
Títol històric

Festivals 
d’estiu

Nova façana 
marítima

Art al carrer

Cultura - Pàgs. 10 i 23

CiNemA A CAlellA i PiNedA

urbanisme - Pàg. 3

CoNsulTA PoPulAr
Els veïns de Malgrat de Mar 
podran votar els dies 20, 
21 i 22 de juliol sobre el 
futur urbanístic del sector 
PP7 “Escultor Clarà”. Sobre 
la taula, la possibilitat de 
desenvolupar una gran 
zona comercial.

Calella celebra la segona edició del Calella Film Festival, mentre en el marc del 
Festival de Curts de Pineda de Mar es presenta Dragut.

Jugadores i equip tècnic. Foto TT Calella

El Castell i la piscina, nous escenaris. Foto Yoyo

Pineda, 23 de gener. Foto Yoyo Pineda, 28 de juny. Foto Yoyo

Bisbal serà a Pineda el 9 d’agost. Foto ARTS d’Estiu

El Suris Calella ha aconseguit per segona vegada la Copa de la Reina de tennis taula. El primer títol es va as-
solir ara fa 23 anys. El Tennis Taula Calella ha sumat a l’estatal d’Almeria un total de 12 medalles, de cinc ca-
tegories diferents: absoluta, sub-23, juvenil, infantil i aleví. Totes les medalles les han assolit les noies del club: 
4 d’or, 3 de plata i 5 de bronze. més informació a la pàgina 24

David Bisbal serà a Pineda de 
Mar el 9 d’agost en el marc del 
Festival ARTS d’Estiu Costa de 
Barcelona. També actuaran, en-
tre d’altres, Rosario, Jarabe de 
Palo, Els Amics de les Arts o 
Gossos. A Calella, d’altra ban-
da, se celebra una nova edició 
del NEC, Nits d’Estiu a Calella.
Pàgs. 9 i 10

Pineda i Malgrat de Mar s’han 
vist afectades greument aquest 
hivern pels temporals. Una in-
versió de 2’1 MEUR ha servit per 
adequar els passejos abans de la 
temporada alta d’estiu. El gran 
dubte és: són obres per una tem-
porada o definitives? Pàg. 18

Palafolls ha organitzat una nova edició de FISURES, el festival d’art 
multidisciplinar que porta a diversos escenaris del municipi teatre, circ, 
dansa, mim, pallassos...Tots els espectacles van ser gratuïts. Pàg. 22

Edició marEsmE

 editada per  
rAdio mArinA

NÚMERO 28  |  juliol 2017  |  ANY III  |  PublIcAcIó cONtROlAdA PER PGd 20.000 ExEMPlARs GRAtuÏts

DIRECTORI 

GASTRONÒMIC

Pàgs. 16 i 17



2   la marina JUliol DE 2017

la marina maresme 28. ANY III

Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Dani Mateu - Fernando Atencia
publicitat@radiomarina.com - Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 20.000 exemplars
Dipòsit legal: Gi 203-2015

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 79 08
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 

L’hereu de Can Jordà i la regidora de Cultura. Foto Yoyo

santa susanna

Santa Susanna acull la pre-
sentació d’un llibre sobre el Mas 
Jordà, “El Mas Jordà de Santa 
Susanna des de la prehistòria 
fins als nostres dies. Una apro-
ximació multidisciplinària”, re-
sultat de les Jornades Europees 
del Patrimoni sobre el Mas Jor-
dà de Santa Susanna que es van 
celebrar al setembre del 2016.

Tot va començar, però, 
quan l’hereu de Can Jordà, 
Pere Clarabuch, va trobar “per 
carambola”, un sac amb docu-
mentació que anava del 1089 als 
nostres dies. Hi havia 147 per-
gamins, 360 escriptures, nom-
broses cartes de pagament, 15 
llibres… “Jo no en sabia res, a 
casa ningú ho havia comentat”.

Segons Clarabuch, “vaig tro-
bar el tresor de Can Jordà i no 
vaig haver d’excavar”.

Set professionals del Mares-
me han treballat el tema des de 
diverses vessants. “L’any pas-
sat es va fer un acte coincidint 
amb les Jornades del Patrimoni 
i ara s’ha presentat el llibre”, 
segons explica Alexis Serrano, 
director de l’Arxiu del Mares-
me, on hi ha dipositada tota la 
documentació.

L’acte va atraure nombroses 
persones que van emplenar la 
sala polivalent de la Biblioteca 
Vall d’Alfatà.

La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Susanna, 

Carine Bouillon, va presentar 
l’esdeveniment, que va comp-
tar amb les dissertacions d’Ale-
xis Serrano, director de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme, Xavier 
Soldevilla, llicenciat en Geogra-
fia i Història per la Universitat 
de Girona i professor d’Histò-
ria a l’ensenyament secundari i 
d’en Pere Clarabuch, arquitecte 
i propietari del Mas Jordà.

L’alcalde de Santa Susanna, 
Joan Campolier, va ser l’encar-
regat de la cloenda i va agrair als 
participants les seves paraules 
i al públic la seva assistència. 
“Un agraïment especial mereix 
SSOM, l’entitat que va proposar 
la visita al Mas Jordà i va pro-
moure l’edició del llibre”, va dir 
Campolier. yy

mil anys d’història en un sacl’editorial
Perspectives econòmiques

Sembla que el Maresme pot esperar una bona temporada turística. 

Les dades que manegen els Hotelers ens parlen d’una alta ocupació i pot-
ser podem esperar una millora en els ingressos per a la multitud d’activi-
tats a l’entorn del turisme.

No anirà gens malament per pujar una mica en el rànquing d’ingres-
sos que publica l’observatori del Consell Comarcal que posa en evidèn-
cia com el Maresme en conjunt, i l’Alt Maresme en particular, disposen 
d’una renda “per càpita” inferior a la mitjana catalana.

El col·lapse del tèxtil va posar en mans del turisme la major part de l’eco-
nomia de la comarca i qualsevol moviment en aquesta activitat determi-
na el nivell de renda del conjunt de la població.

Potser aquestes bones perspectives tenen a veure en els mals moments de 
les zones turístiques de països que desperten més temors  per terrorisme. 
Si aquest fos el cas, caldrà estar preparats per a major competència futu-
ra quan aquests temors minvin. 

Seria bo que part de les millores dels ingressos que s’esperen s’invertissin 
en millorar la qualitat de la nostra oferta per estar preparats per un fu-
tur menys favorable.

Algunes iniciatives privades ja fa anys que van en aquest sentit, com per 
exemple les reformes d’hotels i apartaments per pujar-ne la categoria. Els 
Ajuntaments també fa anys que inverteixen en la millora del teixit urbà.

Altres aspectes com carreteres i tren no han fet encara l’evolució que 
necessitem. yy
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Els terrenys són a tocar la N-II. Foto Yoyo

malgrat de mar votarà si es fa una àrea 
comercial al sector “escultor Clarà” 

malGrat De mar

La consulta popular sobre el 
desenvolupament urbanístic del 
sector PP7 Escultor Clarà ja té 
data: els dies 20, 21 i 22 de juliol. La 
pregunta serà: “Estàs d‘acord que 
l‘Ajuntament de Malgrat de Mar 
modifiqui el planejament del sector 
Escultor Clarà per al desenvolupa-
ment i ús comercial de la zona?”

Una societat privada ha pre-
sentat una proposta per urbanit-
zar i edificar el sector PP7. Aquesta 
proposta pretén destinar a edificis 
comercials més metres quadrats 
dels que el pla urbanístic vigent 
permet. Per això ha demanat a 
l’Ajuntament que es modifiqui el 
pla augmentant aquella superfície. 

L’Ajuntament pot acceptar, 
o no, la petició presentada, però 
abans de decidir ha volgut fer la 
consulta a la població, compro-

metent-se a acceptar el resultat i a 
obrar conseqüentment.

 
La proposta que s’ha presentat 

té aquestes característiques:
 

1. El sector serà i es percebrà com 
a mixt per la tipologia i situació di-
ferenciada dels edificis i pels usos 
que s’hi desenvoluparan comerç i 
habitatge.

2. Es construirà un accés a la po-
blació des de la carretera N-II, 
no previst en el pla urbanístic, 

a través d’una nova rotonda a la 
carretera. El tram de vial origi-
nat dins del sector tindrà una 
amplada de 30 m i la dimensió 
entre els edificis a banda i banda 
serà de 60 m.

3. Es preveuen 15.767 m² de sos-
tre per a usos comercials, dels 
quals, 1.000 m² s’ubicaran a les 
plantes baixes dels edificis d’ha-
bitatge, i la resta es disposarà en 
sis parcel·les específiques per 
aquest ús on, en principi, es pre-
veuen set establiments, tant de 

venda com de restauració.
4. El nombre d’habitatges del 
sector es reduirà de 361 a 260, 
tot i que es proposa una reserva 
de sòl per a habitatge dotacional 
de lloguer on es podrien cons-
truir 47 d’aquesta tipologia, que 
s’afegirien als 260.

5. Es preveuen itineraris per a 
bicicletes, un en el vial principal 
del nou sector des de l’avinguda 
Costa Brava i un altre de trans-
versal que enllaça amb els car-
rers Pineda i J. M. de Sagarra.

6. Els espais lliures es disposen 
de manera que completen l’anella 
verda del nord del nucli urbà con-
nectant la plaça de Giol i Figuerola 
amb la plaça de les Mines de Can 
Palomeres.

El 20 i el 21 de juliol es podrà 
votar de 9 h a 14 h a l‘Ajuntament i 
el 22 de juliol entre les 9 h i les 20 h 
a l‘Ajuntament, al Centre Cívic del 
Castell i La Verneda, Serveis Per-
sonals a Can Feliciano i a l‘Arxiu 
Municipal. Des de l’Ajuntament 
no es descarta ampliar les seus 
de votació a darrera hora, sempre 
que puguin estar connectats per a 
comprovació de dades. 

Aquest és un tema que va sor-
gir quan governaven el PSC i JxM i 
ara continua viu. El govern a qua-
tre bandes que hi ha actualment 
a Malgrat de Mar (JxM, PDeCat, 
ERC i CUP), ja ha assegurat que 
assumirà i farà seus els resultats 
que surtin de la consulta, que ofi-
cialment no pot ser vinculant per 
la llei de consultes. yy

«es preveuen 15.767 m² de 
sostre per a usos comercials 

amb set establiments, 
tant de venda com de 

restauració»

«els dies de les votacions 
seran el 20, 21 i 22 de juliol»
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e. Martínez i C. ponsa. Foto Yoyo

‘la llopa’ ja llueix a la riera Capaspre. Foto aj. Calella

el foc va generar molt de fum. Foto twitter policia local

Nou servei a la platja de Malgrat. Foto Yoyo

malgrat estrena oficina de 
Turisme i web 

la llopa ja llueix a la riera 
Capaspre

Crema un 
hivernacle 

Nous serveis a la 
platja

malGrat De mar

Malgrat de Mar té nova Ofi-
cina de Turisme. Les noves ins-
tal·lacions estan ubicades a la 
plaça de l‘Àncora, davant el mò-
dul on fins ara hi havia aquest 
servei d‘atenció al visitant. L‘ac-
te va servir també per presentar 
la nova web de Turisme. 

La regidora de Turisme, Es-
ter Martínez (ERC), ha destacat 
la millora que suposarà la nova 
oficina, “ja que el mòdul on fins 
ara hi havia aquest servei estava 
deteriorat i no reunia les condi-
cions ni per als treballadors ni 
per als visitants”. Ester Martínez 
ha manifestat que, “amb les no-
ves instal·lacions s‘aconsegueix 
una important millora”. També 
ha remarcat la importància de la 
nova pàgina web, “ja que adapta 
els continguts a les noves ten-
dències digitals i apropa l‘oferta 

al turista d‘una manera atracti-
va i endreçada”. 

L‘alcaldessa de Malgrat de 
Mar, Carme Ponsa (JXM), tam-
bé ha subratllat la millora que 
suposa la nova Oficina de Turis-
me. Ha destacat el canvi que el 
local ha fet en els darrers mesos 
per passar de botiga de records 

per a turistes a Oficina de Turis-
me. 

Aquest local té 40 metres qua-
drats i fins ara era una botiga. El 
mòdul prefabricat, que des del 
maig de 2006 ha donat el servei 
d‘atenció als visitants, serà aprofi-
tat i tindrà un nou ús, que encara 
no s‘ha determinat. yy

Calella

La Riera Capaspre, abans 
d’arribar a la N-II ha estat la lo-
calització escollida per aquesta 
segona escultura del projecte 
“Calella, ciutat d’escultures”, ja 
que és un dels espais més transi-
tats pels visitants. 

L’escultura és obra de l’escul-
tor Ramon Oms.  

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, i representants 
dels Udols de Foc, els Geganters 
i Grallers de Calella i Gent del 

Barri de Pequín han estat els en-
carregats de destapar l’estàtua.

En paraules de l’alcaldessa, 
“La Llopa havia d’estar al lloc que 
visita més gent per garantir que 
aquells que ens visiten sàpiguen 
que significa La Llopa per a no-
saltres”. 

L’escultura de La Llopa, a 
més, s’integra amb el mobiliari 
urbà, el que permet al visitant 
asseure’s i fotografiar-se amb 
l’estàtua. Té també una placa on 
s’explica la llegenda de La Llopa 

en català, castellà i anglès.

Personatges que defineixen la 
cultura i història de Calella pas-
sen a formar part en forma d’es-
cultures de bronze del paisatge 
urbà gràcies al projecte “Calella, 
ciutat d’escultures”. L’alcaldessa 
ha avançat que abans de Nadal hi 
haurà una altra escultura a Cale-
lla: “La tercera escultura serà una 
dona teixidora i estarà situada al 
carrer Bruguera. En total, se’n fa-
ran unes 12 o 14”. La primera es 
va inaugurar coincidint amb el 
90è Aplec de la Sardana. yy

malGrat De mar

El 21 de juny a primera hora 
de la tarda i en plena onada de 
calor, es va declarar un incendi 
en un hivernacle de l’empresa de 
planter Hishtil. 

El material que va cremar va 
generar una gran columna de 
fum visible des de les poblacions 
veïnes. No es van haver de lamen-
tar danys personals. Mentre van 
durar les tasques d’extinció, es va 
tallar la carretera de Mas Bages.

Hi van intervenir set dotacions 
dels bombers i diverses dotacions 
de la Policia Local de la zona.

El mes de juny ha estat espe-
cialment conflictiu a nivell d’in-
cendis forestals i n’hi ha hagut 
diversos a poblacions com Mal-
grat, Tordera o Palafolls. La rà-
pida intervenció dels bombers ha 
fet que ràpidament es poguessin 
apagar les flames.

L’estiu es preveu calorós i, per 
tant, cal extremar les precauci-
ons sempre que es vagi al bosc. 
Una cigarreta mal apagada al vo-
ral d’una carretera pot provocar 
un incendi de grans proporci-
ons. Per tant, són mesos d’estar 
en alerta màxima. yy

malGrat De mar

La platja de l’Astillero de Mal-
grat de Mar ha estrenat un mòdul 
de taquilles on guardar objectes 
personals i també recarregar mò-
bils i tabletes. Aquesta és una de 
les novetats de la temporada de 
platges d‘enguany. 

El mòdul de les taquilles per-
met deixar-hi objectes personals, 
tot pagant 2 euros per una hora o 

6 per tot el dia. Els pagaments es 
fan amb targeta de crèdit. Aquest 
mòdul funciona amb energies re-
novables. 

Per altra part, el servei de sal-
vament i socorrisme de les platges 
de Malgrat Centre i de l’Astillero 
estan en funcionament fins l‘11 de 
setembre. A la platja de la Conca i 
de la Punta de la Tordera están de 
servei fins al 31 d‘agost. yy
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al barri de Can Sabata s’ampliarà el parc infantil. Foto M.a. Comas

al casc antic s’eliminaran els cables aeris. Foto M.a. Comas

una biòloga del CraM ensenya la tortuga als banyistes. Foto Yoyo

logo ràdio Marina

lloret De mar

L’any passat hi varen partici-
par 644 persones, el que significa 
403 vots més. El cens en aquesta 
ocasió superava les 45.000 perso-
nes perquè a més dels veïns cen-
sats, podien votar els ciutadans 
amb segona residència. L’any 
passat, el cens era de poc més 
de 32.000 (la votació només era 
oberta a veïns censats).

Els ciutadans havien de deci-
dir entre més de 40 propostes a 
les 13 zones en les quals s’havia 
dividit el municipi. Els diners a 
repartir són 500.000 euros.

Les zones on s’ha registrat un 
major vot han estat el nucli antic, 
amb 223 vots, seguit de la zona 
oest amb 129 i el Rieral amb 99. 
Li segueixen Molí-Mas Vilà i Can 
Ribalaigua amb 79 vots, la zona 
sud amb 72 i Can Carbó- Mas Ba-
ell amb 71.

En paraules del regidor de 
Participació, Josep Lluis Llirinós 
“Aquest increment de participa-
ció mostra que els Pressupostos 
Participats són uns projectes que 
es van coneixent i consolidant, 
pel que pensem que en els pro-
pers anys continuarà augmentant 
la participació”. I ha afegit “el fet 
que un 67% de les votacions hagin 
estat  fetes amb el mòbil mostra 
que cal continuar apostant per 
aquest  canal”.

