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NO tiNC pOr
El Maresme es va solidaritzar 
amb les víctimes dels 
atemptats de Barcelona i 
Cambrils amb minuts de 
silenci i la suspensió de les 
activitats festives.

Aquest estiu han estat de festa Santa Susanna, Malgrat de Mar, Tordera, 
Pineda de Mar i Palafolls

Milers de persones van omplir Barcelona. Foto ANC

Jornada de portes obertes a Pineda de Mar abans de començar les classes. Foto Yoyo

L’escola Salicrú de Calella afronta el darrer curs. Foto Joan Maria ArenazaConcert de Festa Major 2016. Foto Yoyo

Performance de presentació. Foto Anna Ortega

La manifestació de la ‘Diada del Sí’ va reunir prop d’un milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, i va es-
devenir un clam en favor de la campanya pel ‘sí’ a la independència en vistes al referèndum de l’1 d’octubre. 
Més informació a la pàgina 3

Pineda de Mar ha creat una Co-
ordinadora d’Entitats. L’objectiu és 
unir totes les associacions culturals, 
socials i esportives del municipi 
sense ànim de lucre, per tal que pu-
guin donar a conèixer, de manera 
conjunta, les seves activitats. pàg. 11

Pineda ha començat el curs 2017-18 amb la posada en servei del nou edifi-
ci del tercer institut. Després de molts anys a les aules de la plaça d’Orient, 
la comunitat educativa ja disposa d’un espai llargament reivindicat. A Ca-
lella, les obres de la nova escola Salicrú a la fàbrica Llobet-Guri, s’acabaran 
el mes de febrer. A Tordera, es continua treballant en els nous mòduls de 
l’institut Tordària. pàg. 5

Com cada setembre, la ciutat de Cale-
lla celebra la seva Festa Major i la Fira 
de Calella i l’Alt Maresme. Són jorna-
des carregades d’activitats lúdicocul-
turals i esportives amb l’objectiu de re-
unir a la família i els amics i portar la 
gent de l’entorn a la ciutat.  pàgs. 15-17
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paLaFOLLs
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Taxis 93 767 85 71
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Música i dansa en el pregó 2017. Foto Yoyo

PALAfOLLS

Palafolls ha dedicat el pro-
grama de Festa Major a la Ram-
bla de Barcelona. La imatge que 
apareixia a la portada era la de la 
quotidianitat del popular passeig 
barceloní, escenari dels atemptats 
de mitjans d’agost. A la portada, a 
més, s’hi podia llegir la llegenda: 
“Sense por, en pau”.

La primera tinenta d’alcalde, 
Dolors Agüera, destacava que 
“la portada ja estava dissenyada 
amb una altra imatge, però des-
prés dels atemptats, vàrem deci-
dir canviar-la i retre homenatge a 
Barcelona i la seva gent”.

Pel que fa a les activitats, 
“l’Ajuntament de Palafolls ha tor-
nat a confiar al teixit associatiu 
local l’organització del gran gruix 

de les activitats de la festa”, se-
gons apunta Agüera.

Així els Geganters de Palafo-
lls, els DiablesFolls, els Castellers 
de l’Alt Maresme, la Cobla de 
Palafolls, l’Esplai El Pas, La Co-
missió de Pubillatge de la nostra 
Vila, l’Associació de Puntaires o 
la Penya Barcelonista Josep Su-
nyol de Palafolls han col·laborat 
activament en aquesta festa po-
pular que vol involucrar, repre-
sentar i donar cobertura a tota la 
ciutadania.

La Festa Major d’enguany va 
tenir una prèvia amb la Trobada 
Gegantera, un primer concert del 
Guaita, la trobada de puntaires 
i una  botifarrada  el cap de set-
mana anterior a les jornades cen-
trals, del 7 a l’11 de setembre.

Encara abans del pregó, el di-
marts dia 5, s’estrenà una nova acti-
vitat. Es tracta d’un recorregut guiat 
pel centre de Palafolls resseguint el 
nucli històric i explicant l’evolució 
del poble des de l’antic camí Reial a 
l’arquitectura d’Isozaki.

El Pregó es va basar en una 
adaptació lliure del musical d’El 
llibre de la Selva. El pregó donà 
pas a 4 dies plens d’activitats per 
a totes les edats.  

