha celebrat el desè aniversari. 

Es tracta d’un servei ubicat en 
un edifici dissenyat per l’equip 
Miralles-Tagliabue EMBT, que 

porta precisament el nom d’En-
ric Miralles.

La biblioteca es va inaugurar 
el 2007. Un feix de murs exte-
riors de poca alçada i traçat ir-
regular, fets de formigó i maons, 
s’entrecreuen generant espais 
intermedis en els quals el jardí 
agafa una dimensió més do-
mèstica. Un seguit de cobertes 
amb formes ondulades, també 
irregulars, queden suspeses so-
bre els murs i generen àmbits de 
recolliment, tancats amb vidre. 
Les estances interiors queden 
definides per aquests elements, 
murs i cobertes, i alhora quali-
ficades per bigues metàl·liques 

i pilars que apareixen de forma 
aparentment caòtica.

L’aniversari s’ha celebrat 
amb una sèrie d’actes pensats 
per als usuaris més joves: amb 
una xocolatada, inf lables, la 
presència de la Colla de Gegan-
ters i capgrossos, l’hora del con-
te i màgia.

Josep Maria Simon, director 
de l’equipament des del primer 
dia, ens parla d’aquests deu 
anys, “tenim una bona assistèn-
cia d’usuaris, n’hi ha de totes les 
edats. Potser al principi venia 
més gent, però estem satisfets de 
les xifres actuals”.

A l’hora de programar els 
actes commemoratius es va 
creure que el millor era fer-ho 

tot en un dia, “ es va creure que 
era la millor manera de comme-
morar aquesta efemèrides, tots 
els actes en un mateix dia”.

De cara el futur, es manté 
l’objectiu inicial, “promocionar 
la lectura entre petits i grans”.

Coincidint amb els deu anys 
s’han fet públiques algunes 
xifres d’aquests anys: visites 
(233.000), préstecs (146.000), 
usuaris de préstec (9.900) i acti-
vitats (1.130). Pel que fa al fons, 
hi ha 23.275 llibres, 2.210 CD de 
música i 2.365 DVD. yy

imatge aèria de Santa Susanna. Foto web aj. Santa Susanna

Cartell promocional de la campanya

Hora del conte. Foto Yoyo

Santa Susanna frega els 3 milions de pernoctacions

Lloguer social a Pineda

10è aniversari de la Biblioteca Enric Miralles

«un 55% dels turistes ja hi  
havien estat anteriorment»

«hi ha hagut un increment 
del 7% en ingressos 

turístics»

«l’aniversari s’ha dedicat als 
més joves»

«en deu anys, l’equipament 
ha tingut 233.000 visites i 

s’han fet 146.000 préstecs»
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salut

dr. Josep Marès bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

dr. JoseP Marès berMúdez , Pediatre

Els propers dies 12 i 13 de 
maig, Blanes acollirà la 
XXIII Reunió Anual de la 

Societat Catalana de Pediatria. 
Representants dels equips pedià-
trics de les comarques de la Selva 
i Alt Maresme,  tan els que de-
senvolupen la seva tasca en l’àm-
bit públic com en el privat, hem 
treballat conjuntament amb ri-
gor, serietat i il·lusió per preparar 
aquest esdeveniment de caire na-
cional en el que participaran gran 
part dels pediatres de Catalunya. 
L’objectiu de la reunió és debatre 
sobre els nous coneixements en  
el camp mèdic de la pediatria, les 
noves tecnologies diagnòstiques i 
terapèutiques, els canvis epidemi-
ològics de les malalties que obli-
guen a replantejar i actualitzar 
les estratègies preventives com la 
vacunació infantil, i l’anàlisi de la 
viabilitat per dur a terme la incor-
poració de tots aquests avenços en 
la praxis diària, a fi de continuar 
garantint una atenció pediàtrica 
d’alt nivell pels nostres nens i les 
seves famílies.

I per això la Societat Catalana 
de Pediatria vol, amb la seva pre-
sència a Blanes, aprofitar l’opor-
tunitat per apropar-se a tota la 
ciutadania de la nostra vila. Per 
fer-ho hem organitzat, durant 
l’estada de la pediatria catalana a 
Blanes el dia 12 de maig, activitats 
que els pediatres considerem d’es-

pecial interès i rellevància dirigi-
des als nens, als pares i mares, als 
mestres i a totes les persones que 
hi estiguin interessades. 

El 12 de maig al matí es durà 
a terme un taller d’aprenentatge 
de suport vital bàsic per a nens, 
en el que participaran alumnes 
de 6è de primària de les escoles 
de Blanes. Aquest taller estarà im-
partit per membres del Comitè de 
Reanimació Cardiopulmonar de 
la Societat Catalana de Pediatria 
amb el suport de professionals 
del Servei d’Emergències Mèdi-
ques de Catalunya. Es farà a l’aire 
lliure, a l’esplanada davant de la 
Biblioteca Comarcal de Blanes, 
i serà visible per a tothom. L’ob-
jectiu d’aquest taller per a nens 
és aprendre els conceptes bàsics 
d’actuació davant una persona en 
possible parada cardiorespiratòria 
en l’entorn escolar, en activitats de 
lleure, al carrer o a la platja... saber 
identificar que la persona està en 
parada cardiorespiratòria, incor-
porar els passos a seguir per po-
der-la ajudar, conèixer les vies de 
comunicació per sol·licitar ajuda 
i assistència mèdica immediata, 
i aprendre els conceptes bàsics de 
suport vital i reanimació aplicats 
pels propis nens.

I pels pares, mares i mestres 
hem organitzat un debat obert el 
dia 12 de maig al vespre, sobre el 
paper de la família i l’escola en la 
salut infantil, al que tots hi esteu 
convidats. L’assistència a aquest 
acte serà lliure per a totes les 
persones interessades, i es durà 
a terme a la seu de la XXIII Re-

unió Anual a Blanes http://www.
scpediatria.cat/congres17/. Mode-
rats per un pediatre de la Societat 
Catalana de Pediatria, els pares 
i mestres podreu posar sobre la 
taula les vostres experiències, 
opinions i visions diverses sobre 
tota la problemàtica vinculada a 
la salut i les malalties dels vostres 
nens i les implicacions que aques-
ta té tant en l’àmbit familiar com 
en l’entorn escolar.

Als centres sanitaris, centres 
d’atenció primària, consultoris 
mèdics, escoles... de Blanes i de les 
poblacions veïnes de les comar-
ques de la Selva i Alt Maresme, hi 
haurà informació específica sobre 
totes aquestes activitats. 

L’atenció dels nens i les seves fa-
mílies és l’objectiu prioritari dels 
equips pediàtrics dels centres sa-
nitaris de Catalunya. Per la Socie-
tat Catalana de Pediatria que Bla-
nes aculli la seva XXIII Reunió 
Anual. yy

Blanes acull a la pediatria 
catalana

soCIetat

Trobada de PAH

Pla de Joventut

Lux Mundi

trobada de paH a palafolls. Foto Yoyo

Un grup de joves deixa constància de les seves peticions. Foto Yoyo

diego J. Fernández signant un exemplar. Foto Yoyo

Palafolls ha acollit una trobada 
de PAH d’arreu de Catalunya. 
Un dels temes que es va trac-
tar és el dels lloguers. Les PAH 
veuen com cada cop hi ha més 
gent desnonada perquè no pot 
pagar el lloguer, “els preus han 

pujat molt, cal que els contrac-
tes siguin més llargs i es limi-
tin els preus. L’any passat, el 
50% dels desnonaments eren 
per impagament de lloguer”, 
apunten els responsables de les 
PAH. yy

Palafolls està preparant un nou 
Pla local de Joventut. Els treballs 
van començar el setembre pas-
sat, i el dissabte 1 d’abril, els res-
ponsables del projecte van sortir 

al carrer per conèixer l’opinió 
dels joves. Entre els temes que 
es tracten hi ha salut, oci, lleure, 
treball... El nou pla substituirà el 
que hi ha hagut fins ara. yy

Diego J. Fernández ha presen-
tat a Can Comas de Pineda de 
Mar la seva primera novel·la, 
Lux Mundi. El pròleg és d’Edu-
ard Punset. Segons explica 
Fernández, “la novel·la com-
bina la vessant històrica amb 

un thriller policial. Acaba amb 
una notícia de l’any 2013 que 
va aparèixer a tots els mitjans 
i ningú sap realment el que 
va passar (una notícia que no 
desvetlla). Jo plantejo una hi-
pòtesis”. yy
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2a Cursa Jove 

Copa Catalana de 
BTT

Calella acollirà la Volta fins 
l’any 2019

la cursa va reunir gent de totes les edats. Foto Yoyo

Ciclisme de primer nivell. Foto Yoyo

PINeda de Mar

Pineda de Mar ha acollit la se-
gona Cursa Jove, una prova atlè-
tica per a majors de 12 anys amb 
dos traçats de 5 i 10 quilòmetres 
que organitzen els joves que par-
ticipen al Programa de Transició 
al Treball (PTT).