Els projectes més votats per 
zones són: 

Finalització del projecte d’en-
llumenat públic al Condado del 
Jaruco (32.539€) a la zona sud. 
Col·locació de 15 carpes per co-
brir la plaça (7.350€) al Barri 
dels Pescadors. Modernització i 
condicionament del centre cívic 
(6.945€) a Can Carbó-Mas Baell; 
Instal·lació d’un parc infantil i 
instal·lació d’una font ornamen-
tal a l’actual estany (55.855€) a 
Can Sabata. Condicionament de 
les zones verdes i col·locació de 
mobiliari esportiu a la zona del 
Monterrey al costa del parc a la 

zona centre (30.000€). Instal·la-
ció d’un circuit de salut a la zona 
de la font de Kaikuta a la zona 
Rieral  (12.500€). Millora de l’ac-
cessibilitat dels vianants al carrer 
Portugal, des de la plaça Europa 
fins a l’encreuament de Canyelles 
(28.923€) a la zona est. Il·lumina-
ció de la zona de darrera del parc 
de Can Ribalaigua (61.076€) a la 
zona Molí Vilà-Can Ribalaigua. 
Cobriment del cablejat dels car-
rers amb una canalera (54.231€) 
al nucli antic. Un parc amb ele-
ments de salut (12.500€) a Puig-
ventós; Col·locació de tres mar-
quesines a les parades de bus de 
Mont Lloret, Lloret Residencial i 
Creu de Lloret (36.500€) a la zona 
nord. Col.locació d’una barana a 
la part final del camí de la platja 
de Fenals (12.000€) a la zona oest 
i millores al parc infantil de Sant 
Cristòfol (18.500€) a la zona de 
Can Ballell. yy

blanes

El CRAM retorna a la mar de 
Blanes una tortuga que va ser res-
catada per un pescador de la vila.

La tortuga, de 9 quilos de pes i 
que compta amb 5-6 anys d’edat, 
és un exemplar de tortuga babaua 
(Caretta, caretta), i està en perill 
d’extinció. Batejada amb el nom 
de Wonder, la ràpida actuació del 
pescador de Blanes que la va tro-
bar, donant avís al 112 per activar 
el protocol de rescat en tractar-se 
d’una captura accidental, va 
permetre que els veterinaris del 

CRAM, a instàncies de la Gene-
ralitat de Catalunya, es poguessin 
dirigir ràpidament al port per 
traslladar la Wonder al centre de 
recuperació i valorar el seu estat 
de salut.

Aquests animals estan prote-
gits des del 1994.

El dispositiu que se li ha aco-
blat a la closca farà un seguiment 
via satèl·lit i pesa uns 30 grams. 
Du incorporats diversos sensors 
que mesuren temperatures, llu-
minositat, profunditat, localitza-

ció, etc. La bateria que alimenta 
l’aparell compta amb una auto-
nomia de prop de 600 dies, i per-
metrà que els científics puguin 
conèixer la seva ruta i augmentar 
el seu coneixement.

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, el regidor de Medi 
Ambient, Juanjo Navarro, i un 
representant de l’empresa Trans-
mediterrània (empresa que ha 
patrocinat aquesta actuació), van 
ser els encarregats de traslladar la 
tortuga des de la platja fins arran 
de mar. yy

selva - maresme

L’enquesta que Estudio Ge-
neral de Medios (EGM) fa cada 
quatre mesos per mesurar l’audi-
ència dels mitjans de comunica-
ció, ha donat a Ràdio Marina la 
xifra de 17.000 oients en  l’estudi 
corresponent a la segona onada 
de 2017.

Aquesta és una dada molt sa-
tisfactòria per a l’emissora per-
què significa una penetració del 
6,8%  resultat de dividir el nom-
bre d’oients entre la població de la 
cobertura de Ràdio Marina  (La 
Selva amb 167.694 habitants  i  
l’Alt Maresme amb 91.761, el que 
suposa un total de 259.455 habi-
tants, xifra que augmenta de ma-
nera notable els mesos d’estiu).

Per comparació amb les 
emissores de programació musi-
cal que cobreixen tot Catalunya, 
el resultat és encara millor ja que 
l’índex més alt que obtenen no 
arriba al 6%.

Des de Ràdio Marina també 

s’edita mensualment La Marina 
Blanes-Lloret i La Marina Ma-
resme, amb un total de 40.000 
exemplars. Tres plataformes lú-
diques, informatives i comerci-
als que cobreixen la Selva i l’Alt 
Maresme. yy

1.047 persones han votat als Pressupostos 
Participats 2017 

Tortuga alliberada ràdio marina: 
17.000 oients

«aquest any, podien 
votar els veïns censats i 

els que tenen una segona 
residència»

«ràdio marina i les marines, 
són tres plataformes 

lúdiques, informatives i 
comercials que cobreixen la 

selva i l’alt maresme»

«els votants havien de 
decidir entre més de 40 

propostes repartides en 13 
zones»
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Montphotosummer

lloret De mar

L’Associació MontPhoto de 
Lloret de Mar, organitza #mont-
photosummer, un concurs 
d’instagram que te com a fil 
conductor, els espais Naturals 
de Lloret de Mar.

 
Podran participar al con-

curs, totes les imatges fetes a 
Lloret de Mar, en les que apare-
guin espais naturals com el mar, 
platja, parcs i jardins, la mun-
tanya, la f lora, la fauna... En 
les fotografies podran aparèi-
xer elements urbans i humans i 
hauran de tenir com a temàtica 
un dels tres reptes del concurs: 
#lloretesblau #lloretesverd o 
#lloretesdetotscolors

 
El concurs estarà obert entre 

el 15 de juliol al 15 d’agost. 
 
 Per participar en el concurs 

s’haurà de tenir un compte a 
Instagram amb un perfil pú-
blic i respectar les condicions 
d’aquesta xarxa (http://insta-
gram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

 1. Ser seguidors de la pàgina
d’instagram de
@montphotosummer

2. Pujar a Instagram una foto-
grafia de Lloret de Mar. 

3. Etiquetar la fotografia amb els 
hashtags #montphotosummer i 
un dels tres hashtags correspo-
nents als reptes del concurs.

 
Les fotografies etiquetades 

correctament, es repostejaran al 
mur de #montphotosummer.

Premis:

Un premi de votació popular 
(la foto amb més likes) per cada 
un dels hashtags del concurs.

Un premi absolut de la com-
petició, seleccionat per l’organit-
zació i un premi addicional. yy

#montphotosummer Cultura

Artistes lloretencs

inauguració de la mostra. Foto M.a. Comas

La Sala d’Exposicions de la 
Biblioteca de Lloret acull la 
tradicional mostra col·lectiva 
d’artistes locals. Enguany, es va 

aprofitar l’acte inaugural per re-
cordar i retre homenatge a San-
dra Marcos. yy

Una cantada d’havaneres amb 
les Anxovetes va obrir la pro-
gramació de l’Estiu a la Bibli-
oteca. Per al dia 21 de juliol hi 
ha prevista l’actuació de Jordi 
Tonietti amb l’espectacle “Fem 

una festa”. El 16 d’agost actuarà 
la VBella Banda de Blanes i el 
17 d’agost amb el taller infantil 
“Site·silu·art, ombres jugane-
res”, a càrrec d’Ulldistret. yy

La visita permetrà als assistents 
conèixer de primera mà els de-
talls de com es vivia a la prime-
ra casa indiana municipal que 
s’ha obert al públic. Al final del 

recorregut s’oferirà als assis-
tents el còctel Jaruco, dissenyat 
expressament per a aquesta vi-
sita. Seran els dissabtes de juliol 
i agost (21 h). yy

estiu a la Biblioteca

Visites a Can Font

Havaneres amb les anxovetes. Foto M.a. Comas

des de la inauguració ja s’han fet algunes visites teatralitzades. Foto MaC
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Blanes aprova el Pla General d’urbanisme
joan ferrer i bernat

Dos mesos després de deixar 
el tema sobre la taula, s’ha aprovat 
amb 13 dels 21 vots del plenari el 
nou POUM. En aquest cas, però, 
no es contempla la legalització de 
l’ampliació de dos càmpings, “per-
què la majoria de formacions s’hi 
oposa”, segons ha reconegut la re-
gidora d’Urbanisme Pepa Celaya.

Aquests càmpings es van am-
pliar en terreny agrícola d’especial 
protecció fa anys. Quan es va fer el 
POUM del 2010, no hi havia me-
canismes per a una possible regu-
larització, una possibilitat que es 
va obrir a partir del 2014, sempre 
amb un informe positiu municipal 
i el vistiplau definitiu a càrrec de 
la Generalitat. Ara, però, la situa-
ció es pot tornar a complicar pel 
nou Reglament Públic Hidràulic 
que ha aprovat el govern central, 
segons apuntava el regidor Joa-
quim Torrecillas, “per aquesta 
raó, l’ACA ha tombat una pro-
posta del càmping Bellaterra. Ara 
caldrà analitzar bé la situació per 
comprovar què es pot fer realment 
amb aquests terrenys”.

Els partits que han votat a 
favor del POUM han estat PSC, 
PDeCAT, ERC, PP i Cs, sumant 
13 vots.

En contra hi ha hagut 8 vots 
d’ICV-EUiA, Batega per Blanes i 
la CUP.

CaraCterístiques

El nou POUM, en paraules 
de Celaya, “augmenta les zones 
verdes en 6,5 ha. Hi ha 107 edi-
ficacions en zona forestal que es 
podran regularitzar. Els seus pro-
pietaris podran fer obres de mi-
llora sempre que no augmentin el 
volum edificat”.

A nivell turístic, el Pla con-
templa la possibilitat de triplicar 
la capacitat hotelera, “aquest no és 
un objectiu a curt termini perquè 
segurament ara és complicat tro-
bar inversors. No volem grans ho-
tels amb clients que no surten de 
l’establiment. Volem hotels amb 
gent que passegi per Blanes i entri 
a les botigues, als bars i restau-
rants...” També a nivell turístic, es 
prohibeixen les discoteques i bars 
musicals al nucli urbà. També es 
preveu més sòl industrial, especi-
alment per a petits empresaris.

la veu Dels GruPs 
muniCiPals

Salvador Tordera, del PP, va 
votar favorablement a la proposta 
perquè Blanes no quedi paralit-

zat amb un planejament del 1981, 
“però aquest Pla arriba tard, mu-
tilat i amb mancances”.

Per Jaume Pujades, de la CUP, 
“aquest model de creixement no 
és el nostre. Al menys, el que ha-
vien de ser uns retocs s’ha con-
vertit en un debat de poble i, mal-
grat les pressions, la legalització 
dels càmpings no ha fructificat”.

Per Jordi Urgell, de Batega, “fa 
dos anys ja sabíem que el Pla del 
2010 es podia anul·lar, però es va 
estar un any sense fer res. Es vo-
lia fer a mida de dos empresaris i 
ara s’han introduït novetats en els 
àtics que també beneficien als que 
tenen més diners”.

A partir d’ara, quan hi hagi 
un àtic de més de 80m2, es podrà 
segregar del pis inferior i disposar 
de dues propietats. Fins ara el pis i 
l’àtic sempre anaven junts.

Cs, el partit que va proposar 
deixar el tema sobre la taula fa dos 
mesos per intentar arribar a un 
acord en el tema dels càmpings, 

considera que la gestió “ha estat 
nefasta”. Segons Sergio Atalaya, 
el vot afirmatiu, “és pel poble de 
Blanes, perquè la gestió política 
mereix un No”.

Àngel Canosa, d’ERC, con-
sidera que “no hi ha d’haver ni 
vencedors ni vençuts. Hi ha mo-
dels diferents”. Per ERC, una sen-
tència judicial va portar al POUM 
del 1981 i ara el que s’ha fet és 
adequar el del 2010, “no s’ha fet 
un pla nou”.

El portaveu d’ERC va recordar 
que hi ha cent llocs de treball en 
perill. “Hem parlat amb tothom 
per intentar resoldre el tema. Cal-
dria un retorn al poble pels anys 
que s’han utilitzat els terrenys 
agrícoles com a càmpings”.

Per Joaquim Torrecillas, del 
PDeCAT, “els màxims que es 
preveien no són possibles i cal 
fer un pas enrere perquè així ho 
marquen les majories polítiques”. 
Torrecillas apuntava com a error 
del passat, “haver perdut els ho-
tels del centre del poble. El boom 

de la construcció els va transfor-
mar en pisos i ara no hi ha rotació 
de persones”.

Per Víctor Catalán, d’ICV-
EUiA, “aquesta era la crònica 
d’una mort anunciada. Ens heu 
coaccionat dient que el tema dels 
càmpings no podia anar separat 
de la resta del POUM per acon-
seguir tirar-ho endavant. Al final, 
ho heu portat a ple sense els dos 
càmpings”.

Catalán també ha lamentat 
que el poble segueixi creixent, en-
tre els 1.000 habitatges que ja hi 
havia previstos i el miler que han 
planificat ara, es poden fer 2.000 
pisos més a Blanes. “Avui votem 
en contra, però seguirem portant 
propostes per millorar Blanes. 
Als barris amb comerç, per exem-
ple, no hi hauria d’haver noves 
superfícies comercials”.

esCola bressol

A banda del POUM, un al-
tre dels temes que va generar un 
debat més intens al ple va ser la 
moció presentada per ICV-EUiA 
i Batega per Blanes en nom de 
l’AMPA de l’Escola Bressol de La 
Plantera per una llar d’infants 
municipal pública i de qualitat. 
La proposta d’acord va ser rebut-
jada, ja que tan sols va comptar 
amb els únics vots a favor dels 
proponents, als quals s’hi va su-
mar la CUP. L’equip de govern 
va votar en contra, i tant PP com 
Ciutadans es van abstenir. El de-
bat va ser, llarg i en molts mo-
ments tens. yy

el pouM va tenir 13 vots afirmatius. Foto Yoyo

«el Poum augmenta les 
zones verdes,  preveu que 

es puguin triplicar les places 
hoteleres i que no hi hagi 
noves discoteques al casc 

urbà»

«el text aprovat no 
contempla la regularització 

dels terrenys agrícoles 
utilitzats des de fa anys per 

dos càmpings»

El POUM es pot consultar al Centre Cultural Els Pedrets i al web de l’ajuntament
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david Bisbal serà a Pineda el 9 d’agost

els amics de les arts actuaran el 15 d’agost

david Bisbal serà a pineda el 9 d’agost

PineDa De mar

David Bisbal, Muchachito, 
Chambao i La Pegatina se su-
men a la VlI edició del festival 
ARTS d’Estiu Costa Barcelona 
que se celebra del 21 de juliol al 
26 d’agost a Pineda de Mar.

Aquests artistes se sumen al 
directe ja anunciats de The Ori-
ginal Blues Brothers Band, Rosa-
rio, Jarabe de Palo, Els Amics de 
les Arts, Ramon Mirabet i als es-
pectacles de Faemino y Cansado 
i Jorge Blass.

  El festival de referència de 
la costa del Maresme canvia la 
seva ubicació al Nou Espai ARTS 
d’Estiu, un recinte de prop de 
4.500 metres quadrats de fàcil 
accés, amb una graderia de 600 
localitats i una platea molt més 
àmplia.

David Bisbal, un dels artistes 
nacionals amb més èxit i pro-
jecció internacional, actuarà el 
9 d’agost a l’Arts d’Estiu Costa 
Barcelona. Bisbal presentarà el 
seu nou treball, Hijos del mar, 
publicat el passat mes de desem-
bre i disc de platí en només dues 
setmanes. Hijos del mar Tour 
2017 portarà a Bisbal pels prin-
cipals escenaris del país, Europa 
i Amèrica. El seu directe a Pine-
da de Mar serà un dels primers 
que l’artista farà a Catalunya. Un 
concert enèrgic on no hi faltaran 
els seus grans èxits.

El 28 de juliol, ARTS d’Estiu 
Costa Barcelona acollirà un do-
ble concert. Al directe ja anunciat 
de Ramon Mirabet, se suma ara 

La Pegatina, que farà una parada 
del seu World Tour 2017 a Pineda 
de Mar. Amb el seu característic 
estil, que passa del merengue a la 
rumba, ska o punk gitano, La Pe-
gatina repassarà els hits clàssics 
dels seus sis àlbums d’estudi en 
una gira que els portarà a països 
encara inexplorats per la banda 
com Austràlia o Turquia.

El 20 d’agost el festival també 
tindrà un doble concert: Cham-
bao i Muchachito. La banda pio-
nera de flamenco-chill Chambao 
presentarà el seu últim àlbum, 
Nuevo ciclo, un treball creat per 
Lamari i produït per Eduardo 
Cabra, del grup Calle13, que 
aplega els sons i les textures que 
la cantant ha recollit al llarg de 
15 anys de carrera musical. L’ac-
tuació a ARTS d’Estiu Costa 
Barcelona serà una de les últimes 
de la formació.

L’inventor del rumboxing, 
Muchachito, presentarà el seu 
nou treball, El Jiro, un àlbum de 
sons accelerats amb “l’objectiu 
de fer ballar el públic”, en parau-
les de l’artista de Santa Coloma 
de Gramenet. Un disc que, com 
el seu nom indica, suposa un gir 
a la seva carrera i on no hi falta la 
influència de Gato Pérez.

ProGramaCió:

21 de juliol, ROSARIO. Gloria a tí

28 de juliol. Doble Concert, 
RAMÓN MIRABET. Home is 
Where the Heart is + LA PEGA-
TINA. World Tour

4 d’agost , FAEMINO Y CAN-
SADO. ¡Quien tuvo, retuvo!

