
Nova temporada

Proposta 
aprovada

Alegria què és Festa Major!

Programació 
de tardor

SOCIETAT - Pàg. 11

LES ILLES BALEARS A CALELLA

CULTURA - Pàg. 2

Nou ESPAI I 
ESCENARI 
Arts d’Estiu Costa Barcelona 
de Pineda de Mar ha 
estrenat aquest estiu nova 
ubicació, molt més àmplia, 
i nou escenari, també molt 
més gran.

Les illes Balears seràn les protagonistes de la 37a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme

Els Maduixots a Blanes. Foto Yoyo

Festa Major de Tordera. Arxiu La Marina

Fira d’atraccions de Palafolls. Foto Yoyo

La Celestina de Atalaya Teatro arribarà a Tordera el desembre

Els malgratencs van poder votar durant tres dies. Foto Yoyo

Els Maduixots ja han començat la temporada 2017 carregats de força i il·lusió. En el seu programa, partici-
par a totes les festes majors dels pobles que els acullen. Van començar a Blanes i acabaran a Calella després de 
passar per Santa Susanna, Malgrat, Tordera, Pineda i Palafolls. Més informació a la pàgina 19

Un total de 1.297 malgratencs i 
malgratenques han votat a favor de 
l’àrea comercial de l‘Escultor Clarà. 
695 persones ho han fet en contra, i 
també s‘han produït 7 vots en blanc 
i 7 de nuls. En total han votat 2.006 
persones, un 12,87% del cens. Pàg. 3

Aquest més d’agost, l’Alt Maresme està de Festa Major. Comença Santa 
Susanna i segueixen Malgrat de Mar, Tordera i Pineda. A primers de se-
tembre, Palafolls, i al final, Calella. Pàgs. 15-18

Textos clàssics com La Celestina, 
d’altres més contemporanis com 
Dansa de mort i propostes musicals 
de swing i música electroacústica 
configuren el gruix de la programa-
ció del Teatre Clavé per als darrers 
mesos del 2017. Pàg. 5
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CALELLA
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

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

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

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

PALAFoLLS
Ajuntament 93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 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 

Vista panoràmica de l’escenari i la graderia. Foto Òscar Penelo

PINEdA dE MAR

L’actuació de Rosario, amb les 
entrades exhaurides, ha obert Arts 
d’Estiu Costa Barcelona de Pineda 
de Mar aquest 2017.

La principal novetat és el can-
vi d’ubicació, en un espai cèntric, 
molt més ampli, amb molta més 
capacitat i un gran escenari.

El festival se celebra al nou es-
pai ARTS d’Estiu, un recinte de 
prop de 4.500 metres quadrats de 
fàcil accés -tant en cotxe com a 
peu des del centre de la vila- situat 
al costat de la N-II (al punt quilo-
mètric 671,2 direcció Girona). 

El Nou Espai ARTS d’Estiu 
està situat al carrer Sant Joan, 31-
15 de Pineda de Mar.

Amb aquest canvi d’ubicació, 
ARTS d’Estiu amplia la seva capa-
citat i millora la comoditat i visibi-
litat de l’espectador. D’una banda, 

la zona de platea compta amb una 
superfície més àmplia amb un 
aforament per a 900 persones as-
segudes. D’altra banda, incorpora 
una graderia amb 600 localitats 
que tenen magnífica visibilitat.

L’aforament total del nou es-
pai és de 1.500 persones assegu-
des -3.000 persones si el concert 
és a peu dret-. La nova graderia 
no és numerada -amb entrades a 
preu reduït- quan les localitats de 
platea són numerades. Per contra, 
quan els concerts a platea són a 
peu dret, la graderia és la Zona 
Premium, amb localitats nume-
rades.

La nova ubicació de l’espai 
també permet ampliar la zona 
de restauració, amb una àmplia 
oferta gastronòmica ideada en 
col·laboració amb els restaurants 
de Pineda de Mar. 

A nivell tècnic, l’ARTS d’Es-

tiu Costa Barcelona compta amb 
un ampli escenari de més de 120 
metres quadrats i dues pantalles 
laterals amb realització en directe 
de l’espectacle.

PROgRAMA:

- 9 d‘agost,  DAVID BISBAL.Hi-
jos 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

ARTS d’Estiu de Pineda 
estrena espai i escenari

L’Editorial
Dret a descansar i Festes

Les nostres poblacions han crescut molt des del turisme, però les di-
mensions de carrers i places dels nuclis antics són les de sempre i resul-
ten insuficients per als usos que els demana la població actual i les ac-
tivitats d’animació.

Amb molta freqüència cal organitzar actes i festes al carrer, amb prefe-
rència als llocs “tradicionals” del nucli antic. Els Ajuntaments es troben 
amb el dilema d’allunyar les festes dels nuclis habitats per respectar les 
Lleis sobre sorolls o abusar –una vegada més– de la paciència dels ve-
ïns dels centres recorrent a l’excepció de “festes tradicionals”. Es fa ser-
vir tan sovint que la paraula “excepció” ja perd el sentit. 

Quan els veïns damnificats per la reiteració del soroll “extraordinari” es 
queixen, tenen en contra als assistents a la festa. Fa poc un veí de Bla-
nes ha sofert un escarni públic per haver recorregut a la justícia per im-
pedir una sonora celebració davant casa seva. Aquests enfrontaments 
han de ser evitats per l’administració local que ha de trobar la forma de 
respectar els que defensen el dret a descansar i els que desitgen fer fes-
ta i gatzara. 

La funció de l’administració ha ser precisament aquesta: fer compatible 
els drets de tots impedint abusos d’uns sobre altres. Per altra banda, els 
directament afectats haurien d’agrupar-se en associacions que puguin 
ser interlocutors de l’administració per arribar a acords raonables so-
bre horaris i intensitat sonora. yy
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Les urnes van estar obertes tres dies. Foto Yoyo

El Sí guanya la consulta popular de Malgrat 
sobre la zona d’Escultor Clarà

MALgRAT dE MAR

1.297 malgratencs i malgra-
tenques han votat a favor de l‘àrea 
comercial de l‘Escultor Clarà. 
695 persones ho han fet en con-
tra, i també s‘han produït 7 vots 
en blanc i 7 de nuls. En total han 
votat 2.006 malgratencs i malgra-
tenques, un 12,87% de les 15.587 
persones cridades a les urnes en 
aquesta primera consulta popular 
que se celebra a Malgrat de Mar. 
Els veins de Malgrat van poder 
votar durant tres dies. Els dos pri-
mers a l’Ajuntament i el darrer en 
diversos punts de la vila.

A l‘urna de l‘Ajuntament, 
s‘han comptat 1.250 vots: 825  a 
favor de fer una àrea comercial 
a Escultor Clarà, 416 en vots en 
contra, 6 nuls i 2 de blancs. A 
l‘Arxiu Municipal, hi ha hagut 
262 vots: 139 pel sí, 122 pel no i 
1 blanc; al Centre Cívic 231 vots: 
163 vots a favor, 65 pel no, 3 en 
blanc i a Serveis Personals 263 
vots: 169 sí, 92 no i 2 nuls. 

La portaveu del govern mu-
nicipal, Neus Serra (PDECat), ha 
valorat positivament la resposta 
de la ciutadania en aquesta pri-
mera consulta popular que se ce-
lebra a Malgrat de Mar. També ha 
manifestat davant els mitjans de 
comunicació en roda de premsa 
per donar a conèixer els resultats 
provisionals, que el govern mu-
nicipal, format per JXM, ERC, 
PDECat i CUP, manté la seva de-
cisió de respectar el resultat de la 
consulta popular, tot i que aques-

ta no és vinculant per llei. 

El regidor de Participació, Ra-
mir Roger (ERC), ha dit durant 
la roda de premsa que la voluntat 
del govern és continuar apostant 
per les consultes i la participació i 
ha anunciat que a les propera con-
vocatòria que es faci a la ciutada-
nia es farà també vot electrònic.

L‘alcaldessa de Malgrat de 
Mar, Carme Ponsa (JXM), ha 
agraït a la ciutadania la seva par-

ticipació i ha reiterat la voluntat 
del govern de tirar endavant el re-
sultat de la consulta popular. 

El PSC

El PSC de Malgrat no va par-
ticipar a la consulta ciutadana 
sobre el desenvolupament del Pla 
Parcial Escultor Clarà.

Per Joan Mercader, cap de 
llista del PSC, “són quatre par-
tits amb tres opinions diferents, 

i ara volen presumir de partici-
pació ciutadana, quan en d’altres 
temes, no ho han fet. Per què no 
van preguntar al poble, si volia la 
moció de censura? Per què no han 
consultat sobre les gran obres que 
volen fer els propers dos anys?”

Segons Mercader, “la consul-
ta s’ha organitzat en molt poc 
temps i en ple mes de juliol, quan 
molta gent fa vacances”.

La possibilitat de desenvolu-
par el PP7, amb grans àrees co-
mercials i de restauració i alguns 
habitatges, es va conèixer quan 
governava el PSC amb JXM. 
Mercader recorda que en aquells 
moments, partits que ara gover-
nen el poble els van acusar de 
“vendre fum i ara queda clar que 
és una opció real”.

El PSC critica que el govern 
digui que serà vinculant sense fi-
xar un mínim de participació. yy

«Hi va haver 1.297 vots 
favorables, 695 en contra, 

7 en blanc i de nuls »

«A partir d’ara comença un 
llarg tràmit administratiu 

a nivell local i català»
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Un dels parquímetres. Foto aj. Calella

Sessió de Cloenda del Consell d’infants. Foto aj. Calella

CALELLA

Durant l’acte de cloenda del 
Consell dels Infants del curs 
2016-17, els consellers i conselle-
res van presentar el treball que 
han fet durant aquests mesos per 
a desenvolupar els encàrrecs que 
l’alcaldessa de Calella, Montser-
rat Candini, els hi va fer durant 
l’acte de constitució. 

Entre tots van explicar que 
van dur a terme cinc sessions: a 
la primera es van tractar els drets 
i deures dels infants, a la segona 
van parlar sobre la Fira de Cale-
lla i l’Alt Maresme, a la tercera 
van preparar entrevistes i van 
explicar als ciutadans de Calella 
que es fa al Consell, a la quarta 
es van presentar les propostes al 
tècnic de fires de l’Ajuntament de 
Calella i a la cinquena sessió es 
van preparar les propostes per al 
Consell d’Infants del curs 2017-
2018.

A més, els consellers i conse-
lleres van donar les gràcies per la 
confiança que l’Ajuntament de 
Calella ha posat en ells i van ex-
plicar que s’han sentit responsa-
bles de millorar Calella. Van ex-
plicar també que de les 14 idees 
que van sorgir, tres seran propo-
sades per a que els propers con-

sellers i conselleres les treballin: 
“Reciclatge per Calella”, “Millora 
del Pati de l’Ós” i “Senyalització 
adaptada a minusvàlids”.

A l’acte de cloenda hi van 
assistir els 28 alumnes de cin-
què i sisè de primària que for-
men el Consell, l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, el 
tècnic de Suport Municipal de 
la Gerència dels Serveis d’Edu-
cació de la Diputació de Barce-
lona, Josep Colomer, el tinent 
d’Alcaldia responsable de l’Àrea 
de Participació, Marc Buch, la 
tinent d’Alcaldia responsable 
de l’Àrea d’Educació, Núria Pa-
rella, la regidora de les àrees de 

Joventut, Igualtat i Solidaritat, 
Cindy Rando, i alguns membres 
de l’oposició.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va voler destacar 
el treball col·lectiu dels conse-
llers i conselleres: “Ara s’ha de 
seguir treballant perqué aquests 
nens i nenes vulguin seguir de-
dicant una part del seu temps 
a millorar la ciutat i obtenir un 
benefici col·lectiu”. També va 
voler fer una menció especial als 
pares dels infants: “Els pares i les 
mares tenen molt a veure amb 
les responsabilitats dels seus fills 
i per això us vull felicitar a tots i 
totes”. yy

CALELLA

16 màquines de zona blava 
de Calella van patir en una sola 
nit diferents actes de vandalis-
me, consistents en la introducció 
d’àcid i silicona a l’interior de les 
màquines. Tots ells van aparèixer 
amb la mateixa pintada amb es-
prai negre on es podria llegir “El 
carrer és de totes”. 

Es tracta d’un acte vandàlic 
que, a més d’ocasionar proble-
mes al servei de zona blava, ha 
posat en perill els usuaris, ja que 
aquests podien entrar en contacte 
amb l’àcid que es va introduir a 
les màquines. 

Els models de màquines expe-
nedores de tiquets de zona blava 
actualment implantats a Calella 
estan dissenyats amb una certa 

protecció contra aquests atacs, 
dificultant l’entrada d’elements 
exteriors a l’interior de les mà-
quines. Per tant, aquests atacs han 
requerit un cert temps i esforç. 

GESTVIA va recuperar 14 de 
les 16 màquines (algunes d’elles, 
només el servei amb monedes). 
Finalment, dues màquines van 
estar molt greument danyades 
degut a l’àcid, i va ser necessari 
substituir-les per dos nous equips. 
També, es va haver de substituir 7 
lectors de targetes bancàries, i di-
versos elements addicionals. 

GESVIA ha presentat una de-
núncia i l’ajuntament de Calella 
ha anunciat que actuarà com acu-
sació particular. Els danys ocasi-
onats han estat valorats en 26.500 
euros. yy

El Consell dels Infants 
celebra la sessió de cloenda

Actes vandàlics a 16 
parquímetres de zona blava 

El Consell del Infants del curs 2017-2018 tractarà tres propostes sobre 
reciclatge, urbanisme i convivència

Platges? les del 
Maresme

MARESME

Al llarg del litoral maresmenc, 
de Montgat a Malgrat, conviuen 
petites cales de sorra rocosa amb 
extenses platges de sorra daurada. 
Totes elles, amb les seves caracte-
rístiques especificades, han estat 
recollides en una guia editada pel 
Consorci de Turisme. L‘objectiu 
és orientar els visitants, i els re-
sidents, perquè pugui gaudir del 
litoral maresmenc.

El sol i la platja continuen sent 
el principal reclam turístic del 
Maresme. Almenys, això és el que 
apunten les informacions facilita-
des pels visitants sobre les seves 
motivacions a l‘hora de triar la 
destinació per passar els dies de 
lleure. Les dades de 2016 apunta-
ven que el 61,1% havien escollit el 
Maresme pel sol i la platja.

Conscients d‘aquest impor-
tant pol d‘atracció, per als tu-
ristes i residents, els municipis 
costaners milloren cada any  les 
seves platges per fer més còmo-

da i més agradable la visita al 
seu front litoral.  Tota la infor-
mació actualitzada ha estat re-
collida pel Consorci de Promo-
ció Turística.

El fullet fa un recorregut per 
les platges i cales de la comarca 
tot especificant les seves dimen-
sions, les característiques de la 
sorra,  l‘existència o no d‘aparca-
ment, les formes d‘accedir-hi en 
transport públic i els serveis dels 
quals disposa.

BANdERES

Quan es parla del litoral, i en 
un estiu especialment conf lictiu 
al conjunt de la costa catalana, 
cal recordar la importància de 
respectar la senyalització. La 
bandera verda vol dir normali-
tat absoluta. La groga, precau-
ció, i la vermella, perill i so-
bretot, prohibit banyar-se. En 
algunes platges també disposen 
d’una bandera per anunciar la 
presència de meduses. yy

platja de pineda de Mar. Foto Yoyo
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Cartell anunciant les obres a l’Hostal Vell. Foto aj. Calella

Santi Vila signant el llibre d’honor. Foto aj. Calella

La presentació es va fer al mateix Clavé. Foto Yoyo

TORdERA

Textos clàssics com La Celes-
tina, d’altres més contemporanis 
com Dansa de mort i propostes 
musicals de swing i música elec-
troacústica configuren el gruix 
de la programació de tardor del 
Teatre Clavé. En total, una dese-
na de propostes en què els grans 
noms de l’escena actual com Mer-
cè Arànega i Lluís Soler es com-
binen amb espectacles singulars, 
difícils de trobar en els escenaris, 
com ara Lucis et Umbrae al vol-
tant del món de la llanterna mà-
gica o Opera dei Pupi, marionetes 
tradicionals de Sicília declarades 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO.

TARdOR 2017

Obrirà la programació (22 de 
setembre) l’espectacle Electrotast, 
un maridatge de música electro-
acústica i cerveses artesanes em-
marcat al cicle bé + bo. 

En l’àmbit del teatre, la pro-
gramació compta amb dues 
grans propostes. D’una banda, 
Dansa de mort, un text del dra-
maturg suec August Strindberg 
adaptat i dirigit per Jordi Casa-
novas i interpretat per tres grans 
noms de l’escena: Mercè Aràne-

ga, Lluís Soler i Jordi Figueras (26 
de novembre). De l’altra, Celesti-
na, La tragicomedia; una versió 
grotesca i actual del clàssic de la 
literatura espanyola a càrrec de la 
companyia sevillana Atalaya Te-
atro, guardonada amb el Premi 
Nacional de Teatre l’any 2008 (16 
desembre).

Juntament amb aquestes 

propostes, la programació de 
setembre a desembre del Teatre 
Clavé posa especial atenció en 
aquelles propostes artístiques 
que sovint són difícils de trobar 
en els circuits de teatre o d’arts 
escèniques. És el cas de Lucis et 
Umbrae, un espectacle al voltant 
del món de la llanterna màgica, 
l’element precursor del cinema 
actual, ideat per en Sergi Buka i 

amb música en directe de Jordi 
Sabatés (22 d’octubre). 

És també el cas de l’especta-
cle Opera dei Pupi, el teatre tra-
dicional de marionetes originari 
de Sicília, nascut a la meitat del 
segle XIX i declarat Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Hu-
manitat per la UNESCO (11 de 
novembre). 

Per als més menuts, la pro-
gramació de tardor del Teatre 
Clavé inclou un dels espectacles 
emmarcats en la 13a edició del 
Festival El Més Petit de Tots. En 
aquesta ocasió, la companyia Da.
Te Danza portarà a l’escenari del 
Teatre Clavé l’espectacle Akari, 
una proposta de dansa contem-
porània al voltant de la llum (18 
novembre).

El cicle familiar es completa 
amb l’espectacle Les Supertietes 
de la companyia Les Bianchis 
basat en contes de l’Empar Mo-
liner (7 d’octubre), i amb dues 
pel·lícules d’animació: la multi-
premiada La Vida d’en Carbassó 
que, a través de l’animació en 
stop-motion ref lexiona sobre 
els maltractaments en la infan-
tesa en una proposta amb un alt 
contingut pedagògic i emocio-
nal (30 de setembre); i la recent 
estrenada Capità Calçotets basa-
da en la saga de llibres infantils 
d’aquest peculiar superheroi (4 
de novembre).

La programació de tardor 
finalitzarà al mes de desembre 
amb el concert de Sant Esteve, 
enguany titulat SWING, SWING! 
(26 de desembre). yy

CALELLA

El conseller d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de 
Catalunya, Santi Vila, i el director 
general de Turisme de la Genera-
litat de Catalunya, Octavi Bono, 
acompanyats de l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, i 
membres de l’equip de govern 
han visitat dos hotels calellencs 
i s’han reunit amb membres de 
l’Associació Turística de Calella i 
amb hotelers i membres del gremi 
de l’hostaleria.

El conseller d’Empresa i Conei-
xement, Santi Vila, ha valorat de for-
ma molt positiva la gestió del model 
turístic de Calella, ja que considera 
que “ha sabut jugar fort la carta de la 
qualitat, amb una millora de l’oferta 
cultural i d’oci que l’ha convertit en 
un destí d’excel·lència que s’ha sabut 
renovar i adaptar als nous temps”.

Vila ha destacat també la bona 
feina dels hotelers: “Els hotelers 
m’han traslladat les seves ambici-
ons i m’ha agradat molt constatar 

que ja tenen molt clar el que han 
de fer a curt i mitjà termini, en 
com fan una aposta de compro-
mís amb el territori”.