L’Associació d’Agermanaments 
de Palafolls va mantenir els Sopars 
a la Fresca amb la representació de 
la multiculturalitat culinària dels 
diferents pobles agermanats amb 
Palafolls.

La pluja va deslluir alguns dels 
actes del dissabte 9. yy

palafolls recorda BarcelonaL’editorial
Impremta i llibertat

Durant el franquisme era il·legal difondre material imprès sense l’auto-

rització administrativa. Molts polítics que van protagonitzar la transició 

presumien d’haver “lluitat contra el franquisme”, cosa que feien, entre al-

tres formes, repartint pamflets, que llavors eren il·legals.

El problema era la impressió dels pamflets que s’havia de fer amb una “ci-

clostil” ben amagada per evitar que cap escorcoll policial la trobés.

Aquests darrers dies alguns polítics jubilats deuen haver recordat aventu-

res juvenils al veure de nou la policia escorcollant impremtes.

És comprensible que per aconseguir un canvi s’hagi d’anar contra les nor-

mes establertes. Així va passar amb les sufragistes britàniques per aconse-

guir el vot per a les dones o com amb en Nelson Mandela per acabar amb 

la segregació racial a Sudàfrica.  

Les lleis les fan les persones per servir a la societat. Amb el temps po-

den canviar si una majoria creu que ho han de fer i cap minoria ho 

ha d’impedir.  

El primer pas és votar per saber si realment hi ha majoria. yy
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La diada del “sí”
CATALuNyA

La manifestació de la ‚Diada 
del Sí‘ organitzada per Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i Òm-
nium Cultural ha congregat al 
voltant d‘un milió de persones al 
passeig de Gràcia i el carrer Ara-
gó de Barcelona, segons dades de 
la Guàrdia Urbana. Milers de per-
sones van ocupar el centre de la 
capital catalana des de quarts de 
quatre, formant un símbol de la 
suma, entre crits de “Votarem!”. 
La mobilització va esdevenir un 
clam en favor de la campanya pel 
“sí” a la independència en vistes 
al referèndum de l‘1 d‘octubre. 

La cruïlla entre dos dels prin-
cipals carrers de la ciutat de Bar-
celona es va convertir en un mo-
saic de colors, on van destacar 
les estelades i les senyeres, moltes 
penjades al coll com a capa. Els 
quatre braços de la ‚Diada del Sí‘ 
s‘han dividit en 48 trams, cadas-
cun corresponent a una comarca. 

DECLARACIONS

Jordi Sánchez, president de 

l‘Assemblea Nacional de Catalu-
nya (ANC) ha dit aquest 11-S als 
que busquen „desesperadament“ 
les urnes i les paperetes, en un 
missatge implícit a la Fiscalia i a 
la Guàrdia Civil, que les podran 
trobar l‘1 d‘octubre „a qualsevol 
col·legi electoral“. Ha estat una de 
les afirmacions de Sánchez en un 
discurs en què també ha afirmat 
que amb la convocatòria del refe-
rèndum Catalunya s‘ha declarat 

„insubmisa“ i ha „desbordat“ la le-
gitimitat „dels que volen preservar 
la indivisible unitat de la pàtria“. 

El president d‘Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart, s‘ha adreçat 
als manifestants de la ‚Diada del 
Sí‘ concentrats a la Plaça Cata-
lunya de Barcelona per assegu-
rar-los que el país es troba „en 
una cruïlla històrica“. Ha afirmat 
que els catalans han de triar l‘1 

d‘octubre entre „democràcia o 
repressió“ o entre „acabar amb el 
règim del 78 o ser una autonomia 
intervinguda per les clavegueres 
de l‘Estat“.

Cuixart ha afirmat que ara 
Catalunya disposa de „lleis pròpi-
es aprovades pel Parlament i ba-
sades en la defensa dels Drets Hu-
mans i en la legislació internacio-
nal“. També ha afirmat que l‘Es-

tat espanyol va „trencar el pacte 
constitucional“ l‘any 2010, per la 
qual cosa ara „el poble català diu 
que ells ja no tenen cap autoritat, 
perquè els seus tribunals han dei-
xat de defensar els interessos del 
poble català“.