9 d‘agost, DAVID BISBAL. Hijos 
del mar Tour 2017

15 agost. Doble Concert, ELS 
AMICS DE LES ARTS. Un es-
trany poder + GOSSOS. Zènit

18 d’agost, THE ORIGINAL 
BLUES BROTHERS BAND

20 d‘agost. Doble Concert, 
CHAMBAO. Nuevo Ciclo + 
MUCHACHITO. El Jiro

25 d’agost, JORGE BLASS. El 
arte de la magia 

26 d’agost, JARABE DE PALO. 
20 años. yy

«el festival estrena ubicació 
i passa a un recinte de 

4.500 m2 de fàcil accés»

«s’han programat 9 nits 
d’espectacles, algunes amb 

dues propostes»



10   la marina JUliol DE 2017

el director del curt i els actors. Foto Yoyo

Nits estiu Calella (NeC-2017)

Bones perspectives 
turístiques

 Dragut, el pirata que va 
atemorir Pineda el segle XVi

Calella

De nou, música, teatre, dansa 
i contes per a adults omplen les 
nits dels divendres d’estiu amb 
l’objectiu d’adaptar-se a tots els 
gustos i fer que tothom en gaudei-
xi. I és que amb el bon temps ve 
més de gust que mai sortir i apro-
fitar la fresca quan cau el sol. Si, a 
més, es pot gaudir de cultura i es-
pectacle ben a prop de casa, l’èxit 
de la vetllada està assegurat. Tot 
plegat, a preus populars o gratuït, 
perquè tothom pugui gaudir-ne.

En total s’han programat 12 
actuacions repartides en deu 
nits d’estiu per passar-les a la 
fresca, tot gaudint de la cultura. 
Les actuacions es duen a terme 
en els llocs més emblemàtics de 
Calella com són el de l’Escola 
del Far, el pati de la Biblioteca, 
pati Escola Pia o la Sala Mozart. 

Les entrades anticipades es 

podran adquirir al Museu-Arxiu 
Municipal de Calella (C/Escoles 
Pies, 36), de dimarts a dissabte 
de 18.00 a 21.00 h i diumenges i 
festius d’11.00 a 14.00 h. També 
es poden comprar el mateix dia a 
les taquilles, dues hores abans de 
l’espectacle, sempre que no s’ha-
gin exhaurit.

Entre els artistes i grups pro-
gramats hi ha: Jordina Biosca, 

Quimi Portet, Orquestra Simfò-
nica Harmonia o Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra. 

ProGramaCió neC 2017

• 7 de juliol, Jordina Biosca, a les 
21 h, al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. 

• 7 i 9 de juliol, Cavalleria Rusti-
cana, a la Sala Mozart. 

• 14 de juliol, Irie Soulah, a les 
22 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 21 de juliol, Quimi Portet, a les 
22 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 28 de juliol, Orquestra Simfò-
nica Harmonia, a les 22 h, al Pati 
de l’Escola Pia. Preu: 8€.

• 4 d’agost, Ofiura, a les 22 h, al 
Far de Calella. Preu: 8€.

• 11 d’agost, Grup Grushenka, a 
les 21 h, al pati de la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça. Preu: 
Gratuït.

• 11 d’agost, Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra (BGKO), a les 
22 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 18 d’agost, Hugo i Arnau, a les 
22 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 25 d’agost, Roger Mas, a les 22 
h, al Far de Calella. Preu: 8€.

• 1 de setembre, The Teasers, a les 
22 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

Per arribar al Far de Calella, 
hi ha un servei de transport pú-
blic gratuït amb parada a Turis-
me (N-II) a partir de les 20.45 h. 
En cas de pluja, els espectacles de 
pagament es realitzaran a la Fà-
brica Llobet-Guri. yy

maresme

Al Maresme, els hotels arren-
quen la temporada alta d‘estiu amb 
una ocupació del 93% a principis 
de juliol i amb expectatives d‘arri-
bar al 98% de cara a l‘agost. 

El president del Gremi d‘Hosta-
leria, Jordi Noguera, assenyala que 
“la calor de les darreres setmanes 
ha animat les reserves d‘última hora 
del cap de setmana de la revetlla de 
Sant Joan i de cara als primers dies 
del juliol, de manera que el segon 
trimestre de l‘any es tancarà amb 
una ocupació mitjana del 90%”. 

Segons el president del Gremi, 
l‘estiu del 2016 va ser “sorprenent” 
per l‘elevat volum de reserves, i, da-

vant les previsions d‘aquest any, au-
gura que es repetirà l‘èxit. “Podrem 
dir que portarem dos exercicis amb 
una important recuperació al sec-
tor hoteler del Maresme”, destaca 
Jordi Noguera, que apunta que ma-
joritàriament les estades als hotels 
de la comarca són d‘entre quatre i 
sis nits.

En relació al perfil dels turistes 
i visitants que trien el Maresme, 
hi predominen les famílies catala-
nes i de la resta de l‘Estat espanyol. 
Amb tot, els hotelers han constatat 
una recuperació “important” del 
mercat rus, que ha anat a l‘alça els 
darrers dos anys, així com també 
ha crescut la presència de turistes 
britànics. yy

PineDa De mar

L‘Associació CinemArt de 
Pineda de Mar,  amb el recolza-
ment de l‘Ajuntament ha fet un 
curt que combina la historia i la 
ficció sobre el sanguinari  Dragut, 
pirata turc del segle XVI que va 
assetjar la vila de Pineda de Mar. 
Es tracta d‘un personatge signifi-
catiu per al poble, segons explica 
Josep Martín, president de Cine-
mArt. “L’any passat ja vam pre-
sentar un treball sobre M Serra i 
Moret. Enguany hem optat per un 
pirata sanguinari. En el treball es 

combina la realitat i la ficció”

Segons destaca Marçal Mora, 
el director del curt, “tots els que hi 
participen ho han fet de manera 
voluntària”.

Hi ha més de 180 persones 
de Pineda, resta de la comarca 
(Malgrat, Calella, Mataró, Canet, 
Teià...) i fora d’ella Blanes, Barce-
lona i Madrid.

També hi ha la participació 
d’actors professionals com Alex 

Ricart (“Amar en tiempos revuel-
tos”, “Servir y protegir” o, prope-
rament, també en “La que se ave-
cina”) i Jaume Casals (“La Riera”).

L’estrena de Dragut es va fer a 
la plaça d’Espanya coincidint amb 
l’acte d’obertura del IV Festival 
Internacional de Curmetratges de 
Pineda.

S’han presentat 1.133 treballs. 
A l’Auditori,  es van projectar els 
26 curts seleccionats. yy

NeC 2016. Foto tino Valduvieco

«en total s’han programat 
12 actuacions repartides en 

deu nits»

«les entrades anticipades es 
podran adquirir al museu-

arxiu municipal de Calella»

platja de pineda, primer cap de setmana de juliol. Foto Yoyo
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Blanes i lloret estan de festa

blanes - lloret De mar

Blanes i Lloret de Mar ja ho 
tenen tot a punt per celebrar les 
Festes Majors de Santa Anna (26 
de juliol) i Santa Cristina (24 de 
juliol). El programa d’actes de 
cada població inclou una setma-
na d’activitats. A Blanes, l’acte que 
mou més gent des de fa pràcti-
cament 50 anys és el Concurs de 
Focs d’Artifici, que enguany se ce-
lebrarà del 22 al 26 d’aquest mes. 
A Lloret de Mar, en plena tempo-
rada turística, els veïns fan una 
aturada per viure amb la màxima 
intensitat la processó marítima a 
Santa Cristina i el Ball de Plaça o 
Dansa de Ses Almoratxes. 

 Festa Major de Blanes

47è Concurs Internacional de 
Focs d’Artifici 

- Pirotècnia Vulcano (Madrid) 
dissabte 22 de juliol 

- Pirotècnia Tomàs (País 
Valencià) diumenge 23 de juliol 

- Pirotècnia Hermanos Ferrández 
(Múrcia) dilluns 24 de juliol 

- Pirotècnia Régie Fete Pyrotechnie 
(França) dimarts 25 de juliol 

- Pirotècnia Pablo  (Astúries) 
dimecres 26 de juliol

Hora dels espectacles: 22:30, 
des de la Roca de Sa Palomera. Els 
carrers del centre de Blanes que-

den tancats al trànsit, per tant, cal 
arribar a la població amb temps i 
deixar els vehicles en zones allu-
nyades de la façana marítima.

Fira d’atraccions
Del 14 al 26 de juliol 

Pregó de les festes
Dissabte 22 de juliol. Pl. dels 

Dies Feiners

19.30 h. Pregó de Festa Major. 
A càrrec de Pilarín Bayés. Acte 
d’homenatge a les entitats que tre-
ballen per ajudar familiars i ma-
lalts de càncer i fomenten la inves-
tigació d’aquesta malaltia.

Lliurament Trofeu Focs 2016 – 
Pirotècnia Hermanos Ferrández. 

Actuació de Núria Pérez Bielsa. 

20.30 h. Concert a càrrec de 
Nelson Asdrúbal i dels Gemelos 
Cortés, participants en l’edició 
2017 de La Voz Kids.

Ensorra’t 
Pg. de Mar /davant de la Formiga

- Divendres 21: GARRAPATE-
ROS, SEGUIREM i PELUKASS

- Dissabte 22: FUNKIWIS, KLIC-
HEE i INCOMBUSTIBLES

- Diumenge 23: PLAN B, RISE UP 
i DJ CAMPA

- Dilluns 24: SUBVERSA, LÁGRI-

MAS DE SANGRE i MOZRAP

- Dimarts 25: EXTRACTO DE LÚ-
PULO, ITACA BAND i PUNKS & 
COMPANY

L’Aplec de l’Amor a Cala Bona
Divendres 28 de juliol

18 h. Sardanes amb la Ban-
da-Cobla del Col·legi Sta. Maria

19 h. Missa a l‘ermita de Sant 
Francesc. A continuació, tradicio-
nal copa de cava

22 h. Concert amb JUDITH 
NEDDERMANN “ Un segon”
___________________________

 Festa Major de lloret

DIUMENGE 23:

- Exposició dels llaguts dels 
nou clubs de rem que participaran 
a la regata S’Amorra Amorra. Du-
rant tot el dia al passeig de Jacint 
Verdaguer.

- Ilusiones solidarias. 2/4 de 
7 de la tarda al Teatre Municipal. 
Espectacle de màgia a càrrec de 
Daniel Collado, premi mundial de 
màgia  FISM 2015. Preu entrades: 
8 € anticipada i 10 € a taquilla. 

- 4a edició d’Els Bucs d’El 
Puntet en concert. A les 10 de la 
nit al passeig de Manel Bernat. A 
càrrec de Teoria del Qua, Stone 
Rose, Rainy Day i Jim & The Devil 
(guanyador del concurs Sonabucs 
2016).

- Passada dels obrers de San-
ta Cristina. A les 10 de la nit. Pels 
principals carrers de la vila per 
anunciar la festa de l’endemà. Tot 
seguit, a la plaça de la Vila, sorteig 
de les posicions de sortida de la 
regata S’Amorra Amorra i Toquen 
a Córrer de concurrència popular. 
Sardanes a càrrec de la cobla Bis-
bal Jove

DILLUNS 24
(Diada de Santa Cristina):

- Jornades de portes obertes 
als següents elements del MOLL: 
Can Saragossa, Jardins de Santa 
Clotilde, Museu del Mar, Castell 
de Sant Joan i Turó Rodó.

- Passada dels obrers de San-
ta Cristina. A 2/4 de 8 del matí.

      
- Sortida de la processó. A les 

8 del matí. Del temple parroquial 
fins a la platja per anar fins a Santa 
Cristina per mar. Després del cant 
de la Salve, celebració de la regata 
de llaguts S’Amorra Amorra a la 
badia de Santa Cristina.

- Pujada en processó fins a 
l’ermita. Missa Solemne. En aca-
bar la regata, al santuari, amb 
acompanyament del cor Alba de 

Prima, veneració de Sa Relíquia i 
cant dels goigs.

- Estofat tradicional. Ofert als 
mariners i a les autoritats convida-
des. A la sortida de la missa a la 
plaça del Pi.

      
- Tornada de la processó. A 

les 12 del migdia. De Santa Cristi-
na fins a la platja de Lloret.  

- 43è creuer S’Amorra Amor-
ra Open. A les 12 del migdia, sor-
tida de la tradicional regata a vela 
fins a la platja de Lloret, davant de 
la platja de Santa Cristina.

- Visita guiada gratuïta a Can 
Font. A 2/4 de 6 de la tarda a Can 
Font.

- Ball de Plaça o Dansa de 
les Almorratxes a càrrec de les 
quatre parelles d’obrers de Santa 
Cristina. A 2/4 de 8 del vespre a la 
plaça de la Vila.

- Audició de sardanes a càrrec 
de la cobla Bisbal Jove a les 8 del 
vespre. A la plaça de la Vila

DIMARTS 25
(Diada de Sant Jaume):

 - 33è aniversari del Casal 
Municipal de la gent gran. A les 
12 del migdia a la plaça de Pere 
Torrent.

- Sardanes a càrrec de la cobla 
Flama de Farners. Seguidament, 
agraïment als diferents grups d’ac-
tivitats culturals representants del 
casal.

- Concert de la coral Tot Cor 
a la sala polivalent de la Casa de 
la Cultura, per celebrar el seu 15è 
aniversari. Seguidament, berenar. 
A les 5 de la tarda.

- Audició de sardanes a càrrec 
de la Cobla Flama de Farners. A 

2/4 de 9 del vespre a la plaça de la 
Vila.

      
- Passada dels obrers de Sant 

Elm. A les 10 de la nit. Pels princi-
pals carrers de la vila per anunciar 
la festa de l’endemà.

- Tradicional cantada d’hava-
neres a càrrec dels grups Port Bo 
i Cabotatge. A 2/4 d’11 de la nit a 
Sa Caleta.

DIMECRES 26
(Diada de Sant Elm):

- Missa de la Confraria de 
Sant Elm. A les 12 del migdia. A 
l’Església Parroquial.

- Sortida amb creuer per fer 
l’ofrena d’una corona de llorer. A 
la 1 del migdia a la platja de Llo-
ret, davant de l’Ajuntament. En 
memòria de les persones que van 
perdre la vida a la mar.

- 33è Trofeu Sant Elm a la 1 
del migdia a la platja de Lloret. 1a 
prova de la regata d’embarcacions 
classe optimist per a alumnes de 
l’escola de vela. 

- Ball de Plaça o Dansa de les 
Almorratxes, a càrrec de les qua-
tre parelles d’obrers de Santa Cris-
tina i amb concurrència popular. 
A 2/4 de 8 del vespre a la plaça de 
la Vila.

- Sardanes a càrrec de la Cobla 
La Principal de la Bisbal. A les 8 
del vespre a la plaça de la Vila.

- Castell de focs artificials 
a càrrec de la Pirotècnia Herma-
nos Ferrández (guanyadors del 
Concurs Internacional de Blanes 
2016) A 2/4 d’11 de la nit a la Ba-
dia de Lloret.

           
- Concert de Festa Major a 

càrrec de La Principal de la Bis-
bal. A les 11 de la nit a Sa Caleta. yy
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una de les actuacions que hi va haver. Foto Yoyo

interior del Clavé. Foto aaup

diada de la música

Nova programació rendes baixes a l’Alt 
maresme

santa susanna

El pati de la Masia de Can Ra-
tés de Santa Susanna va acollir el 
diumenge 25 de juny, la 1a Dia-
da de la Música. Des de les deu 
del matí a les nou del vespre es 
van programar diverses actuaci-
ons amb estils d’allò més variat:  

percutes, gospel, instruments, 
cant, coral, sardanes, rock, line 
dance...

L’organització va anar a càr-
rec dels Amics de la Música de 
Santa Susanna (Aula de Música) 
i l’entrada era lliure. yy

torDera

El divendres 14 de juliol a les 
20h, el Teatre Clavé de Tordera 
presenta la programació estable 
per als mesos de tardor del 2017 
en un acte que es durà a terme 
a la Sala Gran i que està obert a 
la participació de tothom. L’acte 
servirà per conèixer de primera 
mà tots els espectacles i activitats 
que formaran part de la progra-
mació estable del Teatre Clavé 
pels mesos de setembre a desem-
bre de 2017. És a dir, es desvetlla-
ran els actors i actrius, directors i 

directores, companyies, títols dels 
espectacles, gèneres artístics i un 
munt de sorpreses més. 

El 14 de juliol serà també un 
moment per conèixer els nous 
abonaments i promocions d‘en-
trades que s’oferiran, així com les 
dates de venda d’entrades tant per 
als membres de l’Associació d’Es-
pectadors (AE) com per a la res-
ta de col·lectius i persones a títol 
individual. Una nit que comptarà 
amb màgia, foc, teatre, música, 
dansa i convidats especials. yy

maresme

La renda mitjana per habitant 
al Maresme és de 16.000 euros, 500€ 
per sota de la mitjana catalana.

Segons l‘anàlisi fet per l‘Obser-
vatori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, el Maresme 
ocupa la sisena posició en renda 
mitjana per càpita. Tot i això, el 
mapa mostra significatives dife-
rències entre municipis. Fent un re-
corregut lineal pel territori, les po-

blacions del Baix Maresme són els 
que presenten unes xifres superiors 
(verd) que es van reduint conforme 
ens acostem a la Selva (vermell). 

Tot i que la mitjana comarcal és 
inferior a la catalana, 15 municipis 
maresmencs la superen i 3 es troben 
entre els 8 primers del rànquing ca-
talà. Es tracta de Tiana que, amb 
una renda per càpita de 20.200 €, és 
el quart municipi català amb unes 
dades més elevades; Cabrils, amb 

una renda de 20.100€, és el cinquè 
i Teià (19.300), el vuitè. 