Aquests 30 joves s’han encar-
regat de la preparació, la promo-
ció i, el dia de la prova, de vetllar 
perquè tot sortís bé.

Segons la regidora Sònia Mo-
raleda, “altres entitats joves com 
les Forces Infernals o el Consell 
de Joves, també s’hi han implicat”.

A Pineda hi ha dos grups del 

PTT, un de vendes i l’altre de 
muntatges.

Segons el tutor del grup de 
vendes, Xavi Jacobo, “l’any passat 
es va fer una prova pilot que va 
funcionar molt bé. Aquest any no 
hi ha hagut limitació d’edat a par-
tir de 12 anys. Ara fa un any, es 
va programar només per a joves”.

El nombre d’inscrits ha estat 
tot un èxit, “treballàvem amb un 
màxim de 250 atletes i al final 
han estat 310”, explica Jacobo. 

Els beneficis de la cursa es 
dedicaran a projectes joves de la 
Creu Roja. yy

saNta susaNNa

El diumenge, 26 de març, San-
ta Susanna va acollir la segona 
prova de la Copa Catalana Inter-
nacional BTT Biking Point. Un 
total de 425 ciclistes van poder 
gaudir del circuit de 6 kilòmetres, 
molt tècnic i dur, però que va sor-
prendre positivament a tots els 
participants, que a més van gaudir 
d’una jornada molt assolellada.  

 
La prova va començar davant 

del camp de futbol per després 
pujar pel torrent de Can Puig, 
endinsar-se en el Parc de la Font 

del Boter i acabar amb una llarga 
i tècnica baixada. Segons els orga-
nitzadors, “Santa Susanna ha su-
perat totes les expectatives tenint 
en compte que es tractava d’una 
nova seu dins del calendari de la 
Copa Catalana Internacional BTT 
Biking Point 2017”, i valoren molt 
positivament el fet de poder gau-
dir d’una prova a la costa. 

 
Francesc Guerra i Sandra San-

tanyes van ser els guanyadors de 
les categories masculina i femeni-
na respectivament. yy

Calella

L’Ajuntament de Calella i els 
organitzadors de la cursa ciclista 
han ampliat el contracte de col·la-
boració fins a la 99a edició, any 
2019. Enguany s’ha celebrat la 97a 
edició.

Montserrat Candini, alcaldes-
sa de Calella, ha explicat que una 
prova com aquesta porta la imat-
ge de la ciutat arreu del món, “les 
imatges de la prova ens permeten 
donar-nos a conèixer”.

Calella treballa per allargar la 
temporada turísitca, però sobre-
tot perquè es relacioni la ciutat 
amb el món de l’esport, “aquest és 
el nostre objectiu: Calella, ciutat 
esportiva”.

Calella va vibrar amb l’inici, 
però especialment amb el final de 
la 1a etapa, de la 97a Volta Ciclista 
a Catalunya, una etapa que es va 
decidir en un ajustat esprint.

la CoMPetICIó

La penalització d’un minut 
a Movistar després de la contra-
rellotge per equips de Banyoles 
(segon dia) va marcar la prova tot 
i que el resultat final va ser el ma-
teix, Alejandro Valverde, guanya-
dor de la prova 2017. En poques 
hores, la Volta va tenir tres líders, 
Rojas, Valverde i Van Garderen. 
El primer el va perdre per una 
sanció a nivell individual quan 
ja havia pujat al podi, una sanció 
que posteriorment es va modifi-
car i va afectar tot l’equip Movis-
tar (un minut a tots els corredors), 
per tant Valverde també perdia la 
primera posició.

Alejandro Valverde ha estat 
el millor en els finals en alt de 
La Molina i Lo Port, el que li va 
suposar recuperar la primera po-
sició perduda als despatxos. La 
victòria el darrer dia va certificar 
el triomf global.

A Calella, la primera etapa es 
va decidir en un ajustat esprint 
entre Cimolai i Bouhami. 

Davide Cimolai de l’FCJ es va 
imposar a Nacer Bouhami, ciclis-
ta francès del Cofidis. El temps, 
4h 28 m i 21 s. L’etapa es va fer a 
una mitjana de 39 km/h. El ter-
cer va ser el també italià Kristian 
Sbaragli.

La quarta etapa també es va 
decidir a l’esprint entre Cimolai 
i Bouhami. En aquests cas, però, 
el resultat a Igualada va ser just al 
revés del que havia estat a Calella. 
L’etapa del dia 23, entre Llívia i 
Igualada, havia de ser la més llar-
ga, 194 km, però es va convertir 
en la més curta. Les inclemènci-
es del temps, nevada inclosa, van 
portar els organitzadors a retallar 
més de 50 quilòmetres de la part 
inicial.

CaMí del CeNteNarI

Aquests darrers anys, la Vol-
ta ha passat per problemes eco-
nòmiques molt greus arran de la 
crisi i el descens de patrocinadors 
i ajudes institucionals. Malgrat 
que en més d’una ocasió ha estat 
a punt de no celebrar-se, la cursa 
ja ha arribat a les portes del cen-
tenari. 

Aquest any, s’ha confirmat la 
implicació de l’empresa que or-
ganitza, entre d’altres el Tour de 

França, el que suposa unes ga-
ranties que han de portar a una 
celebració dels cent anys com es 
mereix l’esdeveniment.

ClassIFICaCIoNs

general:
1r- Alejandro Valverde (Movis-
tar), 25 h 27 m 15 s

2n- Alberto Contador (Trek), a 
1 m 3 s

3r- Marc Soler (Movistar), a 1 m 
16 s

Soler ha guanyat les classificaci-
ons de millor català i millor jove.

equips:
MOVISTAR TEAM

CANNONDALE DRAPAC PRO-
FESSIONAL CYCLING TEAM

TEAM LOTTO NL – JUMBO

Muntanya:
Alejandro Valverde, 105 punts
Cris Froome, 50
Mar Soler, 49

sprints:
Pierre Roland. yy

Calella seguirà acollint la Volta. Foto Yoyo

Final a Calella. Foto Namuss Films (Volta ciclista a Catalunya)

«a Calella, Cimolai va 
superar bouhami en un 

renyit esprint»

«els organitzadors ja pensen 
en el centenari de la prova, 

any 2020»
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Mitja Marató Costa de Barcelona Maresme

Les Blancpain Series, el nou 
repte de Miquel Molina

Màxima rivalitat

alt MaresMe

Radouane Nour de La Sansi 
amb el mateix temps que el seu 
company d’equip Dimitri Serjo-
gins (1 hora 9 minuts 28 segons) 
ha guanyat la Mitja Marató Cos-
ta Barcelona Maresme. Pel que 
fa a les noies, la guanyadora ha 
estat Jenny Spink amb 1 hora 14 
minuts 53 segons, que ha acon-
seguit el rècord de la prova.

El diumenge 26 de març, amb 
una participació propera als mil 
atletes, s’ha celebrat la Mitja Ma-
rató Costa Barcelona Maresme, 
amb un recorregut totalment 
pla, amb sortida a Pineda, pas-
sant per les poblacions de Santa 
Susanna i Malgrat, i amb l’arri-
bada a Calella. També es va or-
ganitzar una  cursa paral·lela de 
cinc quilòmetres. La sortida es va 
donar cinc minuts després de la 
½ Marató.