CAMPANyA DE L’1-O

La manifestació de la Diada 
va acabar donant la benvinguda a 
la campanya pel sí al referèndum 
de l‘1 d‘octubre. Unes pancartes 
gegants verticals es van desple-
gar a la plaça de Catalunya on es 
podien llegir els lemes: ‚Hola nou 
país‘, ‚Hola Europa‘ i ‚Hola Repú-
blica‘. A més, els presentadors de 
l‘acte, els actors Quim Masferrer 
i Marta Marco van fer una crida 
a participar en els actes unita-
ris que es faran aquests propers 
dies. Just abans, el president de 
l‘ANC, Jordi Sánchez, havia ani-
mat els ciutadans a participar en 
la campanya. „El que hem fet des 
del 2012 té sentit si omplim l‘1-O 
amb milers de vots“. yy

«La mobilització va 
esdevenir un clam en 

favor de la campanya pel 
Sí a la independència»

«Jordi Cuixart (Òmnium) 
afirma que els catalans 

han de triar l‘1 d‘octubre 
entre “democràcia o 

repressió“»

Vista aèria de la manifestació.Foto aNC
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música, cava i molt sobre turisme. J.a. arenaza

the teasers. Foto Joan maria arenaza

degustacions i tallers. Foto Yoyo

ascensor del parc del castell. Foto Yoyo

MALgRAT DE MAR

L’ascensor inclinat del parc 
del Castell de Malgrat de Mar va 
realitzar el dilluns, 21 d’agost, 
el viatge número 1 milió. L’as-
censor va ser inaugurat el 23 de 
maig de 2010 i el primer dia ja va 
sumar 260 viatges. L’any que va 
fer més viatges va ser el 2014 amb 
148.739. 

L‘ascensor inclinat va ser un 
dels projectes inclosos en el Pro-

jecte d‘Intervenció Integral del 
Barri del Castell subvencionat 
amb la Llei de Barris, i que van 
finançar l‘Ajuntament de Mal-
grat de Mar i la Generalitat de 
Catalunya. Es va instal·lar per 
millorar l’accessibilitat del bar-
ri del Castell. L’obra de l’ascen-
sor inclinat la va portar a terme 
l‘empresa Elecnor S.A. i va tenir 
un cost d’1.200.000 euros. Les 
obres van tenir una durada de 7 
mesos i mig. 

L’any 2014 l’ascensor va fer 
411 viatges diaris de mitjana; el 
2015 en va fer 410; el 2016, 406; el 
2013 van ser 392; el 2011, 387; el 
2010, 383 i el 2012, 361. 

Segons les dades, el dia que 
l’ascensor inclinat ha fet més vi-
atges va ser el 24 de juny de 2013 
amb 634, seguit del 25 de juliol 
de 2014,  en aquest cas, coin-
cidint amb els Focs de Blanes, 
amb 632. yy

CALELLA

De nou, música, teatre, dansa 
i contes per a adults han omplert 
les nits dels divendres a la ciutat 
de Calella. L’objectiu, adaptar-se 
a tots els gustos i fer que tothom 
en gaudeixi. I és que amb el bon 
temps ve més de gust que mai 
sortir i aprofitar la fresca quan 
cau el sol. Si, a més, es pot gaudir 
de cultura i espectacle ben a prop 
de casa, l’èxit de la vetllada està 
assegurat. Tot plegat, a preus po-
pulars o gratuït, perquè tothom 
pugui gaudir-ne.

En total han sigut 12 propos-
tes repartides en deu nits d’estiu 
per passar-les a la fresca, tot gau-
dint de la cultura. Les actuacions 
s’han dut a terme en els llocs més 
emblemàtics de Calella com són: 
el Far, el pati de la Biblioteca, pati 
Escola Pia o la Sala Mozart. 

Entre els artistes i grups pro-
gramats hi havia: 

Jordina Biosca, Quimi Portet, 
Orquestra Simfònica Harmonia o 
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. 

Algun divendres es va haver 
de mirar al cel, perquè amenaça-
va pluja. Per exemple, el darrer 
concert programat, pel primer 
de setembre (The Teasers), es 
va haver de fer sota cobert quan 
inicialment s’havia programat a 
El Far.