En el marc comarcal i tenint en 
compte que no es disposen de dades 
de 6 municipis (Òrrius, Cabrera de 
Mar, Caldes d‘Estrac, Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i 
Santa Susanna), Pineda de Mar és 
la població amb menor renda per 
càpita (13.300€/habitant), seguida 
de Tordera (13.700€/habitant) i Ca-
lella (13.800€/habitant). yy

renda familiar disponible

la Flama del Canigó va arribar a pineda per mar. Foto Yoyo

la nit més curta de l’any
maresme

Les poblacions del Maresme 
van celebrar com marca la tradi-
ció, la Revetlla de Sant Joan amb 
la Flama del Canigó, les fogueres, 
els petards, la coca i el cava. I un 
munt d’activitats a l’aire lliure.

La revetlla es va fer en plena 
onada de calor, el que convidava 
a sortir al carrer, al mateix temps 
que augmentava el risc d’incendi. 
Les crides de les autoritats van ser 
constants perquè tothom extre-
més les precaucions.

Calella

Rebuda de la Flama del Cani-
gó amb concentració i cercavila, 
lectura del manifest, encesa de la 
foguera, sopar popular i ball.

PineDa De mar

Arribada de la Flama del Ca-
nigó a la platja del Pescadors. 

Revetlles a diversos indrets 
del municipi i gran foguera de 
Sant Joan a la Platja dels Pins.

santa susanna

Arribada de la Flama del Ca-
nigó i diversos actes d’animació.

Palafolls

Revetlla Glorieta del Dr. Torner i 
també al Casal d’Avis. 

malGrat De mar

Arribada de la Flama del Ca-
nigó al Monument de la Sardana 

després de diversos relleus.

A continuació hi va haver so-
par popular i ball amb Ruc‘n‘Roll 
i els Embolingats a la plaça Xesco 
Boix, amb gresca fins ben entrada 
la matinada. 

torDera

Arribada de la Flama del Ca-
nigó i audició de sardanes amb la 
Cobla Contemporània a la plaça 
de l’Església. yy
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blanes

Operatiu policial a Blanes per 
lluitar contra el cultiu de ma-
rihuana i les connexions fraudu-
lentes a la xarxa elèctrica. 

Els Mossos d‘Esquadra han 
fet quatre entrades i escorcolls 
en habitatges del barri de Valldo-
lig, on s‘hi cultivava droga, i han 
comissat fins a 1.000 plantes de 
marihuana. En paral·lel, en un 
dels pisos han detingut la parella 
que hi vivia, un home i una dona 
de 31 anys, per un delicte contra 
la salut pública. A la resta de pi-
sos amb plantacions, quan hi ha 
entrat la policia, no hi havia nin-
gú a l‘interior. 

L‘operatiu policial al barri de 
Valldolig d’aquest mes de juny 
culmina una investigació polici-
al que es va iniciar fa uns mesos. 
Els Mossos d‘Esquadra havien re-
but denúncies de diversos veïns, 
dient-los que hi havia pisos que 
s‘havien convertit en autèntiques 
plantacions de marihuana.

A més de desmantellar les 
plantacions, també van deco-
missar la infraestructura que 
les acompanyava per afavorir el 
creixement de la droga.

Durant l‘operatiu, tècnics 
d‘Endesa han aprofitat per des-

connectar la llum d‘aquells habi-
tatges que la punxaven del car-
rer. A més dels quatre pisos on 
hi creixia la marihuana, se n‘han 
trobat setze més amb connexions 
fraudulentes. A tots ells, se‘ls han 
retirat els comptadors. yy

lloret De mar

La Generalitat ha sancionat 
amb 486.000 euros els quatre ho-
tels de Lloret de Mar que punxa-
ven els subministraments. 

En total, els expedients oberts 
al Sun Village, al Mediterranean 
Sand, al Marina Sand i al Savoy 
inclouen dotze infraccions. 

La multa més elevada és per 
al Sun Village, que haurà de pa-
gar 189.001 euros. L‘establiment 
va patir un incendi al setembre 
de l‘any passat, que va posar al 
descobert la picaresca. El Govern 

considera que va incórrer en una 
“infracció molt greu” de la nor-
mativa en matèria de seguretat 
industrial. Aquestes sancions se 
sumen a les que els ha imposat 
l‘Ajuntament de Lloret per vulne-
ració de la Llei de Turisme, i que 
ascendeixen als 3,3 MEUR.

El passat mes d‘abril es va fer 
públic que la cadena Alegria Ho-
tels reobria dos dels establiments 
tancats (el Savoy, reconvertit en 
Fenals Mar i el Mediterranian 
Sand, rebatejat amb el nom d‘Ho-
tel Mariner). yy

blanes

L’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats del Casal d’Avis 
Benet Ribas, ha protagonitzat 
una nova desfilada de vestits de 
paper, una de les seves especia-
litats.

La plaça d’Espanya es va om-
plir de gom a gom per veure els 
models que presentaven en aques-
ta ocasió. Tots, segons el presenta-
dor de l’acte “d’alta costura”.  La 
veritat és que ningú diria que són 
de paper. yy

lloret De mar

Cinc detinguts per segrestar 
un veí de Lloret de Mar durant 
11 dies i demanar un rescat d‘1,5 
MEUR. L‘organització criminal, 

assentada a la comunitat de Ma-
drid i formada per membres de 
l‘est d‘Europa, retenia la víctima 
en una localitat propera a Toledo 
i li subministrava contínuament 

drogues per mantenir-lo atordit i 
desorientat. El cas es va iniciar el 
passat 12 de juny quan una dona 
es va presentar a la comissaria de 
Lloret de Mar per denunciar que 
havia rebut una trucada –des del 
telèfon del seu marit- d‘un home 
que afirmava que l‘havien segres-
tat i que li reclamava un rescat 
d‘1,5 MEUR si volien que l‘allibe-
ressin amb vida. 

Segons va explicar la víctima 
un cop alliberada, els segresta-
dors –vestits amb armilles de 
policia- el van interceptar quan 
tornava en cotxe a casa seva. 

L’operació ha estat conjunta 
entre els Mossos d‘Esquadra i la 
Policia Nacional. yy

1.000 plantes de marihuana i 
20 pisos amb la llum punxada

sancions exemplars 

Vestits de papersegresten un veí de lloret

interior d’un dels habitatges

Sun Village. arxiu aCN

Màxima expectació. Foto j. Ferrer

la víctima al moment de ser alliberat
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premi Genèric. Foto Mercè Blanchpremi Botigues. Foto ricard & Helen

lupiáñez al moment de demanar disculpes. Foto Yoyo

blanes

Les Estores de Corpus des 
d’una botiga i Sa Palomera a l’al-
bada, imatges guanyadores del II 
Concurs d’Instagram #Blanes-
vilaflorida.

Corresponen, respectivament, 
a les categories d’establiments i ge-

nèrica del certamen, que ha aug-
mentat la participació respecte la 
primera edició.

foto sa Palomera
La imatge guanyadora en la 

categoria de Genèrica/Blanes 
du per nom La primera llum del 
dia, i la seva autora és @m_erce, 

Mercè Blanch, de Blanes. En 
primer pla es veuen unes flors 
naturals, i al seu darrera hi ha 
un dels indrets més emblemà-
tics que identifiquen inequívo-
cament el municipi: la roca de 
Sa Palomera. Tal com explicava 
ahir al vespre, aquesta instagra-
mer és una apassionada de la 

fotografia i compta amb 2.165 
followers. Tant li agrada aquest 
món, que no va dubtar a matinar 
i anar a fer la fotografia que tenia 
in mente a les 6 del matí, quan va 
ser disparada.

foto estora
Per la seva banda, la instan-

tània que ha guanyat en la mo-
dalitat de Botiga és obra de @ric-
hel07, un compte que utilitzen 
indistintament Ricard & Helen. 
La parella viu entre Blanes i Bar-
celona, i expliquen que tots dos 
són uns enamorats de la fotogra-
fia: “per a nosaltres fotografiar és 
plasmar la mirada més bella de 
la realitat”. La imatge premia-
da es va fer coincidint amb les 
Estores de Flors de Corpus, que 
es veuen reflectides en l’apara-
dor de la botiga Espais Interiors 
Neus Garriga del carrer Raval.

En aquesta segona edició s’ha 
registrat un augment del nombre 
de participants, amb un total de 
324 fotografies penjades a Ins-
tagram de l’1 al 18 de juny amb 
l’etiqueta #Blanesvilaflorida. El 
jurat l’han format @islandika 
(Sandra Duran), guanyadora de 
la primera edició del concurs; 
sengles representants de l’Asso-
ciació Estores de Raval, l’Agru-
pació Fotogràfica i Cinemato-
gràfica de Blanes, i l’Associació 
de Botiguers de Blanes Centre, 
Francesc Gispert, Jordi Mas-
bernat i Sònia Castillo, respec-
tivament; i el tinent d’alcalde de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament 
de Blanes, Quim Torrecillas. yy

blanes

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez (PSC), ha estat durant 
uns dies el centre d’atenció po-
lítica i mediàtica per una sèrie 
de declaracions sobre el referèn-
dum del proper 1 d’octubre.

Miquel Lupiáñez defensa 
que, com alcalde, complirà la le-
galitat, però com a ciutadà anirà 
a votar i votarà NO.

En el seu Facebook particu-
lar, Lupiáñez penjava aquesta 
declaració:

“Tal i com he explicat a tot-
hom que ha volgut escoltar, el 
PSC defensa un referèndum, 
però referèndum per treballar 
en un acord, però no per la rup-
tura; per això som partidaris de 
la reforma federal de la Consti-
tució.

També he deixat clar que 
com alcalde no puc partici-
par en cap acte il·legal. Ara bé, 
tothom té llibertat per actuar 
d’acord amb els seus principis i 
conviccions i, a nivell personal, 
en el cas que s’arribés a fer el 
referèndum, votaria que “NO”, 
igual que vaig votar al 9N”.

El secretari d’organització 
del PSC, Salvador Illa, va trucar 
Lupiáñez perquè les seves mani-
festacions “no s’ajustaven al que 
defensa el partit”.

En una entrevista a una 
emissora de ràdio de Madrid, 
Lupiáñez va comparar la dis-
tància entre Catalunya i altres 
comunitats de l’Estat amb la 
que hi ha entre Dinamarca i el 
Magreb, el que va augmentar la 
tempesta política i mediàtica.

ICV-EUiA i Batega van re-
butjar aquestes declaracions 
amb un comunicat on els dos 
grups assenyalaven que, “la 
utilització retorçada dels prin-
cipis democràtics és una tònica 
ja massa habitual per part de 
Lupiáñez. Les declaracions de-
noten un caràcter clarament xe-
nòfob i que menysté la resta de 
cultures i zones d’Espanya”.

Les manifestacions de Lu-
piáñez es van comentar en 
nombrosos foros polítics i pe-
riodístics.

Abans de començar el ple de 
juny, Lupiáñez va demanar dis-
culpes:

“No tinc cap afany de notori-
etat i no tinc més aspiracions po-
lítiques que les de complir amb el 
mandat democràtic que se’m va 
encomanar. 

Crec que, qui ha fet interpre-
tacions parcials o ha tergiversat 
el què he dit, ho ha fet mogut per 
interessos polítics. Amb l’objec-
tiu de faltar a la veritat, fer mal i, 
sobretot, crear polèmica.

Y sí. Soy andaluz de nacimi-
ento y catalán de adopción. Por 
eso precisamente, soy el primero 
que entiende que mis palabras 
han podido ofender y eso, es lo 
que más lamento. 

Sempre he cregut en la igual-
tat d’oportunitats i en el respecte 
per a totes les persones i col·lec-
tius, sigui quin sigui el seu lloc 
d’origen i el lloc on viu. 

Espero que, amb aquesta de-
claració pública, es pugui donar 
per tancada una polèmica que 
mai he volgut encetar”.

El tema, però, no quedava 
tancat. Al final del mateix ple 
de juny, Joan Salmerón apunta-
va que el municipi malagueny 

d’Ardales –agermanat amb Bla-
nes des de fa molts anys- aca-
bava d’aprovar una moció per 
unanimitat (PSOE, Izquierda 
Unida-Convocatoria por Anda-
lucia-Ardales para la Gente i PP) 
criticant a l’alcalde de Blanes. En 
la moció, hi havia dos acords: 
exigir la rectificació pública de 
les paraules de Miquel Lupiáñez, 
que consideren vexatòries envers 

altres poblacions de l’Estat espa-
nyol, i que aquesta rectificació 
se li fes arribar a l’Ajuntament 
d’Ardales, així com a la Casa de 
Ardales de Blanes.

L’endemà mateix, Lupiáñez 
es va disculpar i va enviar còpia 
de la manifestació que havia fet 
abans del ple. yy

ii Concurs d’instagram #Blanesvilaflorida

miquel lupiáñez i l’1-o
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Catifes de Corpus i sardana 18è Concurs de 
Pintura ràpida

Trobada de 
Gegantonets

Catifa feta a l’interior de l’església. Foto Yoyo

un dels 30 participants. Foto Yoyo

Cercavila pel centre de Calella. Foto Yoyo

Calella

Enguany s’han complert 90 
anys d’aplecs de la sardana a la 
ciutat de Calella. Josep Maria 
Juhé, un dels organitzadors, ex-
plicava que aquest, “és un bon 
motiu per dedicar-hi les catifes 
d’enguany”.

Segons Juhé, actes com aquest 
fan barri i fan ciutat, “tothom tre-
balla, hi ha moltes tasques a fer i 
entre tots ho fem tot. Passem mol-
ta calor, però queda la satisfacció 
de la feina feta”.

La feina de fer una catifa co-
mença molts dies abans de la data 
marcada en el calendari per a la 
seva confecció. Primer s’ha de 
dissenyar, després cal anar a bus-
car tot el material. Ja en la recta 
final del procés, dibuixar sobre 
l’asfalt i omplir les figures. És en 
aquell moment, quan l’esforç i de-
dicació de moltes persones es fa 
realitat i és contemplat i agraït per 
veïns i visitants.

Una cercavila de gegants i gra-
llers va tancar una llarga jornada 

marcada per la calor. L’art de les ca-
tifes ja se sap, és molt i molt efímer.

Les catifes les van fer els veïns 
de: Indústria (Monturiol/Brugue-
ra), Verdaguer (J. Salvador/Bru-
guera), Balmes (Església/Jovara), 
Jovara (Fornaguera/Cervantes), 
Jovara (Amadeu/Indústria), Esglé-
sia (Sant Josep/Creus) i parròquia 
de Santa Maria i Sant Nicolau. 

La Festivitat del Corpus va 
caure en plena Festa Major de Sant 
Quirze i Santa Julita. yy

Calella

El Concurs de Pintura Ràpida 
de la Festa Major petita de Calella 
ha arribat a la 18a edició.

L’ha organitzat, com cada 
any el Grup Pa, Vi i Moltó. Jau-
me Pruna n’és el seu president, 
“en aquesta edició hi ha hagut 30 
pintors, més o menys la mateixa 
quantitat de cada any”.

Segons Pruna, “els quadres es 
podran veure a hotels, restaurants 
i d’altres establiments de la ciutat. 
La majoria són de gran format i en 
aquests indrets llueixen molt més”.

El concurs va omplir els car-
rers de Calella de color i calellencs 
i turistes van poder veure com 
anaven evolucionant els diversos 
quadres amb el pas de les hores. yy

Calella

La 2a Trobada de Geganto-
nets es va celebrar en el marc de 
la Festa Major de Sant Quirze 
i Santa Julita. Primer es va fer 
la plantada i mentre s’esperava 
l’hora de la cercavila, hi va haver 
jocs, inflables, futbolí humà…

La cercavila va començar al 
carrer Cervantes i va finalitzar 
a la plaça de l’Ajuntament, on 
es van lliurar els records com-
memoratius als participants. La 
trobada estava organitzada per la 
Colla de Geganters i Grallers de 
Calella. 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. indústria, 56 - 638 84 64 90
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 marquès
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 58 58 50
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 - 93 767 16 22
Pineda de Mar

CaN pruNa
C. Veïnat sant daniel, 98
93 764 06 70 - 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 03 02 00 - 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
93 765 42 53 - Malgrat de Mar

azor
C.  Creus, 37- 93 769 06 59
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 57 38 25 - 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 42 83 81
Pineda de Mar

maui BeaCH CluB
av. dels Pins, 33
678 33 58 01 - 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

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 Sagarra, 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

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

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 ·

INGREDIENTS

- 2 kg de musclos de roca
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 1 fulla de llorer

- 1 copa de vi blanc
- 4 cullarades de julivert picat
- 50 g de mantega
- sal

PREPARACIÓ:

El primer pas és netejar els musclos.

En una olla, desfem la mantega a foc mig, afegim la ceba picada i 
deixem que es faci una mica. Incorporem l’all, el llorer, la meitat del 
julivert, la sal i deixem coure un parell de minuts.

A continuació, afegim el vi blanc. Donem més foc i incorporem els 
musclos. Tapem i deixem fins que s’hagin obert tots.

Espolvorem amb la resta del julivert i servim sempre molt calents.
Una recomanació: Servir-los acompanyats de patates fregides.
Deliciosos!

Bon profit i bona Festa Major!