Pel que fa a la Mitja i en la 
categoria masculina, els dos fa-
vorits per la victòria, Radouane 

Nour i Dimitri Serjogins de La 
Sansi, s’han posat al capdavant 
de la cursa marcant un fort ritme 
que els ha permès marxar de la 
resta d’atletes. Al pas pel quilò-
metre deu, el tercer classificat era 
Alejandro Martinez del C.M. Sí-
gueme, seguit per Lahcen Harbil 
del Irun With Leiva a set segons.  
Al pas pel quilòmetre quinze la 
situació de cursa era la mateixa, 

però en els últims quilòmetres 
ha canviat. Harbil ha superat 
Martínez i ha aconseguit arribar 
en tercer lloc amb una marca de 
1 hora 12 minuts 19 segons. La 
primera posició s’ha decidit amb 
la foto-finish, ja que Radouane 
Nour ha guanyat amb el ma-
teix temps que el seu company 
d’equip Dimitri Serjogins amb 1 
hora 9 minuts i 28 segons.

Pel que fa a les noies, la bri-
tànica resident a Girona Jenny 
Spink ha iniciat la cursa marcant 
un ritme impossible de seguir per 
les seves rivals. Hasna Bahom del 
F.C.Barcelona (1 hora 20 minuts 
18 segons) i Raquel Parrado (1 
hora 20 minuts i 44 segons) de La 
Sansi s’han situat segona i tercera, 
respectivament. Una situació de 
carrera que no ha canviat fins al fi-

nal. Spink s’ha imposat amb mol-
ta autoritat aconseguint un nou 
récord de la prova amb una 1 hora 
14 minuts i 53 segons.

Pel que fa a la cursa dels cinc 
quilòmetres, l’olímpic Jose Luis 
Blanco, de La Sansi  s’ha imposat 
al seu company d’equip Edgard 
Sumski. El tercer classificat ha 
estat Oriol Ciurans del C.A. La-
ietania.

A la categoria femenina s’ha 
imposat l’alteta local Irene Soto, 
seguida de Laura Prieto de C.A. 
Lloret la Selva  i la tercera classifi-
cada ha estat Lola Espinosa de Los 
Martes con Dios.

D’aquesta manera, s’ha tancat 
una nova edició de la Mitja Mara-
tó Costa Barcelona Maresme. Una 
cursa que el dia abans, dissabte 25 
de març va celebrar la seva Fira 
del Corredor. Una nova festa de 
l’esport a l’Alt Maresme, amb inici 
a Pineda, i final a Calella. Molts at-
letes i els seus acompanyants han 
passat tot el cap de setmana en 
establiments hotelers de la zona. yy

MoIsés garCía - lloret de Mar

Miguel Molina tornarà a com-
petir durant aquest 2017. Ho farà 
a les Blancpain Series, en la moda-
litat de resistència, a bord del Fer-
rari 488 GT3, amb l’equip rus SMP 
Racing. El pilot lloretenc afronta 
aquesta competició després de 
deixar enrere les DTM alemanyes, 
on havia participat durant els dar-
rers 7 anys de manera consecuti-
va amb l’equip Audi, aconseguint 
dues victòries en la darrera edició. 
Ara, a les Blancpain Series, Moli-

na es prepara per a una nova ex-
periència. El lloretenc reconeix 
que necessitarà un temps d’adap-
tació, però ha assegurat que les 
sensacions han estat bones en els 
primers tests que ha realitzat amb 
el seu nou cotxe. 

 
La competició comptarà amb 

més de 50 cotxes en la pista i 
constarà de 5 proves als circuits 
de Monza (Itàlia), Silversto-
ne (Regne Unit), Spa (Bèlgica), 
Paul Ricard (França) i Montmeló 

(Barcelona). Segons quina sigui 
la cursa, hi haurà diferents du-
rades entre 3 i 24 hores. En cada 
cotxe competiran 3 pilots. Els 
acompanyants del lloretenc seran 
el rus Viktor Shaytar i l’italià Da-
vid Rigon. Miguel Molina no serà 
l’únic pilot de l’Estat espanyol 
que participarà en les Blancpain 
Series. També hi haurà Andy 
Soucek (Bentley), Lucas Ordóñez 
(Nissan), Dani Juncadella (Mer-
cedes), Miguel Toril (Mercedes) i 
Albert Costa (Jaguar). yy

PalaFolls - blaNes

El  CD Palafolls i el CD Blanes 
van jugar el 25 de març un dels 
partits de màxima rivalitat de la 
Segona Catalana de Futbol, grup 
primer.

A la primera part, el Blanes es 
va avançar en el marcador amb un 
gol de Javier Ginés (14’). El con-
junt blanenc va disposar d’alguna 
clara ocasió per col·locar el 0-2, 
però no la va concretar.

A la segona part, el Palafolls va 
prémer l’accelerador i en el minut 
59, Lorenzo Hernández aconse-
guia el gol de l’empat. A la darrera 
mitja hora no hi va haver més gols 

i, per tant, els dos equips es van 
emportar un punt. L’objectiu era 
guanyar. El Blanes, per sortir de la 
zona de descens i el Palafolls, per 
allunyar-se com més millor de les 
darreres posicions de la taula.

Després d’aquest partit, el Pa-
lafolls era l’11è de la general amb 
10 victòries, 6 empats i 10 derro-
tes. El Blanes ocupava la 15a posi-
ció amb 7 victòries, 6 empats i 13 
derrotes.

La recta final del campionat 
2016-17, decidirà quina posició 
ocupen finalment els dos equips. 
El gran objectiu de tots dos, la 
permanència. yyel nou vehicle de Miquel Molina al seu perfil de Facebook

Sortida dels dos equips al camp. Foto Yoyo

arribada dels guanyadors. Foto Yoyo

«radouane Nour de la sansi 
amb el mateix temps que el 

seu company d’equip dimitri 
serjogins s’imposen en 
categoria masculina»

«la guanyadora en categoria 
femenina ha estat Jenny 

spink amb 1 hora 14 minuts 
53 segons»
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blaNes

l’ageNda

DEL 3 AL 13
XXII CONCURS PINTURA 
RÀPIDA. EXPOSICIÓ
Casa de la Cultura. 3-13 h

DIA 6
PRESENTACIÓ LLIBRE
De Narcís Macià i Domènech 
(1855-1933), “El llegat d’un 
lloretenc a Cuba”. Sala de 
Sessions de l’Ajuntament. 20 h

CINECLUB: VIDA EN SOMBRAS
Teatre de Lloret. 21 h

DEL 8 AL 10
XIII TORNEIG LLORET 
ULTIMATE. Platja de Lloret. 8-18 h

DIA 8
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS 
Plaça de la Vila. 8 h-20.30 h

MARXA NÒRDICA. 10 h
Dies 8, 12, 15, 19, 22, 26 i 29

RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h

PREPAREM SANT JORDI
Museu del Mar. 18 h

PACK MÀGIA: MAG XAVI
El Puntet. 21 h

LES JOIES DE LA SRA. SMITH
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 9
MERCAT DE BROCANTERS
EXPOSICIÓ VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 8 -14 h

REPARTIMENT DE LLORER
DIA DEL RAM. BENEDICCIÓ
Plaça de l´Església.11 h

TEATRE DE LA PATRULLA 
CANINA. Casino Costa Brava. 17 h

LES JOIES DE LA SRA.SMITH
Teatre de Lloret. 18 h
Teatre de la Gent Gran

DIA 11
CONCERT: CITY OF CARDIFF
Plaça Pere Torrent. 17 h

DIA 14
CAMINADA: XXXVII 
BUNYOLADA POPULAR
Ermita de les Alegries. 9 h

PROCESSÓ DIVENDRES SANT
Església Sant Romà. 22 h

DIA 15
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges. 
17-19 h

TRIO PETIT BARROC
Església Sant Romà. 18 h

DIA 16
CANTADA CARAMELLES
Biblioteca Municipal. 10 h

DEL 17 AL 21
TORNEIG DE PETANCA
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h

DIA 20
XERRADA: DONES LLIBRES
Biblioteca Municipal. 20 h

CINECLUB: LA RECONQUISTA
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 21
TALLER DE MANGA
Biblioteca. Casa Cultura. 20 h 

CONFERÈNCIA: 
AVENçOS I SOCIETAT
Club Marina Casinet. 20 h

XIII NIT CULTURA LLORETENCA. 
Teatre de Lloret. 20 h

DIA 22
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h 

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h

TEATRE: LA gUARDA 
CUIDADOSA 
Biblioteca. Casa Cultura.13 h

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI
Casa de la Vila- Pg. Verdaguer

DIA 26
EXPOSICIÓ BATXILLERAT 
ARTÍSTIC. Casa de la Cultura

DIA 28
RACÓ DELS CONTES EN ANGLÈS 
Biblioteca Municipal. 18 h

CONFERÈNCIA: ELS 
FRANCISCANS
Club Marina Casinet. 20 h

DIA 29
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal.11.30 h

5è COSTA BRAVA MUSIC 
FESTIVAL
Plaça de la Vila. 15.30-17 h

CANTADA D’HAVANERES 
Capella dels Sants Metges. 
17-19 h

DEL 29 AL 1
BIRRASANA
Passeig Marítim. 11-1.30 h

DIA 30
SARDINADA POPULAR
Barri dels Pescadors. 10-13 h

FESTA DELS TRES TOMBS
Plaça Vila- Plaça Església. 11-14 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

lloret AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DEL 2 AL 9
JORNADES SOLIDÀRIES
Exposicions, dansa, esports, 
taula rodona, tallers, caminada 
popular… amb l’objectiu de 
recollir diners per ajudar als 
refugiats.