En poques edicions, les Nits 
d’Estiu de Calella, ja s’han gua-
nyat un lloc en el programa 
d’activitats estiuenques de cale-
llencs i visitants. yy

CALELLA

Fruit d’un acord amb l’As-
sociació de Turisme de Calella, 
els dimarts 22 i 29 d’agost i 5 de 
setembre, de 19 a 21 h, el Museu 
del Turisme de Calella va oferir 
visites acompanyades de músi-
ca i una copa de cava. Una nova 
experiència per a calellencs i visi-
tants en el darrer tram dels mesos 
de més calor.

El Museu del Turisme de Cale-
lla proposa al visitant fer la volta al 
món en un museu, ja que s’explica 
des de la història dels primers viat-

gers i exploradors fins a l’actualitat 
més recent del sector. Ubicat a les 
instal·lacions de la Fàbrica Llo-
bet-Guri de Calella, el MUTUR és 
un modern equipament cultural 
que té com a objectiu mostrar de 
manera atractiva, didàctica i par-
ticipativa la història del turisme 
i els seus efectes socioculturals i 
econòmics a nivell global.

El Museu del Turisme ha re-
obert les portes aquest estiu des-
prés de romandre unes setmanes 
tancat per facilitar les obres de la 
nova escola Salicrú. yy

PALAfOLLS

La plaça de Poppi de Palafolls 
ha acollit aquest agost la I Nit de 
Tapes. Es tractava d’una iniciati-

va privada amb tallers, diversos 
pinxos i begudes per degustar,  
música i moda. La proposta va 
tenir una bona acollida. yy

L‘ascensor del Castell ja ha 
fet 1 milió de viatges 

Nits estiu Calella (NeC-2017) 

Vespres musicals al 
Museu del turisme

Nit de tapes
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Obres de la nova escola salicrú. Foto Joan maria arenaza Jornada de portes obertes a l’institut de pineda. Foto Yoyo

Un dels 14 espectacles que es van poder veue.Foto Yoyo

SANTA SuSANNA

Organitzat per LaGuàrdia Pro-
duccions, el festival va oferir els dies 
1 i 2 de setembre 14 microespecta-
cles d’entre 15 i 30 minuts en espais 
singulars de la Masia de Can Ratés 
com la torre de guaita o la piscina.  

 Es van poder veure diferents 
disciplines artístiques com teatre, 
música, titelles, dansa i circ. Micrò-
metre neix amb la voluntat de con-
vertir-se en un festival de referència 
al Maresme. 

L’alcalde de Santa Susanna, 
Joan Campolier ha destacat que 

“Santa Susanna té una tradició tea-
tral, iniciada l’any 2003 amb el Fes-
tival Shakespeare” i ha afegit que 
“el Micròmetre pot ser l’inici d’una 
nova i engrescadora etapa en l’àm-
bit cultural a Santa Susanna”.

Per Joan Gallart, director del 
festival, “és una proposta de tea-
tre de proximitat, el públic està al 
costat dels actors, pot veure la seva 
cara, pot sentir la seva respiració.” 

Cada sessió del festival costava 
3 euros, excepte la inaugural i les 
dues últimes de cada dia, que eren 
gratuïtes. yy

primer Festival 
Micròmetre

el tercer institut de pineda estrena edifici
ALT MARESME

El nou edifici del tercer insti-
tut de Pineda de Mar ha costat 4 
milions i acull a més de 260 alum-
nes d’ESO. El centre disposa de 31 
professors.

El tercer institut de Pineda es va 
crear el 2006 i fins ara havia estat en 
unes aules provisionals i en un edi-
fici de la plaça d’Orient, segons ex-
plica la seva directora, Pilar Tagua, 
“els dos primers anys van estar en 
unes aules cedides per l’ajuntament. 
El 2008 vàrem anar a les dependèn-
cies que hem ocupat fins a final del 
curs passat a la plaça d’Orient”.

Aquest curs hi haurà 3 línies 
de primer i segon d’ESO i dues, 
de tercer i quart. En aquest cen-
tre, de moment, no hi ha ensenya-
ments post obligatoris.

Segons Tagua, ara disposa-
ran de molt més espai i serveis, 
“fins ara hem aprofitat al màxim 
els pocs recursos que teníem. Ara 
millorem notablement les condi-
cions. Disposem de sala d’actes, 
que abans no teníem. Per fer edu-
cació física anàvem al pavelló. Ara 
ja disposem de gimnàs. Podrem 

dividir els alumnes en més grups 
perquè hi ha molts més espais”.