Manoli Bustamante

Musclos mariners a la belga
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soCietat

Cuida’t i sana’t

les xerrades van tenir una gran acceptació. Foto Yoyo

Santa Susanna tindrà una se-
gona edició de la Fira Cuida’t i 
Sana’t. Aquest mes de juny s’ha 
celebrat la primera edició, una 
jornada que l’alcalde Joan Cam-
polier ha qualificat d’èxit, “els 
organitzadors ho han treballat 
molt i han aconseguit una gran 

resposta de públic. Això fa que 
ja es pugui pensar en una sego-
na edició”. Segons Campolier, 
“els assistents van poder seguir 
diverses xerrades i visitar nom-
broses paradetes al llarg de la 
jornada, unes propostes que han 
valorat positivament”. yy

Palafolls ha acollit una nova 
edició de la festa dels colors, 
acompanyada de música, tot 
amb un únic objectiu, ajudar 

en Pol. En Pol, de cinc any, pa-
teix una lesió cerebral severa, 
que afecta especialment la seva 
mobilitat. yy

Pineda de Mar va celebrar el 18 
de juny la tradicional proces-
só marinera organitzada pels 
pescadors de la vila. Es va fer 

a la platja dels Pescadors. El 
mateix dia hi va haver un dinar 
mariner a la plaça de Sant Pere 
Pescador. yy

Tots amb en Pol

Pineda i el mar

Música i colors solidaris. Foto Yoyo

pineda amb el mar. Foto Yoyo

recuperació de la façana 
litoral

malGrat i PineDa De mar

Malgrat de Mar i Pineda de 
Mar, van ser dos dels municipis 
catalans més afectats pels tem-
porals d’aquest hivern. El mes 
de gener, el passeig de Pineda i la 
façana litoral de Malgrat de Mar 
estaven completament destros-
sats. Els ajuntaments es van mou-
re amb agilitat i van aconseguir 
de Costes una inversió urgent de 
2,1 MEUR. Tot i que inicialment 
l’objectiu era tornar a la norma-
litat per Setmana Santa, molt avi-
at es va veure que calia treballar 
pensant amb Sant Joan i l’inici de 
la temporada alta d’estiu.

Un cop recepcionada l’obra, 
l’Ajuntament de Pineda ha fet una 
sèrie de treballs complementaris 
per valor de 35.000 euros.

Queda pendent la segona fase, 
que començarà després de l’estiu 
i comprendrà les obres definiti-

ves de reurbanització. Les obres 
consistiran en la restitució dels 
elements d‘urbanització, mobili-
ari urbà i  jardineria malmesa pel 
temporal. També s‘instal·laran 
de nou els serveis d‘enllumenat, 
aigua potable, electricitat i tele-
fonia. El cost previst d’aquesta 
segona fase puja a 358.376 euros.

A Malgrat, les obres eren 
de vital importància per poder 
afrontar amb garanties la tempo-
rada turística. Recordem que du-
rant uns dies es va haver de tallar 
el trànsit en aquesta zona afecta-
da pel temporal perquè havia des-
aparegut la calçada, tal i com es 
pot apreciar a les imatges.

Preservem el litoral

Preservem el Litoral ha tor-
nat a criticar les extraccions de 
sorra per regenerar platges del 
Maresme, en aquest cas, les de 

Pineda i Malgrat de Mar.

Aquestes darreres setmanes 
s’ha extret sorra de tres punts del 
Maresme per regenerar les plat-
ges de Malgrat de Mar i Pineda 
de Mar. Les extraccions s’han fet 
d’entrades a ports esportius on 
s’acumulen bancs de sorra i se-
gons els responsables de l’obra, 
“no es genera un gran impacte 
ambiental”.

Des del grup Defensem el 
Litoral, sostenen que s’ha de tre-
ballar pensant en el futur i no 
en el proper estiu. Enric Badosa, 
portaveu de Preservem el Litoral, 
explica que, “la majoria d’alcal-
des quan tenen problemes, només 
treballen per salvar la temporada 
turística. S’hauria de pensar més 
en el futur i en solucions defini-
tives, i no en aportacions de sorra 
que potser d’aquí unes setmanes 
o mesos ja no hi seran”. yy

Façana litoral de Malgrat de Mar el mes de gener. Foto Yoyo

platja de Malgrat recuperada a final de juny. Foto Yoyo
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 jornada de treball. Foto aj. lloret

lloret De mar

Les set corals més destacades 
de Lloret s’han trobat un any més, 
i ja en són vuit, a l’església parro-
quial de Sant Romà per oferir una 
mostra dels seus repertoris. 

Cada coral interpreta tres 
cançons del seu propi repertori 
i, al final, les set corals canten 
un tema de forma conjunta. La 
trobada té per objectiu primor-
dial promoure el cant coral i el 

conjunt instrumental, en tots 
els àmbits, sobretot entre la gent 
més jove.

La trobada està organitzada 
pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Lloret i hi par-
ticiparan les següents corals de 
Lloret:

• Coral de l’Institut Rocagrossa
• Coral de l’Institut Coll i Rodés
• Cantaires de la Casa del Mar
• Coral Multicultultural de la Selva
• Coral Alba de Prima
• Coral Tot Cor
• Coral Unió Lloretenca 
   (3 seccions)

La trobada, que va néixer 
amb l’objectiu d’establir contacte 
entre els grups de cant coral que 
hi ha a Lloret, s’ha convertit amb 
els anys en una trobada fixa en el 
calendari d’activitats culturals 
que es fan a la vila. La idea d’or-
ganitzar una trobada de corals 
lloretenques va sorgir ara fa set 
anys de l’Institut Coll i Rodés i 
de l’Ajuntament de Lloret, que 
van acordar organitzar, un cop a 
l’any, una celebració amb les di-
ferents corals de la vila. yy

Viii Trobada de Corals 
lloretenques

Coral del Coll i rodés. Foto @Collirodes

lloret De mar

El Meet Catalunya és la troba-
da comercial de referència per al 
sector català de turisme de nego-
cis i reuneix 92 empreses i entitats 
catalanes i 80 operadors turístics 
de 19 països diferents. 

El director de l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), Xavier 
Espasa, i l’alcalde de Lloret de 
Mar, Jaume Dulsat, van inaugu-
rar la trobada a l’Auditori Gran 
Casino Costa Brava.  Prèvia-
ment, s’havia fet l’acte oficial de 
benvinguda als Jardins de Santa 
Clotilde, on els participants va-
ren poder gaudir d’un taller de 
daiquiri, els parlaments institu-
cionals i un sopar.

Enguany aquest workshop 
ha facilitat més de 1.700 cites 
comercials entre 92 empreses i 
entitats catalanes i 80 operadors 
turístics de 19 països diferents 

(Alemanya, Azerbaitjan, Bèlgi-
ca, Canadà, Dinamarca, Estats 
Units, Finlàndia, França, Irlan-
da, Israel, Itàlia, Mèxic, Noru-
ega, Països Baixos, Regne Unit, 
Rússia, Suècia, Tailàndia i Xina).

El director de l’Agència Cata-
lana de Turisme, Xavier Espasa, 
ha recordat que el Meet Cata-
lunya és un dels esdeveniments 

més importants de l’any. Especi-
alment pel que fa al turisme de 
negocis, reunions i incentius, un 
segment clau que atrau un turis-
me de qualitat i alhora ajuda a la 
desestacionalització del turisme”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha 
afirmat que “Lloret de Mar té una 
important oferta público-priva-

da especialitzada en el turisme 
de reunions i esdeveniments 
que es promociona a través del 
Lloret Convention Bureau i que 
ens ha permès captar i fidelitzar 
multinacionals com Audi, Oran-
ge França, AMGEN, SANOFI, 
IKEA, Desigual o OKQ8. Per a 
Lloret de Mar és una gran opor-
tunitat haver estat la seu del Meet 
Catalunya 2017 i haver pogut 

mostrar els nostres atractius de 
primera mà”.

Posterior a la trobada comer-
cial, del 15 al 17 de juny, els ope-
radors turístics participants van 
tenir l’oportunitat de conèixer 
l’oferta catalana de turisme de ne-
gocis “in situ” a través de diversos 
viatges de familiarització.

El Meet Catalunya està orga-
nitzat per l’Agència Catalana de 
Turisme mitjançant el Catalunya 
Convention Bureau i compta amb 
la col·laboració del Lloret Con-
vention Bureau. Hi han participat 
també el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Costa Bra-
va Girona Convention Bureau, 
Girona City Convention Bureau, 
Costa Daurada Convention Bu-
reau, Tarragona Convention Bu-
reau, Barcelona Convention Bu-
reau, Sitges Convention Bureau i 
Turisme de la Garrotxa. yy

lloret acull el Meet Catalunya

«el meet Catalunya reuneix 
92 empreses i entitats 

catalanes i 80 operadors 
turístics de 19 països 

diferents»

«està organitzat per 
l’agència Catalana de 

turisme i compta amb la 
col·laboració del lloret 

Convention bureau»
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 Saskia i Huguet al templet de linné. Foto Yoyo

infants i adults van gaudir dels contes i la música. Foto Yoyo

Alba saskia presenta ‘Con 
un par de alas’

15a Festa dels 
Contes de sant Joan

blanes

Alba Saskia finalista del Pre-
mi Planeta desplega les seves ales 
carregades d’esperança per al 
públic de Blanes i Lloret. 

L’octubre del 2016, l’Alba va 
passar d’estar en l’anonimat a 
ser el focus d’atenció dels mit-
jans de comunicació, perquè 
amb tan sols 25 anys va aconse-
guir que la seva primera novel·la 
fos una de les 10 finalistes Premi 
Planeta 2016. 

Ho ha estat justament la vegada 
en què han concorregut més tre-
balls, 552 d’arreu del món. Obres 
d’autors que en alguns casos s’han 
passat anys per fer-la realitat, men-
tre que la d’aquesta jove, que ama-
ga una maduresa i una enteresa 
increïbles, va estar enllestida en 
tan sols 15 dies. Presentada sota el 
pseudònim de Hope –esperança-, 
aquest sentiment que du tatuat a 
l’avantbraç és també la seva forma 
de vida, perquè malgrat la seva jo-
venesa ja porta anys lluitant contra 

una estranya malaltia degenerati-
va, la síndrome Brown Vialetto 
Van Laere, de la qual tan sols se’n 
coneixen 80 casos diagnosticats a 
l’Estat espanyol. 

Per presentar el llibre editat 
per Planeta es va comptar amb la 
periodista de TV3 Mònica Hu-
guet, a qui la mateixa Alba Saskia 
va demanar que l’acompanyés per-
què va ser la primera que va entre-
vistar-la, contribuint a què la seva 
experiència fos coneguda. yy

blanes

El Templet de Linné del Jardí 
Botànic Marimurtra va allotjar la 
tarda del dia de Sant Joan un esde-
veniment que, a cada nova edició, 
compta amb més seguidors. Es trac-
ta de la Festa dels Contes de Sant 
Joan, que organitza Amics Joan Pe-
tit-Nens amb Càncer Fundació.

L’objectiu és alhora recaptar 
diners, i difondre informació so-
bre els serveis d’atenció i inves-
tigació que realitza la Fundació, 
tant per a la mainada que està 
hospitalitzada rebent tractament 
com per als seus familiars.

Un destacament dels Mana-
ies Iuniores de Blanes va inter-
venir en la festa fent el paper de 
mestres de cerimònies.

Els contes van anar a càrrec 
de Pep Rams, Xavier de Bèr-
gam, Mia Ametller,  Ruth Tor-
mo (Premi Recvll 2017) i Mercè 
Domenec. Les narracions es van 
completar amb breus interludis 
musicals que van oferir alumnes 
i professors de l’Escola de Música 
el Metrònom Alegre, que encap-
çalen els músics Josep Maria Pi-
guillem i Marina Alum. yy
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leo Messi és la imatge de la campanya

Concentració a la plaça Catalunya. Foto Yoyo

Campanya #paralosvalientes a Calella

el Taller Horitzó surt al carrer

Calella

Des de fa uns dies ja es poden 
adquirir les butlletes per partici-
par al sorteig de la MegaPanera 
que ha organitzat l’Associació de 
Comerciants Calella Centre per 
recaptar fons per a la campanya 
#paralosvalientes. L’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, ha 
presentat la campanya juntament 
amb el president de l’Associació 
de Comerciants Calella Centre 
Comercial, Xavier Nogué, i un 
dels promotors de la Megapanera, 
Josep Maria Gallart. 

Tal com ha explicat Josep Maria 
Gallart, la MegaPanera té un valor 
aproximat de 5.500 € en productes, 
aportacions econòmiques, vals de 
compra i serveis aportats per gai-

rebé 100 establiments, 90 d’ells ca-
lellencs. Tots els establiments asso-
ciats disposen de les butlletes que 
es poden adquirir per 5€. A més, la 
MegaPanera es pot visitar al carrer 
Amadeu cantonada amb Jovara. El 
sorteig se celebrarà el 24 de setem-
bre coincidint amb l’últim dia de la 
Fira de Calella i l’Alt Maresme.  

Calella col·laborarà també 
amb la campanya #paralosvalien-
tes a través d’una Gala Benèfica 
que se celebrarà el pròxim 23 de 
juliol a la Sala Mozart, les entra-
des de la qual també es poden 
comprar a diversos establiments 
de la ciutat. A la gala hi actuarà 
Nikol Kollars, Monica Green & 
Project Soul, Marian Barahona, 
Ihsanlulu, Frederic Wort, Maria 

Gómez & Júlia Gómez & Ada 
Wort i Abel Sufuentes.  

#paralosvalientes

#paralosvalientes és una cam-
panya promoguda per l’Hospital 
Pediàtric de Sant Joan de Déu que 
s’ha impulsat per ajudar a les famí-
lies afectades pel càncer infantil. 
La finalitat d’aquesta campanya 
és la de recaptar diners per poder 
construir un Pediatric Cancer Cen-
ter, un centre oncològic infantil 
sense ànim de lucre, obert al món 
i al servei dels nens amb càncer, 
on s’estudiaran els millors tracta-
ments i s’invertirà en la investiga-
ció del càncer infantil. La imatge 
de la campanya és el jugador del 
FC Barcelona Leo Messi. yy

PineDa De mar

El taller pinedenc és un dels 
molts Centres Especials de Tre-
ball de Catalunya a qui l’Admi-
nistració deu diners, en aquest 
cas, 171.000 euros. Fa sis mesos 
que no cobren.

Aquests impagaments, fa sis 
anys que es produeixen, i els 
centres, que donen feina a per-
sones discapacitades, estan en 
una situació límit, segons expli-
ca Joaquim Burjons, portaveu de 
la Fundació Marpi. “El 2011 els 
ingressos van disminuir un 30%. 
Des d’aquell moment, l’Admi-
nistració sempre ha pagat amb 
retard. Hem hagut d’anar gas-
tant els nostres estalvis. Ara ens 
diuen que tenen diners, però que 
no saben quan pagaran. Igual 

passen nou mesos com l’any 
passat.”

La concentració s’ha fet a la 
plaça Catalunya amb la partici-
pació de les forces polítiques i 
sindicals, entitats locals, famili-
ars de les persones discapacita-
des i persones a títol individual. 
Segons Burjons, “el principal 
problema, és la incertesa”.

Si no haguessin d’estar pen-
dents de si arriben o no els 
diners, els esforços es podri-
en dedicar a d’altres projectes. 
“Nosaltres per exemple, haurí-
em de projectar una residència 
per a gent gran i ara hem de 
dedicar tots els esforços a mirar 
com paguem”.El pressupost de 
l’entitat és de 2 MEUR. yy

eConomia loCal

la piscina, i al fons, el restaurant una de les 30 atraccions del parc

torDera

El restaurant Can Tarranc ha 
reobert les portes amb una nova 
direcció. Presenta la cuina de 
sempre  amb un toc de moder-
nitat i, amb productes de proxi-
mitat.

A l’estiu es pot gaudir de la 
piscina i la seva extensa terrassa.

Grans salons i jardins per a 
banquets i tot tipus d’acte social.

Situat a la carretera de Blanes 
a Tordera, es pot trobar més in-
formació a: www.cantarranc.es yy

lloret De mar

El parc aquàtic de Llo-
ret de Mar disposa de 
140.000 m2 de superfície i 
més de 30 atraccions.

Entre les novetats 
d’aquest 2017, hi ha la mi-
llora en el control d’acces-
sos via empremta digital, 
telèfons mòbil o codi QR, 
entre d’altres opcions.

També s’ofereix WIFI 
gratuït a bona part del 
parc. yy

Can Tarranc Water World
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els organitzadors del Canet rock asseguren la 
seva continuïtat

mediació per a les zones 
d’oci nocturn

Palafolls s’omple 
d’art

panoràmica de l’escenari des del darrera. Foto aCN

pau donés. Foto aCN

primers dies del programa de mediació. Foto aj. Calella

participació activa de la mainada. Foto Yoyo

Canet De mar

Una quinzena de grups lide-
rats per La Iaia, Jarabe de Palo, 
Els Amics de les Arts o Txarango 
fan ballar més de 20.000 persones 
al Pla d‘en Sala de Canet de Mar.

Dotze hores de concerts que 
van arrencar a les sis de la tarda 
del dissabte primer de juliol i van 
acabar, com és tradició, a la sorti-
da del sol del diumenge. 

Com si es tractés d‘una pre-
monició, els vallesans Raska 
van donar el tret al Canet Rock 
amb Abans que la nit s‘acabi, 
cançó inclosa al seu darrer disc. 
L‘emergent grup del Montseny va 
ser escollit pel públic per obrir el 
festival i a les sis de la tarda feien 
sonar els primers acords del seu 
ska enèrgic, reivindicatiu i festiu 
com si es tractés d‘un concert 
ben entrada la matinada.

La Iaia, un dels grups més 
esperats, va presentar al Canet 

Rock el nou disc Tornar a ser u, 
l‘endemà mateix de passar pel 
festival Vida i després de dos anys 
de silenci en els que han fet evolu-
cionar aquella “primera iaia” que 
el 2011 feia la seva declaració de 
principis amb “les ratlles del ba-
nyador”, que, evidentment, van 
tornar a lluir a Canet per tancar 
la seva actuació.