DIA 7
TEATRE, POESIA I MUSICALS 
CASA ARDALES EL MÓN DELS 
DUETS-DUOS-DUET
Grup Miratge. 
Teatre de Blanes. 19 h

DIA 8
TEATRE. CICLE EMERGENT 
EXPLICA’M UN CONTE
d’Elisenda Guiu  / Teatre de 
Blanes. 21 h

DIA 9
BENEDICCIÓ DEL RAM
Església de Santa Maria. 12 h

CINECLUB FORTUNY 
EL COR DEL PI NEgRE
de Jaume Pujadas. Teatre de 
Blanes. 19 h

DEL 13 AL 16
PARC D’INFLABLES. Organitza: 
OKTITANS. De 10 a 20 h

DIES 14 I 15
TALLERS INFANTILS PER A 
NENS. Passeig de Mar. 
De 10.30 a 13.30 h

DIA 14
PROCESSÓ DE DIVENDRES 
SANT.
Església de Santa Maria. 22 h

DIA 15
CIRC EN FAMÍLIA 
Espai Morralla. D’ 11 a 13 h

DIA 16
PROCESSÓ I CANT DE L’ÀNGEL. 
Sortida de l’Església de Santa 
Maria. 11.45 h

DIA 18
APLEC MARE DE DÉU DEL 
VILAR. Santuari del Vilar. 
Tot el dia

DIA 20 
PRIMER CASINO DE BLANES 
CONFERÈNCIES
Es Viver, Agrupació Colla 
Gegantera de Blanes. de 20.20 a 
21.45 h

DIA 22
XXX CONCURS DE MURALS AL 
CARRER. 
Inscripció prèvia als centres 
escolars. Passeig de la Mestrança. 
De 10 a 13 h

DIA 23
ENTREGA DE PREMIS ALS 
GUANYADORS
Monument del Frare. 12 h

FIRA DE SANT JORDI 2017
Passeig de Dintre, plaça Espanya, 
plaça Verge Maria. Tot el dia

TALLER D’INICIACIÓ DE 
SARDANES. Organitza: Esbart 
Joaquim Ruyra. Passeig de Mar, 
davant del carrer Ample. 18 h

DIA 27
PRIMER CASINO DE BLANES
CONFERÈNCIES. EOI-Consorci 
per la Normalització Lingüística 
De 20.20 a 21.45 h.

DEL 28 A L’1 DE MAIG
ACULL UN SOMRIURE 
SAHRAUÍ. Ass. Famílies 
Acollidores de Nens/es Sahrauis 
Blanes. Sala Casa Oms

DIA 28 
CELEBRACIÓ DIA DE LES 
ESQUADRES
Organitza: Mossos d’Esquadra. 
Teatre de Blanes

DIA 29
TEATRE. CICLE DANSA FROM 
LOST TO THE RIVER
Xevixavixou. Dia Internacional de 
la Dansa. Teatre de Blanes. 21 h

DIA 30
TAMBORINADA A LA 
PALOMERA. 
Organitza: ADAB. Inscripcions: 
web o 696 67 33 40. 10.30 h

TEATRE. CICLE DANSA.
MINNER MICHAEL
Forever Rey del Pop. Dia 
Internacional Dansa. 
Teatre de Blanes. 19 h

BIBLIOTECA COMARCAL                                                                                                          

FINS AL DIA 29
EXPOSICIÓ ANIMA’LS 
D’Anna Lorita. Al Vestíbul 

DIA 6
CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
Cornèlius i el rebost 
d’impossibles, de Carles Sala Vila. 
17.30 h, a la Sala Jove.

DIJOUS DE LLETRES I MOTS: 
La llibreria ambulant de 
Christopher Morley. 
Sala Roberto Bolaño, 20 h 

DIA 7
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
CARTES A SíRIA
A càrrec de Fina Llaràs Jordana. A 
la Sala Roberto Bolaño. 19 h

DIA 12
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
LA MANOLA, EL ECO DE LAS 
MUJERES QUE HABITAN 
EN Mí
De Patricia Ordóñez Chica. 
A la Sala Roberto Bolaño. 19 h

DIA 19
NASCUTS PER LLEGIR El circ ha 
arribat, a càrrec d’Olga Cercós.
A la Sala Infantil. 10.30 h

DIA 21
ESPECIAL REVETLLA DE 
SANT JORDI

CLUB DE LECTURA JUVENIL: 
ULLALS, de Salvador Macip i 
Sebastià Roig. 
Per a joves a partir de 12 anys. 
A les 17 h a la Sala Jove.

HORA DEL CONTE 
CARRO DE CONTES
A càrrec de Diana Kerbelis. A les 
18 h a la plaça de la Biblioteca.

ACTUACIÓ BALLA’M UN 
LLIBRE: LOLITA. 
À càrrec de la Companyia La 
Taimada. 20 h, al primer pis de la 
Biblioteca.

DEL 24 AL 13 DE MAIG
EXPOSICIÓ 10è ANIVERSARI 
DE L’ESCOLA BRESSOL CAN 
BORELL. 
Al primer pis de la Biblioteca.

DIA 25
XERRADA
TODOS SOMOS BIPOLARES: 
motivación y liderazgo, a càrrec 
de David Quesada. 
Sala Roberto Bolaño. 19 h



la MarINa   27abril DE 2017

l’ageNda

MaresMe AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

DIA 6
Calella
SESSIÓ INFORMATIVA: “Coneix 
el que pots i no pots deduir en 
els teus impostos per a no tenir 
sancions d’Hisenda“, a càrrec de 
Yolanda Presas. 14.30  - 16.30 h, a 
la Fàbrica Llobet-Guri.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
Ningú li havia dit que seria 
ell qui pagaria la hipoteca, de 
Carme Serradell Alonso. 19 h, a 
la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

Pineda de Mar
DIA MUNDIAL DE L‘ACTIVITAT 
FÍSICA I DE LA SALUT. Diverses 
activitats al llarg de la setmana

TALLER PER ADULTS: 
“Coneixement del significat 
de les figures del Tarot com a 
arquetips“. A càrrec de Anna 
Ferrando Vila a les 18 h
Biblioteca de Poblenou.

DIES 7, 8 I 9
Tordera
FIRA DEL RAM al Parc Prudenci 
Bertrana.

DIA 7
Calella
INICI DELS ACTES DEL DIA 
MUNDIAL DE LA SALUT
(7 d’abril) i del Dia Mundial de 
l’Activitat Física (6 d’abril) amb la 
gent gran. 9 h, al CAP de Calella.

TROBADA AMB L’ESCRIPTORA 
CARE SANTOS. Programa 
Lletres en viu de la Institució de 
les Lletres Catalanes. 11 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

INICI DEL CURS DE MONITORS/
RES D’ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL. 15.30 h, a 
l’Àrea d’Educació.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“Els passos de Setmana Santa”. 
19 h, a la Capella de Sant Quirze i 
Santa Julita.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
PERE CATALà I PICH. Fotografia, 
publicitat, avantguarda i 
literatura (1889-1971), a 
càrrec de Pablo Giori (autor) i 
Rafael Català (editor). 20 h, a 
l’Ajuntament Vell.