Pocs dies abans d’iniciar el 
curs 2017-2018 es va fer una jor-
nada de portes obertes, amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer les no-
ves instal·lacions a les famílies.

Els espais de la plaça d’Orient, 
un cop remodelats, seran utilit-
zats per l’escola d’adults.

CALELLA

El nou curs escolar comença 
a Calella pendents de les obres de 

la nova escola Salicrú que s’està 
construint a l’antiga Fàbrica Llo-
bet-Guri. Segons les previsions 
actuals, les obres estaran acaba-
des el proper mes de febrer. En 
aquell moment, la comunitat edu-
cativa i Ensenyament, decidiran 
quan es fa el canvi.

Les obres van ser adjudica-
des per 3’2 milions d’euros i han 
suposat una sèrie de canvis a 
la Fàbrica Llobet-Guri. La Sala 
Gran, per exemple, s’ha modifi-
cat. Abans de l’estiu, per facilitar 
els treballs, es va tancar unes set-
manes el Museu del Turisme, un 

equipament que aquest estiu ha 
funcionat amb tota normalitat.

La construcció d’un nou cen-
tre és una reivindicació històrica, 
tenint en compte l’estat de con-
servació de l’actual Salicrú.

TORDERA

L’institut Tordària continua 
en obres. Els treballs de la segona 
fase, segons fonts municipals, esta-
ran acabades el mes de novembre. 
Aquests mesos es combinaran les 
classes amb les obres, i per això, ja 
s’han pres les mesures adequades. 

Els nous mòduls es construei-
xen en un indret i després es tras-
lladen fins al lloc definitiu. L’esco-
la Serra de Miralles, també està 
en procés de renovació i millora.

CATALuNyA

El curs escolar que ha comen-
çat aquest 12 de setembre ho ha 
fet amb 2.700 alumnes més que el 
curs passat, i 5.514 docents més, 
4.714 per a les plantilles i 800 
substituts, una xifra que per pri-
mera vegada supera la del 2010, 
abans de les retallades. El nombre 
total d’alumnes és d’1.562.780. yy

La nova escola Salicrú de Calella estarà acabada el mes de febrer
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Concentració al passeig de mar de blanes. Foto Yoyo

tanques de formigó a Lloret de mar. Foto m.a. Comas

Final de la manifestació del 26 d’agost. Foto aNC

LA CRÒNICA - JOAN fERRER

Dijous 17 d’agost, minuts 
abans de les cinc de la tarda. Una 
furgoneta accedeix a la zona de 
vianants de la Rambla de Barce-
lona. El vehicle es posa en marxa 
a gran velocitat i comença a fer 
ziga-zagues en direcció al mar 
atropellant totes les persones que 
troba pel camí: infants, parelles, 
grups de turistes... de nombroses 
nacionalitats que en aquells mo-
ments passegen i gaudeixen de 
l’estiu en aquest emblemàtic in-
dret barceloní.

Inicialment es parla “d’atro-
pellament massiu” fins que es 
confirma oficialment que es 
tracta d’un “atac terrorista”, uti-
litzant el mateix mètode que en 

d’altres ciutats europees: un cot-
xe contra la multitud. 

A l’alçada del carrer Hospi-
tal (mural de Miró), el terroris-
ta abandona el vehicle i comen-
ça la seva fugida. Va ser localit-
zat i abatut quatre dies després 
a més de 40 quilòmetres de Bar-
celona. En la seva fugida mata 
un ciutadà a qui roba el vehicle 
i se salta on control policial a la 
Diagonal mentre feria un mos-
so d’esquadra.

Ciutadans anònims i treballa-
dors de la zona comencen a aten-
dre a les víctimes mentre s’inicia 
un gran desplegament de Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Urbana 
i Serveis d’Emergències Mèdi-
ques. Els hospitals de Barcelona 
es preparen per rebre desenes de 
persones. Molts treballadors que 
gaudeixen de les seves vacances 
es reincorporen a la feina. 

Es posa en marxa l’anomena-
da Operació Gàbia, i Barcelona 
queda “tancada”. Alguns ciuta-
dans no han pogut abandonar les 
rondes fins ben entrada la nit. 