En relació a la gestió municipal 
del turisme, l’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, també ha do-
nat la seva opinió: “El més impor-
tant és el grau de corresponsabilitat 
en tots el agents, tant des de l’Ajun-
tament, com de l’empresariat i les 
bones pràctiques que sempre ante-
posen la qualitat a la quantitat”. yy

CALELLA

Aquest mes d’agost han co-
mençat les obres de rehabilitació 
de l’Hostal Vell de Calella.

Les obres de remodelació de 
l’edifici de Can Saleta, cone-
gut popularment com a Hostal 
Vell, s’allargaran fins al mes de 
novembre.

Es rehabilitarà l’estructura de 
l’edifici –que forma part del ca-
tàleg de béns protegits de la ciu-
tat–, que inclou el sostre, els for-
jats, les obertures i les façanes. 

La rehabilitació de l’Hostal 
Vell comptarà amb una segona 
fase on s’aplicarà el pla d’usos 
elaborat pel personal tècnic de 
l’Ajuntament de Calella i els ser-
veis tècnics de la Diputació de 
Barcelona. 

La rehabilitació completa es-
tarà acabada el juny de 2018 i serà 
en aquell moment quan les àrees 
de Promoció Econòmica, Comerç 
i Joventut, així com les activitats 
que se’n derivin, passaran a ins-
tal·lar-se a l’Hostal Vell. Calella, 
per tant, guanyarà espai per a de-
pendències municipals. yy

El Clavé presenta la programació de tardor

obres a l’Hostal 
Vell

El conseller Santi Vila visita 
Calella
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primer dia de concerts després de la polèmica. Foto Yoyo

protestes a les portes de l’ajuntament. Foto Joan Ferrer Lectura del manifest del Consell de Joventut. Foto Joan Ferrer Joan Martínez moments abans d’abandonar la sala. Foto Joan Ferrer

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

L’Ensorra’t 2017 es va viure, 
abans d’arribar a la platja central 
de Blanes, als Jutjats, a la Sala de 
Plens i al carrer. Uns veïns del 
passeig de la Mestrança van pre-
sentar una denúncia als jutjats 
criticant durament “la música 
que es tocava i el públic assis-
tent”. La denúncia adjuntava un 
informe mèdic amb els greus 
perjudicis que havia patit ara fa 
un any la denunciant. Amb una 
celeritat desconeguda per la ma-
joria de mortals, el mateix dia, 
el jutjat suspenia cautelarment 
el festival i com alternativa pro-
posava fer-lo a 2,5 km del do-
micili dels denunciants. L’Ajun-
tament va haver de moure fitxa 
per presentar en el termini fixat 
un recurs. El regidor de Cultura 
i Festes, i advocat de professió, 
Joaquim Torrecillas, lamentava 
que “ens han condemnat sense 
poder-nos defensar prèviament. 
Si l’hem de fer a 2,5 km, potser 
haurem d’anar a Santa Cristina 
o a la depuradora”. Els serveis 
tècnics municipals van prepa-
rar el plec d’al·legacions, en què, 
entre d’altres, s’explicava que es 
controla el volum de la música i 
s’han mantingut reunions amb 
els veïns, “per perjudicar el mí-
nim possible”.

La data de l’Ensorra’t s’acos-
tava i no es rebia resposta. Final-
ment, va arribar el dijous dia 20, 
i “es mantenia la suspensió cau-
telar, però es permetia fer l’En-
sorra’t a 1 km del domicili dels 
denunciants”. El festival estava 
tocat i enfonsat.

PLE MUNICIPAL

La decisió judicial coincidia 
amb la celebració del ple munici-
pal de juliol. En començar la ses-
sió plenària, l’alcalde Miquel Lu-
piáñez llegia la darrera resolució 
de la jutgessa que portava el cas i 
el festival es donava per suspès. 

Els joves del Consell de Joven-
tut, presents al Ple van llegir un 
manifest amb cinc peticions:

1. Que l’Ajuntament de Blanes 
obri una partida econòmica per 
col·laborar amb les despeses que el 
Consell Local de Joventut no pu-
gui assumir.

 
2. Que l’Ajuntament de Blanes 

faciliti els tràmits necessaris per a 
la realització dels actes o activitats 
que proposi el Consell Local de Jo-
ventut de Blanes.

 
3. Que l’Ajuntament de Bla-

nes emprengui totes les mesures 
legals pertinents contra les per-
sones denunciants, metge i jutge, 
ja que el Consell Local considera 
que ha patit una sèrie de danys 
i perjudicis econòmics, així com 
de caràcter emocional. 

 
4. Que l’Ajuntament de Bla-

nes declari persones non grates 
el denunciant, el metge que va 
realitzar l’informe referenciat en 
la demanda –informe que esta-
blia la causa-efecte entre el festi-
val i l’estat de salut de la dona del 
denunciant-, així com la jutgessa 
que ha dictat la sentència.

 
5. Respecte a la decisió del 

regidor de Joventut, Joel Co-
mas, que ha posat el seu càrrec 
a disposició del Consell Local 
de Joventut, els seus integrants 
ho han rebutjat totalment, re-

marcant el recolzament que han 
tingut per part d’ell durant tots 
aquests darrers dies.

El regidor de Joventut, Joel Co-
mas, que hores abans havia posat 
el seu càrrec a disposició de l’alcal-
de, es mostrava dessolat. “La jus-
tícia fa molta por. Han destrossat 
la Festa Major”. Ni l’alcalde ni cap 
dels vuit grups del consistori van 
demanar a Joel Comas que ple-
gués; és més, va rebre un munt de 
felicitacions. 

Miquel Lupiáñez, emocionat, 
es mostrava molt satisfet de la fei-
na feta pels joves.

Per Jaume Pujadas, de la CUP, 
“aquesta decisió pot marcar un pe-
rillós precedent”.

Per Jordi Urgell, de Batega per 
Blanes, “avui és un dia trist”.

Per Àngel Canosa, d’ERC, “és 
la primera vegada que es dicten 
mesures cautelars amb només cinc 
hores. Estava predestinat”.

Per Víctor Catalán, d’ICV-
EUiA, “avui és un dia de merda. 
L’Ensorra’t és molt més que un lloc 
de concerts”.

Pepa Celaya del PSC, parlava 
de “terrible frustració i impotència 
i de precedent inimaginable”.

Mentre al ple ja tractava d’al-

tres temes, va entrar a la sala el 
metge Joan Martínez, una de les 
persones que feia uns moments 
s’havia demanat declarar persona 
non grata.

El regidor Víctor Catalán va 
demanar a l’alcalde que actués, i 
aquest va plantejar a Martínez que 
exposés els seus arguments i mar-
xés.

Mentre parlava Martínez, 14 dels 
21 regidors van abandonar la sala.

Abans del ple, els joves de Bla-
nes, i no tan joves, es van concen-
trar a les portes de l’Ajuntament. 
Una concentració que posterior-
ment es va traslladar al passeig de 
la Mestrança, davant del domicili 
d’on havia sorgit la denúncia.

dIvENdRES, 21 dE JULIOL

La suspensió de l’Ensorra’t era 
en boca de tothom. Tot semblava 
perdut.

En una entrevista a TV3, però, 
el denunciant, després de criticar 
el comportament dels joves la nit 
abans davant de casa seva, apunta-
va que es preparaven per marxar.

Equip de govern i joves van 
veure un escletxa per a l’esperan-
ça i es van presentar a casa del 
denunciant per veure si podien 
arribar a un acord. Finalment, es 
retiraria la denúncia si es feia pú-

blic un comunicat amb tres punts:

- En el primer s’explica que 
l’Ajuntament de Blanes i el Consell 
Local de Joventut de Blanes orga-
nitzen la 6a edició de l’Ensorra’t, 
activitat lúdica que entenen que 
podria causar molèsties als veïns 
que viuen a rodalia i que, segons 
manifesten els veïns esmentats, 
podrien haver vulnerat els seus 
drets fonamentals al descans, així 
com a patir alteracions que els im-
pedeixen conciliar la son. 

- El segon punt del manifest 
relata que, en el transcurs del ple-
nari municipal i dia en què es va 
notificar l’auto de suspensió cau-
telar del Festival Ensorra’t, alguns 
joves van promoure accions més 
enllà de la llibertat d’expressió. 
Unes accions que es consideren in-
tolerables i que tant l’Ajuntament 
de Blanes com el Consell Local de 
Joventut condemnen. 

- Per últim, el tercer punt del 
manifest preveia que tant el con-
sistori com el CLJB es compro-
metien a adoptar altres mesures 
complementàries, més enllà de 
les que ja s’adoptaven fins ara. 
L’objectiu, minimitzar encara 
més l’impacte que aquesta activi-
tat pugui produir en la zona resi-
dencial. Entre elles, la realització 
d’una sonometria al domicili del 
denunciant.

TREBALL A CONTRA 
RELLOTgE

Quedaven poques hores per a 
l’inici del festival. Amb un equip 
de so i llum provisional (Morra-
lla) i un dels tres grups previstos 
inicialment, començava la fes-
ta. A la mitja part, felicitacions i 
agraïments.

El dissabte 22, tot va continu-
ar amb normalitat. Només els que 
ho han viscut de prop saben el 
que han lluitat per tirar endavant 
aquest Ensorra’t. yy

Ensorra’t 2017: màxima tensió prèvia

«Les mesures cautelars 
es van adoptar el mateix 
dia que es va presentar la 

denúncia»

«Un acord de darrera hora 
entre l’Ajuntament, els joves 
i el denunciant va permetre 

que l’Ensorra’t es pogués fer»

La celebració del festival no es va concretar fins poques hores abans del seu inici
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Hermanos Ferrández. Foto Josep Salip

Hermanos Ferrández va rebre el trofeu 
2016 el dia del pregó. Foto Javier Calvete

Focs artificials: passat, 
present i futur

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Un dels trets que caracteritza 
més Blanes, per no dir el que més, 
és el Concurs Internacional de 
Focs Artificials de la Costa Brava. 
Perquè qualsevol proposta triom-
fi ha de ser de qualitat i que no es 
pugui trobar a cada cantonada. 
Els focs de Blanes són de molta 
qualitat, i aquest any, com diu el 
regidor, Quim Torrecillas, “nin-
gú podrà dir que ha enganxat el 
dia dolent”. I de concursos de focs 
a Catalunya, només n’hi ha dos, 
el de Blanes, el més antic, i el de 
Tarragona.

Tots els blanencs són especi-
alistes en focs artificials i ràpida-

ment detecten si l’espectacle serà 
bo o no,  saben apreciar les nove-
tats, i, “si hi ha gaire segons amb el 
cel negre s’impacienten i comen-
cen a xiular”, segons explica Qui-
que Pérez, membre de la comissió 
tècnica.

A Blanes, agrada molt que hi 
hagi força soroll, però cada vegada 
més s’aprecia el disseny, la varietat 
de colors, el ritme i la potenciació 
de l’entorn. 

Després de cinc nits de focs, 
dues precedides de pluja sense cap 
conseqüència per a l’espectacle 
–una altra cosa són les terrasses 
o atraccions de fira– va arribar el 
veredicte. Un altre fet diferencial: 
hi ha el jurat tècnic, 8 persones, i el 
popular, 50. La combinació de va-
loracions ha portat que Hermanos 
Ferrández de Múrcia hagin repetit 
la victòria del 2016.

La Pirotècnia Hermanos Fer-
rández, que va oferir el seu es-
pectacle dilluns 24 de juliol, rebrà 
6.000 € pel primer premi, així com 
tres contractes més en perspectiva: 
un per aquesta tardor, per tancar 
les Fires de Sant Narcís de Girona, 
i dos més de cara a l’any vinent. 
D’una banda, per tornar a parti-
cipar en el concurs de Blanes, i de 
l’altra per tancar la Festa Major de 
Lloret de Mar. Aquest any ja va ac-

tuar a Blanes el dia 24 i dos dies 
més tard a Lloret com a guanyador 
de la darrera edició.

Per la seva banda, la Pirotècnia 
Vulcano, que va encetar el concurs 
la nit del dissabte dia 22, ha quedat 
classificada en segon lloc i rebrà 
2.000 € de premi.

Coincidint amb la 47a edició 
del concurs, l’Ajuntament de Bla-
nes ha volgut donar un punt afegit 
d’espectacle a l’acte del veredicte. 
Per això, s’ha trencat el format de 
la Sala de Plens on s’havia fet fins 
ara i s’ha traslladat al Teatre, obert 
a la participació de tothom qui ha 
volgut conèixer en viu i en directe 
la classificació de les pirotècniques 
que han participat aquest 2017. 
Una cerimònia que segur tindrà 
continuïtat i, any rere any es podrà 
anar millorant i potenciant.

PUNTUACIó dEL 47è 
CONCURS INTERNACIONAL 
dE FOCS d’ARTIFICI

1r - 8.625 -Pirotècnia Hermanos 
Ferrández (Dilluns, 24 Múrcia)
2n - 8.117 - Pirotècnia Vulcano 
(Dissabte, 22 Madrid)
3r - 7.828 - Pirotècnia Tomàs 
(Diumenge, 23 València)
4t - 7.736 - Pirotècnia Pablo 
(Dimecres, 26 Astúries)
5è - 7.230 - Pirotècnia Sarl Régie 
Fête (Dimarts, 25 França)

PROJECTES dE FUTUR 

El focs de Blanes són passat, 
són present, però també una gran 
aposta de futur.

En aquests moments ja es tre-
balla en l’edició del 2018, però 
també s’ha començat a parlar de 
la del 2020, any en què el concurs 
complirà 50 anys. Segons Torreci-
llas, “aquest any hem preguntat a 
totes les empreses com ho celebra-
rien i ens han donat moltes idees 
que una comissió especial haurà 
de treballar per celebrar els 50 
anys com es mereixen”.

Des de fa un any, es treballa 
conjuntament amb Tarragona 
perquè els focs artificials, un ele-
ment que tanca moltes festes ma-
jors catalanes, seguin declarats 
“Patrimoni Immaterial”.

També s’està en converses amb 
la Generalitat per crear el Premi 
Internacional de Focs Artificials 
de Catalunya. 

El focs, per tant, van servir 
per donar a conèixer Blanes en 
un passat, ho continuen fent en 
aquests moments i ho seguiran 
fent, encara amb més força els pro-
pers anys. yy
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Lloret s’omple de música a l’agost
Música a Santa Cristina, Fenals de Música, Propostes dels Amics de la Música, Sardanes a la fresca, Clon Festival, 
activitats a la Biblioteca…

LLORET dE MAR

Lloret de Mar s’ha omplert 
aquest estiu de propostes musi-
cals. Cada dissabte a la nit hi ha 
una audició de sardanes a la plaça 
de la Vila. Formen part de la 91a 
temporada de Sardanes a la fres-
ca. La temporada acabarà el 23 de 
setembre.

Entre juliol i agost s’han pro-
gramat 4 concerts del Clon Festi-
val. Els concert es poden seguir a 
la Roca d’en Maig. El darrer, el 18 
d’agost. La Biblioteca, que el 14 de 
juny va acollir Les Anxovetes, ha 
programat per al 16 d’agost el con-
cert Swing&More amb la VBella 
Banda.

MúSICA A SANTA CRISTINA

El concert inaugural ha anat a 
càrrec de Jordi Molina, que pre-
sentà el seu nou disc Matèria del 
temps el 4 d’agost. L’11 d’agost 

actuaran els lloretencs La Teoria 
del Qua i Xtram, que oferiran un 
tribut a Supertramp, i el 18 d’agost 
serà el torn de Manu Guix, que 
actuarà amb un quintet. Aquests 
tres espectacles es faran a la pla-
ça del Pi de Santa Cristina men-
tre que l’últim concert, el del 25 
d’agost, anirà a càrrec del tenor 
Albert Deprius i tindrà lloc a l’in-
terior de l’ermita.

FENALS dE MúSICA

Aquest mes d’agost se cele-
bra a Lloret la primera edició del 
festival Fenals de Música, en un 
entorn icònic com és la platja de 
Fenals. Inclouen el cartell artistes 
de primer nivell, segons ha dit el 
director artístic del cicle musical, 
Josep Soto.

La Platja de Fenals és l’esce-
nari d’aquest esdeveniment que 
arriba per quedar-se i consoli-

dar-se, segons ha expressat el re-
gidor de Cultura, Albert Robert.

Va obrir el cicle el dijous 3 
d’agost, el concert de Toni Solà 
Quartet. Entre els grans tenors del 
nostre país hi trobem el barceloní 
Toni Solà, de formació autodidac-
ta, que pren com a referent l’estil 
de clàssics com lllinois Jacquet, 
Gene Amons o Sonny Rollins. 

El dijous, 10 d’agost, serà 
el torn del Quartet Glòria, que 
oferirà un concert de música clàs-
sica. La formació està integrada 
per Natalia Ursataia i Olga Casa-
do al violí, Vitalii Karpov a la vi-
ola i Zhana Ivanova al piano, una 
formació instrumental integrada 
per músics russos i catalans, amb 
un repertori clàssic molt amè 
compost per obres de Bach, Vi-
valdi, Händel, Brahms, Albéniz, 
Shostakovich i Piazzolla, entre 
d’altres.

Per al concert del 17 d’agost, 
s’ha programat l’actuació de la 
formació Aire Quartet, integrat 
per Paula Domínguez a la veu, 
Vicenç Solsona a la guitarra, 
Matías Mínguez al baix i Joan 
Palà a la percussió.

El primer festival Fenals de 
Música es tancarà el dijous, 24 
d’agost amb el quintet de Josep 
Soto, el director artístic del fes-
tival. El Josep Soto Quintet in-
terpretarà temes del darrer disc 
de Soto, Groc, (Temps Record). 
Soto, que es va formar amb Eulo-
gio Dávalos, Miguel Ángel Che-
rubito o Baden Powell, és un ex-
cel·lent guitarrista i compositor. 

Tots els concerts es faran a 
la platja de Fenals a les 22 h. El 
festival compta amb la col·la-
boració de l’Associació de Bars 
i Restaurants de Lloret i Lloret 
Turisme.

AMICS dE LA MúSICA

Els Amics de la Música de 
Lloret de Mar han programat 
per aquest estiu un cicle de deu 
activitats amb doble objectiu. 

D’una banda contribuir a posar 
en valor i difondre la cultura 
musical a Lloret i, de l’altra, re-
collir fons per finançar la restau-
ració de l’orgue de la Parròquia. 
El programa inclou òpera, jazz, 
gospel i cant coral. A més, també 
s’ha programat una nit de poesia 
i una conferència. Van començar 
el 29 de juny i acabaran a pri-
mers de setembre.

Les propostes pendents són: 
Nit de Guitarra amb Toni Bla-
si, Josep Soto i Contrast Duo (9 
d’agost); l’actuació del trio La 
Tendresse de l’Amour amb la 
soprano Eva del Moral; el con-
tratenor Sergio García Agustín 
i Àlvar Rubio Comino al piano 
(23 d’agost), i el cicle es tancarà 
amb l’actuació dels Gospelsons 
(30 d’agost). Finalment, del 31 
d’agost al 2 de setembre, al pati 
de la Rectoria, s’oferirà un cicle 
de tres concerts que han ano-
menat Música a la Fresca en què 
actuaran la Big Band de Blanes 
(31 d’agost), la Tramping Quar-
tet de Jazz (1 de setembre) i el 
Duo Tocatta de violí i piano, que 
oferiran l’espectacle Violintastik 
El Desconcert (2 de setembre). yy

Música a la platja de Fenals. Foto Yoyo

Concert a l’església de Sant romà. Foto M.a. Comas
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Santa Susanna treballa per 
ser una destinació smart 

La Peixera de 
Tordera arriba a la 
majoria d’edat

Comerç a la fresca

Un dels 3 punts beacon. Foto Yoyo

La peixera organitza activitats per a totes les edats. Foto Yoyo

Festa al carrer. Foto Yoyo

SANTA SUSANNA

La destinació turística de 
Santa Susanna ha presentat un 
projecte pilot de senyalització 
intel·ligent connectada amb In-
ventrip, una plataforma global 
de turisme digital desenvolupa-
da per Sismotur.