18è CAFÈ JAzz A CALELLA, 
concert amb Sergi Sirvent 
(piano), Horacio Fumero 
(contrabaix) i David Xirgu 
(bateria). 22 h, a la Sala Mozart.

Pineda de Mar
CANTADA ESCOLAR
A les 10.15 h a Can Xaubet

TASTETS DE TE: “El ritual del te 
saharauí: amarg, dolç i suau“
19 h. Biblioteca M. Serra i Moret

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa

DIA 8
Calella
MERCAT SOLIDARI en benefici 
de la Fundació Hàbitat Solidari. 9 
- 20.30 h, a la plaça de l’Església

INTERNATIONAL DUB 
GATHERING MARESME 
LAUNCH PARTY.
20 h, a la Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet-Guri

MARIA DEL MAR BONET, GIRA 
50 ANYS, amb Borja Penalba.
22 h, a la Sala Mozart.

Palafolls
FESTIVAL SINGULARS. Joana 
Serrat. A partir de les 22.30h, al 
Casal d‘Avis de Palafolls.

TALLER LA PASQUA. A partir de 
les 11 h  a la Biblioteca Enric
Miralles. 

Pineda de Mar
VIII FIRA MERCAT 
D‘ARTESANIA
De 10 a 21 a Plaça Espanya

MERCAT SOLIDARI. De 10 a 14 h.
Pl. Nova/ Pl. Reis Catòlics

TEATRE: CyRANO DE 
BERgERAC, a càrrec de la 
Companyia del Centre Cultural 
Recreatiu. A les 22 h. Al Centre 
Cultural i Recreatiu

DIA 9
DIADA DE RAMS. BENEDICCIÓ 
DE PALMES I PALMONS A LES 
PARRÒQUIES DE LA COMARCA

Calella
GALA MATINAL DE CINEMA 
LOCAL DEL FESTIMATGE’17.
11.30 h, a la Sala Mozart

Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT 
12 h Local Social 1r pis de La 
Barretina. Interpreta: Coral 
Juvenil de Santa Maria de Pineda

Santa Susanna
AUDICIÓ DE SARDANES AMB 
LA COBLA CERVIANENCA. Al 
Pavelló Municipal. 18.30h. 

Pineda de Mar
BALLADA DE COUNTRY
De les 11 a 14 h. Plaça del Mar

CARXOFADA I HOMENATGE 
PÒSTUM A JAUME BUCH I 
FONOLL. A partir de les 12
Lloc: Plaça de les Mèlies

CINEMA A L‘AUDITORI “EL 
LLIBRE DE LA SELVA”. 18 h

TEATRE: CyRANO DE 
BERgERAC, a càrrec de la 

Companya del Centre Cultural 
Recreatiu. A les 18 h
Lloc: Centre Cultural i Recreatiu

DIA 11
Pineda de Mar
PINEDA NEGRA: CLUB DE 
lECTURA DE NOVEl·lA NEgRA
20 h. Biblioteca M. Serra i Moret

MEDITACIÓ DE LA LLUNA 
PLENA. A càrrec de Mayka López
20.30 h. C/ Joan Maragall, 19

DIA 12
Calella
CICLE GAUDÍ: ESPANYA EN 
DUES TRINXERES, LA GUERRA 
CIVIL EN COLOR.  Director: 
Francesc Escribano Royo, Lluís 
Carrizo Martínez. 21 h, a la Sala 
Mozart.

DIA 14, DIVENDRES SANT
Calella
25a BUNYOLADA POPULAR.
11 - 20 h, a la plaça d’Espanya,

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL 
DE CERVESA ARTESANA CARPE 
BIRREM amb en Súper Pep Birra. 
(Fins diumenge) 12 h, al passeig 
Manuel Puigvert

PROCESSÓ DE SETMANA 
SANTA (del silenci i de la llum), 
sortida del portal principal de la 
Parròquia de Santa Maria i Sant 
Nicolau. 20.30 h

MUSICAL JESUCRIST 
SUPERSTAR, a càrrec de 
l’Associació de Teatre Solidari de 
Calella. 22 h, a la Sala Mozart.
(També es podrà veure diumenge 
a les 19 h).

Pineda de Mar
PROCESSÓ DE DIVENDRES 
SANT. A les 18.30 h
Organitza: A.C. M. de Déu dels 
Dolors i Crist Jacent

RODA D‘ENERGIA ANGÈLICA. 

A càrrec de Mayka López. A les 
20.30 h. C/ Joan Maragall, 19

DIES 14, 15 I 16
Palafolls
FESTA PETITA AMB CONCERT 
AL FORROLL (dia 14), DIA 
DEL FOC (15) I SARDANES I 
CLOENDA (16)

DIA 15
Palafolls
MARKET MANUALITATS 
PALAFOLLS. Durant tot el dia, a 
la plaça del Poppi.

Pineda de Mar
MERCAT SOLIDARI
De 10 a 14 h. Pl. Espanya

DIA 16
Calella
AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la Cobla Sabadell. 12 h, 
a la plaça de l’Ajuntament.
Després de missa de 12, 
SORTIDA DE L’ÀNGEL I LA 
VERGE pel portal gran de la 
Parròquia fins a la plaça de 
l’Ajuntament. 13.15 h, a la plaça 
de l’Ajuntament, Cant de l’Àngel.

Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT 
12 h Local Social 1r pis de La 
Barretina. Interpreta: Quim Zaldo

DIA 17
Pineda de Mar
APLEC DE SANT PERE DE RIU 
(Dilluns de Pasqua)
Audició de sardanes a càrrec de 
la Cobla Ciutat de Girona
A les 16.45 h. Sant Pere de Riu

DIA 18
Tordera
CONFERÈNCIA “LA TERCERA 
GUERRA CARLINA A TORDERA. 
CONTEXT HISTÒRIC DEL 
NAIXEMENT DE PRUDENCI 
BERTRANA”. Biblioteca 20 h

DIA 19

Calella
CONFERÈNCIA: “LUDwIG VAN 
BEEThOVEN (II)”. A càrrec de 
Joan Vives. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

Malgrat de Mar
TALLER DE SANT JORDI
17 h Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa

Pineda de Mar
TALLER INFANTIL: Taller de 
Donzelles i Cavallers per aquest 
Sant Jordi. Adreçat a nens i nenes 
de 7 a 11 anys. 18 h. Biblioteca 
M. Serra i Moret

CONTES EN VEU ALTA. Per a 
nens i nenes entre 6 i 12 anys. 
Cal inscripció prèvia. 18 h
Lloc: Biblioteca Poblenou

DIA 20
Calella
XERRADA SOBRE LES 
CLÀUSULES SÒL. 18 - 20 h, a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.

CINECLUB: LA PRIMAVERA EN 
NORMANDIA. VOS. Directora: 
Anne Fontaine (França 2014).
21 h, a la Sala Mozart.

Tordera
PRESENTACIÓ PROJECTE 
ARXIU HISTÒRIC #anybertrana. 
Biblioteca 18 h

ESTRENA I PROJECCIÓ 
DOCUMENTAL SOBRE LA 
VIDA I OBRA DE PRUDENCI 
BERTRANA #anybertrana. Teatre 
Clavé 20 h.

Palafolls
XERRADA “NUMEROLOGIA 
PER A PARES I FILLS“. A partir 
de les 17.30h. Casal de la Dona.

Pineda de Mar
CLUB DE LECTURA: La Colla 
dels Vermells (de 8 a 10 anys) 
Llegirem el llibre:Un cargol 
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fabufantàstic, de l‘Eulàlia Canal. 
17.30 h. Biblioteca M. Serra i 
Moret

DIA 21
Calella
CLOENDA DEL TALLER 
“ENSENYEM A BALLAR 
SARDANES”, que s’ha portat a 
terme a totes els centres escolars 
de Calella. 15 - 17.30 h, a la plaça 
de l’Església.
 
TALLER “FES LA ROSA DE SANT 
JORDI”. 17 - 20 h, al Mercat 
Municipal.

6a SESSIÓ DE LES TROBADES 
D’ÒPERA per tractar l’obra 
Rigoletto de Giuseppe Verdi amb 
els comentaris de Rosa Maria 
Carbonell. 18.30 h, a la Sala 
Mozart.

Palafolls
RECULL POÈTIC DE JOSEP 
PALAU I FABRE. Al llarg del 
mati, a càrrec dels alumnes de 
l‘Institut Font del Ferro.