Poques hores després, un 
turisme, atempta al passeig ma-
rítim de Cambrils (Tarragona). 
Tots els terroristes són abatuts 
per la policia.

A mesura que passen les ho-
res es relacionen aquests atemp-
tats amb l’explosió d’una casa 
d’Alcanar on hi havia més de 
cent bombones de butà. L’objec-
tiu dels terroristes era atemptar 
amb explosius en monuments de 
Barcelona, el que hauria generat 
una matança i unes destrosses, 
encara molt més importants.

CONSTERNACIó

A mesura que es coneixien 
detalls de la barbàrie, la societat 
catalana quedava consternada. 
Es van decretar tres dies de dol 
oficial i concentracions a les por-
tes dels ajuntaments pel diven-
dres dia 18 al migdia.

Les mesures de condol i de 
suport a les víctimes, però, van 
anar molt més enllà.

A Tordera, municipi on co-

mençaven els actes de la Festa 
Major, es van suspendre tots. A 
Blanes, que se celebrava la festa 
dels copatrons, també. Entre els 
actes previstos hi havia la cami-
nada popular Nit de Sant Bonós 
amb una participació de més de 
5.000 persones. A Lloret, també 
s’aturava tota l’activitat, el mateix 
que passava en d’altres municipis 
de la Selva, el Maresme i la resta 
de Catalunya.

Alguns dels actes es van recu-
perar una setmana després. D’al-
tres, cas de la caminada popular 
de Blanes, enguany no s’ha cele-
brat i a l’hora de la sortida, es va 
fer un multitudinari acte d’ho-
menatge i record a les víctimes.

SEguRETAT

Tot i que el nivell d’alerta an-
titerrorista s’ha mantingut en el 
nivell 4 sobre 5, s’han reforçat les 
mesures de seguretat, especial-
ment a Barcelona i a les poblaci-
ons turístiques.

A Lloret de Mar, per exemple, 
s’anunciaven diverses accions: es 
limitava l’ús de les pilones auto-
màtiques de diversos punts de la 
població, es col·locaven diversos 
blocs de formigó (New Jerseys) a 
les zones més concorregudes o a 
la nit, es tallava la circulació d’ac-

cés a l’avinguda Just Marlès des 
de l’avinguda Vila de Blanes.

 L’alcalde de Lloret de Mar, 
Jaume Dulsat, demanava “com-
prensió en aquests moments tan 
durs en els quals la col·laboració 
de tots és vital”.

Part d’aquestes mesures es 
van retirar uns dies després, però 
la resta es va mantenir “per raons 
de seguretat”.

A les zones de més concentra-
ció de gent d’arreu del país es va 
incrementar la presència policial.

gRAN MANIfESTACIó

El dissabte 26 d’agost, Catalu-
nya es va reunir a Barcelona per 
rebutjar els atemptats i defensar 
la Pau i la Convivència. També hi 
va haver una manifestació a Ri-
poll, població on residien bona 
part dels membres de la cèl·lula 
gihadista. Un dia abans, hi va ha-
ver una manifestació a Cambrils.

El lema de totes aquestes mo-
bilitzacions: “No tinc por!” yy

tots som Barcelona

«Els atemptats van provocar 
16 morts i més de cent ferits»

«La societat catalana ha 
demostrat una vegada més 

la seva solidaritat i el seu 
desig de viure en pau»

Commoció pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils amb un balanç de 16 morts i més de cent ferits
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L’esbart ruyra a shanghai. Foto e. ruyra

L’esbart joaquim ruyra 
viatge a la Xina

SuCCESSOS LLORET DE MAR

Caiguda mortal

investiguen una suposada violació

Cremen deixalles

els fets van passar al camí de ronda. Foto aCN

Hostal on haurien passat els fets. Foto aCN

L’incendi va generar molt fum. Foto bombers

Mor un jove austríac en caure 
d’un penya-segat a Lloret. El 
jove, de 21 anys, va caure des 
d’un penya-segat quan es tro-
bava al parc que hi ha al carrer 
Josep Tarradellas i va anar a pa-
rar al camí de ronda que porta a 

la platja de Fenals. Segons fonts 
de la investigació, la víctima es 
va precipitar daltabaix des d’uns 
10 metres d’alçada, per causes 
que es desconeixen. Els cossos 
mèdics no van poder fer res per 
salvar-li la vida. yy