Augusto Ramos, portaveu de 
Sismotur, explica  que “la icona 
mundial d’informació permet fer 
arribar tota mena d’informació 
al turista digital: on allotjar-se, 
on menjar, quines activitats hi ha 
previstes...”

Segons Francesc Vila, gerent 
de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, amb aquest sistema es 
facilita l’arribada d’informació al 
turista, “millorem l’experiència 
del visitant, li facilitem les coses. 
Estan més informats i van més 
orientats”. 

De moment hi ha tres punts 
de connexió anomenats beacons. 
Ara es treballa perquè els hotels 
en facin difusió i en un futur, a 
cada hotel hi hagi un punt be-
acon. Segons explica l’alcalde de 

Santa Susanna, Joan Campolier, 
“s’han d’ampliar els punts de 
Santa Susanna, però seria molt 
positiu que aquest sistema també 
hi fos en d’altres municipis de la 
comarca per poder-la promocio-
nar de manera conjunta.” 

Amb aquest projecte de se-
nyalització intel·ligent que ha cos-
tat 12.000 euros, Santa Susanna 
es converteix en el primer destí de 
la costa catalana en connectar-se 
amb el turista digital sense neces-
sitat de tarifa de dades. yy

TORdERA

La Peixera de Tordera ha ar-
ribat als 18 anys amb dos cap de 
setmana d’activitats. La carpa 
s’ha muntat com cada any al parc 
Prudenci Bertrana.

Montserrat Haro, presidenta 
de la Peixera, explica que, “des 
dels inicis, muntem una carpa 
al Parc Prudenci Bertrana per 
oferir espectacles de dansa, mú-

sica, teatre i circ. Tots gratuïts”.

El darrer dissabte de juliol 
hi va haver activitats per a totes 
les edats i gustos amb la Peixera 
infantil i la Peixera de nit: gim-
cana, improvitzacions, sopar po-
pular...

El primer dissabte d’agost hi 
va haver una nova sessió de la 
Peixera de nit. yy

TORdERA

Tordera va celebrar el dissabte 
5 d’agost una nova edició del Co-
merç a la fresca.

Hi va haver activitats de les sis 
de la tarda a la mitjanit organit-
zades per l’Ajuntament, l’Associ-
ació de Comerciants de Tordera 
Centre i Tordera Associació de 
Comerços i Serveis.

Josep Borrell, president dels 
comerciants de Tordera Centre, 
explicava que aquesta activitat 
s’ha anat modificant amb el pas 
dels anys. “Abans durava tot el 
dia. Ara s’ha tendit a concentrar 
tots els actes a la tarda-vespre, 

quan fa menys calor. Cada any 
quan acabem, revisem com ha 
anat i plantegem la manera de mi-
llorar la proposta”.

Al llarg de la vetllada es va 
poder gaudir de diversos espais 
mentre s’escoltava música, es par-
ticipava en tallers i es tastava la 
gastronomia local mentre es visi-
tava les botigues del poble.

Quan les botigues van tancar 
les portes, l’activitat continuà als 
bars i restaurants.

Per facilitar aquesta activitat, 
no es va poder circular per diver-
sos carrers de la zona comercial. yy
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El Secretari General de la 
oMT visita Calella

Pressupostos Participatius 
2017 de Calella

CALELLA

El Secretari General de l’Or-
ganització Mundial del Turisme, 
Taleb Rifai, ha visitat el Far i el 
Museu del Turisme de Calella, 
acompanyat de l’alcaldessa de 
Calella Montserrat Candini.

Després d’una visita guiada 
al Centre d’Interpretació del Far, 
Rifai es va dirigir al Museu del 
Turisme, que va qualificar com 
un museu “que no és tant sols el 
primer de l’Estat espanyol sinó 
també el primer en el món”. 

Rifai ha fet una valoració del 
canvi que ha fet el turisme a Ca-
lella. “La història del turisme de 
Calella és una part molt impor-
tant de la història del turisme, 
tant a la Península Ibèrica com a 
nivell mundial, perquè als anys 
cinquanta i seixanta, quan Cale-
lla es va donar a conèixer al món, 
ni tant sols es coneixia la paraula 
turisme”. També ha destacat que el 
tipus de turisme ha canviat a nivell 
mundial, “avui dia la gent vol anar 
de vacances en grups petits amb 
itineraris marcats, exclusius per 

les seves necessitats, interactuar 
amb la gent local, degustar el men-
jar”. Així mateix, Rifai considera 
que “la qualitat significa donar el 
millor del que disposes” i que Ca-
lella “està en el camí perfecte en 
com ha de progressar, està al cos-
tat correcte de la història”.

Rifai ha recordat que el 2017 
és l’Any del Turisme Sostenible i 
que no es tracta tant sols de pro-
tegir el medi ambient sinó que 
la sostenibilitat d’acord amb les 
Nacions Unides, es basa en tres 
pilars: medi ambient, social i eco-
nòmic. Un turisme que l’alcaldes-
sa de Calella, Montserrat Candi-
ni, també ha defensat, “sostenible 
és fer que els nostres visitants i el 
cost que representa l’activitat tu-

rística no tingui una actitud de-
predadora sobre el nostre propi 
territori, ha d’haver la conciliació 
veïnal i professional entre l’activi-
tat econòmica i el gaudi dels visi-
tants”. A més ha llençat un mis-
satge als empresaris. “L’empresari 
que es pensi que pot utilitzar el 
territori per fer una especulació 
econòmica i deixar a la ciutadania 
el cost ingrat està equivocat, per-
què no podrà invertir a Calella”. 
L’alcaldessa també ha explicat 
quins són els seus desitjos quant 
al futur del turisme. “El turisme 
responsable passa pel respecte 
dels empresaris i dels visitants 
cap al territori que els acull. Per 
a mi el turisme responsable és el 
paraigües real amb les diferents 
vessants”. yy

CALELLA

Fins al 25 d’agost es podran 
lliurar a l’Ajuntament de Calella 
les propostes per als Pressupostos 
Participatius 2017.

Els projectes han de ser d’àm-
bit de ciutat, és a dir, han de tenir 
una visió global i que se’n puguin 
beneficiar tots els ciutadans de 
Calella. Qualsevol ciutadà em-
padronat a Calella i major de 16 
anys pot presentar fins a dues 
propostes. 

Com a novetat d’enguany, 
només hi haurà propostes ciuta-
danes que hauran de tenir un im-
port mínim de 30.000 i màxim de 
180.000 €, així es podrà executar 
més d’un projecte si el projecte 
guanyador no arriba al màxim de 
pressupost.

Per presentar les propostes 

caldrà omplir el formulari espe-
cífic que es troba tant a l’Ajunta-
ment com al web www.calella.cat 
detallant quina és la proposta. A 
més, es pot afegir qualsevol tipus 
de documentació informativa per 
tal de fer la proposta més aclari-
dora.

Des de l’any 2013, l’Ajunta-

ment de Calella destina una part 
del seu pressupost a fer partícip 
a la ciutadania en la presa de de-
cisions vers les inversions. L’any 
passat els 190.000 euros dels 
pressupostos participatius es van 
destinar a projectes de joventut, 
a remodelar la plaça Catalunya i 
properament es millorarà el pas-
seig de Manuel Puigvert. yy

«Rifai visita el Far i el Museu 
del Turisme, únic al món»

«El 2017 és l’any del Turisme 
Sostenible»

SOCIETAT

“397 Hip-hop Festival”

Hi va haver actuacions matí, tarda i nit. Foto Yoyo

La Regidoria de Joventut de 
l‘Ajuntament de Pineda de Mar 
ha organitzat la cinquena edi-
ció del “397 Hip-hop Festival”, 
un esdeveniment centrat en la 
promoció de la cultura urbana i 
“underground”, atesa la tradició 

cultural i l‘arrelament existent 
a nivell local entre la població 
juvenil en relació al hip-hop, 
el rap o el graffiti. L’activitat es 
va desenvolupar a la platja dels 
Pins des de primera hora del 
matí fins a la matinada. yy

Sant Genís de Palafolls torna a 
ballar el contrapàs. Aquest juli-
ol s’ha fet la trobada anual que 
organitza Vivelles, Cultura i En-
torn de Sant Genís. L’objectiu, 
“recuperar balls de fa molts i 
molts anys”, segons explica Xa-

vier Salicrú. Aquest any es van 
recuperar dues danses (el Pata-
tuf i l’Espolsada), i com no, tam-
bé es va ballar el contrapàs. La 
trobada es va fer a l’antiga escola 
amb la participació de gent de 
totes les edats. yy

Malgrat Turisme SL ha organit-
zat la Fira d‘Estiu a l‘avinguda 
Bon Pastor. Com altres anys, 
hi havia productes artesanals, 
mostres de gastronomia local 

i els “Food Trucks” que ja han 
estat presents en altres edicions. 
A l’escenari de la mostra, hi va 
haver diverses actuacions. yy

El Contrapàs de Sant Genís

Fira d’Estiu

trobada anual per recuperar danses. Foto Yoyo

escenari de la Fira. Foto Yoyo

taleb rifai i Candini. Foto aj. Calella

Obres de remodelació de la plaça Catalunya. Foto Yoyo
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5è Aplec Sardanista 
Maria Sabatera

PALAFOLLS

L’aplec, que enguany ha arri-
bat a la 5a edició, va néixer de la 
voluntat de la Cobla de Palafolls 
per tenir una trobada pròpia i 
de la necessitat de reconèixer la 
tasca que durant prop de 3 dèca-
des ha realitzat la Maria Fenoll, 
coneguda com a Maria Sabate-
ra, per a promocionar i donar 
a conèixer la sardana al poble a 
través de l’emissora municipal.

A banda de la Cobla Palafolls, 
hi va haver dues  cobles convida-
des,  la Cobla Ciutat de Grano-
llers i la Flama de Farners.

Per la seva banda, la Cobla 
Palafolls, una de les cobles joves 
més consolidada de Catalunya, 
va aprofitar  l’Aplec de la Maria 
Sabatera de Palafolls per presen-
tar el seu primer disc on s’hi re-
cullen 11 sardanes i  1 contrapàs.

En total es van tocar 25 sar-
danes, entre elles La Maria de 
Palafolls, la sardana que el mes-
tre Joaquim Soms va composar 
per ella.

La jornada sardanista es va 
completar amb un sopar popular 
al Fòrum Palatiolo. yy

Les Illes Balears a la 37a Fira 
de Calella i l’Alt Maresme

CALELLA

L’Alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini, la tinent 
d’alcaldia responsable de l’àrea 
de Fires, Núria Parella, i la co-
missionada de la Fira, Rut Mar-
tínez, han presentat el monogrà-
fic i el cartell de la 37a Fira de Ca-
lella i l’Alt Maresme que seguirà 
el monogràfic “El nostre món és 
el món” plantejat en l’edició del 
2015 a quatre anys i es celebrarà 
del 22 al 24 de setembre.

Tal i com ha explicat l’al-
caldessa de Calella, Montserrat 
Candini, les Illes Balears confor-
men el monogràfic d’enguany i 
són també les illes que es poden 
veure des de la balustrada del pas-
seig de Manuel Puigvert al cartell 
d’aquesta nova edició de la Fira. 
L’Alcaldessa ha recordat que “la 
Fira són molts anys d’història i 
de treball” i que l’agermanament 
que sorgeix amb les Illes Balears 
suposa “una aproximació real i 
cultural”. En relació a la progra-

mació, ha destacat que “s’aposta 
per portar a Calella coses que di-
fícilment surten del seu territori”.

La 37a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme continua apostant pel 
model ja consolidat de Fira-Fes-
tival: combina l’exhibició de pro-
ductes amb una proposta de pro-
gramació potent durant els quatre 
dies de la Fira. Entre els artistas 
que passaran per Calella: Joan 
Miquel Oliver, Cris Juanico, Joana 
Gomila i Marco Mezquida. yy

presentació del cartell de la Fira. Foto aj. Calella

Una de les rotllanes que es van formar. Foto Yoyo
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BLANES

Presentada sota el títol “La 
platja de Blanes i el delta de la 
Tordera: passat, present i fu-
tur”, l’exposició es basa en dos 
estudis inèdits. Un d’ells tracta 
sobre l’evolució històrica de la 
platja de Blanes des de l’època 
medieval fins al segle XX. L’altre 
ha estat desenvolupat pel Grup 
de Recerca de Sistemes Socio-
ecològics en Ambients Marins 
i Costaners del CEAB-CSIC, en 
el qual es presenta la situació ac-
tual del delta de la Tordera i les 
seves platges i es fan prediccions 
del seu futur a curt, mig i llarg 
termini, a més de proposar pos-
sibles solucions per a una cor-
recta gestió integrada.

El paper de la platja de Bla-
nes en el desenvolupament so-
cioeconòmic.

L’exposició pretén donar una 
visió general del què és i ha es-
tat la platja de Blanes al llarg del 
temps, abastant geogràficament 
tota la franja marítima que va 

des del port pesquer fins a la 
desembocadura de la Tordera. 
Ara bé, sense renunciar a fer 
propostes de millora i projecci-
ons sobre quin pot ser el futur 
d’aquest territori, molt desitjat i 
explotat, i com a conseqüència, 
molts cops maltractat per l’ac-
ció de l’home. Això també de-
nota com el passat, el present i 
el futur de Blanes va estar, està 
i seguirà estant lligat a la seva 
façana marítima, amb base en el 
comerç, la indústria i el turisme. 

Històricament, aquí i arreu 
del món, la platja és la zona 
d’interacció entre el medi marí 
i el medi terrestre i sempre ha 
estat un espai que ha ocupat 
un lloc molt important per a la 
vida i les activitats de les soci-

etats que s’han establert al seu 
voltant. Les platges tenen una 
forta rellevància des del punt 
de vista social i econòmic i la 
indústria turística, que es va 
desenvolupar ràpidament a 
partir de la dècada dels anys 60, 
hi ha establert lligams indiscu-
tibles. Per altra banda, les in-
dústries extractives i la falta de 
gestió i coneixement d’aquests 
ecosistemes han fet entrar els 
deltes i platges en un conf licte 
permanent des del punt de vista 
ambiental i ecològic. 

A través de la visita a la mos-
tra s’hi poden trobar desenvolu-
pats aspectes com la significació 
de la platja per Blanes, l’ocupa-
ció de la zona costanera maríti-
ma d’antic règim com la blanen-
ca o bé els usos i costums propis 
de l’espai fins a la transformació 
dels gèneres de vida tradicionals 
al llarg del segle XX. Al mateix 
temps, també s’hi expliquen els 
conceptes de platja des de la ves-
sant purament geològica, des de 
la més socioecològica i des del 

Sistema de Gestió Integrada de 
la Costa que s’impulsa actual-
ment des de la Unió Europea. 

Evolució històrica recent de 
la platja de Blanes i el delta de 
la Tordera. 

Un dels aspectes més inte-
ressants pel gran públic i que 
també es recull a l’exposició és 
l’evolució històrica recent que 
han experimentat la platja del 
municipi de Blanes i el delta de 
la Tordera. L’estudi a partir del 
qual s’ha desenvolupat la mos-
tra és l’anàlisi realitzat sobre 
l’estat actual de la zona i el plan-
tejament de propostes de futur 
que en aquests moments s’està 
duent a terme al CEAB-CSIC. 

Aquest treball s’està elaborant 
en el marc d’una tesis doctoral 
que busca comparar l’estat actu-
al respecte dels anteriors, d’aquí 
que comencés la col·laboració 
amb l’Arxiu Municipal per tenir 
accés a fotografies antigues de la 
zona. 

En aquest darrer sentit, les 
propostes plantejades deixen 
veure amb claredat que la so-
lució passa per la implicació de 
les administracions i instituci-
ons on la participació ciutadana 
també serà clau perquè puguin o 
no ser una realitat. Per últim, un 
altre aspecte molt atractiu que 
el visitant podrà veure durant el 
recorregut és el make in off de 
l’exposició, és a dir que coneixe-
rà a través de quines tècniques 
científiques s‘han realitzat els 
diferents estudis de la franja 
costanera de Blanes i el delta de 
la Tordera.

La mostra es pot visitar final 
el dia 12 a la Sala d’exposicions 
dels carrer Ample. yy

La platja de Blanes i el delta de la Tordera: 
passat, present i futur

primers visitants de l’exposició. Foto aj. Blanes Material utilitzat en els estudis. Foto aj. Blanes

La mostra, organitzada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL), es 
pot visitar fins al 12 d’agost a la Sala Maria Luisa García-Tornel del carrer Ample. 

«Les indústries extractives 
i la falta de gestió i 

coneixement han fet entrar 
els deltes i platges en un 

conflicte permanent»

«Les solucions de futur 
passen per la implicació 
de les administracions 

i institucions on la 
participació ciutadana 

també serà clau»



LA MARINA   13AGOST DE 2017

BLANES

Docus a la fresca està orga-
nitzat per l’Associació Cultural 
La Focal amb el suport de l’Ajun-
tament de Blanes i diverses em-
preses i productores. Després de 
cada projecció s’obre un debat 
que compta amb convidats rela-
cionats tant amb la temàtica com 
amb la pel·lícula visionada, la 
qual cosa contribueix a conferir-li 
un ingredient afegit d’interès, tal 
com ja ha quedat demostrat al 
llarg de les set anteriors edicions. 
Les entitats col·laboradores dis-
posen d’una parada informativa 
que es pot visitar des de les set de 
la tarda. Les projeccions comen-
cen a les deu de la nit.

Valentí Hinarejos, portaveu 
de l’organització, explica que vuit 
anys després, els objectius són els 
que hi havia a la primera edició, 
“són treballs de cinema compro-
mesos. Donen una altra visió de 
temes que ens afecten a tots”

Docus a la fresca es va encetar 
el divendres 4 d’agost tractant el 

tema del “bullyng”. Segons dades 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, prop d’un 4% dels 
alumnes catalans de secundària 
consideren que han patit episodis 
greus de bullying. Un treball pe-
riodístic de TV3 explica les dues 
vessants: com ho viuen i inten-
ten superar-ho les víctimes, però 
també què motiva als agressors a 
fer-li la vida impossible als seus 
companys de classe. El mateix 

dia també es va projectar Crònica 
d’un accident, un curt de Pol Bo-
rell Falcó.

ALTRES TEMES

L’11 d’agost es projectarà All 
Governments Lie, dirigida l’any 
2016 pel canadenc Alfred Peabo-
dy. El títol, Tots els Governs men-
teixen, ja és un clar indicatiu de 
què tracta aquest documental 

produït per Oliver Stone. Els pro-
tagonistes són una nova fornada 
de periodistes d’investigació i 
mitjans independents dels Estats 
Units que recuperen el llegat de 
veteranes i llegendàries plomes 
dels anys 60 per defensar el dret 
dels ciutadans a accedir a una in-
formació lliure d’interferències, 
contrastada i honesta. L’entitat 
participant en aquesta vetllada 
serà Amnistia Internacional.

La següent sessió del 18 d’agost 
oferirà el treball Empatia, que in-
tenta aproximar-se a una forma de 
vida més responsable pel que fa als 
animals, utilitzant un llenguatge 
que barreja ficció, estil publicita-
ri i documental. Precisament la 
genialitat del documental de fac-
toria espanyola, dirigit l’any 2017 
per Ed Antoja, és que el tema del 
respecte animal l’explica un es-
cèptic, recolzat amb l’experiència 
de cinc persones i en les opinions 
de diversos experts. 