Malgrat de Mar
SANT JORDI CERCA EL DRAC
De 9 h a 13 h, pels carrers de 

Malgrat de Mar. El cavaller dalt 
del seu cavall cerca el drac.

ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h. Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa

TABALADA I ESPECTACLE
20.45 h Parc de Can Campassol

CERCAVILA DE BESTIARI
21.30 h Carrer Sant Pere, 
Llibertat, Caporal Fradera, Abat 
Oliba, Av. del Carme.

CINEMA 
22 h Centre Cultural. Yo, Daniel 
Blake. Dirigida per Ken Loach

Pineda de Mar
TALLER INFANTIL: ROSA DE 
SANT JORDI amb material de 
reciclatge. De 5 a 11 anys. 18 h. 
Biblioteca de Poblenou

SAVIESA ORIENTAL PER A LA 
VIDA QUOTIDIANA. Basat en 
La saviesa mil·lenària del Karma 
de l‘amor, de Guesshe Michael 
Roach. A càrrec de Maite Bayona
19 h. Biblioteca de Poblenou

PRESENTACIÓ LLIBRE: I SI 

FOS VERITAT I M‘HO ESTIC 
PERDENT. Amb la presència 
dels autors Lídia Barcons i Josep 
Gimbernat. 20 h
Biblioteca M. Serra i Moret

TEATRE: Acte de cloenda i 
lliurament de premis del 38è 
Concurs de Teatre Premi Vila 
de Pineda de Mar. Gran Nit del 
Teatre. A les 21 h. Sala Gran del 
Centre Cultural Recreatiu

EN SINTONIA: JAM. A les 22 h a 
Can Comas

CONCERT DE SANT JORDI. A 
càrrec d’Ihsanlulu: “Despullant-
nos... amb Llach i Serrat”. 
22 h. A l‘Auditori.

DISSABTE 22
Calella
X FIRA DEL LLIBRE DE SEGONA 
MÀ. 10 - 20 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

CAlEllA CONTE 2017 - 
FESTIVALET DE CONTES
(tot el cap de setmana).

PINTACARES (11:30 h), 
LECTURA PúBLICA DE SANT 
JORDI (17:30 h), CERCAVILA 
DE CONTES (18 h), ACTUACIÓ 
DE L’ESCOLA DE DANSA LA 
FÀBRICA (19 h).

CERIMÒNIA DEL LLIURAMENT 
DEL PREMI CIUTAT DE 
CALELLA. 22 h, a la Sala Mozart.

Tordera
LANABESAK al Clavé. 19:30 h

Palafolls
-PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
OBRE LA FINESTRA. Recorregut 
per la naturalesa de Palafolls, 
a través de les autores Marina 
Cabrera i Mar Selvaggi. 11 h. A la 
Biblioteca Enric Miralles. 

TALLER DE SANT JORDI a la 
Biblioteca (10:30).

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DANSA al Fòrum Palatiolo, 12 h

Malgrat de Mar
PRESENTACIÓ PLA D’ACCIÓ 
CULTURAL
10 h Presentació
10.45 h Pausa
11 h Espai obert d’opinió
A càrrec de Cristina Rodríguez, 
consultora en polítiques de 
Cultura i Eugènia Argimon de 
CERC 

ARTS PLÀSTIQUES
De 9 A 13 h Parc del Castell
Els pintors malgratencs pinten al 
carrer.

TALLER DE JENNA
18 h Peixateries Velles

EXHIBICIÓ DANSA ORIENTAL
19.30 h Aparcament Mercat 
Municipal

TEATRE JUVENIL AMATEUR
Trajectes, a càrrec de Teatre Les 
Peres. A benefici de Malgrat 
Acull. 20 h Centre Cultural. 

V EXHIBICIÓ DE GRUPS XOU
20 h. Pavelló Municipal

Pineda de Mar
TEATRE. FUNCIÓ ESPECIAL 
DE SANT JORDI: Cyrano 
de Bergerac, a càrrec de la 
Companya del Centre Cultural 
Recreatiu. 22 h
Al Centre Cultural i Recreatiu

DIUMENGE 23, SANT JORDI
Calella
FIRA DEL LLIBRE I DE LA 
ROSA, venda de roses solidàries, 
animació musical, contes, tallers 
creatius, inauguració d’una placa 
dedicada al poeta Mossèn Cinto 
Verdaguer, pintacares...

GALA CLOENDA DEL 
FESTIMATGE’17. 11.30 h, a la 
Sala Mozart.

Tordera
FIRA DE SANT JORDI 
a l’avinguda dels Països Catalans 
(davant del Pavelló), de 10 a 20 h

Palafolls
PARADES DE VENDA DE 
LLIBRES I ROSES

Malgrat de Mar
PARADES DE LLIBRES I ROSES
Al llarg de tot el dia, barri antic

VERMUT-CONCERT 
Interpreta: Zirena Pop/Folk. 
12 h. Local Social 1r pis de La 
Barretina. 

Santa Susanna
ACTES AMB MOTIU DE LA 
DIADA DE SANT JORDI. 
Plaça Catalunya i Local Social. 
Durant tot el dia.

AUDICIÓ DE SARDANES 
amb la cobla Principal de Cassà. 
A la plaça Catalunya (si fa mal 
temps al pavelló municipal). 
18.30 h

Pineda de Mar
GRAN FESTA DE LA CULTURA 
PER SANT JORDI:

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES: 
“Pineda en imatges“ (de Raimon 
Miranda i Joan Legaz Pons) i 
“Numeros primos, gemelos y 
meridiano“ (de Marta Fornieles).

ACTUACIONS DELS GRUPS I 
CANTANTS:
 Sa Buada Gospel Choir, David 
Torne, Ramon Tutó, Asgard 
Rubian Rubia, Dolores, Long Play, 
The Nameless...
De 9 a 14 h a la Pl. de les Mèlies.

PARADES DE LLIBRES I ROSES
Pl. de les Mèlies i Pl. d’Espanya.

FERIA D’ABRIL A PINEDA
De 12 a 18 h a la plaça de 
l’Estatut.
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Nui beach, situat a primera línia de mar logo Selvamar de l’escola nàutica

Calella

El  restaurant NUI BEACH, 
ESPAI MEDITERRANI (Hotel 
Volga) de Calella comença una 
nova temporada.

Es poden trobar dos ambi-
ents: de dia, especialitat arros-
sos, carns i peixos cuinats al 
Josper; i de nit tapes d’autor. Dis-
posen de restaurant i snack bar, 
amb cocteleria i extensa carta de 
gintònics.

Està situat a primera línia de 
mar,  Platja Gran de Calella s/n.yy

blaNes

Cinc patrons professionals han 
posat en marxa a Blanes l’escola 
nàutica Selvamar.

Ofereixen la formació per ac-
cedir a qualsevol titulació o feina 
de tipus esportiu o professional 
relacionada amb el món de la mar: 
patró de iot, llicència de navegació, 
pràctiques de vela, ràdio, mante-
niment d’embarcacions, capità de 
iot, patró portuari...