Després del retorn de La Iaia, 
el trànsit del dia a la nit el van 
comandar dos artistes de llarga 
carrera musical que van veure 
com l‘esplanada del Pla d‘en Sala 
s‘omplia de gom a gom al ritme 
de les seves cançons, Gossos, que 
ha reivindicat des de l‘escenari 
el referèndum de l‘1 d‘octubre, i 
Jarabe de Palo.

Després de la gira de teatres 
de 50 palos i d‘una intensa gira 
americana, la banda de Pau Do-
nés ha iniciat a Canet Rock una 
nova gira d‘estiu dedicada ara als 
20 del grup. 

Amb l‘energia de sempre i 
un optimisme envejable, Donés 
ha fet emocionar Canet amb els 
“hits” de sempre revisats per a 

aquesta doble gira. Però espe-
cialment emotiva ha estat la in-
terpretació de Humo la cançó 
que ha composat amb motiu de 
la publicació del recopilatori “50 
Palos” i que li dedica al càncer 
que pateix.

També van pasar pel Pla d‘en 
Sala Els Amics de les Arts, Mi-
quel del Roig, Sopa de Cabra, 
Zoo, Itaca Band, Buhos, Doctor 
Prats i Txarango. La banda d‘Al-
guer Miquel tancà Canet Rock, 
com ja ho va fer el 2014 i el 2015 

una salut musical excel·lent

La directora del festival, 
Gemma Recoder, s‘ha mostrat 
pletòrica després de l‘èxit assolit 
en aquesta quarta edició del fes-
tival i ha assegurat que “la salut 
musical del país és brutal” i que 
“si la gent consumeix la música i 
els artistes que es fa al país tenim 
Canet Rock per anys”. yy 

Calella

L’Ajuntament de Calella ha 
impulsat per aquest estiu un 
nou servei de mediació en zones 
d‘oci nocturn amb l‘objectiu de 
prevenir i gestionar els conflictes 
de baixa intensitat que es produ-

eixen a la via pública i als locals 
d‘oci, per millorar així el civisme 
i la convivència al municipi. 

El servei pretén resoldre si-
tuacions puntals i alhora plante-
jar solucions. L‘acció es vehicula 

a partir de la tasca de dos me-
diadors professionals, postgra-
duats en resolució de conf lictes 
públics i mediació comunitària, 
que desenvolupen la seva tas-
ca entre les nou del vespre i les 
cinc de la matinada de dijous a 
diumenge de l’1 de juliol al 15 
d’agost. 

El conjunt d‘accions no li-
mitarà, però, l‘actuació de la 
Policia Local ni la seva capacitat 
de sanció quan sigui necessària. 
El que es busca és optimitzar la 
intervenció policial en aquelles 
situacions en què la mediació no 
hagi estat efectiva o que suposin 
una major gravetat.

En paral·lel, s’ha obert, per 
sisè any consecutiu, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de la Poli-
cia Local i Mossos d’Esquadra, 
un punt d’atenció ciutadana en 
temes de seguretat i convivèn-
cia ciutadana durant els mesos 
d‘estiu. L’oficina compta amb 
un servei d’intèrprets en anglès 
i alemany, amb opció també 
d‘holandès i francès. yy 

Palafolls

El primer cap de setmana de ju-
liol se celebrà a Palafolls una nova 
edició de la mostra d’art pluridisci-
plinar, Fisures. Hi havia propostes 
de teatre, monòlegs, circ, dansa, 
mim, pallassos, acrobàcies…

Antoni Selvaggi, coordinador 
de Cultura de l’Ajuntament, recor-
da que aquesta proposta es va co-
mençar a gestar quan Palafolls va 
acollir una part de l’Inund’art que 
es feia a Girona.

Enguany s’han presentat més 
de 60 propostes. Finalment se’n 

van poder veure nou. Tots els 
escenaris eren a l’aire lliure amb 
alguna novetat com el castell o 
la piscina. També hi va haver re-
presentacions a la plaça Joaquim 
Ruyra, Casal de la Dona, MID, 
davant de l’Església o al Palauet.

Tots els actes van ser gratuïts i 
per a tots els públics.

L’any passat la pluja va obligar 
a fer la majoria d’actuacions en 
espais tancats, el que va generar 
molts maldecaps de l’organitza-
ció. Una situació que enguany es 
va poder evitar. yy 

«el pla d’en sala es va omplir 
amb 20.000 persones»

«la salut musical del país 
és excel·lent, segons els 

organitzadors»
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el Calella Film Festival 
premia “Bajo la rosa” 

Fira màgica de 
santa susanna

taller de guió. Foto Yoyo

 lliurament de premis. Foto Calella Film Festival

l’escenari de la fira va acollir diverses propostes. Foto Yoyo

Màgia amb cartes. Foto Yoyo

Calela

La II Edició del Calella Film 
Festival ja té guanyadors.

El director Josué Ramos s’en-
dú un doble palmarès, la millor 
pel·lícula i millor director pel 
llargmetratge Bajo la Rosa.

Entre els premiats, el millor 
guió és per Josep Ciutat, pel llarg-
metratge Money, la millor actriu 
és Margarita Lascoiti per Smoking 
Club, el trofeu del millor actor ha 
estat ex aequo per Ramiro Blas i 
Pedro Casablanc de Bajo la Rosa. 

El premi especial Creative Ro-
sebud Awards va recaure en la pel-
lícula Quatretondeta del director 
Pol Rodríguez.

Les pel·lícules premiades for-
men part de la seccions oficials 
Low Budget i Creative Rosebud 
Awards. Són produccions amb 
inversió inferior als 500.000 eu-
ros, donant veu i premiant a joves 
professionals amb talent i creati-
vitat, tot i les restriccions econò-
miques.

El marc de la celebració va ser 
la Sala Mozart, on s’hi han visio-
nat les pel·lícules. La presentació 
de l’acte va anar a càrrec de Juli 
Fàbregas i Jordi Diaz.

 “Cale lla lanD” 

El dissabte 24 de juny,  es va 
inaugurar el Calella Film Festival 
amb la sala plena de gom a gom 
per veure l’estrena del lipdub Cale 
lla Land amb la col·laboració dels 
membres de l’Associació de Tea-
tre Solidari de Calella (ATSOC).

La presentació de la gala 
d’inauguració va comptar amb  
els actors, Juli Fàbregas, Jordi 
Díaz i Ivan Massagué.

Conveni amb el 
teCnoCamPus

La presidenta del TecnoCam-
pus, Dolors Guillén, i el president 
de l’Associació Rosebud d’Amants 
del Cinema, Albert Guinart, com 
a entitat organitzadora del Calella 
Film Festival, han signat un acord 
de col·laboració perquè el Tecno-

Campus sigui un dels patrocina-
dors de la segona edició d’aquest 
festival. 

A la signatura del conveni, 
que va tenir lloc el divendres 23 
de juny, també van assistir-hi 
Marcos Faúndez, com a director 
de l’Escola Superior Politècnica; 
María Soliña Barreiro, com a co-
ordinadora del Grau en Mitjans 
Audiovisuals, i Jonathan Ruiz, 
director del Calella Film Festival.

El patrocini del TecnoCam-
pus en el festival consisteix en la 
dotació amb la matrícula gratuï-
ta del Postgrau en Guió i Direc-
ció d’Actors que s’imparteix des 
de l’Escola Superior Politècnica 
del TecnoCampus, al guanyador 
en la categoria Límit48h. Es trac-
ta d’un concurs de curtmetratges 
on els participants han de plas-
mar una història en un màxim 
de 48 hores, incloent totes les 
tasques de gravació i edició de la 
peça audiovisual. L’acord també 
contemplava, entre d’altres as-
pectes, la realització del taller 
“Eines bàsiques per a l’escriptura 
d’un guió”, per promocionar el 
postgrau. La sessió, que es va fer 
el divendres 30 de juny, va anar a 
càrrec d’Ariadna Vázquez, guio-
nista i coordinadora d’aquest 
postgrau adreçat a professionals 
del món audiovisual.

L’objectiu del Calella Film 
Festival és consolidar-se com 
un festival de cinema de qualitat 
capdavanter a la comarca del Ma-
resme, però també amb projecció 
internacional. Ambdues entitats 
van coincidir en assenyalar la 
importància d’aquest acord com 
una via per intensificar les rela-
cions entre el món universitari, la 
societat i el territori en l’àmbit de 
l’audiovisual. yy 

santa susanna

Can Ratés de Santa Susanna 
s’ha tornat a omplir de màgia. 

La Fira Màgica 2017 ha 
comptat, entre d’altres, amb el 
clown-actor Pepe Viyuela, el 
grup de versions Hotel Cocham-
bre, l’escriptor i periodista Josep 
Guijarro, Exther, coach en psi-
comàgia, i diversos tallers, con-
ferències, espectacles i activitats 
infantils amb música, màgia, 
oracles i artesania.

L’esdeveniment, que va tenir 
un preu d’entrada de 7 euros (el 

dissabte 8 de juliol) i entrada gra-
tuïta (el diumenge dia 9, la gran 
novetat d’aquesta edició), comen-
çava a partir de les 18 h i s’allarga-
va fins passada la mitjanit. 

Els productes i activitats que 
s’hi podien trobar eren des dels 
dirigits a augmentar la qualitat 
de vida –productes per a la salut-, 
artesans de l’alimentació i artesa-
nia –productes fets a mà-, tallers i 
espais d’oci per a gent de totes les 
edats, exposicions, música, teatre, 
poesia, oracles i, sobretot, no hi 
faltava la màgia. yy 
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Campionat català de vòlei 
platja

Títol històric del Tennis 
Taula Calella

el CP Tordera 
tanca la plantilla

Canvi de data

els diferents guanyadors de la prova calellenca

plantilla 2016-17. F. pascual fotògraf (web Cp tordera)

pas dels ciclistes per la N-ii. Foto tino Valduvieco

el tt Calella en el graó més alt del podi. Foto tt Calella

Calella

La parella femenina Kliok-
manaite-Puri torna a guanyar a 
Calella. En categoria masculina 
es va imposar la parella Rovi-
ra-Serra.

 
La parella formada per Erika 

Kliokmanaite i Kadri Puri con-
tinua fent història al Vichy Ca-
talán Vòlei Tour 2017–Campio-
nat de Catalunya de vòlei platja. 
La parella s‘ha tornat a imposar 
amb autoritat a les seves rivals a 
Calella. Amb aquesta nova victò-

ria, la parella presenta de forma 
indiscutible la seva candidatura 
per assolir el triomf final en el 
campionat.

 
Les campiones es van desfer a 

la final de la parella formada per 
Paula Santamaría i Núria Bouza, 
en dos sets i sense dificultat tot i 
les molèsties a l’espatlla dreta que 
arrossegava Kliokmanaite. La 
tercera plaça del podi la van ocu-
par Virgínia Carmona i Rebeca 
Fernández, que aconseguien el 
bronze després de vèncer a Glò-

ria Massari i Meche Arends. 
 
Pel que fa al quadre masculí 

a Calella es va imposar la parella 
formada per Conrad Rovira, ac-
tual seleccionador de vòlei platja 
català, i Ferran Serra, que es van 
imposar en una final accidentada 
a Sergi Arranz i Cesc Llenas, que 
es van haver de retirar tot just 
començar el segon set per lesió 
d‘en Cesc Llenas. Al tercer calaix 
del podi hi va pujar la parella for-
mada per Ramon Linares i Jordi 
Sagrera. yy 

Calella

El Suris Calella ha aconseguit 
per segona vegada la Copa de la 
Reina. El primer títol es va acon-
seguir ara fa 23 anys, segons ex-
plica Aitor Puig, portaveu del club 
calellenc. “En 50 anys d’història 
del TT Calella, aquest títol només 
s’ha aconseguit aquest 2017 i ara 
fa 23. És un resultat històric”.

En els campionats estatals 
d’Almeria, el Calella va superar 
l’UCAM Cartagena (3-1) a se-
mifinals i al Vic (3-1) a la final. 
L’equip calellenc estava format 
per Gabriela Feher, Sofia Xuan 
Zhang i Alba Fernández.

Segons Puig, “la clau va ser 
guanyar les semifinals. El Carta-
gena era l’actual campió i havia 
guanyat a la final de l’any passat”.

En la categoria juvenil femeni-

na, el Calella també ha aconseguit 
el títol, “la final es va jugar una 
hora abans del títol sènior i nosal-
tres tenim jugadores que disputen 

les dues categories”. Les jugadores 
calellenques van assolir un total 
de 12 medalles. yy 

torDera

La plantilla comptarà amb 
6 jugadors d’aquesta tempora-
da: Berna Garcia, Adrià Martos, 
Sergi Parra, Santi Teixidó, Mateo 
Cuervo i Moi Aguirre, juntament 
amb 4 nous fitxatges:  Marc Figa 
(internacional xilè procedent del 
Mataró), Sergi Canet (Geieg) i els 
porters Oriol Xaus (Noia) i Pol 
Clos (Lloret).

També comptarà amb el su-
port de diversos jugadors de la 
base com Héctor Giménez, Pau 
Manresa, Àlex Rodríguez i Pau 
Carbonell.

Sergio Alonso es manté com a 
primer entrenador. Oriol Palome-
ras passa de jugador a segon entre-
nador.

El CP Tordera jugarà una tem-
porada més a la Primera Divisió 
estatal i seguirà fomentant i poten-
ciant els equips base com fins ara.

Enguany, a més, són Ciutat 
Joan Petit. Encara que l’acte cen-
tral ja es va fer setmanes enrera, les 
activitats continuaran els propers 
mesos amb l’objectiu de seguir 
recollint diners per a fomentar la 
investigació del càncer infantil. yy 

Calella

L’Ironman que s’havia de cele-
brar a Calella l’1 d’octubre s’avan-
ça 24 hores. L’anunci de la data 
del referèndum (1-O), va obligar 
l’ajuntament de Calella a demanar 
els organitzadors de la prova que 
modifiquessin la data de celebra-
ció. Segons ha explicat l’alcaldessa 
Montserrat Candini, “en 24 hores 
vaig rebre una resposta afirmati-
va i la prova es farà el darrer dia 
del mes de setembre, un dissab-
te”. L’Ironman mobilitza un gran 
nombre d’efectius de les Policies 
Locals de la comarca i agents dels 

Mossos d’Esquadra, “la coinci-
dència de la jornada de votacions 
i la prova esportiva hauria com-
plicat molt la mobilització de tots 
aquests efectius”, apunta Candini.

La prova, és una triatló de llar-
ga distància. Els participants fan: 
3.860 metres de natació, 180 km 
de ciclisme i 42,2 km de cursa a 
peu (marató).

Es preveuen 3.200 atletes arri-
bats al Maresme de 80 països di-
ferents. yy 
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2n Torneig interescolar d’escacs 

Blanes capital mundial de 
la vela, classe europe

blanes

El torneig l’ha organitzat el 
Club d’Escacs Marítim de Blanes 
amb la participació de deu escoles 
de Blanes, Lloret, Palafolls i Mal-
grat de Mar. Un cop feta la fase 
prèvia a les escoles, que va reu-
nir uns 150 jugadors i jugadores, 
la fase final s’ha jugat a la Ciutat 
Esportiva de Blanes. Hi havia 38 
jugadors repartits en tres catego-
ries: Sub-8, Sub-10 i Sub-12.

Joan Romero, vocal del club 
organitzador, explica que l’enti-
tat es va crear ara fa 2 anys, “amb 
l’objectiu d’ensenyar a jugar a es-
cacs a la mainada. És un joc que 

es podria comparar amb la vida 
quotidiana. Va molt bé pel desen-
volupament de la canalla”.

Els tres guanyadors de cada 
categoria van rebre un trofeu i 
tots els participants, una medalla.

PoDis

En la categoria SUB-8, la 
guanyadora va ser Mar Alániz 
(guanyant totes les partides) de 
l’Escola Pere Torrent (Lloret de 
Mar). En segon lloc va quedar en 
Guillem Calvo de l’Escola Qua-
tre Vents (Blanes) i la tercera po-
sició va ser per a Màxim Levin, 
també de l’Escola Pere Torrent.

En la categoria SUB-10, el 
guanyador va ser l’Oriol Ga-
llardo, de l’Escola Cor de Maria 

(Blanes). En segon lloc va quedar 
l’Arnau Roselló, de l’Escola Mas 
Prats (Palafolls) i en la tercera 
posició, en Daniel Romero, del 
Cor de Maria. 

La primera posició de la cate-
goria SUB-12 va ser per en David 
Gay, de l’Escola Pompeu Fabra 
(Lloret de Mar). La segona, per 
a Àlex Rueda, de l’Escola Cor de 
Maria (Blanes). I la tercera per en 
Pau Magro, de la Roureda (Tor-
dera). Molts dels finalistes i gua-
nyadors són membres del Club 
d’Escacs Marítim. yy

blanes

De l’1 al 12 de juliol, Blanes 
ha estat la capital mundial de la 
vela en la classe Europa a través 
del Costa Brava World Champi-
onship Europe Class. El primer 
cap de setmana de juliol, van ar-
ribar al Club Vela Blanes, orga-
nitzador de les regates, els pri-
mers navegants d’arreu del món, 
que ja es van fer a la mar per a la 
primera etapa de la competició. 

Es tractava de l’Open Week, 
la primera fase que s’allargà 
fins al dia 5. Eren els esportis-
tes que no havien accedit en-
cara al campionat tancat, que 

s’ha celebrat del 7 al 12 de juliol. 
Durant aquesta primera etapa 
participen més d’un centenar 
d’esportistes, que lluitaven per 
obtenir alguna de les 40 places 
pel mundial a les què encara po-
dien optar. 