Per últim, la darrera nit dels 
Docus a la Fresca del 25 d’agost 
ofereix el treball Papil·loma, les 
dones hem de decidir. Dirigit per 
Frederic Pahisa, planteja diversos 
interrogants sobre el fet que s’es-
tiguin vacunant les nenes d’una 
malaltia -el càncer de coll d’úter-, 
que afecta les dones adultes. En 
aquest sentit, pregunta oberta-
ment si hi ha una veritable evi-
dència d’efectivitat de la vacuna o 
només són conjectures. yy

Docus a la fresca arriba a la vuitena edició

Cartell de docus a la Fresca 2017

El cinema compromès de caire social es pot trobar els divendres d’agost a la plaça Verge Maria

«S’han previst 4 sessions els 
divendres d’agost»

«després de la projecció 
s’obre un debat entre 
especialistes de cada 
temàtica i el públic»

BLANES

Joaquim Illas i Illas, l’home 
més longeu de Blanes, va celebrar 
aquest passat 26 de juliol, el seu 
108è aniversari rodejat de fami-
liars, amics i coneguts que van 
aplegar-se al Primer Casino, on 
s’hi va allotjar una concorreguda 
festa. Conegut amb el sobrenom 
d’en Falet, Joaquim Illas va cele-
brar la doble festa de sant i aniver-
sari coincidint amb el dia central 
de la Festa Major de Blanes, el 26 
de juliol, quan se celebra Santa 
Anna i Sant Joaquim. 

Durant la celebració  també 
s’hi va acostar per felicitar-lo l’al-
calde de Blanes, Miquel Lupiáñez, 
acompanyat entre d’altres pel 
tinent d’alcalde Juanjo Navarro. 

Joaquim Illas conserva el cap 
molt clar i les cames encara més 
àgils i, si ja fa temps que era prou 
conegut per haver arribat a una 
edat tan longeva, des del 2014 la 
seva popularitat encara va aug-
mentar més quan va ser escollit 
per ser el pregoner de la Festa Ma-
jor de Blanes. yy

108è aniversari

Felicitacions dels representants municipals a Joaquim illas. Foto aj. Blanes



14   LA MARINA AGOST DE 2017

entrada al servei d’urgències. Foto Yoyo

Jaume dolsat i Fermí reixach. Foto M. a. Comas

LLORET dE MAR

L’actor lloretenc Fermí Rei-
xach, ha estat un dels protagonis-
tes d’aquestes darreres setmanes. 
L’Espai Setè Art, va organitzar un 
homenatge al Casal de l’Obrera al 
Teatre Municipal. Al llarg de l’ac-
te es va projectar Bert, una pel·lí-
cula rodada a Mallorca els anys 
90 i que va tenir molts problemes 
per ser projectada tot i tenir pre-
mis a diversos festivals.

Fermí Reixach, de 71 anys 
d’edat, va començar fent els Pas-
torets. Posteriorment, ja a Barce-
lona, va ser membre dels Come-
diants, els Joglars i el Lliure. Una 
època de la seva vida l’ha passat a 
Nova York. 

Uns dies després, se’l va poder 
veure a Estiu 1993, una projecció 
programada pel Cine Club Adler 
al Teatre Municipal.

La Frida és la protagonista 
d’Estiu 1993, però també ho és 
Carla Simón, la directora del film, 
ja que relata la seva pròpia his-
tòria quan als 6 anys, després de 
perdre la mare i quedar-se òrfena, 
va anar a viure amb els tiets i la 
cosina, que a partir d’aleshores 
passarien a ser pares i germana. 
Un petit canvi semàntic, però un 
terratrèmol intern.

Entre els protagonistes del 
film, Fermí Reixach, David Ver-
daguer (10.000 Km) i Bruna Cusí 
(Incerta glòria).

La projecció va ser gratuïta. 
Prèviament s’havia de recollir la 
invitació al Museu del Mar o El 
Puntet.

LA MARINA

La Marina va dedicar l’agost 
de 2014, una contra a Fermí Rei-
xach. En aquell moment expli-
cava la fundació de Comediants 
el 1972 amb aquestes paraules, 
“Comediants neix a Horta amb 
en Joan Font, l’Imma Colomer, 

jo i l’Anna Lizarán que no era a 
Horta però la vam posar a din-
tre l’olla. Aquest, diguem-ne, va 
ser el nucli de Comediants”.

Al cap de quatre anys (1976) 
es crea el Teatre Lliure, “es crea 
el Teatre Lliure i jo en sóc mem-
bre fundador. El Fabià Puigser-
ver que era la persona que jo 
coneixia més, perquè en el Ser-
rallonga va fer part del vestuari. 
Amb els Comediants ens ajuda-
va, ens feia la roba. El Fabià és 
únic, és la persona de teatre més 
increïble que he vist. No m’agra-
da utilitzar la paraula geni, però 
per a mi era un home que ho te-
nia tot”. yy

Homenatge a Fermí Reixach

BLANES

El nou gerent, Iñaki García 
Bernis és llicenciat en Ciències 
Económiques i Administració 
d’Empreses per la Universitat In-
ternacional de Catalunya, diplo-
mat en Economia per Inede (Ins-
titut Europeo de Dret i Economia) 
i PDG (Programa de Direcció Ge-
neral) per l’IESE. 

Té una àmplia experiència 
professional, com a gestor en el 
món sanitari. Entre d’altres, ha 
estat director general d’uns La-
boratoris de Tècniques Especials 
i gerent d’un Laboratori d’Analí-

tiques. Anteriorment, va exercir 
de gerent a l’Hospital Universitari 
Sagrat Cor de Barcelona i va for-
mar part de la Direcció General i 
la Gerència de l’Hospital Universi-
tari General de Catalunya de Sant 
Cugat del Vallés. També va exercir 
com a director de l‘Àrea Econò-
micofinancera de l‘Hospital Clínic 
i Provincial de Barcelona.

S’incorporarà a la feina el pro-
per 4 de setembre. Rellevarà en el 
càrrec a Núria Costants, que va 
presentar la seva renúncia el pas-
sat mes de maig després de 14 anys 
en el càrrec. yy

Nou gerent de la 
Corporació de Salut 
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Alegria, que és Festa Major!
MARESME

Els joves que segueixen poble 
a poble les tradicionals barraques, 
els que estimen les sardanes, els 
que ballen qualsevol tipus de mú-
sica, els aficionats als castells o a 
la pirotècnia, els que escuren les 
butxaques de pares i avis amb les 
atraccions de fira... Tots poden es-
tar contents. 

El mes d’agost és el mes de les 
festes majors per excel·lència i 
bona prova d’això ho tenim a l’Alt 
Maresme. La gresca i la xerinola 
comencen a Santa Susanna (9-14 
d’agost)  i Malgrat de Mar (10-16). 
Sense temps a reposar, comença-
ran els actes a Tordera (14-24) i 
Pineda de Mar (23-29). I per a tots 
els que encara tinguin forces i ca-
lers a la butxaca, el mes de setem-
bre podran gaudir de la Festa Ma-
jor de Palafolls i de la doble Festa 
de Calella (Fira i Festa Major).

A continuació adjuntem el 
programa d’actes de les cinc pri-
meres festes. La informació de 
Calella la trobareu en el número 
de setembre de La Marina.

SANTA SUSANNA
Dimecres 9 

LLigaDa popuLar De cintes. 
21 h. A la plaça Catalunya. 

BaLLem?. A la plaça Catalunya. 
21:45 h.

Dijous 10
animació. XeringaDa 
infantiL, a càrrec del grup 
Fefe & Cia. A la plaça del Pavelló. 
11.30 h.

repicaDa De campanes 
anunciant La festa major.
21 h.  

sopar De festa major aL 
carrer. Tradicional sopar pels 
carrers del centre urbà. Sopar al 
carrer. 21.30 h. 

BaLL amB eL grup Virus. 
A l’aparcament del Local Social. 
24 h. 

DiVenDres 11
ofici soLemne en honor a 
santa susanna. A l’Església 
Parroquial. 12 h. 

homenatge a La gent 
gran. A la plaça Catalunya. 
Assistència de tot el pubillatge 
vingut d’arreu de Catalunya i 
exposició dels treballs realitzats 
pel veí de Santa Susanna, Anton 
Estopà i, tot seguit, vermut 
popular. 13 h. 

gimcana: La Desfesta 
major, per a majors de 16 anys, 
a càrrec de AEiG Montagut (El 
Cau). Punt de trobada: Parc del 
Colomer. 17 a 19 h. 

sarDanes. La cobla-orquestra 
Montgrins, ens oferirà tres 
sardanes. A la plaça Catalunya. 
18 h.

procLamació puBiLLa i 
hereu De santa susanna 
2017. A la plaça Catalunya. 18.45 h. 

concert De festa major. 
A l’aparcament del Local Social 
(envelat). A càrrec de l’Orquestra 
Montgrins. 20 h. 

BaLL De festa major. A 
l’aparcament del Local Social 
(envelat), ballarem amb la música 
de l’Orquestra Montgrins. 23.30 h. 

DissaBte 12
cursa De cintes infantiL. Hi 
podran participar tots els nens/es 
fins als 10 anys. 10 h. 

cursa De cintes infantiL. 
La segona cursa de cintes es farà 
també a la plaça Catalunya i serà 
per a tots els nens/es de 10 a 14 
anys. 11.30 h. 

troBaDa De gegants. Al Parc 
del Colomer. 18 h.

cercaViLa De gegants. 19 h. 

actuació DeLs casteLLers 
De L’aLt maresme.  A la plaça 
Catalunya. 20.30 h. 

actuació musicaL a càrrec 
D’oques grasses i Banana 
Beach, a l’envelat. 23.30 h. 

Diumenge 13
iV troBaDa De puntaires. 
Rambla Països Catalans. 10 a 13 h.

toBogan urBà. toBogan 
De 75 metres a la baixada del 
carrer Can Font. 11 h. a 14 h. 

cursa De cintes aDuLts. A la 
plaça Catalunya. 17.30 h. 

BaLLaDa De L’esBart 
Dansaire. A càrrec de l’Esbart 
Joaquim Ruyra de Blanes, a 
l’envelat. 20 h. 

correfoc. A càrrec de les 
Forces Infernals de Poble Nou. 
22.30 h. 

DiLLuns 14
festa hoLLY.  A la plaça del 
Pavelló. 11.30 h. 

gran casteLL De focs 
D’artifici. A la platja de les 
Dunes. 23 h.

reVetLLa D’agost. Tot seguit 
a la mateixa platja, actuació del 
conjunt APACHE. 00.30 h. 

MALgRAT dE MAR
Dijous 10

concurs De petanca.
9 h. Parc de Can Campassol

contes per aDuLts. 20 h 
Biblioteca La Cooperativa. El dit a 
la llaga, a càrrec de Jordina Biosca

conferÈncia. 21.30 h  Jardí de 
la Torre de la Vídua de Can Sala 
(davant de l’Arxiu Municipal).
Pirates i corsaris sarraïns a 
Malgrat als segles XVI i XVII
A càrrec de Francesc Forn i Salvà

DiVenDres 11
concurs De DÒmino
9 h Casal de Jubilats al Parc de 
Can Campassol

repic De campanes
14 h. Església Parroquial de Sant 
Nicolau

taLLer De casteLLs per a La 
canaLLa. 19.30 h plaça de J. 
Anselm Clavé 

assaig oBert DeLs 
casteLLers De L’aLt 
maresme. 20.30 h.
Plaça de J. Anselm Clavé 

taBaLaDa infantiL
21 h Plaça de l’Àncora fins 
cantonada Sant Esteve amb 
Comerç. 

correfoc infantiL
21.20 h. Carrer de Comerç, 
Ramon Turró, Maria Cubí, passeig 
de Llevant, Mar per acabar a Can 
Campassol.

pregó De festa major
22 h. Parc de Can Campassol

Barraques. De 22.30 h a 5 h  
Pistes Municipals d’Atletisme. 
Amb Senyor Peix, Doctor Prats  I 
La Sra. Tomasa

DissaBte 12
64è concurs infantiL De 
DiBuiX i pintura. De 9 a 11 h. 
Plaça de J. Anselm Clavé 

marató DeL Banc De sang
10 h. Parc de Can Campassol
Campanya de donació de sang de 
les 10 h a les 22 h. 

3a miLLa urBana
16 h. Peixateries Velles
Per categories, benjamí, aleví, 
infantil i cadet, masculí i femení. 
Inscripció a les 15 h.

55a troBaDa De gegants
17.30 h. Plaça de la Germana 
Campos.

cercaViLa a les 18.30 h 

torneig D’escacs De 
partiDes ràpiDes
17 h. Plaça de l’Església
Per a infants.

LLiurament De premis
19 h. Plaça de J. Anselm Clavé
64è Concurs infantil de dibuix i 
pintura.

22a nit De La sarDana De 
festa major 21 h. Parc de Can 
Campassol. Sopar popular amb 
ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Principal de Llobregat.

Barraques 
21.30 h a 5 h Pistes Municipals 
d’atletisme. Amb la Summer 
Moguda amb música dels 80, 90, 
00 i 10

Diumenge 13
39è concurs De pintura 
ràpiDa. 8 h. Capella de l’Antic 
Hospital. Inscripcions a la Capella 
de l’Antic Hospital (Passada, 42) 
de 8h a 10 h. Les obres s’han de 
lliurar a la mateixa Capella de 
l’Antic Hospital abans de les 14 h. 

matinaDes. 8 h. Diversos 
carrers de Malgrat, a càrrec dels 
Grallers i Tabalers de la Colla de 
Geganters de Malgrat de Mar.

XocoLataDa popuLar, 
concurs De cocous 
(castells de sorra). 9.30 h. Platja 
de Malgrat Centre, davant de 
la plaça de Xesco Boix. Cal fer 
inscripció prèvia.

esmorZar popuLar
10 h. Plaça de Xesco Boix
Pa amb tomàquet i botifarra.
Apte per a celíacs i també per a 

vegetarians (escalivada).

16a troBaDa De motos 
antigues
11 h. Carrers del Barri Antic.
Concentració a les 10 h pels 
carrers del Barri Antic. Sortida 
en cercavila a les 11 h. Vegeu 
programes a part. 

animació infantiL, guerra 
De coLors i XeringaDa
11.30 h. Platja de Malgrat Centre, 
davant de la plaça de Xesco Boix
Activitats reservades per a 
menors de 16 anys. Màxim 500 
participants.

25a troBaDa De puntaires
16.30 h. Carrer de Mar.

cercaViLa 
18 h. Can Campassol, passeig de 
Llevant, plaça Marià Cubí, i carrer 
Sant Esteve fins a la plaça de 
l’Ancora.

eXhiBició casteLLera
18.30 h. Plaça de l’Ancora
A càrrec dels Castellers de 
l’Alt Maresme i els Xicots de 
Vilafranca. En cas de pluja l’acte 
es farà al Pavelló Municipal.

La gran LuDoteca De jocs 
traDicionaLs 
19 h. Plaça de J. Anselm Clavé.
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7a gimcana nocturna La 
maLgratenca aDuLts
20 h. Plaça de l’Església. 
Activitat en grup per a major de 
15 anys. Cal inscripció prèvia. 

33a cantaDa D’haVaneres
22.30 h. Plaça de Xesco Boix.
Presentada per Francesc Sánchez 
Carcassés, amb la participació 
dels grups: Els Cremats, Port Bo I 
Bergantí.

DiLLuns 14
traVessia  a La piLona
10 h. Platja de l’Astillero.

aBorDatge a La pLatja
11 h. Platja de l’Astillero
Trobareu les bases a la web, a 
l’Ajuntament i Centre Cívic.

tiraDa De sÍnDries i ànecs 
De goma
12 h. Platja de l’Astillero.

cercaViLa. eL circ petit
17 h. Plaça de Fèlix Cardona per 
acabar a la plaça de les Puntaires
A càrrec de la companyia 
Fadunito.

Barraquetes
Plaça de Xesco Boix.
18 h Kids Party Show.
19.30 h Pop per Xics.
20.30 h Lluís Gavaldà i Trau.

festa DeLs empestats
Carrers de Malgrat. Visita 
nocturna guiada i dramatitzada 

per explicar l’epidèmia de la pesta 
bubònica (1651-53) a Malgrat de 
Mar. Cal inscripció prèvia.

Dimarts 15
concurs infantiL i juVeniL 
De pesca
6 h. Platja de Malgrat Centre, 
davant de la plaça Xesco Boix.

53è gran premi De festa 
major cursa cicLista 
9 h. Av. de Josep Ragull i Vilaró.

fira DeL Disc. 10 h. Av. dels 
Països Catalans, entre av. de 
Barcelona i passeig marítim, de 
10 h a 21 h.

taLLer De BaLLs LLatins
10 h. Plaça Moguer. A càrrec de 
Romeo.

jocs D’aigua
11 h. Plaça de les Mines de Can 
Palomeres.

7a cursa DeL miner De 
ferro
18.30 h. Plaça de Xesco Boix 
Cursa amb recorregut urbà i de 
muntanya. Més informació a 
http://www.gem-malgrat.cat.

cinema a La fresca
Parc de Can Campassol
21.30 h. El meu amic gegant
23.45 h. La la land

Dimecres 16
animació infantiL

11 h . Plaça de Fèlix Cardona
A càrrec de El pot petit.

ofici De sant roc
12 h. Església Parroquial de 
Sant Nicolau. La Coral Atzavara 
cantarà els goigs, compostos en 
honor del Sant Patró de Malgrat 
de Mar, i les autoritats seran 
acompanyades pels gegants de 
la vila.

concert De festa major
20 h. Plaça de Xesco Boix. A 
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

casteLL De focs artificiaLs
22.30 h. Platja de Malgrat Centre.
A càrrec de la Pirotècnia Estadella.

BaLL De festa major
23.30 h. Plaça de Xesco Boix 
A càrrec de l’Orquestra Selvatana.

DissaBte 19
taBaLaDa. 21.30 h. Espectacle 
al Parc de Francesc Macià. 
(Amfiteatre).

correfoc. 22 h. Parc de 
Francesc Macià.

aLtres actes

eXposició 38è concurs 
pintura ràpiDa. Del 13 al 20 
d’agost. Capella de l’Antic Hospital

eXposició fotogràfica
Del 7 al 20 d’agost. Sala 
d’Exposicions del Centre Cultural 

fira D’atraccions
Del 4 al 16 d’agost, a 
l’aparcament de l’av Verge de 
Montserrat. 

El dia 9 d’agost (dimecres), es farà 
el dia del 2 x 1.

TORdERA
DiLLuns 14

nit joVe a La pLaça De 
L’esgLésia, concert  i 
Barraques aL miraDor. 
A les 23.30 h. 

DeL 18 aL 26 D’agost
6è concurs De fotografia 
De La festa major 
2017. Informació a www.
fotoclubtordera.com 
Organitza: Foto Club Tordera.

DiVenDres 18
cercatasques. A les 22.30h 
sortida des del Parc de la 
Sardana. Seguidament ball i 
barraques. 

auDició De sarDanes amb 
la Cobla Baix Empordà a la plaça 
de l’Església. Organitza: Ass. la 
Nostra Dansa, 22 h.

DissaBte 19
concert joVe i Barraques. 
A les 23 h a la plaça de l’Església. 

XVi torneig De BitLLes 
cataLanes De festa major, 
al Parc de la Sardana (matí).

Xii passejaDa amB motos 
cLàssiques. Sortida darrere la 
plaça de l’Església (10:30 h)

3X3 De Bàsquet al pavelló de 
l’avinguda Països Catalans

DiaDa De promoció De 
L’icestocK a la Pista de 
l’Amistat. Triangular i torneig, de 
10 a 13 h

Diumenge 20
hoLi DoLLY. A les 18 h. Més 
informació a tordera.cat.
 
festa DeLs 80 rememBer 
music show. A la plaça de 
l’Església. A les 22.30 h.