Es troben al carrer Pare Puig, 1 
o al mateix port de Blanes. yy

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 – Església Sta. Maria 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14

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 11.45 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 00.20 01.30 03.20 04.30

Mataró 23.15 0.50 02.00 03.50 05.00

Calella – Mercat 23.43 01.18 02.28 04.18 05.28

Calella – Plaça de les roses 23.45 01.20 02.30 04.20 05.30

Pineda de Mar 23.47 01.22 02.32 04.22 05.32

Santa Susanna 23.55 01.30 02.40 04.30 05.40

Santa Susanna 00.15 01.35 03.15 04.35 05.45

Pineda de Mar 00.19 01.39 03.19 04.39 05.49

Calella – Sant Jaume 00.21 01.41 03.21 04.41 05.51

Calella – Oficina Turisme 00.23 01.43 03.23 04.43 05.53

Mataró 23.25 0.49 02.09 03.49 05.09 06.19

barcelona 00.00 01.25 02.45 04.25

barcelona 00.10 01.20 02.20 03.15 04.30

Mataró 23.00 23.55 00.40 01.50 02.50 03.45 05.00

Calella – Mercat 23.28 00.23 01.08 02.18 03.18 04.13 05.28

Calella – Plaça de les roses 23.30 00.25 01.10 02.20 03.20 04.15 05.30

Pineda de Mar 23.33 00.28 01.13 02.23 03.23 04.18 05.33

Santa Susanna 23.40 00.35 01.20 02.30 03.30 04.25 05.40

Santa Susanna 00.00 00.55 01.55 03.05 04.05 04.30 05.45

Pineda de Mar 00.04 00.59 01.59 03.09 04.11 04.36 05.49

Calella – Sant Jaume 00.06 01.01 02.01 03.11 04.13 04.38 05.51

Calella – Oficina Turisme 00.08 01.03 02.03 03.13 04.15 04.40 05.53

Mataró 23.15 00.40 01.35 02.35 03.45 04.45 05.10 06.25

barcelona 23.50 01.15 02.10 03.10 04.20

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)
barcelona - santa susanna (de diumenge a dijous)

santa susanna - barcelona (de diumenge a dijous)

barcelona - santa susanna (divendres i dissabtes)

santa susanna - barcelona (divendres i dissabtes)

Nui Beach Escola nàutica
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tRANsPORts PÚblIcs - treNs

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

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

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 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

16.42 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

20.39 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 21.20

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

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FeINers FeINersCaPs de setMaNa I FestIus

CaPs de setMaNa I FestIus

R1 RG1MAÇANEt MAssANEs - HOsPItAlEt dE llObREGAt MAtARó - blANEs/FIGuEREs

Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes
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Farmàcies de guàrdia

tordera (SErvEI DIürN) - Malgrat de Mar

Calella - PINeda de Mar   

TORDERA MALGRAT DE MAR

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 M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19

Farmàcia buñol
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21

Farmàcia llaNsó
C. 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

PuNts dE dIstRIbucIó dE la MarINa

Calella Malgrat

PalaFolls

tordera

PINeda de Mar

saNta susaNNa

 1 FarMàCIa ÁNgel 
       M. Mela JaMbrINa 

c. balmes
 2 CaPrabo

c. sant Joan
 3 FraNkFurt la rIera

Riera capaspre
 4 CaPrabo

c. turisme
 5 Creu groga

c. sant Jaume
 6 el tall

c. Església

 1 FarMàCIa Carlos 
       JuaN Peña

c. Joan Maragall
 2 FarMàCIa eNrIque 
       torruella

c. Girona
 3 PastIsserIa gutIérrez

c. del carme
 4 CaPrabo

Av. del carme
 5 rest. estaNy

c. de l’Estany
 6 XaloC Malgrat

c. del Mar

 1 beNzINera galP 
ctra. Accés costa brava

 2 Casal dels avIs
Av. costa brava

 3 bar el CaFè de 
       PalaFolls

c. Francesc Macià

 4 FarMàCIa solé
Av. Pau casals

 5 outlet PerFuMs
c. Major

 1 MIlar tordera 
camí Ral

 2 gabIMedI
Pl. lluís companys

 3 bar sakkara
camí Ral (cantó del dia)

 4 XuXes
Pl. de la concòrdia

 1 beNzINera evolutIoN
N-II

 2 CaPrabo
Pl. Espanya

 3 XaloC PINeda
c. dr. bartomeu

 4 FarMàCIa elda llobet      
        aloNso

Av. Mediterrani
 5 FraNkFurt la rIera

Av. de la Hispanitat
 6 FarMàCIa F. Costa 
       PerICh

Pl. de les Mèlies

 1 aJuNtaMeNt 
Pl. catalunya

 2 CeNtre susaNNa
ctra. N-II, km. 673

CALELLA

Farmàcia PlaNas 
C. Església, 360
Tel: 93 766 20 93

Farmàcia Noguera
Ctra. 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 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. Noguera local 12, 1
Tel: 93 767 22 05

Farmàcia J. MIr soler
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

PINEDA

abril - Maig

5

6
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9
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20

21
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23

24

25

26

27

28

29

30

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

Costa

FraNCItorra

Castells

Noguera

Noguera

Mela

ColóN

Noe

PlaNas

badIa

setó

setó

FraNCItorra

alba

vIvas

MIr

Noguera

Mela

Mela

ColoN

Noe

Mateos

Mateos

Mateos

Mateos

Mateos

tIburCIo

tIburCIo

tIburCIo

tIburCIo

veNdrell

tIburCIo

tIburCIo

luCea

veNdrell

PlaNas

Castells

segarra

alba

alba

llobet

Costa

FraNCItorra

badIa

Mela

ColóN

ColóN

Noe

PlaNas

Castells

veNdrell

veNdrell

veNdrell

veNdrell

veNdrell

MarCoval

MarCoval

MarCoval

MarCoval

MarCoval

MarCoval

MarCoval

aNuNCIs Per Paraules

 CoMPra veNda PartICulars: Gratuït (dues publicacions) /  IMMobIlIàrIa I ProFessIoNal: 15 € /  serveIs ProFessIoNals (autònoms): 10 €

Contractació exclusivament  a ràdio Marina de 15 a 18 h o per correu a  publicitat@radiomarina.com

bressol de viatge
bressol de viatge plegable i amb 
funda que també es pot fer servir 
com a parc. Molt bon estat. Es re-
gala matalàs. 25€. tel. 600768238. 

venc telescopi Pentaflex
80-900 Goto. Nou per estrenar

Motors per localitzar situació i 
comandament computeritzat. 
Preu 225 €. contacte: 607119563 
o trencosta@hotmail.com 

Comença a guanyar diners de 
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de 

compra i venda. Només 21 hores.  
truca al 972 332 139.

venc rentadora
Rentadora Haier de 6 kg. 
1200 revolucions. Molt poc ús: 
120 €. tel: 625 27 77 17.

venc assecadora
Assecadora d‘evacuació Aspes.

6 kg es ven per no fer-la servir.
95 euros. tel: 625 27 77 17

venc honda scoopy
Honda scoopy 74 20.000 km.   
Preu: 600 € 
tel. 679 44 21 38

tricicle infantil en molt bon es-
tat. té poc ús. Preu 20 €. 
tel. 600 76 82 38.



PRÒxIMA EdIcIó: 10 MaIg

eNtrevIsta a MírIaM IsCla (ACTrIU)

“La premsa lliure està amenaçada”

Míriam iscla portarà a l’auditori de pineda, el proper 7 de maig, l’obra Dona no reeducable. Foto: ros ribas als 13 anys es va enamorar del teatre al Centre Cultural  de pineda. Foto: alba pujol

alMudeNa MoNtaño

Quan cursava el segon curs de me-
dicina, Míriam Iscla (Pineda, 1966) 
va fer les proves per entrar a l’Institut 
del Teatre, una idea que feia temps 
que li rondava pel cap. La sorpresa 
-tant per ella com per a la seva famí-
lia- va ser que la van acceptar. Des 
del primer dia ja es veia que destaca-
va a nivell interpretatiu i va rebre el 
Premi Extraordinari d’Interpretació 
de la promoció 1987/1990. La seva 
trajectòria professional com a ac-
triu és extraordinària, tant al teatre, 
com a la televisió i la ràdio. I també 
els seus treballs com a guionista i di-
rectora. Tot i que ha treballat més al 
teatre que a la tele, es va fer popular 
a TV3 amb Jet Lag, una sèrie de T 
de Teatre, la companyia que va co-
fundar amb les seves companyes de 
l’Institut del Teatre i que va deixar 
al 2008 per començar una carrera 
en solitari. És filla del director de te-
atre Artur Iscla, que va fundar l’any 
1980 l’Escola de Teatre del Centre 
Cultural i Recreatiu (CCR) de Pine-
da de Mar. El proper 7 de maig torna 
al seu poble, Pineda, per representar 
Dona no reeducable, un monòleg 
sobre Anna Politkóvskaia, la perio-
dista russa assassinada l’any 2006 
per anar en contra del posiciona-
ment rus en el conflicte txetxè.

Què significa per a vostè represen-
tar aquesta gran obra a Pineda, el 
seu poble?
Anar a Pineda a representar aques-
ta funció em fa moltíssima il·lusió. 
Sobretot perquè sempre són les 
pinedenques i els pinedencs els que 
es desplacen i em donen suport 
venint a veure funcions que faig a 
Barcelona, i és una manera d’agrair 
aquest suport.