El campionat ha reunit a 
Blanes més de 300 esportistes, 
els millors regatistes d’arreu del 
món, que provenen d’una vinte-
na de països com ara Dinamar-
ca, Finlàndia, Brasil, Veneçuela, 
Suècia, Colòmbia, França, Itàlia 
i Alemanya, entre d’altres. Al 
mateix temps, mou gairebé un 
miler de persones entre regatis-

tes, entrenadors, tècnics, fami-
liars i acompanyants, i s’espera 
que generi un impacte econòmic 
d’un milió d’euros, aproxima-
dament. 

Amb l’organització d’aquest 
esdeveniment mundial, el Club 
Vela Blanes enfilarà el seu 75è 
aniversari el pròxim 2018 i, per 
afegit, la ciutat de Blanes està 
sent el centre d’atenció indiscu-
tible per als amants de la vela i 
per a la premsa especialitzada 
a nivell internacional que s’ha 
acreditat per cobrir-lo. Ha es-
tat l’esdeveniment esportiu més 
destacat de la temporada. yy

«Hi han participat escolars 
de blanes, lloret, Palafolls i 

malgrat de mar»

«la fase final la van disputar 
38 jugadors repartits en tres 

categories: sub-8, sub-10 i 
sub-12»

la fase final es va jugar a la Ciutat esportiva. Foto Yoyo

Camp de regates amb Sant joan de fons. Foto alfred Farré CVB
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AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

lloret AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MINICLUB
FINs a L’11 de seteMBre
ParC d’estIU deL PasseIg de 
s’aBaNeLL : 10  - 13.30 h

Festa de L’esCUMa: Dimecres i 
dissabtes de 17 a 18.30 h

taLLers INFaNtILs: Plaça dels 
Països Catalans de 18 a 21 h

deL 22 aL 28
Festa MaJOr saNta aNNa

47è CONCUrs de FOCs 
d’artIFICI de La COsta BraVa
I trOFeU VILa de BLaNes
(Consultar pàgines especials de 
La MARINA)

dIa 13
CaNtada d’HaVaNeres. 
grUP POrt BO
Restaurant Cala Bona. 22 h

dIa 14
FestIVaL de PatINatge
Fundació Patinatge Artístic 
Blanes. Ciutat Esportiva Blanes. 
19 h.

dIes 15 I 16 
tOrNeIg FUtBOL PLatJa 
BLaNes 2017
Atlètic Blanes / CD Blanes
Platja de Blanes.

dIa 15
NIt de L’esPOrt
Ciutat Esportiva. A les 18.30 h

dIa 15
VIsIta gUIada rUta 
VesCOMtes de CaBrera
Inscripció prèvia al 972 33 03 48 
o turisme@blanes.cat. 20 h

deL 21 aL 12 d’agOst
eXPOsICIÓ: La PLatJa de 
BLaNes. eVOLUCIÓ I FUtUr
Centre d’Estudis Avançats i Arxiu 
Municipal. Sala García-Tornel

deL 21 aL 30 
eXPOsICIÓ FOtOgrÀFICa
El Càmping, un estil de vida
Plaça Càmpings.

dIa 29
CaNtada d’HaVaNeres 
POPULar. Port

BIBLIOteCa COMarCaL
de L’1 de JULIOL aL 31 d’agOst
BIBLIOPLatJa
(davant dels gronxadors de la 
platja del centre).

BIBLIOVaCaNCes HOteL 
BIBLIOteCa: Unes vacances de 
por, activitat de promoció de la 
lectura per a nens i joves.

de L’1 aL 31 d’agOst
eXPOsICIÓ: LLIBres Verges, 
exposició de llibres que no 
han sortit mai en préstec de 
la Biblioteca. Al Vestíbul de la 
Biblioteca.

deL 3 aL 28
eXPOsICIÓ PrUdeNCI 

BertraNa. L’ideari bàrbar. 
Aurora Bertrana, el virus de 
l’aventura. Diputació de Girona. 
#any Bertrana. Al Vestíbul de la 
Biblioteca

PrIMer CasINO de BLaNes
dIa 13
Conferència 20:20. esBart 
JOaqUIM rUyra / COLLa 
sardaNIsta sa PaLOMera

dIa 20
Conferència: 20:20. Àrea 
COaCHINg BLaNes

assOCIaCIÓ estIMeM Les 
erMItes de BLaNes
Visites a l’ermita de St. Joan 
(diumenges 10 - 13 h).

dIes 12 I 13
FestIVaL FIestaLòNIa
Música-dansa. Plaça Pere 
Torrent. 21-23.30 h

dIa 12
MÚsICa d’aCOrdIÓ
A càrrec de Koninklijke 
Accordeonvereninging Hoger 
Streven. Plaça de la Vila. 21 h

dIa 13
rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip. 
Oficina de Turisme. Preu: 5 €

VIsIta: CrIM aL MUseU. 
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

deL 14 aL 16
FESTES DEL MAS BAELL-CAN 
CarBÓ

dIa 14
FIra aLIMeNts artesaNs
Plaça de la Vila. 16  - 22.30 h

CINeMa: “Cars 3”
Teatre de Lloret. 18 h

rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (FR)
Museu del Mar. 18.30 h. Inscrip. 
Oficina de Turisme. Preu: 5 €

FestIVaL tOdes: Música-dansa. 
Plaça de la Vila. 20 h

JardINs: “HIstòrIes de 
PEL·LÍCULA”. Jardins de Santa 
Clotilde. 21 h. Inscrip.: Museu del 
Mar. Preu: 5€/2,50 €

esPeCtaCLe de Carrer: “eL 
Metre”. Platja de Fenals. 21 h

dIa 15
II NIgHt traIL
Cursa nocturna de trail - fira del 
corredor. 7km / 16km. Passeig 
Jacint Verdaguer. 9  - 23 h

CINeMa: “Cars 3” 
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: sHeNFIeLd sCHOOL
Plaça Pere Torrent. 19 h

VIsIta NOCtUrNa a CaN 
FONt. Museu del Mar. 21 h / 
Preu: 5/2,50 €

MUSICA BANDA-BALL
Roca d’en Maig. 21 h

NIts de JaZZ: Hotel Delamar. 22 h

sardaNes COBLa
JOVENÍVOLA DE SABADELL 
Plaça de l’Església. 22 h

dIa 16
CINeMa: “Cars 3”
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: CHUrstON 
Ferrers sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

dIa 17
CINeMa: “Cars 3”. 
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: MaLtON sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

FestIVaL tOdes
Música-dansa
Roca d’en Maig. 20 h

CINeMa: “Bert”
Homenatge a Fermí Reixach
Teatre de Lloret. 21.30 h

dIa 18
CONCert: CWMtaWe sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

dIa 19
COrreFOC. Museu del Mar. 
Roca d’en Maig. 22 h

dIa 20
rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h
Inscrip.: Oficina de Turisme.
Preu: 5 €

VIsIta: CrIM aL MUseU. 
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

CINeMa de Festa MaJOr: 
“estIU 1993”
Teatre de Lloret. 21 h

dIa 21
CINeMa: “trOLLs”
Teatre de Lloret. 18 h

FeM UNa Festa. Amb Jordi 
Tonietti. A partir de 2 anys.
Pati Sala Infantil-Casa Cultura. 
18.30 h

LICeU a La FresCa
Retransmissió directe des del 
Liceu de l´òpera “Il Trovatore” 
de Giuseppe Verdi. Plaça Pere 
Torrent. 22 h

FIra aLIMeNts artesaNs 
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (FR)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip.: 
l’Oficina de Turisme. Preu: 5 €

JardINs: “HIstòrIes de 
PEL·LÍCULA”Jardins de Santa 
Clotilde. 21 h / Inscrip.: Museu 
del Mar. Preu 5€/2,50 €

CINeMa dOCUMeNtaL
saNta CrIstINa
Teatre de Lloret. 21 h

dIa 22
CLON FestIVaL
Roca d’en Maig. 22.15 h

Festa MaJOr de saNta 
CrIstINa
Consultar pàgines especials
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dIa 13
Tordera
L’aLtre CLaVé: CeNdres. 22 h 
a la Plaça Miquel Martí Pol. 

Palafolls
CONCert. BaNda 
d‘aCOrdIONs KONINKLIJKe 
aCCOrdeONVereNIgINg 
HOger streVeN. A la gespa del 
Casal d‘Avis, a les 20 h.

dIa 14
Calella
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a CÀrreC d‘aLeHOP 
PrOdUCCIONs. 17 h, al passeig 
de Manuel Puigvert.

HOra deL CONte. 19 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

aCtUaCIÓ BaNda MaLtON 
sCHOOL deL regNe UNIt. 
19 h, a la plaça de l’Església.

CONCert IMMIgraNt, 
aMB IrIe sOULJaH. Dins la 
programació de NEC’17.
22 h, al Far.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL 
CarMe. De les 9 a les 03 h.  
Plaça del Carmen.

rOda d‘eNergIa aNgèLICa. 
A càrrec de Mayka López. A les 
20 h. c/ Joan Maragall, 19.

Tordera
PreseNtaCIÓ de La NOVa 
PrOgraMaCIÓ deL teatre 
CLaVé. 20 h

aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La COBLa CIUtat de gIrONa. 
A la plaça de l’Església. 22 h

Malgrat de Mar
Festa aaVV de LLeVaNt

dIa 15
Calella 
CUrs d´eNseNyaMeNt de 
BaLLar I rePartIr sardaNes 
18 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

sardINada I CaNtada 
d’HaVaNeres. 21 h, a 
l’esplanada annexa al Camp de 
Futbol de Mar.

Tordera
Xerrada I OBserVaCIÓ 
aMB teLesCOPIs de JÚPIter, 
satUrN I CeL PrOFUNd a 
HOrtsaVINyÀ. 20 h.

BaLLs tradICIONaLs a La 
PLaça de L’esgLésIa, a càrrec 
de Se’n fa una. 22 h.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL 
CarMe. De les 9 a les 03 h.
Plaça del Carme

397 PINeda FestIVaL.
FESTIVAL DE hIP-hOP I 
CULtUra UrBaNa. De les 10 a 
les 02 h. Platja dels Pins

PINeda ressONa! 17 I La 5a 
trOBada de PerCUssIÓ
De les 15 a les 02 h. Inici a la 
plaça del Mar

VII FestIVaL de PatINatge 
ARTÍSTIC

CAMPEONAT FEMENÍ DE 
PetaNCa. 12 hores de petanca 
en la modalitat de tripletes
formades.

MeLés NOCtUrNes de 
PetaNCa eN La MOdaLItat 
de dUBLetes MONtades

Malgrat de Mar
FIra d’estIU. Tarda i nit av. 
Bon Pastor. Productes artesanals 
i espai gastronòmic local i food 
trucks.

Festa aaVV de LLeVaNt

dIa 16
Calella
NETEJA DEL FONS MARÍ DE 
CaLeLLa. 10 h, a la platja de 
Garbí.

aUdICIÓ de sardaNes. A 
càrrec de la Cobla Premià. 19.30 
h, al passeig de Manuel Puigvert.

Tordera
CONCert COMMeMOratIU 
40 aNys deL rUsC “reLOad”, 
aMB tHe gOsPeL VIU CHOIr. 
A les 19 h al Teatre Clavé.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL CarMe

sardaNes a PLaça Les 
MèLIes. 19.30 h.

Malgrat de Mar
FIra d’estIU. Tarda i nit av. 
Bon Pastor. Productes artesanals 
i espai gastronòmic local i food 
trucks

BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Ciutat de Granollers

Palafolls 
Festa deL CONtraPÀs. A 
l‘antiga escola de Sant Genís, a 
les 19 h. Ball folk amb danses per 
ballar en grup i ballada popular 
del Contrapàs de Sant Genís, 
amb música a càrrec del grup 
Cobla Mínima.

dIa 17
Calella
CONCert BaNda MÚsICa. 
21 h, passeig Manuel Puigvert.

dIa 18
Tordera
dIsCOVery tIMe a La 

BIBLIOteCa! Llegim, descobrim 
i aprenem. 18.30 h.

dIa 19
Tordera
FestIVaL MULtIPOLar: 
d’aMOr I de MOrt.
a càrrec de Jordina Biosca. 
21:30 h a la Biblioteca de Tordera

Pineda de Mar
BaLL d‘estIU
Plaça Espanya, 19:30 h

Palafolls
Xerrada. eXerCICIs 
aBdOMINaLs HIPOPressIUs. 
Al Casal de la Dona, a les 10 h. 

taLLer. PINZeLLades de 
CataLÀ. 
A la Biblioteca Enric Miralles, a 
les 19 h. Es treballarà el Poema 
Taronja, de Josep Palau i Fabre.

dIa 20
Tordera
L’aLtre CLaVé: daNseU, 
daNseU, MaLeïts! 
Nit de dansa clàssica, flamenca, 
contemporània i claqué. 
22 h a la plaça Miquel Martí i Pol

dIa 21
Calella 
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a càrrec de Divertiventum. 17 h, 
al passeig de Manuel Puigvert.

CONCert BaNda de MÚsICa 
LyMM HIgH sCHOOL 
del Regne Unit. 19 h, a la plaça 
de l’Església.

CONCert Os POLar, amb 
Quimi Portet. 22 h, al Far.

eMIssIÓ eN dIreCte de 
L’òPera “IL trOVatOre”
en col·laboració del Gran Teatre 
el Liceu i l’Aula d’Extensió 
Universitària. 22 h, a la Sala 
Mozart.

Tordera
aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La PrINCIPaL de BaNyOLes. 
A les 22h a la plaça de l’Església.

LICeU a La FresCa “IL 
trOVatOre”. 
A les 22 h des de la plaça de la 
Concòrdia. 

Pineda de Mar
HOra deL CONte: et 
MeNJadé, I aLtres CONtes de 
LLOPs. A càrrec de Natatxa Frutos. 
Biblioteca Serra i Moret. 18 h.

LICeU a La FresCa: “IL 
trOVatOre“. Plaça Espanya 22 h.

arts d‘estIU: CONCert de 
rOsarIO. A les 22 h. Nou Espai 
Arts d‘Estiu.

dIa 22
Calella
CUrs d´eNseNyaMeNt de 
BaLLar I rePartIr sardaNes.

24 HOres de teNNIs I PÀdeL. 
21 h, a les instal·lacions del Club 
Tennis Calella.

reVetLLa de saNt JaUMe, 
sOPar I CONCUrs de 
FaNaLets. 21 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

aUdICIÓ de sardaNes a càrrec 
de la Cobla Contemporània. 22 h.

Tordera
30a PLaNtada I CerCaVILa de 
gegaNts. A les 18 h.

40è aNIVersarI de L’esPLaI 
A les 22 h. Concert a la plaça de 
l‘Església a càrrec de la Banda de 
Palafolls.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI de Les 
CreUs. De les 9 a les 03 h.
Plaça de les Creus

6a regata de LLagUt a 
PINeda de Mar. Mostra i 
exhibició de llagut. Teoria i 
pràctica de rem. Platja de Pineda, 
entre l‘Estació i l‘antic Club 
Nàutic. 11 h

La PetIta d‘estIU: “CONtes 
eMPaPerats I PersONatges 
esBOJarrats”. Titelles a càrrec 
de Cia. Alma i la Mar de Contes.
Pati Can Comas. 19 h

25a sardINada POPULar 
I CaNtada de HaVaNeres. 
Finalitzant amb actuacions de 
música ballable a Marea de fi de 
festa. Platja de Pineda 20 h

dINs La CeLeBraCIÓ deL dIa 
deL CLUB de PetaNCa: 
Melé social i sopar

Palafolls
IX MOstra LIterÀrIa de 
PaLaFOLLs. A la Biblioteca Enric 
Miralles, a les 12 h. Veredicte i 
repartiment de guardons.

dIa 23  
Calella
aUdICIÓ de sardaNes
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI de Les CreUs 
teatre.  “eL FLOrIdO PeNsIL”.  
Companyia del Centre Cultural i 
Recreatiu. A les 19 h. Sala Gran CCR

sardaNes
19.30 h. a la plaça les Mèlies

Malgrat de Mar
BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Iluro

dIa 24
Tordera
MIssa de L’aPLeC de saNt 
JaUMe. A l’ermita St. Jaume. 13 h.
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l’aGenDa

dIsCOVery tIMe a La 
BIBLIOteCa! 
Llegim, descobrim i aprenem. 
Per a nens i nenes d’entre 6 i 12 
anys. A la Biblioteca. 18.30 h.

HOra deL CONte:  atZars, 
CONtes Per VOLar
A càrrec de Sherezade Bardajía a 
la Biblioteca. 19 h

dIa 25
Palafolls
sOrtIda eN BICICLeta aLs 
FOCs de BLaNes. 
Sortida des de la gespa del Casal 
d‘Avis, a les 20:30 h. Per gaudir 
dels focs mentre feu el sopar, 
que us haureu emportat des 
de casa.

dIa 26
Tordera
FestIVaL MULtIPOLar: eLs 
HerOIs d’eN BertraNa. 
A càrrec del torderenc Joan 
Borrell. 21:30 al Parc Prudenci 
Bertrana

Pineda de Mar
BaLL d‘estIU
Plaça Espanya. 19:30h

dIa 27
Calella 
reVetLLa aMB MÚsICa, 
BaLL I BOtIFarrada a PreUs 
POPULars. 19.30 h, al Passeig 
de Manel Puigvert (monument 
de la Sardana).

Tordera
PeIXera INFaNtIL I PeIXera 
de NIt (amb sopar per tothom 
qui vulgui). Al parc Prudenci 
Bertrana. A partir de les 17.30 h. 