Dimarts 22
concurs De casteLLs 
De sorra aL parc De La 
sarDana. A les 11 h.

homenatge a La pareLLa 

De socis De L’espLai De més 
eDat. A continuació inauguració 
de L’expo/Art. A les 18 h.

recitaL D’haVaneres amB 
eL grup mar enDins. A 
la mitja part presentació de 
candidats a pubilla i hereu de 
Tordera. Rom cremat per a 
tothom. A la plaça de l’Església. 
A les 22 h

Dimecres 23
eLecció De La puBiLLa i 
L’hereu De torDera. A la 
plaça de la Concòrdia. A les 19.30.

correfoc amB La coLLa De 
DiaBLes De torDera.
A les 22 h

pregó De festa major 
a càrrec de Marc Torra i 
seguidament ball i barraques 
amb el grup La Loca Histéria i la 
Orquestra Litoral. A les 23 h.

Dijous 24: sant Bartomeu
XocoLataDa popuLar
A les 6 h.

ofici soLemne a L’esgLésia 
De sant esteVe a les 11 h i 
seguidament acompanyament 
dels gegants fins al camí ral on, a 
les 12.30 h, es farà la tradicional 
Cursa del Cós. 

concert De tarDa amB 
L’orquestra montgrins a la 
Pista l’Amistat. A les 18 h.

auDició De sarDanes amB 
La coBLa fLama De farners 
a la plaça de l’Església. A les 19 h.

BaLL De tarDa amB 
L’orquestra montgrins a la 
Pista l’Amistat. A les 20 h.

espectacLe piromusicaL De 
sant Bartomeu. A les 22 h
 
serenata amB L’orquestra 
montgrins a la plaça de 
l’Església. A les 23 h.

DiVenDres 25
festa infantiL: cercaViLa 
i XeringaDa a la plaça de 
l’Església. A les 11 h.

concert De tarDa amB 
L’orquestra rosaLeDa.
A les 18 h. 

auDició De sarDanes 
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amB La coBLa paLafoLLs 
i cLoenDa DeL curset De 
sarDanes. A les 19 a la plaça 
de l’Església. 

taLLer De casteLLs per a 
La canaLLa a la plaça de la 
Concòrdia.

A continuació, assaig oBert 
DeLs casteLLers De L’aLt 
maresme (19:30h)

partit DeL cf torDera a les 
19.30 h.

BaLL De tarDa a La pista 
L’amistat amB L’orquestra 
rosaLeDa. A les 20 h.

BaLL De nit a La pista 
L’amistat amB L’orquestra 
rosaLeDa. A les 23.30 h

DissaBte 26
Donació De sang a la plaça 
de l’Església (matí i tarda)

competicions De petanca, 
tir aL pLat i hoquei soBre 
patins

actuació De La coLLa 
casteLLera De L’aLt 
maresme eLs maDuiXots, 
amb els castellers de Figueres i la 
Muixeranga de Pego. A la plaça 
de l’Església. 

sopar popuLar i BaLL a La 
pista L’amistat. A les 21 h

PINEdA dE MAR
DeL 25 aL 29

engaLanament DeL carrer 
major

eXposició: A la Fundació 
Tharrats, Exposició de l’Aura 
Persistent. Exposició de pintura 
contemporània catalana 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. 
Horari de Festa Major: De 
dissabte a dimarts, de 10 a 14 h i 
de 18 a 20 h.

Dimecres, 23
Dins La festa joVe, concert 
D’aLBercocKs i orquestra 
mariBeL. Obertura del recinte: 
22 h. Inici concerts: 23 h.

Dijous, 24
Dins La festa joVe, concert 
DeL cLuB De Las muñecas, 
La màLaga i BaLahits. 
A partir de les 22 h.

DiVenDres, 25
ofrenes De Les entitats aL 
sant patró per Demanar 
Bons auguris per aLs 
pineDencs i pineDenques. 
A les 20 h, a l’Església de Santa 
Maria.

repicaDa De campanes, 
encesa DeL campanar i 
escLat amB foc De festa 
major 2017. A les 21 h, a 
l’Església de Santa Maria de 
Pineda de Mar.

BatucaDa a càrrec De 
DiaBoLus musicae. Sortida: 
Església de Santa Maria. Arribada: 
plaça de Catalunya.
A les 21.10 h.

Des DeL BaLcó De La casa 
De La ViLa, pregó De festa 
major a càrrec De mag 
Lari. A les 21.30 h

correfoc a càrrec de les Forces 
Infernals del Poblenou, a les 22 
h, a la plaça de Catalunya. I, en 
acabar, ruiXaDa popuLar a la 
rotonda de l’Estació. 

Dins La festa joVe, 
concert De LuÍs fLores 
(cantant D’Lujo), tributo 
eXtremoDuro i La Loca 
histéria. A partir de les 22 h.

a caL Fusté, «EL artE DE La 
magia», amb jorgE bLas, 
Dins La programació 
D’arts D’estiu. A les 22.30 h

espectacLe. the LittLe 
night caBaret, a càrrec de la 
Companyia NSDansa. A les 23 h, a 
la plaça d’Espanya.

DissaBte, 26
tiraDa De L’art De pesca.
A les 9 h, a la platja de la Riera.

Xi torneig De partiDes 
ràpiDes D’escacs festa 
major De pineDa De mar 
u16. A les 9 h, a la plaça de les 
Mèlies.

i torneig De partiDes ràpiDes 
D’escacs festa major De 
pineDa De mar s60

campionat infantiL De 
petanca. festaXic.
A partir de les 10 h, per a nens de 
8 a 14 anys.

BatucaDa a càrrec De 
petits musicae, a les 11 h. En 
acabar, mini escLat De festa 
major amB gLoBataDa i 
XupinaDeta. festaXic.

PrEgó-EsPEctacLE DE 
La festaXic a càrrec De 
showmag, a les 11.30 h, a la 
plaça de Catalunya. En acabar, 
al voltant de les 12.15 h, es 
farà la presentació DeLs 
canDiDats i canDiDates 
a puBiLLeta i hereuet 
De pineDa De mar 2017. 
festaXic

BomBoLLes De saBó 
gegants. festaXic. A les 
12.30 h, al pati de Can Comas.

suBhasta DeL peiX com 
es feia antigament. A les 
12.30h, a la platja dels Pescadors, 
a l’espai de la Confraria.

partits De festa major De 
La uer. A partir de les 16.30 h, 
al pavelló Nino Buscató.

tiraDa infantiL De BitLLes 
cataLanes. festaXic. A les 17 
h, a la plaça de la Pubilla.

ii raL·Li FotogràFic DE 
festa major. Inscripcions 

al mateix lloc. A les 17.30 h, a 
l’Espai Sara Llorens.

espectacLe famiLiar eLs 
coLors DEL tic-tac a càrrec 
de la Companyia NSDansa. A les 
18 h, al pati Can Comas.

XXXi troBaDa gegantera i 
pLantaDa De gegants. 
A les 18.30 h, a la plaça de Sant 
Pere Pescador.

concert a càrrec De 
L’orquestra Venus. 
A les 19 h, a la plaça Espanya.

cercaViLa gegantera a les 
19.30 h.

En acabar, BaLL De gegants i 
LLiurament DeLs recorDs 
De La troBaDa. 

sopar De germanor i BaLL 
amenitZat per Versió 
originaL. A les 21 h, al carrer 
Major.

concert a càrrec De 
jaraBe De paLo, dins la 
programació d’Arts d’Estiu. A les 
22 h, a Cal Fusté.

taLLer gratuït De BaLLs 
LLatins, a càrrec de Salsa Dance 
Studio. A les 22.45 h, a la plaça 
d’Espanya.

Dins La festa joVe, concert 
De sLum’s Dj.

A partir de les 23 h.

BaLL De festa major a 
càrrec De L’orquestra 
Venus. A les 23.45 h, a la plaça 
d’Espanya.

Diumenge, 27
XXXiX torneig De partiDes 
ràpiDes D’escacs festa 
major De pineDa De mar.
A les 9 h, a la plaça de les Mèlies. 

sarDinaDa popuLar, en el 
decurs de la qual hi haurà una 
cantada d’havaneres a càrrec de 
Barca de Mitjana. A les 9.30 h, a 
la plaça Sant Pere Pescador.

10è crono De festa 
major memoriaL antoni 
roDrÍgueZ. A les 9 h.

taLLer De DiBuiX i pintura 
infantiLs a càrrec DeL 
Banc DeL temps. festaXic. 
De 10 a 20 h, a la plaça de les 
Mèlies.

fira D’artistes i concurs 
De DiBuiX per a nens, de 5 a 
12 anys amb el Cercle Artístic de 
Pineda de Mar. De 10 a 21 h, a 
l’Espai Sara Llorens.

XXi XeringaDa DeL cau De 
pineDa amB L’animació 
De roVeLL D’ou. En acabar, 
Vermut Solidari pel Sàhara. Preus 
populars. FESTAXIC. A les 11 h, a 
la plaça de la Pubilla.
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torneig De BitLLes 
cataLanes
A Pineda Fem Bitlla. 
A les 17 h, a la plaça de la Pubilla.

XXi transpineDenca. A les 
18 h, a la plaça de les Mèlies.

procLamació De La 
puBiLLa, L’hereu, La 
puBiLLeta i L’hereuet De 
pineDa De mar 2017. A les 
18h, a la plaça de Catalunya.

festa infantiL eL encierro, 
amb la col·laboració especial de 
Les Manoles de Les Meliets. En 
acabar, Xocolatada Popular per 
als nens assistents. FESTAXIC.
A les 18 h, al carrer Major.

concert a càrrec De 
L’orquestra titànium. 
A les 19 h, a la plaça Espanya. 

representació De teatre: 
eL fLoriDo pensiL, a càrrec de 
la Companyia del CCR. A les 19 h, 
a la Sala Gran del Centre Cultural 
i Recreatiu.

XiV cursa De trastos De 
pineDa De mar. A les 19.15 h, 
al barri de Can Cornet.

cercaViLa DeLs casteLLers 
De L’aLt maresme. 
A les 19.30 h.

DiaDa casteLLera amb les 
colles Castellers de l’Alt Maresme 
i Capgrossos de Mataró, amb 
la participació especial de 
la Muixeranga de Pego (País 
Valencià). A les 20.15 h, a la 
plaça Catalunya. 

espectacLe musicaL taL 
com som, a càrrec Les Mèlies 
Teatre del Casal d’Avis Mèlies. A 
les 21.45 h, al pati de Can Comas.

BaLL De festa major a càrrec 
de l’Orquestra Titànium. A les 
23.30 h, a la plaça Espanya.

DiLLuns, 28
campanYa De Donació De 
sang especiaL festa major. 
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la 
plaça de les Mèlies.

taLLer De DiBuiX i pintura 
infantiLs a càrrec del Banc del 
Temps. FESTAXIC. De 10 a 20 h, a 
la plaça de les Mèlies.

espectacLe De circ DeL suD 
De BraZiL, LaçaDores a 
càrrec de Los Gauchos. FESTAXIC. 
A les 12 h, al Pati de Can Comas.

festa De L’escuma i 
animació a càrrec de Cavall de 
Cartró. FESTAXIC. A les 12.30 h, a 
la plaça de Catalunya.

festaXic. taLLers i jocs 
DiVersos. A la plaça de les 
Mèlies, de 17 a 20 h. 

concert a càrrec De 
L’orquestra La principaL 
De La BisBaL. A les 19 h, a la 
plaça Espanya.

serenata a càrrec De 
L’orquestra La principaL 
De La BisBaL. A les 23 h, a la 
plaça de Catalunya.

BaLL De festa major a càrrec 
de l’Orquestra La Principal de 
la Bisbal. A les 0.15 h, a la plaça 
d’Espanya.

Dimarts, 29
taLLer De DiBuiX i pintura 
infantiLs a càrrec DeL 
Banc DeL temps. festaXic
De 10 a 20 h, a la plaça de les 
Mèlies.

ofici soLemne en honor De 
sant joan Baptista, amb la 
participació de la Cobla Orquestra 
Girona i la Coral Juvenil de Santa 
Maria. A les 11 h, a l’Església 
Parroquial.

BaLLaDa DeL contrapàs i 
Dansa De pineDa i quatre 

sarDanes manresanes, a 
càrrec de la Cobla Ciutat Girona.
En acabar, a la plaça de Catalunya.

actuacions De BaLLs:

A partir de les 17.30 h, al pati de 
Can Comas.

BaLLs en LÍnia i pLaYBacK, 
animació i cuLtura.
De 17.30 a 18.15 h.

passo’s BaLLs en LÍnia.
De 18.15 a 19 h. 

seViLLanes, aVV carme, 
sota La Direcció De 
matiLDe aBeLLán.
De 19 a 19.45 h. 

BaLLs en LÍnia, associació 
De BaLL esportiu LicoYa aLt 
maresme.
De 19.45 a 20.15 h.

sarDanes a càrrec de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell, amb 
Exhibició de la Colla Encís de 
Manlleu. A les 19.30 h, a la plaça 
de Sant Pere Pescador.

gospeL per a Xics a càrrec 
De DreamKiDs.
A les 20 h, a la plaça Espanya.

taLLer infantiL De casteLLs. 
A les 19 h, a la plaça Catalunya.

assaig generaL oBert 
DeLs casteLLers De L’aLt 
maresme. A les 20 h, al pati de 
l’Escola Sant Jordi.

gran fi De festa major, 
amB casteLL De focs 
D’artifici a càrrec De 
pirotÈcnia iguaL. 
A les 23.10 h, a la platja dels 
Pescadors, davant de la plaça 
Sara Llorens. 

PALAFOLLS
Dijous 7

pregó
A la plaça de Poppi, a les 21:30 h.
 
DiVenDres 8

matinaDes. A un lloc imprevist 
(i imprevisible). 

jocs infantiLs i BaiXaDa 
D’autoritats. Al Fòrum 
Palatiolo i des de l’Ajuntament 
fins a l’Església.

rapte De La geganta. A la 
sortida de l’Església, a les 12:30h.

sarDanes i sarDana De 
L’aLcaLDe. Al Fòrum Palatiolo a 
les 13 h.

Verges troBaDes. Des del 
Fòrum Palatiolo i fins al Castell de 
Palafolls, a les 17:30 h.

fira D’artesania. A la plaça 
Joaquim Ruyra (tarda)

sopars a La fresca. A la plaça 

de les Valls d’Ax, 20:30 h.

BaLL. A la pista exterior del 
Palauet, a les 23 h. 

aLterfesta. A la plaça de Poppi, 
a les 23:30 h.

DissaBte 9
XocoLataDa popuLar. A la 
plaça de les Valls d’Ax, a les 10 h.

toBogan D’aigua. 
Camí del Castell, entre les 12 h i 
les 14 h i les 17 h i les 19 h.

sarDanes
Al Fòrum Palatiolo, a les 17:30 h. 
Amb La Principal de la Bisbal i la 
Cobla Palatiolo.

fira D’artesania
A la plaça Joaquim Ruyra

concert
A la pista exterior del Palauet, a 
les 19:30 h. 

sopars a La fresca. A la plaça 
de les Valls d’Ax, a les 20:30 h.

BaLL. A la pista exterior del 
Palauet, a les 23 h. Amb La 
Principal de la Bisbal.

aLterfesta. A la plaça de Poppi, 
a les 23:30 h.

Diumenge 10
Barraquetes i festa De 
L’escuma. Al parc de les 
Esplanes, a les 11 h. Amb el grup 
Roleguita i Boquerón.

L’hereu i La puBiLLa. A la 
plaça Major, a les 11 h.

torneig D’escacs. A la plaça 
del Cafè, a les 11 h.

casteLLers. A la plaça Major, a 
les 13 h.

gimcana. A la plaça Joaquim 
Ruyra, a les 17 h.
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dos usuaris connectant-se a la xarxa Wi-Fi. Foto aj. Lloret

Lloret de Mar ofereix Wi–Fi gratuït a la platja 
LLORET dE MAR

Els ciutadans, així com els ba-
nyistes i visitants que es trobin a 
la platja de Lloret, ja poden gau-
dir, des d’aquest juliol, del servei 
de Wi-Fi públic i gratuït que ha 
posat en marxa l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. Per beneficiar-se 
d’aquest servei l’únic que han de 
fer els usuaris és connectar-se al 
cercador de xarxes del dispositiu 
mòbil i cercar @LloretdeMar, per 
navegar per internet il·limitada-
ment. En total s’han instal·lat 11 
punts d’accés.

Albert Robert, primer tinent 
d’alcalde i regidor de Noves Tec-
nologies explica que aquesta ini-
ciativa permet “oferir un servei 
valorat tant per ciutadans com vi-
sitants, aprofitar les noves tecno-
logies com una eina de promoció 
de Lloret de Mar i crear un nou 
canal de comunicació directe, i 
a temps real, sobre la informació 
municipal”. Afegeix també que 
“en un sol dia vàrem registrar 

23.000 mòbils amb el Wi-Fi acti-
vat a la platja i es varen fer 3.355 
connexions. Aquest servei també 
ens permetrà recollir altres dades 
d’interès sobre els usuaris que 
es connectin, com poden ser el 
temps i l’ús de les connexions”.

La xarxa Wi-Fi, fruit d’una 

col·laboració público privada, 
permet navegar als usuaris per 
on vulguin i ofereix informació 
municipal sobre esdeveniments 
destacats, l’agenda d’activitats i 
l’estat de la platja, així com so-
bre comerç, restauració i oferta 
de lleure oferint espais de publi-
citat geolocalitzada, segmenta-

da i contextualitzada. A més a 
més, el sistema facilita la infor-
mació en l’idioma de l’usuari.

Albert Robert explica que 
“aquesta iniciativa és un pas 
més per convertir Lloret en una 
Smart City, una de les prioritats 
del Pla Operatiu de Turisme. 

Ara l’objectiu és ampliar la zona 
Wi-Fi a la platja de Fenals i a 
l’eix comercial”.

L’any passat la Societat Esta-
tal per la Gestió de la Innovació 
de les Tecnologies Turístiques 
(SEGITTUR) va presentar a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar 
el seu informe de diagnòstic i 
pla d’accions per ajudar a con-
vertir el municipi en Destinació 
Turística Intel·ligent. El regidor 
de Noves Tecnologies recor-
da que “en un entorn cada cop 
més tecnològic era vital que el 
municipi disposés d’una bona 
infraestructura de telecomu-
nicacions amb una fibra òptica 
potent i fiable, primordial per al 
desplegament de zones Wi-Fi. 
La instal·lació d’aquesta fibra 
òptica ja és també una realitat”.

Amb 1.175.487 viatgers i 
5.411.591 de pernoctacions, Llo-
ret de Mar es manté com una de 
les principals destinacions tu-
rístiques d’Espanya. yy

«Cal connectar-se al 
cercador de xarxes del 

dispositiu mòbil i buscar 
@LloretdeMar»

«En total s’han instal·lat 
11 punts d’accés gratuït i 

il·limitat»

Els Maduixots estan de Festa Major

actuació dels Maduixots a Blanes. Foto Yoyo

BLANES - ALT MARESME

Els Castellers de l’Alt Mares-
me han començat a Blanes la seva 
temporada de Festes Majors a 
casa. Cal recordar que els Madui-
xots són colla de 7 pobles de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima. Per 
tant, la seva temporada de festes 
majors s’estendrà durant dos me-
sos: des del 23 de juliol a Blanes 
fins al 23 de setembre a Calella.

Les activitats de la colla per a la 
Festa Major de Blanes van comen-
çar el divendres 21, amb un assaig 
obert al passeig de Dintre de la lo-
calitat selvatana.

Diumenge 23, l’activitat co-
mençà a les 6 de la tarda a la plaça 
d’Espanya amb un concert dels 
grallers i timbalers de la colla. A 
continuació, la colla es va dirigir 
en cercavila fins la plaça de la Ver-
ge Maria, on va tenir lloc l’actua-
ció castellera amb la companyia 
dels Tirallongues de Manresa i els 
Picapolls de la Gavarresa.