L’any 1980 el seu pare va fundar 
l’Escola de Teatre de Pineda i vos-
tè en va formar part de la primera 
formació i va col·laborar amb el 
CCR de Pineda fins que va entrar a 
l’Institut del Teatre. Quin records 
guarda d’aquella època?

Jo tenia uns 13 anys, i ho recordo 
com la primera comprensió real que 
fer teatre requeria de molta feina al 
darrere, de molts aspectes que calia 
desenvolupar, de la importància del 
rigor, de voler fer les coses ben fe-
tes... i de ser lúdics.

Manté actualment alguna relació 
amb la gent del Centre Cultural 
i Recreatiu de Pineda o amb al-
guns dels actors amb els quals va 
començar?
Mantinc una relació esporàdica i 
puntual però molt sincera amb la 
gent del Centre i de Pineda en ge-
neral. Érem amics i amigues i ho se-
guim essent, cadascú amb una vida 
diferent i amb experiències, algunes 
compartides i d’altres no, però jo 
vinc del teatre amateur, i vinc del 
Centre Cultural. Aquí és on em vaig 
enamorar del teatre i el primer amor 
m’ha portat on sóc.

Té previst una sessió de treball 
amb el grup d’adults Teiatrerus 
del Teatre de Pineda?
He de dir que des de l’escola de Tea-
tre Artur Iscla sempre em proposen 
participar d’alguna manera i, mal-
grat les ganes que en tinc, se’m fa di-
fícil trobar un forat per poder venir 
a treballar amb el grup d’adults... De 
fet, tinc projectes on hi poso “per fer 
a Pineda”, però em costa trobar el 
forat; més que res perquè no m’agra-
daria només venir a fer una Màster 
Class, sinó alguna cosa de més du-
rada en la qual el treball esdevingui 
alguna cosa més. De totes maneres 
potser haurem de començar per una 
Màster Class i deixar aquest “quel-
com més” per més endavant.

L’obra que portarà a l’Auditori de 
Pineda, el proper 7 de maig ja ha 
rebut el Premi Butaca 2016 al mi-
llor espectacle de format petit i les 
crítiques teatrals són excel·lents. 
Està satisfeta?
N’estic molt satisfeta! Sobretot 
perquè és un tipus de teatre molt 
diferent del que havia fet fins ara. 

És teatre denúncia i em requereix 
tocar-me altres tecles que com a 
actriu no havia fet fins aleshores. A 
més, m’ha donat l’oportunitat de 
treballar amb un text brutal i una 
direcció de mestre com és la de Lluís 
Pasqual. El tema és de rabiosa actu-
alitat. El terrorisme d’Estat. La lli-
bertat de premsa. La necessitat d’es-
tar ben informats. El compromís 
amb la veritat. L’honestedat amb 
un mateix. Ser conseqüent amb una 
mateixa....Es pot demanar més?

Dona no reeducable es va estre-
nar al Teatre Lliure, després se’n 
va anar de gira fins arribar al Tea-
tro Español amb la versió castella-
na. Quina acollida ha tingut l’obra 
a Madrid?
Ha estat una acollida meravellosa! 
La mateixa que vaig tenir al Teatre 
Lliure. La funció té interès actual, i 
genera indignació, reflexió i debat. 
El teatre és cultura i ha de generar 
aquestes accions. L’idioma és el de 
menys. La història, que a més és 
real, és la que produeix interès i, so-
bretot, pensament. La importància 
de la premsa lliure ens permet créi-
xer en la reflexió.

Aquesta obra la va escriure el dra-
maturg italià Stefano Massini un 
any després de l’assassinat. El di-
rector Lluís Pasqual es va quedar 
captivat per aquest potent text i de 
seguida va pensar en vostè per a la 
interpretació. Sap per què?
Aquesta pregunta te l’hauria de res-
pondre Lluis Pasqual... Jo et puc dir 
que quan la vaig llegir em va pro-
vocar una gran necessitat de fer-la. 
Em sento molt afortunada que me la 
proposés en Pasqual.

L’obra és una reflexió sobre la lli-
bertat de premsa i l’ofici de perio-
dista. Creu que actualment els pe-
riodistes gaudeixen de la llibertat 
de premsa?
La premsa lliure està amenaçada. 
Si en una roda de premsa fas una 
pregunta incòmoda et fan fora de 

la sala a empentes, t’ignoren o te la 
contesten per plasma: és la llei mor-
dassa... Si la premsa està amenaça-
da, la població serà més pobra en 
pensament i en llibertat de decisió, 
menys intel·ligent i amb menys cri-
teri... A qui li interessa una població 
així? Hem de pensar a qui afavoreix 
que el poble no pensi i, segurament, 
la indignació d’aquest pensament 
ens farà actuar diferent. Hem de va-
lorar, i molt, la premsa lliure.

Per què el Kremlin definia a Ana 
Politkóvskaia com a “no reeduca-
ble”?
Segons l’opinió d’un membre del 
gabinet de presidència del Kremlin: 
“Els enemics de l’Estat es divideixen 
en dues categories: els enemics a qui 
se’ls pot fer entrar en raó i els incor-
regibles. Amb aquests darrers no 
es pot dialogar i això els converteix 
en no reeducables. Cal que l’Estat 
faci servir tots els mitjans dels que 
disposa per eliminar del territori 
aquests personatges no reeduca-
bles.” Una persona no reeducable 
molesta, no segueix les ordres del 
poder i, per tant, s’ha d’eliminar. 
Això és el que van fer amb l’Anna 
Politkóvskaia, la van assassinar. 
Terrorisme d’Estat. 

A la capçalera de la seva web pro-
fessional es llegeix “Sóc una for-
migueta: sóc de treballar, me’l 
donin petit, el paper, o me’l donin 
gran”. És molt estricta a l’hora de 
preparar un personatge?
Preparar els personatges és un camí 
llarg. La meva feina és aquesta i 
la faig amb tot el rigor de què sóc 
capaç. Jo surto al damunt d’un esce-
nari a explicar una història i la gent 
surt de casa seva, paga una entrada 
i seu a platea a viatjar amb el que jo 
li explico. No puc fer la meva feina a 
mig gas. Ni ho sé fer, ni puc, ni vull 
permetre’m no tenir rigor.

Quin ha sigut el paper que més li 
ha costat interpretar?
Tots els papers tenen la seva petita 

o gran dificultat. Tots. A uns hi ar-
ribes més ràpid i d’altres et costen 
més, però el moment de buscar com 
és el personatge és el més estimulant 
de tot el procés.

El paper de Diana que va interpre-
tar durant sis anys a la sèrie de te-
levisió Jet Lag, li ha marcat la seva 
carrera?
La Diana és un personatge que em 
genera molta rialla, fer de Diana em 
va regalar moments molt divertits! 
Jet Lag va ser una incursió “semi-te-
atral”, que és el que és la sit-com, que 
em va enriquir com a actriu i em va 
regalar treballar com a guionista i 
directora. Un regal en tota regla.

Amb la formació T de Teatre, que 
va cofundar quan va sortir de 
l’Institut del Teatre amb cinc com-
panyes (Carme Pla, Mamen Duch, 
Rosa Gàmiz, Marta Pérez i Àgata 
Roca) va fer molts altres treballs. 
Com recorda aquells moments?
Era un moment en què només volí-
em treballar i no volíem estar a casa 
esperant. Érem dones joves plenes 
d’energia que no buscàvem l’èxit 
sinó feina, i vam decidir crear-nos-
la. Va ser un regal trobar-nos, i amb 
tot el que va passar després es van 
ajuntar molts factors que van fer que 
d’aquella trobada naixés una Com-
panyia amb identitat pròpia com T 
de Teatre. Vaig donar el millor de mi 
durant 17 anys a la companyia i ella 
a mi també! Després vaig tenir la ne-
cessitat de deixar aquest camí i seguir 
el meu propi. Això també ha estat un 
encert perquè he pogut gaudir de 
molts altres companys i companyes, 
d’altres maneres de fer, de directors 
i directores i de textos molt diversos 
que m’han fet créixer moltíssim com 
a actriu i com a persona.

Quins són els seus hobbies?
M’agrada fer coses amb les mans, 
m’agrada dibuixar, m’agrada no fer 
res, m’agrada ballar...i tinc la sort 
que m’agrada molt la meva feina. 
Sóc una dona afortunada. yy