Pineda de Mar
LaBOratOrI de LeCtUra: 
eL MÓN de La NIt, a càrrec 
de Natatxa Frutos. Biblioteca M. 
Serra i Moret. 18 h

dIa 28
Pineda de Mar
arts d‘estIU: raMON 
MIraBet + La PegatINa. 
Nou Espai Arts d‘Estiu, 22 h.

CINeFOrUM. 
c/ Joan Maragall, 19. A les 20 h.

Calella 
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a càrrec de Giraevents. 17 h, al 
passeig de Manuel Puigvert.

23es hAVANERES DE PEQUÍN 
aMB eLs CreMats I eLs 
PesCadOrs de L’esCaLa. 
21.30 h, a la riera de Capaspre.

“NOtte d’OPera” CONCert 
dedICat aL MÓN de L’òPera 
aMB L’ OrqUestra I COr 
sIMFòNICa HarMONIa. 
6a Temporada Lírica Ciutat de 
Calella i el Nec’17. 22 h, al pati 
de l’Escola Pia.

Tordera
aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La COBLa COsta BraVa. A la 
plaça de l’Església. 22 h.

dIa 29
Calella
INICI deL X tOrNeIg 
INterNaCIONaL 
ZONa tt I trIOPeN de 
teNNIs taULa de CaLeLLa

CUrs d´eNseNyaMeNt 
de BaLLar I rePartIr 
sardaNes. 18 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

23a NIt MarINera a 
BeNeFICI de La CreU rOJa.
21 h, al pg. de Manuel Puigvert. 

Tordera
BaLLs tradICIONaLs a La 
PLaça de L’esgLésIa, a càrrec 
de La Sonsoni. 22 h

Pineda de Mar
CAMPEONAT MASCULÍ DE 
PetaNCa. 12 hores de petanca 
en la modalitat de tripletes
formades. Pistes del Club de 
Petanca

tradICIONaL BereNar aVIs 
a.VV. Les CreUs

teatre. “eL FLOrIdO PeNsIL“. 
A càrrec de la Companyia del 
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19 h. Sala Gran del CCR

reVetLLa POPULar a.VV. 
CaN FeLIU de MaNOLa

Palafolls
sardaNes. V aPLeC 
de PaLaFOLLs MarIa 
saBatera. Al Forum Palatiolo, 
a les 20 h. Amb les cobles de 
Palafolls, Granollers i La Flama 
de Santa Coloma de Farners.

dIa 30
Calella
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert, audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Marinada.

Pineda de Mar
teatre. “eL FLOrIdO PeNsIL“. 
A càrrec de la Companyia del 
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19.00 h. Sala Gran CCR

sardaNes
Plaça Les Mèlies. 19:30 h

Malgrat de Mar
BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Palafolls

CaLeLLa: eXPOsICIONs I 
aCtIVItats

MUSEU-ARxIU MUNICIPAL 
JOseP  COdINa I BagUé
(c. Escoles Pies, 36) Col·lecció 
permanent. Fins al 7 de 
gener de 2018. Exposició 
“Complements de moda, 1850-
1950”. Organitzada pel museu.

saLa d’eXPOsICIONs de 
L’aJUNtaMeNt VeLL (pl. 
Ajuntament, 1-3) Fins al 
3 de setembre. Exposició 
“Dominica Sánchez. Perfils 
d’ombra, escultures i dibuixos”. 
Organitzada per l’Ajuntament de 
Calella. Comissariat a càrrec de 
Josep Casamartina.

MUseU deL tUrIsMe (c. Sant 
Pere, 122-140). Fins al 15 de 
setembre. Exposició “Marroc, 
de Foto-Film Calella (1996)” i 
“Etiòpia, un viatge a les tribus 
de la Vall del riu Omo” de 
Quim Botey (2016). Col·labora 
l’Ajuntament de Calella i el 
Museu de Calella.

CeNtre d’INterPretaCIÓ 
deL Far de CaLeLLa (carretera 
N-II, km 666). Horari: de dimarts 
a diumenge de 17 a 21 h.

reFUgI aNtIaerI deL ParC 
daLMaU (Parc Dalmau)
Horari: de dimarts a diumenge 
de 17 a 21 h.

CaPeLLa de saNt qUIrZe I 
saNta JULIta
Horari: dijous de 17.30 a 20 h. 
Diumenge d’11 a 13 h.
Preus: entrada gratuïta.

PINeda de Mar: aLtres 
aCtIVItats

eXPOsICIÓ: “de L’aUra 
PersIsteNt”. Exposició de 
pintura contemporània amb 
obres de Josep Maria Avilés, 
Anna Comellas, Uwe Geest, 
Lluís Ivern, Manel Marzo-Mart, 
Adelaida Murillo, Agustí Penadès 
i Pilar Perdices, i el suport del 
filòsof i crític d’art Arnau Puig.
Lloc: Fundació Tharrats. Del 17 
de juny al 17 de setembre

BIBLIOteCa M serra I MOret

BIBLIOestIU. Del 3 al 31 de 
juliol. Cada dia de 18 a 20 h

VIatJa aMB eL PassaPOrt 
d’eN gèNIUs!  
Vine a buscar el teu. Llegir té 
premi. Del 3 al 31 de juliol. 

reCOLLIda d’aLIMeNts dINs 
de La CaMPaNya La FaM NO 
Fa VaCaNCes. 
Del 3 al 31 de juliol.

eXPOsICIÓ FOtògraFs de 
PINEDA-TOT AMB DRAGUT 
Amb la col·laboració de 
Cinemart. Del 3 al 14 de juliol

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL a 
L’aBOrdatge!
Un munt de contes i llibres 
sobre pirates.
Dels 3 al 14 de juliol

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“PeIXOs qUe eNs POdeM 
trOBar aqUest estIU”.
Segona planta. Del 3 al 31.

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“VeNCeNt La CaLOr”. 
Segona planta. Del 10 al 31. 

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“Les NOstres Festes”. 
Segona planta. Del 17 al 31. 

eXPOsICIÓ de PINtUres: 
OBres aL LLarg deL teMPs, 
a càrrec de Joan Fàbregas. Del 
18 de juliol a l’1 d’agost.

BIBLIOteCa POBLeNOU

eXPOsICIÓ: 75 aNys deL 
NaIXeMeNt de L’aCtOr 
HarrIsON FOrd.
Del 10 al 31 de juliol

eXPOsICIÓ: “dIa 
INterNaCIONaL de 
NeLsON MaNdeLa”. 
Fins el 31 juliol

eXPOsICIÓ: “200 aNys de La 
MOrt de JaNe aUsteN”.
Fins el 31 juliol
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tRANsPORts PÚblIcs - autobusos

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

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

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

Pineda de Mar – 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

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

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

blanes ▶ barcelona (Aeroport del Prat) ▶ blanes

Aeroport del Prat (T1) - 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 - 17.15 18.15 20.15 22.45 - -

Aeroport del Prat (T2) - 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 16.30 - 17.30 18.30 20.30 23.00 - -

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) 9.00 - - - - 14.00 - - 17.30 - 19.00 - 23.25 - -

Estació del Nord 9.05 - - - - 14.05 - - 17.35 - 19.05 - 23.30 - -

Calella 10.05 10.38 11.35 12.35 13.38 15.05 16.35 17.38 18.28 18.38 19.55 21.38 0.23 - -

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

Santa Susanna 10.23 10.58 11.53 12.53 13.58 15.23 16.53 17.58 18.48 18.58 20.13 21.58 0.43 - -

Malgrat de Mar 10.25 11.00 11.55 12.55 14.00 15.25 16.55 18.00 18.50 19.00 20.15 22.00 0.45 - -

Blanes 11.00 - 12.25 13.25 14.30 15.50 17.25 18.30 19.20 19.30 20.45 22.30 1.15 - -

Blanes 3.30 5.00 6.00 7.00 - - 9.30 10.00 - 13.00 - 14.30 15.45 17.00 19.00

Malgrat de Mar 3.43 5.13 6.13 7.13 7.58 9.28 9.43 10.18 11.58 13.13 14.18 14.48 15.58 17.13 19.13

Santa Susanna 3.45 5.15 6.15 7.15 8.00 9.30 9.45 10.20 12.00 13.15 14.20 14.50 16.00 17.15 19.15

Pineda de Mar - 5.25 - 7.25 - - 9.55 10.30 - 13.25 - 15.00 - 17.25 -

Calella 4.10 5.30 6.40 7.30 8.25 9.55 10.00 10.35 12.25 13.30 14.45 15.05 16.25 17.30 19.40

Estació del Nord - - - 8.25 - 10.55 10.55 11.35 - - - 16.05 - 18.35 20.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - - - 8.30 - 11.00 11.00 11.40 - - - 16.10 - 18.40 20.45

Aeroport del Prat (T2) 5.20 6.35 7.50 9.00 9.35 11.30 11.30 - 13.35 14.35 15.55 - 17.35 19.10 21.15

Aeroport del Prat (T1) 5.30 6.45 8.00 9.10 9.45 11.40 11.40 - 13.45 14.45 16.05 - 17.45 19.20 21.25



30   la marina JUliol DE 2017

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
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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

Castells-llobert

noGuera-Costa

Colon-baDia

noe-seGarra

noe-seGarra

Planas-franCitorra

Castell-alba

noGuera-vivas

mela-mir

noe-seto

Planas-baDia

Planas-baDia

Castells-seGarra

noGuera-llobet

mela-Costa

Colon-Garbí

Planas-franCitorra

Castells-llobet

Castells-llobet

noGuera-alba

mela-vivas

luCea

luCea

luCea

luCea

luCea

mateos

mateos

mateos

mateos

mateos

mateos

mateos

tiburCio

tiburCio

tiburCio

tiburCio

tiburCio

tiburCio

tiburCio

venDrell

venDrell

venDrell

venDrell

venDrell

venDrell

venDrell

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 9.00 a 13.00 h o per correu a  publicitat@radiomarina.com

Patins en línia
totalment nous, dins del seu 
embalatge. Extensibles de la 
mida 34 fins a la 37, ideals per 
aprendre. Preu: 25 €. 
contacte: 660 08 90 90 Ws.

bicicleta tricicle drift
Espectacular tricicle per pedalar i 
fer drift, totalment original. 
la cadira té diferents posicions 
per a diferents edats. tot terreny. 
Preu: 59 €. contacte: 660 089 090 
tardes Ws.

bressol marca micuna
Amb barana corredissa i dues 
alçades possibles de somier. Es 
regala matalàs. Molt bon estat. 
85€ negociables. 600768238. 

tricicle swing Car
súperdivertit, moviment amb els 

braços, dels 3 fins als 99 anys, di-
versió assegurada. 25 €.
contacte: 636 49 09 40 Ws.

bressol de viatge
bressol de viatge plegable i amb 
funda que també es pot fer 
servir com a parc. Molt bon es-
tat. Es regala matalasset. Preu 
25€. tel. 600768238. 

renault mégane 
Venc Renault Mégane 1.9 cc, 
120 cv, full equip, any 2005, en 
molt bon estat. sempre en ga-
ratge. 3.300 €. tel. 679 364 112.
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entrevista a jaume Pruna (PREMI CIUTAT DE CAlEllA 2017)

“A través de l’associacionisme, hem fet una 
projecció de catalanitat cap a l’exterior”

jaume pruna rebent el premi Ciutat de Calella 2017. Foto Yoyo

paellada multitudinària. Foto arxiu Grup pa, Vi i Moltó Cercavila de l’Home dels Nassos. Foto arxiu Grup pa, Vi i MoltóMonument a Mestres Cabanes

almuDena montaño

El calellenc Jaume Pruna, de 85 anys, 
ha rebut enguany el Premi Ciutat de 
Calella 2017 en reconeixement per la 
seva implicació en el teixit social i cul-
tural de la localitat a través de l’entitat 
Pa, Vi i Moltó, que presideix des de fa 
molts anys. Però també li han conce-
dit per totes les activitats que ha orga-
nitzat al llarg de la seva vida, tant en 
aquesta entitat com quan va ser presi-
dent de la Creu Roja de l’Alt Maresme, 
entre d’altres. El sistema d’elecció dels 
guanyadors es fa per votació popu-
lar i hi van participar prop de 350 
persones. En aquesta edició ha estat 
premiada en la modalitat d’associació 
l’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria 
PADES. I en la categoria individual 
Jaume Pruna. 

El Premi Ciutat de Calella va néixer 
amb l’objectiu de reconèixer a aquelles 
persones o entitats que, per les seves 
iniciatives, destaquin en alguns àmbits 
com la convivència, la llibertat, la soli-
daritat o la igualtat i que hagin afavo-
rit el progrés de la societat, el civisme, 
el desenvolupament econòmic, l’urba-
nisme sostenible, la defensa dels drets 
humans o del medi ambient de Cale-
lla. L’any 2003, Jaume Pruna també va 
rebre el títol de fill adoptiu de Calella.

Està content d’haver rebut el Pre-
mi Ciutat de Calella en reconeixe-
ment a tota una trajectòria dedica-
da a promoure activitats?

Mentiria si digués que no, però 
aquest reconeixement no és només 
per a mi, sinó per a tot l’equip de gent 
que es diu Pa, Vi i Moltó, i per a tots 
els ciutadans que ens ajuden a fer 
possible aquesta realitat. Gràcies a 
tots. M’han fet molt feliç. Tal vegada 
crec que no em mereixia tant.

L’entitat Pa, Vi i Moltó es va fundar 
l’any 1969. Amb quin objectiu es 
va crear?

La data fundacional del grup va ser 

exactament el 13 de novembre de 
1969. Va anar a càrrec d’un grup de 
14 persones al pla de Sant Andreu 
(Hortsavinyà). L’objectiu era com-
partir a la natura el pa, el vi i el mol-
tó. Allà tot fent la xerrada, s’obria un 
món de projectes.

Quants socis formeu ara l’associa-
ció?

Actualment som 167 socis. La 
manca de joventut fa difícil man-
tenir-se, però amb fe i voluntat se-
guim endavant.

La Galeria Cultural del grup Pa, Vi 
i Moltó va rebre més de 6.000 visi-
tes durant el 2016. Va ser un dels 
equipaments culturals de Calella 
amb més visites. Com aconseguiu 
tenir tantes visites?

No tots els anys són tan esplèndids. 
A les exposicions és molt important 
la firma del pintor i la temàtica expo-
sada. Els Beatles, la pintura ràpida, 
personatges del TBO, per exemple, 

criden molt l’atenció. Durant els me-
sos de juliol, agost i setembre, a les 
tantes de la nit, encara tenim obert 
per als turistes i vianants.

Potser hi passa tanta gent per la 
seva ubicació?

La Galeria està situada al número 
104 del carrer de Jovara. Un carrer 
difícil per l’excés de circulació de 
vehicles. Però no hi ha problemes. 
Perquè a partir de les sis de la tarda 
es talla el trànsit del carrer i és només 
per a vianants. 

Què es pot visitar ara?

Aquests mesos d’estiu, les exposici-
ons han d’ésser relaxants, temes ma-
riners, natura, etc.
A partir d’aquest juliol, l’artista local 
Joan Rosell ens presenta l’exposició 
Mirant al mar.

Heu sigut impulsors de la col·loca-
ció de molts monuments i plaques 
commemoratives a personatges de 

la cultura i la tradició catalanes. 

Són molts els personatges als quals 
hem dedicat un monument, un mo-
nòlit o una placa commemorativa. 
Jo diria que més d’un centenar.

Comenti’m alguns.

Als homes de la mar, a Maria Car-
dona, als 50 anys de Calella Ciutat, 
a Pompeu Fabra, a la Creu de Terme 
(650 anys de la fundació de Calella), 
al Mestre Tarridas, etc. També hem 
dedicat plaques al pintor Gallart, 
Bartrina, Martorell, Cuní, Organ, 
Maragall, Clavé, Vivas i un llarg et-
cètera. 

I pel que fa a les tradicions catala-
nes?

Les tradicions catalanes es decanten 
cap al sector gastronòmic: l’allioli, 
sardinada i havaneres, concurs d’ar-
ròs, Caga tió, l’home dels Nassos, el 
pessebre i reis, nius per a ocells i Fes-
ta de Sant Antoni “Tres Tombs”.

Quines són les activitats més des-
tacades que heu promogut i im-
pulsat al llarg de la història del 
grup?

A través de l’associacionisme, hem 
fet una projecció de catalanitat cap 
a l’exterior, sigui comarcal, nacional 
o una mica internacional. Sempre 
amb la cultura per endavant, hem 
deixat petjada a Burgos, Teneri-
fe, Madrid, Marroc i la Catalunya 
Nord. Grans diades de catalanitat 
ens avalen com a ambaixadors de la 
nostra terra.

També organitzeu el pessebre vi-
vent de Calella. És difícil organit-
zar un acte com aquest?

El pessebre és un ventall d’escenes 
nadalenques adaptades a jardins i 
cases ancestrals de la ciutat. La pre-
sència dels Armats de Mataró, arri-
bant a Judea, donen prestigi i color 
a les dues representacions.

Feu accions de servei social a Ca-
lella?

No pas directament, però sempre 
estem a la disposició d’aquelles en-
titats de caire social que ens ho de-
manin. 

També m’han dit que feu unes ar-
rossades multitudinàries...Quina 
ha sigut la més nombrosa?

L’arrossada més multitudinària és 
per la Festa Major de setembre, on 
va acompanyada d’un concurs d’ar-
ròs a la cassola. Aquest any tindrem 
la 43a edició.

Quantes excursions heu organitzat 
al llarg de la història de l’entitat?

Són sortides diumengeres, que ens 
porten arreu dels pobles de la co-
marca i també d’altres a nivell del 
Principat. En tenim comptabilitza-
des 253. Déu n’hi do!  yy 