Dimecres 26, el dia de la fes-
tivitat de Santa Anna, patrona de 
la vila de Blanes, va tenir lloc la 
novetat d’aquesta Festa Major. Els 

Maduixots van provar per primera 
vegada fer pujar escales al seu pilar 
caminat; en concret, les escales de 
l’església de Santa Maria. Per pre-
parar aquest nou repte, els Madui-
xots han comptat amb l’ajuda tèc-

nica dels seus padrins, els Marrecs 
de Salt, en els últims assajos.

Després de la Festa Major de 
Blanes els de l’Alt Maresme han fet 
una aturada de dues setmanes en 

els seus assajos, per tal de descan-
sar i prendre forces per a la resta de 
festes majors d’aquest estiu. 

El calendari d’aquestes cites és 
el següent:

• 12/08/2017 Santa Susanna 
   (Laietans de Gramenet)
• 13/08/2017 Malgrat
   (Xicots de Vilafranca)
• 26/08/2017 Tordera
   (Colla Castellera de Figueres + 
   Muixeranga de Pego)
• 27/08/2017 Pineda 
   (Capgrossos de Mataró)
• 10/09/2017 Palafolls
  (Esperxats de l‘Estany)
• 23/09/2017 Calella
   (Marrecs de Salt)

Els Castellers de l‘Alt Maresme 
són una colla castellera que englo-
ba 7 pobles de l‘Alt Maresme i la 
Selva Marítima (Calella, Pineda de 
Mar, Santa Susanna, Malgrat de 
Mar, Palafolls, Tordera i Blanes). 
Són coneguts amb el sobrenom de 
Maduixots, en referència al color 
vermell de la seva camisa i al fet 
que el maduixot és una fruita cul-
tivada extensament a la comarca 
del Maresme.

Els seus millors castells fins a 
l’inici de la temporada d’enguany 
han estat el 5d7, el 4d7a i el 3d7a, 
que van descarregar en una matei-
xa actuació en la diada de la colla 
del 2016. yy
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La Sala de plens es va omplir de gom a gom. Foto aj. Blanes

Xerrada d’anton aubanell. Foto pep anton Vieta
Foto de família. Foto Yoyo

Liceu a la fresca 2017. Foto aj. Blanes

Es presenta el llibre 
‘Blanes Vist de Prop’

Aula Blanes 
s’acomiada

I Guardons Republicans 
Bru Centrich

Liceu a la fresca BLANES

L’objectiu de Blanes vist de 
prop és donar a conèixer un gran 
ventall de detalls que atrauran 
tant a blanencs i blanenques com 
a foranis o qui vulgui tenir més 
detalls del municipi, ja que apro-
fundeix en diversos aspectes que, 
per un costat o per l’altre, capta-
ran l’interès de qui ressegueixi 
els seus fulls. Els autors expliquen 
que ha estat escrit amb la curiosi-
tat de qui vol explicar amb detall 
la història, la geografia, les tradi-
cions i la manera de viure d’un 
municipi que viu a cavall entre 
dos territoris: comarques giro-
nines i barcelonines. 

En aquest sentit, conté un 
complement molt valuós, una 
col·lecció de petites històries i cu-
riositats d’empreses i associacions 
blanenques explicades en aquest 
cas en primera persona. Justa-
ment per aquest motiu, compta 
amb un ingredient afegit que li 
dóna encara més atractiu. 

També s’ha fet un esforç re-
copilatori dels treballs històrics 
previs per incorporar la feina que 
ja han fet altres historiadors i s’ha 
tingut molta cura en actualitzar 
les dades. En aquest sentit, s’han 
posat al dia nous espais de reunió, 
les entitats que s’han incorporat 

al ric teixit associatiu del munici-
pi, o les noves festes que han anat 
sorgint i arrelant en l’imaginari 
popular durant la darrera dècada.

El treball ha estat coordi-
nat per Mònica Rabassa, que ha 
comptat amb la col·laboració de 
l’historiador Aitor Roger en la 
ruta històrica i en l’assessorament 
general. 

Per la seva banda, Joan Adell 
s’ha ocupat de l’article Primera 
Impressió; Fernando Gómez del 
Blanes turístic i el seu desenvolu-
pament; i Maria López ha tingut 
cura del món comercial i empresa-
rial. Per últim, M. Àngels Váz-

quez ha repassat molts dels perso-
natges il·lustres de la vila. 

També s’han utilitzat imatges 
que han estat cedides per fotògrafs 
locals i persones implicades en el 
teixit associatiu de la vila, com és 
Pep Anton Vieta. El llibre, més en-
llà de la història i els personatges 
d’aquest municipi gironí, repassa 
els serveis docents i sanitaris del po-
ble, les seves festes i diversions, l’ac-
tivitat agrícola o el patrimoni local.

L’acte de presentació va estar 
encapçalat per l’alcalde Miquel 
Lupiáñez i el responsable de l’edi-
torial Gregal, promotora del lli-
bre, Jordi Albertí. yy

BLANES

Després de set temporades, en 
Sergi Seira i en Jordi Gaitan, consi-
deren que ja han aconseguit els ob-
jectius marcats inicialment i, per 
tant, han anunciat el final d’aques-
ta iniciativa. Un final amb alegria 
segons apunta Jordi Gaitan. “Cre-
iem que s’han cobert els objectius. 
La gent de Blanes s’ha reunit cada 
mes a la Biblioteca Comarcal atrets 
per les nostres propostes de divul-
gació del coneixement de manera 
compartida i col·lectiva”.

Han estat més de 70 conferèn-

cies, diversos actes complementa-
ris i prop de cent ponents.

Els organitzadors d’Aula 
Blanes recorden especialment 
la primera temporada. “Van ser 
cinc xerrades. Una, la de l’Anton 
Aubanell, amb el primer pis de 
la Biblioteca ple de gom a gom 
(Geometria i bombolles de sabó). 
També recordo la xerrada que va 
obrir el cicle amb Daniel Martín, 
on va començar la nostra relació i 
col·laboració amb el CEAB-CSIC, 
que ha durat els set anys”, apunta 
Gaitan. yy

BLANES

ERC de Blanes ha creat els 
Guardons Republicans Bru Cen-
trich.

Aquests guardons neixen 
amb la voluntat de retre home-
natge i reconeixement a les per-
sones físiques o jurídiques que 
durant l’any hagin excel·lit en 
republicanisme.

Els primers reconeixements 
es van lliurar, però, a títol pòs-
tum a una generació que va haver 
de viure a l’exili o la clandesti-
nitat durant el llarg silenci del 
franquisme i a les seves famí-
lies, molts cops menyspreuades 
i apartades de la vida pública. 
Segons els organitzadors del pre-
mi, “aquests homes i dones són 
el rostre de tots els qui van man-
tenir a ultrança tots els valors de 
l‘Esquerra Republicana”.

Els homenatjats han estat: 

Fèlix Domènech, Joan Vilase-
ca, Paulí Borràs, Ramon Estrada, 
Marcelina Duran, Ramon Rullo i 
Antònia Carlos. Tots, van morir 
del 2015, quan ERC va tornar a 
l’ajuntament, fins ara.

Bru Centrich, alcalde repu-
blicà i militant d‘ERC, simbolit-
za, segons els organitzadors, “el 

pont entre les dues repúbliques, 
la de 1931 i la que guanyarem 
l‘1 d‘octubre. És a ell a qui dedi-
quem els Guardons republicans, 
a ell i a tota la seva generació. 
Una generació de dones i homes 
valents, conseqüents, disciplinats 
i amants de la societat en què vi-
vien, sempre desitjant que el bé 
major fos el bé comú”. yy

SELvA / MARESME

Municipis com ara Blanes, 
Lloret, Tordera, Pineda i Calella 
han acollit aquest mes de juliol la 
proposta de treure l’òpera al car-
rer, ‘Liceu a la fresca’ amb Il Tro-
vatore de Verdi. La iniciativa ha 
arribat a 106 poblacions catalanes 
i 11 més de la resta de l’Estat.

El director d’escena Joan 
Anton Rechi va dissenyar una 
producció on Los desastres de la 
guerra, de Francisco Goya servei-
xen d’inspiració per a la posada 
en escena. D’aquesta manera, ha 

volgut donar un protagonisme 
especial a l’artista aragonès i a la 
ciutat on es va pintar la sèrie de 
gravats.

El pintor esdevé un espec-
tador d’excepció en la trama de 
l’obra i n’acaba sent un perso-
natge més, un narrador o troba-
dor que, amb els seus pinzells, 
va desgranant aquesta tragèdia 
d’amor, venjança, guerra i mort. 
En la producció, doncs, apareixen 
les pintures de l’artista aragonès 
barrejant-se amb la història d’il 
trovatore. yy



LA MARINA   21AGOST DE 2017

piferrer i Munguilod arribant al Jutjat. Foto aCN

Suspeses les declaracions per les presumptes 
irregularitats a Aigües de Blanes

Incendi al costat de Sa Palomera

Evacuació urgent

BLANES

El Jutjat d’instrucció número 6 
de Blanes investiga 18 adjudicaci-
ons que l’any 2011 va fer l’empresa 
mixta Aigües de Blanes per un va-
lor total d’1.014.899,47 euros i sense 
convocar concurs públic.

El conseller Narcís Piferrer, de-
legat de l’empresa mixta ja havia 
començat a declarar el matí del 27 
de juliol als jutjats de Blanes, quan 
van aturar l’interrogatori perquè 
no ho havien notificat a la Fiscalia. 
Les declaracions s’han fixat per al 
proper 17 d’octubre.

Havien de declarar per aquest 
cas, els exalcaldes Josep Marigó i 
Josep Trias,  l’interventor munici-
pal, Francisco Lucio i el conseller 

delegat de l’empresa, Narcís Pifer-
rer (també investigat per un jutjat 
de Girona per suposades irregula-
ritats al capdavant d’Aigües de Gi-
rona, Salt i Sarrià de Ter).

L’atestat de la Guàrdia Civil de-
tecta que, entre les adjudicacions 
presumptament fraudulentes, Ai-
gües de Blanes va contractar tres so-
cietats a les quals està vinculat Pifer-
rer: Agissa, Girona S.A. i Prodaisa.

PLE MUNICIPAL

En el ple de juliol, el regidor de 
Ciutadans, Sergio Atalaya, va renun-
ciar al càrrec de membre del Consell 
d’Administració d’Aigües de Blanes.

Ciutadans, també ha demanat 

que l’Ajuntament es personi en la 
causa.

Segons Atalaya, “passen coses i ja 
no vull signar res més”. Per Jaume Pu-
jadas de la CUP, “l’Ajuntament, amb 
majoria en aquesta societat, hauria de 
destituir Narcís Piferrer”. Jordi Urgell 
de Batega per Blanes, substituirà Ata-
laya amb l’objectiu de “remunicipalit-
zar el servei i canviar el Consell”.

Per Joaquim Torrecillas del PDE-
Cat, “cal preservar la presumpció 
d’innocència dels investigats”, al ma-
teix temps que recorda que “el dia a 
dia no es porta des de l’Ajuntament”.

Alguns partits de l’Ajuntament 
blanenc són al Consell amb veu, 
però sense vot. yy

BLANES

Un iot d’esbarjo de sis metres 
d’eslora es va incendiar la tarda del 
dilluns 24 de juliol quan estava na-
vegant al darrera del conjunt rocós 
de Sa Palomera. El tripulant i els 
dos passatgers –dos homes i una 
dona- que estaven a bord van ser 
recollits sans i estalvis per un vai-
xell que fa creuers turístics de pro-
ximitat, que els va traslladar fins al 
port pesquer. 

L’alerta es va rebre al centre 
operatiu d’emergències des de di-
ferents fonts quan passaven pocs 
minuts d’un quart de set de la 
tarda. Un cop els passatgers van 
ser deixats a port, van relatar que 
feia poca estona que havien sortit 
a navegar quan van detectar que 
alguna cosa no funcionava correc-
tament. Al obrir la tapa del mo-

tor van comprovar com sorgien 
flames del seu interior i per això 
van demanar ajuda a les embar-
cacions que passaven pel voltant, 
acostant-s’hi finalment el creuer 
Neptú. 

Mentrestant, el vaixell va con-
tinuar cremant, acudint-hi di-
ferents efectius: l’embarcació de 
Protecció Civil Blanes, un vaixell 
d’emergències de la Guàrdia Civil 
i, finalment, el Sirius de Salvament 
Marítim. Mentre Protecció Civil 
s’encarregava de les tasques de 
contenció perquè cap altra embar-
cació s’hi acostés, la de la Guàrdia 
Civil va fer una primera interven-
ció amb mànegues d’aigua. 

Per últim, va ser la intervenció 
del Sirius la que va acabar d’extin-
gir el foc, remolcant el iot sinistrat 

fins on finalment es va enfonsar, a 
tocar de la part posterior del con-
junt rocós de Sa Palomera.

Com que el iot d’esbarjo estava 
fet de fibra de vidre, a l’incendiar-se 
va provocar un fum negre molt 
intens, així com la clàssica i des-
agradable olor que genera aquest 
tipus de material al cremar. Això 
va despertar l’interès de blanencs i 
visitants, sobretot perquè la barca 
estava cremant a la part posterior 
de la platja on estaven muntats els 
efectes pirotècnics amb motiu del 
Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici, que no va quedar afectat 
en cap moment pel sinistre. yy

LLORET dE MAR

La ràpida intervenció de Pro-
activa, Protecció Civil, SEM i 
Policia Local de Lloret de Mar 
va servir per recuperar i evacuar 
una persona que havia patit un 
infart a la platja central de Lloret 
de Mar. Primer es va atendre so-
bre el terreny, a l’espera de l’he-
licòpter que havia de fer el tras-
llat. L’helicòpter va aterrar a la 
mateixa platja gràcies a que es va 
crear un perímetre de seguretat, 
el que va permetre un aterratge i 
una evacuació en temps rècord. 
Tota l’operació va ser seguida per 

desenes de banyistes.

BANdERES

Quan es parla del litoral, i en 
un estiu especialment conflictiu 
al conjunt de la costa catalana, 
cal recordar la importància de 
respectar la senyalització. La 
bandera verda vol dir normalitat 
absoluta. La groga, precaució, i la 
vermella, perill i sobretot, prohi-
bit banyar-se. En algunes platges 
també disposen d’una bandera 
per anunciar la presència de me-
duses. yy

«L’incendi es va produir 
a pocs metres d’on es 

preparava el castell de focs»

tasques d’extinció de l’embarcació. Foto protecció Civil

trasllat fins a l’helicòpter. Facebook policia Local
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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

- 4 tomàquets madurs
- 1 pebrot verd
- ½ ceba tendre
- 2 ous bullits
- 2 llaunes de tonyina

- 1 cullaradeta de comí en gra
- 1 gra d’all
- Oli d’oliva
- Sal

PREPARACIÓ:

Primer de tot rentarem els tomàquets, i els tallarem en trossets 
molt petits i farem el mateix amb els pebrots. Reservem una peti-
ta quantitat.

En un morter, picarem els alls, afegint-hi una mica  de sal, el comí, 
el pebrot reservat, un rovell dels ous cuits prèviament, un raig d’oli, 
i ho remenarem bé.

En un bol, posarem els tomàquets, el pebrot i la ceba. Hi afegirem 
el preparat del morter, la tonyina (a la que haurem retirat l’excés 
d’oli), i els ous. Tot tallat ben petit.

Ho barrejarem bé, rectificarem de sal, hi afegirem un bon raig d’oli 
d’oliva, i ho servim ben fresquet!

Bon profit!
Manoli Bustamante

Pipirrana de Jaén
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Campus i open ZonaTT a 
Calella

Petanca per a 
totes les edats 

Campus de futbol Andrés 
Iniesta 

Èxits esportius 
2016-17

dos dels molts partits que es van jugar. Foto Yoyo

La competició va reunir 16 equips. Foto Yoyo

andrés iniesta i Joan Carles García. Foto aj. tordera

CALELLA

Calella ha acollit la 10a edició 
del Campus Internacional Zo-
naTT Butterfly. S’ha celebrat a les 
instal·lacions de la Fàbrica Llobet 
de Calella, seu del CTT. Calella, 
durant una setmana.

 
El campus està dirigit per un 

dels millors jugadors de tennis de 
taula de tot els temps, el txec Petr 
Korbel, amb la col·laboració de la 
jugadora del Suris Calella, Gaby 
Feheri per Joaquim Mallorquí, 
extècnic calellenc. Hi col·laboren 
com a espàrrings Joan Masip i 
Alba Fernández, jugadors de la 
selecció espanyola, Adrià Mallor-
quí, jugador del Termotur Calella 
i Alberto Luño, del club francès 
Argentan.

Del total de 27 jugadors del 
campus, cal destacar la presència 
de jugadors provinents de Bèl-
gica, Estònia, Suïssa, Alemanya, 
Escòcia, Israel, Rússia, Anglaterra 
i Portugal. Cal ressenyar la par-
ticipació del belga Florian Van 
Acker, actual medalla d’or als Jocs 
Paralímpics de Rio.

 El dissabte 29 i el diumenge 
30 de juliol se celebrà el X Open 
Internacional ZonaTT de Calella 
en categories Absoluta, Femeni-
na, Juvenil, Infantil, Alevina, Ve-
terans i Territorial. La prova té un 
gran prestigi, hi prenen part prop 
de 120 jugadors/es i comptà amb 
la participació de diversos palis-

tes internacionals. Es van repartir 
premis per un valor d’uns 5.000 €.

 
A la tarda del diumenge es 

disputà l‘innovador X Triopen de 
Calella, competició per elimina-
tòries directes a 3 punts i amb un 
premi en metàl·lic per al guanya-
dor de 500 €. yy 

PINEdA dE MAR

El Club Petanca Pineda ha ce-
lebrat aquest mes de juliol les 12 
hores de petanca masculines i les 
12 hores femenines.

Segons Santiago Villaverde, 
hi ha una gran afició a la petanca, 
“la petanca té molts seguidors ar-
reu del món”.

Un dels objectiu de futur és 
portar la petanca a les escoles. “La 

petanca és per a totes les edats. La 
gent gran hi juga més perquè té 
més temps. En aquests moments 
estem treballant per portar la pe-
tanca a les escoles pinetenques.”

A les 12 hores, hi van parti-
cipar 16 equips de 4 jugadors. Hi 
havia diverses categories repre-
sentades.

Villaverde fa 2 anys que presi-
deix el club. yy 

TORdERA

Les instal·lacions dels Top Ten 
de Tordera ha acollit aquest estiu 
el Campus Iniesta’s Methodology. 

Els 170 participants del cam-
pus eren de prop d’una vintena 
de nacionalitats d’arreu del món. 
A més, 5 nens de Tordera també 
s’han beneficiat d’aquest campus 
després de l’acord arribat entre 

l’empresa esportiva i l’Ajunta-
ment, a través del qual s’han ce-
dit cinc beques de tipus social.

Iniesta va visitar el campus 
abans d’integrar-se als entrena-
ment del seu club i es va reunir 
amb les autoritats locals a Mas 
Panella, on residien els partici-
pants durant la seva estada al 
municipi.

El jugador també va compar-
tir una estona de joc i conversa 
amb els nens i nenes del campus.

L’alcalde, Joan Carles García, 
ha destacat durant la trobada 
amb el jugador i l’organització, 
que projectes com aquest encai-
xen perfectament en el model 
de municipi que es defensa, vin-
culat a l’esport i al territori. En 
aquest sentit, els organitzadors 
d’Iniesta’s Methodology han 
confirmat que, vista la bona re-
buda i les instal·lacions amb les 
que disposa al municipi, repe-
tiran l’experiència en properes 
edicions del campus i en d’altres 
iniciatives vinculades a la tecni-
ficació d’aquest esport.

Amb iniciatives d’aquest ti-
pus, que segueixen  la línia ini-
ciada fa uns anys amb l’organit-
zació del Campus Cesc Fàbregas 
o la recent celebració del cam-
pionat estatal de Raid, Tordera 
es posiciona al mapa com a un 
punt de referència per a l’orga-
nització i acollida d’esdeveni-
ments de caràcter esportiu i de 
natura. yy 

CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha 
reconegut els títols i ascensos 
aconseguits per 7 entitats espor-
tives calellenques en la passada 
temporada: 

Club de Futbol Calella, Unió 
Esportiva Handbol Calella, Club 
Tennis Taula Calella, Associació 
de Gent de Barri de Pequín, Club 
Atletisme Calella, Club Natació 
Calella, i el Club Patinatge Artístic.

L’acte, presidit per l’alcaldes-
sa de Calella, Montserrat Candi-
ni, i el tinent d’alcaldia respon-

sable de l’àrea d’Esports, Xavier 
Arnijas, va tenir lloc a l’Espai 
Mercat.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va recordar que 
“el 60% de la població calellen-
ca fa alguna activitat esporti-
va i això ens converteix en una 
societat viva”. Així mateix, es 
va comprometre a millorar els 
equipaments esportius i fer-los 
polivalents, “estem treballant 
juntament amb el Consell Mu-
nicipal d’Esports per millorar els 
equipaments, hem de fer un pas 
més endavant”. yy 

Foto de grup. Foto aj. Calella
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SELvA - MARESME

A primers de setembre co-
mençarà una nova temporada 
del futbol català. El Lloret CF, es 
manté un any més a Primera Ca-
talana, mentre a Segona, hi ha el 
Palafolls, i a tercera, una àmplia 
representació d’equips de la Selva 
i l’Alt Maresme.  

El Lloret i el Farners comen-
çaran la temporada de Primera 
Catalana a camp contrari.

Segons el calendari de la Pri-
mera Catalana, grup I, on hi ha 
els dos equips selvatans, el cam-
pionat començarà amb els partits:

SANT JOAN AT. - LLORET CF
CARDEDEU-FARNERS

A la Segona Catalana, Palafolls, 
Tossa i Caldes comencen a casa.

Els partits previstos són:
TOSSA – GUÍXOLS
PALAFOLLS – MARCA DE 
L’HAM

CALDES DE MALAVELLA – 
ROSES
GIRONA C – BESCANÓ

El partit Hostalric-Vidrerenca 
obrirà la temporada de 3a Catala-
na, grup 16.

En un grup amb molts equips 
propers, els partits de màxima ri-
valitat estan assegurats pràctica-
ment cada setmana.

Altres partits de la 1a jornada: 

ANGLÈS-CD BLANES
CA LA GUIDÓ-BATLLÒRIA
LLORET B-ARBÚCIES
FARNERS B-QUART
VILARTAGUES-TORDERA
MALGRAT-MONTRÀS 

En el grup 4, el Calella jugarà 
el primer partit al camp del Po-
ble Sec.

La lliga començarà el 3 de se-
tembre. yy

SELvA - MARESME

El Club Hoquei Lloret Vila Es-
portiva debutarà a l’Ok Lliga 2017-
18 a la pista del Club Patí Vic.

El campionat començarà el 7 
d’octubre. 

A la primera jornada, el Pala-
frugell, nou a la categoria, rebrà 
al Caldes; mentre el Girona s’en-
frontarà a l’Igualada.

L’Arenys de Munt jugarà a la 
pista del Vendrell. 

En aquesta categoria, el rival a 
batre, el FC Barcelona, sense obli-
dar Reus, Liceu o Vic.

A la Primera Divisió, derby 
maresmenc per començar: CH 
Mataró- CP Tordera.

El Shum de Maçanet rebrà al 
Lleida. 

Aquest campionat de lliga co-
mençarà el 14 d’octubre i el gran 
objectiu és assolir una de les tres 
places que porten a l'OK lliga. yy

Festes dels copatrons de 
Blanes

Temporada
2017-18

Hoquei patins

Palafolls-CF Lloret de pretemporada 2016-17. Foto Albert Amaya Pujol

Del 17 al 21 d’agost, la població 
de Blanes celebra les festes 
dels seus copatrons: Sants 
Bonós i Maximià. L’organitzen 
l’Ajuntament de Blanes i 
Acció Cultural Es Viver, amb la 
col·laboració de diverses entitats 
locals i institucions. Aquest és el 
programa previst:

Dijous 17 D’agost
anunciació De L’inici De 
La festa amB cercaViLa 
poÈtica, amb la intervenció 
d’Enric Casasses. 19 h
Sortida del c. Muralla, pg. 
de Mar, c. Mn. Manresa, pl. 
Espanya, pl. dels Dies Feiners, pl. 
Verge Maria, c. Raval, c. Muralla.
Seguidament, recital de poesia 
al Casal de La Cooperativa.

DiVenDres 18 D’agost
tarDa De màgia amB eL 
mag igor. Sala Roberto Bolaño 
de la Biblioteca Comarcal de 
Blanes. Inscripció prèvia. 17 i 19 h

cercaViLa “Places i carrers”. 
Sortida del c. Muralla, pg. 
de Mar, c. Mn. Manresa, pl. 
Espanya, c. Ample, pl. dels 
Dies Feiners, pg. de Dintre, c. 
Muralla. 21.30 h.

Docus a La fresca: 
documental Empatia a la 
plaça Verge Maria. Organitza: 
Associació Cultural La Focal. 22 h.

concert amB eL grup gaZ, 
a la plaça dels Dies Feiners. 22 h

DissaBte 19 D’agost
Botiga aL carrer per 
diferents carrers del centre. 
De 9.30 a 21 h

cursa córrer eL cós
Sortida des del passeig de Mar 
(davant el Frare) fins a la plaça
de l’Església
- 18 h inscripcions 
  (davant el Frare)
- 18.30 h cercavila
- 19 h cursa córrer el cós
- 19.30 h Lliurament de premis

espectacLe famiLiar a 

càrrec de la Cia. Teatre Mòbil
amb l’espectacle CÒSMIC, a la 
plaça dels Dies Feiners. 19 h

XXXV caminaDa popuLar 
nit De sant Bonós. 
Inscripcions online: Del 20 de 
juliol fins al 17 d’agost a les 12h 
(o fins arribar als 5.500 inscrits).
- 18 d’agost: A la Ciutat Esportiva 
de 10 a 21 h i a l’Ajuntament de 
16 a 20 h
- 19 d’agost: Ajuntament de 
Blanes, de 10 a 22 h o fins 
arribar als 5.500 inscrits.

Diumenge 20 D’agost
tiraDa a L’art davant la pl. 
Nostra Senyora del Vilar. 8 h

sarDinaDa popuLar a 
càrrec de l’Associació de Veïns 
dels Pins. 9 h

VermutaDa sota l’arc dels 
Copatrons. 12 h

Dinar popuLar al c. Muralla
Venda de tiquets: Casal 
Cooperativa. 14 h

grup D’acorDions De Les 
comarques gironines, a 
càrrec de DIATÒNIC’S, davant el 
Casal La Cooperativa. 17.30 h

auDició De sarDanes amb 
la Cobla Col·legi Santa Maria de
Blanes, davant del Frare, 19 h

cantaDa D’haVaneres a 
càrrec del grup Cabotatge de 
Blanes i el grup Espingari de 
Montcada i Reixac, amb cremat 
popular al pg. de Mar (banc dels 
músics) 21 h

pLaYBacK, recorDs per a 
tu a càrrec del grup Nabac, a la
plaça dels Dies Feiners. 21 h

DiLLuns 21 D’agost
XocoLataDa popuLar sota 
l’arc dels Copatrons. 9 h

ofrena fLoraL sota l’arc dels 
Copatrons. 11.30 h

ofici soLemne a la parròquia 
de Santa Maria. 12 h

auDició De sarDanes amb 
la Cobla Ciutat de Girona, al pg. 
de Mar (banc dels músics). 19 h

eXposicions

• costa BraVa gLam&cLicK
Hi col·labora la Diputació de 
Girona. De l’11 d’agost al 9 de 
setembre. CASA SALADRIGAS
(c. Roig i Raventós 2)

• focs i festes 2017
23a edició del concurs fotogràfic
Del 15 d’agost al 6 de setembre. 
SALA GARCIA – TORNEL 
(c. Ample,11).

Caminada popular 2016. Foto Yoyo

Actuació de Tarraco Surfers, agost 2016. Foto Yoyo
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Les nits DeL marimurtra 

Dia 12
the gospeL Viu choir. 22 h

Dia 18
susanna DeL saZ. 22 h

Dia 26
quimi portet. 22 h

minicLuB
fins a L ’11 De setemBre
parc D’estiu del passeig de 
s’Abanell

taLLers infantiLs
Dia 13 jocs traDicionaLs
Dia 27 BomBoLLes De saBó
Plaça dels Països Catalans de 18 
a 21 h

De L’11 aL 9 De setemBre
“costa BraVa gLam&cLicK”
Casa Saladrigas

Dies 11 i 12
festes DeL Barri Dintre 
ViLa
Plaça dels Dies Feiners

festes DeL Barri De mas 
cremat
Barri de Mas Cremat

Dia 12
Visita guiaDa “ruta 
Vescomtes De caBrera”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat. A les 20 h

Dies 13 i 27
auDició De sarDanes
Banc dels Músics. A les 19 h

DeL 15 aL 6 De setemBre
eXposició focs i festes 2017
23a edició concurs fotogràfic
Sala García-Tornel

Dies 16 i 17
campanYa Donació De 
sang i teiXits
Banc de Sang i Teixits.
Passeig de Mar

DeL 17 aL 21
festes DeLs copatrons

Dies 19 i 26
Botiga aL carrer aBBc
Carrers del Centre.
Tot el dia

Dia 19
8a eDició D’escacs aL 
carrer. Passeig de Dintre. 
De 16.30 a 20 h

XXXV caminaDa popuLar 
nit De sant Bonós
Sortida del passeig de Mar. 
A les 22.30 h

Dia 26
concurs De pesca trofeu 
BLanDa. Platja s’Abanell. 
De 18 a 6 h

Dia 26
BaLLaDa arran De mar
Associació Country Blanes
Plaça dels Països Catalans. 
De 20 a 24 h

Visita guiaDa “ruta 
Literària”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat. A les 20 h

Dia 27
iX aquatLó popuLar De 
BLanes. Passeig de Mar. 
A les 9.30 h

Dia 28
gospeL night / aBataano
Parròquia Santa Maria.
A les 20.30 h

Dia 9
festiVaL De Bachata
Roca d’en Maig.19 -22.30 h

nit De La guitarra
Església Sant Romà. 22 h

Dia 10
ruta inDiana+ can 
Font+DaiQuiri (gb)
Museu del Mar. 18.30 h. Preu: 5 €

Visita: crim aL museu
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

Dia 11
fira aLiments artesans
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

ruta inDiana + Daiquiri 
(Fr). Museu del Mar. 18.30 h / 
Inscrip. Oficina Turisme. Preu: 5 €

jarDins: “histÒries De 
PEL·LÍcuLa” Jardins de Santa 
Clotilde. 20.30 h / Preu 5 € - 2,50 €

triBut a supertram 
(X-tramP)
Plaça del Pi. Santa Cristina. 22.30 h

Dia 12
ruta inDiana+can font
Museu del Mar. 10 h (castellà)
12 h (català)

nits D’estiu a can font 
Museu del Mar. 21 h (català). 
Preu: 5 €/ 2,50 €

sarDanes: foment DeL 
montgrÍ Plaça de la Vila. 22 h

gumBo jaZZ BanD. Hotel 
Delamar. 22 h. NITS DE JAZZ

Dia 13
troBaDa De VehicLes 
cLàssics
Plaça Pere Torrent

Dia 16
concert: swing & more
Pati Biblioteca Infantil. 20.30 h

nit De poesia
Església Sant Romà. 22 h

Dia 17
ruta inDiana + DaiQuiri (gb)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip. 
Oficina Turisme. Preu: 5 €

taLLer infantiL
Casa Cultura. 18.30.
A partir 4 anys. 

festiVaL toDes
Roca d’en Maig. 20-22.30 h

Visita: crim aL museu
Museu del Mar. 21 h / Preu: 4/2 €

Dia 18
fira aLiments artesans
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

ruta inDiana+ can 
Font+DaiQuiri (Fr)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip. 
Oficina Turisme. Preu: 5 €

jarDins: “histÒries De 
PEL·LÍcuLa”. Jardins de Santa 
Clotilde. 20.30 h Preu 5 € / 2,50 €

cLon festiVaL momo
Roca d’en Maig. 22.15 h

manu guiX quintet
Ermita de Santa Cristina. 22.30 h

Dia 19
fira aLiments
inDiana+can font. Museu 
del Mar. 10 h (esp) i 12 h (cat)

cantaDa D’haVaneres
Capella dels Sants Metges. 
18-20 h

nits D’estiu a can font
Museu del Mar. 21 h (català) / 
Preu: 5 €/ 2,50 €

sarDanes: principaL De 
LLoBregat. 
Plaça de la Vila. 22 h

nits De jaZZ. 
mathiLDe toussaint
Hotel Delamar. 22 h. 

Dia 23
trio tenDresse De L’amour
Església Sant Romà. 22 h

Dia 24
ruta inDiana + Daiquiri 
(gb) Museu del Mar. 18.30 h / 
Preu: 5 €

Visita: crim aL museu
Museu del Mar. 21 h / Preu: 4/2 €

fira aLiments artesans
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

Dia 25
ruta inDiana + Daiquiri 
(Fr) Museu del Mar. 18.30 h / 
Inscrip. Oficina Turisme. Preu: 5 €

jarDins: “histÒries De 
PEL·LÍcuLa”. Jardins de Santa 
Clotilde. 20.30 h /reu 5€ / 2,50 €

recitaL LÍric

Ermita Santa Cristina. 22.30 h

Dia 26
ruta inDiana + can font
Museu del Mar. 10 h (castellà) i 
12 h (català)

nits D’estiu a can font 
Museu del Mar. 21 h (català)
Preu: 5 €/ 2,50 €

coBLa meDiterrània
Plaça de la Vila. 22 h

nits De jaZZ
rossi & Leiton Duo
Hotel Delamar. 22 h. 

Dia 27
Visita guiaDa cementiri 
inDians
Cementiri Municipal. 21 h

Dia 30
espectacLe aL carrer
Plaça Pere Torrent. 21-22 h

concert gospeLsons
Església Sant Romà. 22 h

Dia 31
ruta inDiana + Daiquiri 
(gb) Museu del Mar. 
18.30 h. Preu: 5 €

Visita: crim aL museu
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

Big Bang De BLanes
Església Sant Romà. 22 h
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festes majors:

- santa susanna, del 9 al 14
- maLgrat DE mar, del 10 al 19
- torDEra, del 14 al 26
- PinEDa DE mar, del 23 al 29
- PaLaFoLLs, del 7 al 10 
de setembre. (Consultar la 
programació a les pàgines 
especials)

Dia 9
pineda de mar
arts D’estiu : DaViD BisBaL
A les 22 h. Espai Arts d’estiu 
(carrer Sant Joan, 31)

DeL 7 a L’11
tordera
torneig BitLLes a La fresca 
2017. A les pistes del Parc de la 
Sardana. De 20 a 24 h

Dia  11
calella
actuació per a La mainaDa 
a càrrec De festamúsic, 
amb l’espectacle Piruleta Màgica, 
dins la 30a edició. 17 h, al passeig 
de Manuel Puigvert.

actiVitat poeticomusicaL: 
Versions BoB DYLan, a 
càrrec del grup Grushenka. Dins 
la programació NEC’17. Gratuït.
21 h, al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça (Església, 1).

concert DeL eBro aL 
DanuBio, amB BarceLona 
gipsY BaLKan orchestra 
(bgKo). Dins la programació de 
NEC’17. 22 h, al Far.

tordera
conferÈncia a la Biblioteca 
amb el tema: “Prudenci Bertrana 
i les seves relacions amb 
Tordera”, a càrrec de Xavier 
Sanjuan. A les 19:30 h.

auDició De sarDanes amb la 
Principal de Banyoles. A la plaça 
de l’Església. A les 22 h.

palafolls
gimcana nocturna amB 
cotXe. Sortida a la gespa del 
Casal d’Avis, a les 21h.

Dia 12
calella
VÒLei pLatja caLeLLa, 10è 
memoriaL jorDi Bachs De 
VÒLei pLatja. 11 h, a la zona 
esportiva.

reVetLLa popuLar. 20 h, al 
passeig de Manuel Puigvert.

pineda de mar
concert De cantautors
A les 21h al Pati Can Comas

reVetLLa popuLar a.VV. 
unió De poBLenou
De les 08 a les 02 h. A Cal Vedat

festa infantiL, festa De 

L’escuma i casteLL infLaBLe 
a.VV. can moré. 
De les 10 a 11 h a la plaça de Can 
Moré

reVetLLa popuLar a.VV. 
can moré. De les 21 a 02 h a la 
Plaça de Can Moré

tordera
pLantaDa De teLescopis al 
pàrquing del darrere del Parc 
Prudenci Bertrana. Observació de 
la Lluna i Júpiter. Cal portar sopar, 
cadira i roba d’abric. A les 21 h

BaLLs traDicionaLs a la 
plaça de l’Església, a càrrec de 
Ameba. De 22 a 24 h

palafolls
festes De mas carBó.

DeL 12 aL 15
tordera
festa De La urBanitZació 
niàgara parc.

Dia 13
calella 
auDició De sarDanes a 
càrrec de Punt Cat Cobla. 19.30h, 
al passeig de Manuel Puigvert.

pineda de mar
sarDanes. A les 19.30 h. A la 
plaça Les Mèlies

palafolls
festa De mas carBó i festa 
De santa maria

Dia 14
calella
reVetLLa D’agost. Ball amb el 
grup Premium. 21.30 h, a la plaça 
de Catalunya.

tordera
concert  i Barraques aL 
miraDor. 
A les 23.30 h. Nit jove a la plaça 
de l’Església.

palafolls
festa De santa maria

Dia 15
calella
haVaneres amB neus mar. 
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert

pineda de mar
campionat De tripLetes 
formaDes
Lloc: Pistes de Pinemar

arts D’estiu: eLs amics De 
Les arts & gossos
A les 22 h. Lloc: Espai Arts d’Estiu 
(carrer Sant Joan, 31)

palafolls
festa De santa maria

Dia 16
calella
curs D’ensenYament De 

BaLLar i repartir sarDanes
18 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

pineda de mar
BaLL D’estiu. De les 19.30 a les 
22 h. A la plaça d’Espanya

Dia 17
calella
De 18 a 1 h, al passeig de 
Manuel Puigvert, reVetLLa 
De L’associació teatre 
soLiDari De caLeLLa atsoc:
 
 - 18 h, pintacares solidari i 
aeròbic.
 - 20 h, actuacions.
 - 21 h sopar solidari

(anticipat 8 € / mateix dia 10 €) 
atsocalella@gmail.com

 - 00.30 h aproximadament. 
En finalitzar les actuacions, 
sorteig solidari de productes 
cedits per comerços i 
empreses col·laboradores.

Dia 18
calella
actuació per a La mainaDa 
a càrrec d’Oh Events. 
17 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

concert temes propis i 
Versions, amb Hugo i Arnau. 
Dins la programació de NEC’17.
 A les 22 h, al Far.

pineda de mar
taLLer infantiL: mini 
àLBum De La BiBLioteca
A càrrec de Jessica Hinostroza
18 h. A la Biblioteca Poblenou

arts D’estiu: the originaL  
BLue Brothers BanD
A les 22 h. Espai Arts d’Estiu 
(carrer Sant Joan, 31)

tordera
auDició De sarDanes
Amb la Cobla Baix Empordà, a la 
plaça de l’Església.
A les 22 h

Dia 19
calella
reVetLLa De sant LLop
De 17 - 2.30 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

- 17 a 19 h, activitats infantils.
 - 19 h, berenar per a la 

mainada.
- 19 h, cercavila dels timbalers 

d’udols de foc amb motiu de 
la celebració de la revetlla de 
Sant Llop.

 - 19.30 h, mini correfoc infantil 
amb bengales.

 - 20 a 2.30 h, música en viu.
 - 21 h, sopar popular. 

pineda de mar
fira DeL Disc

Tot el dia a la plaça Les Mèlies.

La petita D’estiu: “LanDrY, 
eL rumBero” 
A les 19 h al Pati de Can Comas.

reVetLLa popuLar  a.VV. 
BeLLamar. De les 20 a les 24 a 
la plaça d’Orient

reVetLLa agrupació LocaL 
DeL psc. A les 22 h a la plaça 
Biblioteca (Poblenou)

Dia 20
calella
auDició De sarDanes a 
càrrec de la Cobla Sant Jordi.
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

pineda de mar
sarDanes.

A les 19.30 h. A la plaça Les 
Mèlies

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

arts D’estiu: muchachito 
& chamBao
A les 22 h. Espai Arts d’Estiu 
(carrer Sant Joan, 31)

Dia 22 
calella
concert De VioLÍ a càrrec 
dels germans Cubarsi. 21 h, al 
pati de la Biblioteca.

Dia 23
calella
curs D’ensenYament 
De BaLLar i repartir 
sarDanes. 18 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

Dia 24
pineda de mar
Lecturant: Un restaurant 
per passar-t’ho bé, 
gaudint d’endevinalles, 
embarbussaments i altres arts 
culinàries. A partir de 6 anys. A 
les 18 h. A la Biblioteca M. Serra 
i Moret

Dia 25
calella
hora DeL conte amB 
“nÒmaDa”. 
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

concert amB roger mas. 
Dins la programació de NEC’17.
A les 22 h, al Far.

pineda de mar
arts D’estiu: jorge BLas
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A les 22 h. Espai Arts d’Estiu 
(carrer Sant Joan, 31)

palafolls
festa De sant genÍs

Dia 26
calella
regata DeL maDuiXot i 
finaL DeL trofeu maresme 
De VeLa. 
10 h, al Club Nàutic Calella.

presentació reVeL reggae 
fest. 12 h, a l’annex del Camp de 
Futbol de Mar.

proVa DeL circuit 
“maresme 5K”. 
20 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

reVetLLa popuLar
21 h, al carrer de Balmes 
(Església-Jovara).

pineda de mar
arts D’estiu: jaraBe De 
paLo. A les 22 h. Espai Arts 

d’Estiu (carrer Sant Joan, 31)

palafolls
festa De sant genÍs

Dia 27
calella
auDició De sarDanes a 
càrrec de la Cobla La Principal del 
Llobregat. 19.30 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

pineda de mar
Teatre. “El Florido Pensil”. A 
càrrec de la Companyia del 
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19 h. A la Sala Gran CCR

Dia 30
calella
curs D’ensenYament 
De BaLLar i repartir 
sarDanes. 18 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

eXposicions caLeLLa

- 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.
Horari: de dimarts a dissabte de 
18 a 21 h. Diumenges i festius 
d’11 a 14 h. Preus: visita normal 
2 €. Visita reduïda 1 €. Consulteu 
preu de grups al 93 769 51 02. 

- 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. Horari: de 
dimarts a dissabte de 18 a 21.30 
h. Diumenges i festius d’11 a 14 
h. Preus: entrada gratuïta.

- Museu del Turisme (c. Sant 
Pere, 122-140) Fins al 15 de 
setembre. eXposicions 
fotogràfiques “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. 
Horari: de dimarts a dissabte de 
17 a 21h. Diumenges i festius 
d’11 a 18 h.

- centre D’interpretació 
DeL far De caLeLLa (carretera 
N-II, km 666) Horari: de dimarts 
a diumenge de 17 a 21 h. Preus: 
visita normal 2 €. Visita reduïda 
1€. Consulteu preu de grups al 
93 769 51 02. 

- refugi antiaeri DeL parc 
DaLmau (Parc Dalmau)
Horari: de dimarts a diumenge 
de 17 a 21 h. Preus: visita 
normal 1 €. Visita reduïda 0,50€. 
Consulteu preu de grups al 
93 769 51 02. 

- capeLLa De sant quirZe i 
santa juLita
Horari: dijous de 17.30 a 20 h. 
Diumenge d’11 a 13 h. Preus: 
entrada gratuïta.

eXposicions pineDa De mar

Del 17 de juny al 17 de setembre

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.
Dijous i divendres de 18 a 20.30 
h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 18 
a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h
Lloc: Fundació Tharrats

BiBLioteca m. serra i 
moret 

De l’1 al 25 d’agost, Biblioestiu. 
Gaudeix d’un espai de lectura 
a l’aire lliure. Passatge de les 
bibliotecàries. Totes les tardes 
de 18 a 20 h. (si el temps ens 
acompanya).

De l’1 al 31. eXposició 
DocumentaL “aprofitant 
eL temps LLiure”. Segona 
planta.

De l’1 al 31 d’agost. Viatja amB 
eL passaport D’en gÈnius! 
Vine a buscar el teu. Llegir té 
premi.

Cada dilluns, de 18 a 19 h. 
taLLer BiBLiotecari/a per 
un Dia. Cal inscripció prèvia. 
Activitat pensada a partir dels 
8 fins als 12 anys per conèixer 
per dins el món dels llibres i de 
la biblioteca. Si sents curiositat, 
apunta’t.

Del 30 d’agost al 10 de setembre. 
eXposició DocumentaL 
“Dia internacionaL De La 
soLiDaritat”. Segona planta.

BiBLioteca poBLenou 

Fins al 21 d’agost
eXposició: 75è aniVersari 
DeL naiXement D’isaBeL 
aLLenDe. 

Finsa al 31 d’agost 
eXposició: 13 D’agost 
75 anYs De L’estrena De 
La PEL·LÍcuLa “bambi”. 
Coincidint amb el 75è aniversari 
d’aquesta producció de Walt 
Disney, posem a la vostra 
disposició obres del productor 
en diferents versions, formats i 
llengües per a tornar-ne a gaudir 
(llibres infantils, dvd, llibres de 
cinema, monogràfics).

setemBre
Dies 9, 10 i 11

actes reLacionats amB 
La DiaDa nacionaL De 
cataLunYa: marxa de torxes, 
ofrenes florals, sardanes, actes 
institucionals…

segona quinZena
calella
festa major i fira De 
caLeLLa i L’aLt maresme
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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
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tRANsPORts PÚblIcs - TRENS

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.42 16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.39 20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.29 07.33 07.36 07.39 07.46 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

09.00 09.04 09.07 09.10 09.15 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.59 11.03 11.06 11.10 11.16 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.59 13.03 13.06 13.10 13.16 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.58 15.02 15.05 15.09 15.15 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.59 17.03 17.06 17.09 17.15 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.59 19.03 19.06 19.09 19.15 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.56 21.00 21.03 21.06 21.12 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS dE SETMANA I FESTIUS

CAPS dE SETMANA I FESTIUS

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

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

TORdERA (SERvEI DIüRN) - MALgRAT dE MAR

CALELLA                 PINEdA dE MAR   

TORDERA MALGRAT DE MAR

Farmàcia vENdRELL 
C. Ral, 84 bis.  
Tel: 93 764 06 55

Farmàcia dE TIBURCIO 
C. Romero de Torres, 3-5
Tel: 93 764 21 41

Farmàcia MARCOvAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 93 764 09 92

Farmàcia MATEOS 
C. Emili vendrell, 6
Tel: 93 764 04 55

Farmàcia LUCEA
C. Amadeu vives, 20
Tel: 93 765 08 75

Farmàcia vON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23

Farmàcia vILAdEvALL
C. Carme 27
Tel.: 93 761 01 46

Farmàcia JUAN
Pge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19

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

Farmàcia LLANSó
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04

Farmàcia TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87

Farmàcia ARNIgES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79

PuNts dE dIstRIbucIó dE LA MARINA

CALELLA MALgRAT

PALAFOLLS

TORdERA

PINEdA dE MAR

SANTA SUSANNA

 1 FARMàCIA ÁNgEL 
       M. MELA JAMBRINA 

c. balmes
 2 CAPRABO

c. sant Joan
 3 FRANkFURT LA RIERA

Riera capaspre
 4 CAPRABO

c. turisme
 5 CREU gROgA

c. sant Jaume
 6 EL TALL

c. Església

 1 FARMàCIA CARLOS 
       JUAN PEñA

c. Joan Maragall
 2 FARMàCIA ENRIqUE 
       TORRUELLA

c. Girona
 3 PASTISSERIA gUTIÉRREz

c. del carme
 4 CAPRABO

Av. del carme
 5 REST. ESTANy

c. de l’Estany
 6 XALOC MALgRAT

c. del Mar

 1 BENzINERA gALP 
ctra. Accés costa brava

 2 CASAL dELS AvIS
Av. costa brava

 3 BAR EL CAFè dE 
       PALAFOLLS

c. Francesc Macià

 4 FARMàCIA SOLÉ
Av. Pau casals

 5 OUTLET PERFUMS
c. Major

 1 MILAR TORdERA 
camí Ral

 2 gABIMEdI
Pl. lluís companys

 3 BAR SAkkARA
camí Ral (cantó del dia)

 4 XUXES
Pl. de la concòrdia

 1 BENzINERA EvOLUTION
N-II

 2 CAPRABO
Pl. Espanya

 3 XALOC PINEdA
c. dr. bartomeu

 4 FARMàCIA ELdA LLOBET      
        ALONSO

Av. Mediterrani
 5 FRANkFURT LA RIERA

Av. de la Hispanitat
 6 FARMàCIA F. COSTA 
       PERICH

Pl. de les Mèlies

 1 AJUNTAMENT 
Pl. catalunya

 2 CENTRE SUSANNA
ctra. N-II, km. 673

CALELLA

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

Farmàcia NOgUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel: 93 769 47 54

Farmàcia MELA 
C. Balmes, 151
Tel: 93 766 14 98

Farmàcia CASTELLS 
C. Bruguera, 226
Tel: 93 769 11 70

Farmàcia NOè
C. Església, 116
Tel: 93 769 07 91

Farmàcia COLóN
C. Jubara, 11, 08370, Calella
Tel: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55

Farmàcia BAdIA 
C. Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29

Farmàcia vIvAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97

Farmàcia COSTA 
C. de Mar, 14A
Tel: 93 762 31 87

Farmàcia ALBA 
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel: 93 762 25 38

Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel: 93 769 27 77

Farmàcia v. SEgARRA
 C. Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 93 762 69 79

Farmàcia SETó 
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05

Farmàcia gARBÍ
C. Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05

Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

PINEDA

agost - Setembre

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

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
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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

venc climatitzador 
evaporatiu
utilitzat només un estiu - 90 €
tel. 650 889 558.

Scooter elèctric
Venc scooter elèctric marca
libercar urban. Molt poc ús.
Preu: 550€. tel. 620 049 619

Bressol marca Micuna
Amb barana corredissa i dues 
alçades possibles de somier. Es 
regala matalàs. Molt bon estat. 
85€ negociables. 600 768 238. 

venc Wii
Wii en perfecte estat, amb dos 

comandaments amb funda + u 
draw i 11 jocs 150€. 
contacte: 661 141 249 (tarda)

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. 600 768 238. 

Patins en línia
Nous, dins del embalatge. 25 €. 
Extensibles de la mida 34 fins a la 
37, ideals per aprendre. Preu: 
contacte: 660 08 90 90 Ws.
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ENTREvISTA A PERE dOMèNECH (DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ EL RUSC DE TORDERA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT)
INTEL·LECTUAL)

“En 40 anys, El Rusc s’ha adaptat a les necessitats de 
les persones amb discapacitat”

pere domènech, director d’el rusc de tordera

La Comunitat el rusc en una foto de grup. Foto: el rusc   Un dels esports que més practiquen és el bàsquet. Foto: el rusc Èxit al concert de Gospel Viu. Foto: el rusc

ALMUdENA MONTAñO

La comunitat El Rusc de Torde-
ra celebra enguany els 40 anys de 
vida. Fundada l’any 1977 pel doc-
tor Joan Pujol, és una fundació 
sense ànim de lucre, per a persones 
amb discapacitat intel·lectual que 
pertany a la Federació Internacio-
nal l’Arche de Jean Vanier. El seu 
director, Pere Domènech, porta 
gairebé vint anys al capdavant.

La principal missió del Rusc és 
oferir a les persones amb discapa-
citat intel·lectual un lloc de vida i 
treball digne on puguin trobar es-
tabilitat i benestar personal. 

Com va néixer la Fundació?
La comunitat la va fundar el ma-
trimoni Joan Pujol i Teresa Mo-
rell, els quals tenien un fill, en 
Joan, amb síndrome de Down, 
qui ha mort fa només uns me-
sos i que ha inspirat un model 
de vida comunitària i familiar. 
Actualment El Rusc és gestionat 
pel Patronat de la Fundació que, 
de manera decidida, responsable 
i gratuïta, ha fet possible que El 
Rusc sigui el que és ara i del que 
ens sentim plenament orgullosos.

I ho porteu a terme a la casa pai-
ral...
La comunitat va néixer a Torde-
ra a la casa pairal del Rusc, és un 
lloc increïble en un entorn natural 
molt bonic. Aquesta casa va ser la 
primera llar residència de les tres 
que tenim i actualment és el Centre 
Ocupacional, a més de ser un lloc 
de trobada i espai de la comunitat. 

A quanta gent ateneu?
Actualment hi ha 31 persones 
en el Centre Ocupacional, de les 
quals 25 viuen en les tres residèn-
cies de la Fundació.

Què és el que ha canviat en 
aquests 40 anys de vida del Rusc?
Ha canviat el Rusc i ha canviat la 
societat. En 40 anys el Rusc s’ha 
adaptat a les necessitats de les per-
sones amb discapacitat, amb més 
estructura, voluntaris i professio-
nals, però el que no ha canviat és 
la nostra filosofia on la persona és 
el centre de la vida comunitària.

Quines activitats porteu a terme 
al Centre de Dia?
La casa del Rusc és el que ano-
menem el Centre Ocupacional i 
funciona de nou del matí a cinc 
de la tarda. Cada dia les nostres 
persones hi arriben amb les nos-
tres furgonetes per fer les activi-
tats. Hi ha un equip de 8 perso-
nes entre educadors i voluntaris. 
Les activitats que es fan són tant 
a nivell esportiu, amb piscina i 
bàsquet, com terapèutiques, amb 
l’equinoteràpia i el teatre, així com 
de rehabilitació i manuals. Tenen 
cura de l’hort, fem ceràmica, bi-
juteria, a més de fer moltes acti-
vitats comunitàries i participar de 
manera activa en la vida del poble 
de Tordera i de les seves entitats. 

Posi’m algun exemple.
De manera especial, cal destacar 
el programa que es fa a Ràdio 
Tordera cada mes i la col·labora-
ció del punt Òmnia de Blanes que 
permet fer el Taller d’Informàtica. 
A més de moltes persones volun-
tàries que ajuden i hi col·laboren.

Trobeu moltes millores de com-
portament en les persones que 
realitzen les activitats al Centre 
de Dia?
Les persones milloren per dife-
rents motius, però és evident que 
el Centre Ocupacional és un lloc 

que permet les relacions positives, 
tenir cura i aprendre noves habi-
litats, tenir espais on les relacions 
són importants i fer activitats 
amb sentit. Les persones se sen-
ten bé i útils, i, sobretot, estimats. 
Naturalment que hi ha dificultats 
i el Centre Ocupacional permet 
ser un lloc on treballar-les.

A banda del Centre de Dia, on 
ateneu a una trentena de perso-
nes, també compteu amb tres 
llars on hi viu gent amb necessi-
tats especials. Quines són aques-
tes llars?
La Llar és el cor de la Comunitat, 
és “la casa” de la persona i tenim 
molta cura de que hi hagi espais 
familiars, agradables i dignes. És 
per això que les cases són de po-
ques persones. La Llar el Brunzit 
té 10 persones, la Llar El Petit 
Príncep té 9 persones i la darrera 
Llar que anomenem el Lledoner 
és de 6 persones. Totes elles es-
tan ubicades en el nucli urbà de 
Tordera, fet que permet aquesta 
interacció mútua entre nosaltres i 
el poble i que dona sentit al nostre 
model de vida comunitari.

Aquest any heu obert la tercera 
llar, Lledoner, que és una resi-
dència per a gent gran. 
La tercera llar que hem obert el 
novembre del 2016 és un gran 

repte de continuïtat de la vida de 
la persona, on acollir la vellesa i 
que la persona pugui continuar 
dintre de la comunitat amb tot el 
suport que necessiti. 

Quanta gent hi treballa a l’enti-
tat?
A el Rusc hi ha un equip humà 
amb més de 50 persones entre 
voluntaris i treballadors, a més 
d’una gran xarxa d’amics i entitats 
que donen suport al projecte i el 
fan possible. 

També hi ha estrangers que es-
tan amb vosaltres una tempo-
rada com a voluntaris. Com és 
aquesta experiència?
La Fundació pertany a la Federa-
ció Internacional de l’Arca de Jean 
Vanier i, des del seu inicis, volun-
taris d’arreu del món venen a el 
Rusc. Fan estades d’entre tres me-
sos i un any. Aquest voluntariat és 
molt important en la vida comu-
nitària, ja que aporta una riquesa 
humana i de relació extraordinà-
ria. És una experiència de vida i 
un intercanvi de gran qualitat. 
Viuen a les nostres llars i ajuden 
i donen suport a les tasques de la 
vida diària i d’acompanyament a 
les persones amb discapacitat.

Com són les relacions amb al-
tres associacions?

Un dels reptes fonamentals del 
Rusc és fer relacions amb altres 
entitats. Participem de manera 
activa a través d’intercanvis de la 
Federació de l’Arca amb altres co-
munitats i centres d’altres països. 
Intentem ajudar i col·laborar amb 
altres centres del nostre entorn i, 
sobretot, participar en les entitats 
de Tordera, el teatre, l’esport, la 
cultura...i en totes les activitats 
que s’organitzen en la vida de po-
ble i de parròquia. Amb l’Asso-
ciació Kedem de Blanes, on fem 
bàsquet, i amb el moviment Fe i 
Llum també de Blanes hi tenim 
una gran relació i amistat.

El 7 d’octubre és l’acte central 
del 40è aniversari del Rusc. 
Quines activitats heu previst per 
commemorar-ho?
L’acte central serà la celebració i el 
dinar que farem el dia 7 d’octubre 
a El Rusc, on esperem retrobar 
gran part de les persones que han 
passat pel Rusc aquests darrers 40 
anys. Pensem que serà molt bonic 
i emotiu, és una forma de donar 
les gràcies a tantes persones que 
han fet possible El Rusc.

Els actes ja van començar fa uns 
dies amb un concert de la coral 
Gospel Viu. Com va anar?
El Concert al Teatre Clavé de Tor-
dera del grup Gospel Viu ens ha 
permès celebrar cantant els 40 
anys. Ha estat molt emotiu i hem 
rebut l’estimació de la gent vers 
les persones del Rusc. Des d’aquí 
vull donar de nou gràcies a tots el 
membres del grup i especialment 
al director Moisès Sala pel seu su-
port. L’altra activitat que ja hem 
fet ha estat la Cantada de la Coral 
de Nens de l’Escola Sant Josep de 
França a l’església de Tordera, que 
també va ser molt bonica.

El 16 de setembre celebreu un 
Torneig de Bàsquet també amb 
motiu dels 40 anys d’història.
L’esport és un altre espai impor-
tant pel El Rusc. El bàsquet és 
una activitat que es fa tot l’any 
amb Kedem i, conjuntament 
amb el Bàsquet Tordera, organit-
zarem aquesta diada a la que us 
hi esperem! yy 