Tres detinguts a Lloret per una 
suposada violació van ser alli-
berats dies després.  A mitjans 
d’agost, els Mossos d’Esquadra 
van detenir tres joves alemanys, 
d’entre 24 i 25 anys, per una pre-
sumpta violació a una turista de 

19 anys. Tres dies més tard, van 
quedar en llibertat, ja que existi-
en dubtes raonables sobre la cul-
pabilitat dels sospitosos, a causa 
de la inexistència de testimonis, 
els informes mèdics i l’actuació 
de la noia. yy

Un incendi crema deixalles en 
un abocador a Lloret de Mar. 
Segons els Bombers de la Gene-
ralitat, les deixalles van cremar a 
l‘interior d’aquest abocador, un 
recinte obert situat a la zona de 
Serra Brava. No hi va haver ferits 
ni es va haver de fer cap evacu-

ació. Sis dotacions terrestres i 
un mitjà aeri dels Bombers van 
treballar en les tasques d‘extin-
ció de l‘incendi. Unitats d‘ADF 
van controlar que les flames no 
s’acostessin a la massa forestal 
del voltant de l’abocador. yy

bLANES - ShANghAI

L’Esbart Joaquim Ruyra i la Co-
bla dels Sons Essencials han viatjat 
a la Xina representant Catalunya. 

És la primera vegada que un 
grup de Catalunya actua en el 28è 
Festival de Turisme de Shanghai, 
un esdeveniment que sol aplegar 
més de 9 milions d’espectadors.

L’esbart i la cobla ja havien ac-
tuat plegats en anteriors ocasions. 
La més recent va ser amb motiu de 

la Festa Major de Santa Anna, i la 
primera vegada va ser l’any 2012, 
quan van protagonitzar l’especta-
cle DAD.EXE: Dret a Decidir, Exe-
cutable sota direcció musical de 
Marcel Casellas i direcció artística 
i executiva d’Amunt Produccions.

L’expedició la formaven 40 
persones: 25 membres del cos de 
ball i tècnics de l’Esbart Joaquim 
Ruyra i 15 músics de la Cobla 
Catalana dels Sons Essencials. 
Durant la seva estada, van par-

ticipar en una trobada al Casal 
Català de Xangai.

Aquesta és la segona ocasió en 
què el grup blanenc viatja a Àsia 
després que l’any 2015 ja va repre-
sentar Catalunya al Festival Inter-
nacional de Corea del Sud. En els 55 
anys d’història amb què ja compta 
l’esbart, ja havia viatjat arreu d’Eu-
ropa i Amèrica, però fins fa dos 
anys no ho havia fet encara al con-
tinent asiàtic, on ara ha repetit des-
tinació amb localització a la Xina. yy
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Focs i Festes
bLANES

Jordi Roig, Joan Membrives i 
Jordi Masbernat han estat els fotò-
grafs guardonats en el 23è Concurs 
Focs i Festes de Blanes. En l’especi-

alitat de Focs Artificials, el treball 
de Joan Membrives ha guanyat el 
primer premi , i els autors dels dos 
treballs finalistes han estat Alicia 
Torras i Pep Barco. 

bLANES

Les dues jornades extraordi-
nàries de donació de sang que 
van tenir lloc aquest agost a 
Blanes han ultrapassat amb es-
creix les xifres que habitualment 
s’han donat en anys anteriors. 
Segons dades del l’organització, 
el Banc de Sang i Teixits de Gi-
rona amb el suport del Departa-
ment de Salut de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Blanes, un to-
tal de 233 persones es van oferir 
per donar sang els passats 16 i 17 
d’agost, quan la unitat mòbil es 
va instal·lar a Blanes. 

D’aquest total, 115 persones 
van poder donar sang, uns altres 
18 no ho van poder fer per di-
verses circumstàncies, i un cen-
tenar de voluntaris i voluntàries 
es van haver de derivar directa-
ment a la propera donació ordi-
nària que es farà a Blanes, que 
tindrà lloc aquest setembre, dies 
14 i 15 a la Biblioteca Comarcal. 
Des del Banc de Sang i Teixits de 
Girona s’ha agraït especialment 
tota aquesta gernació d’homes i 
dones que es van acostar al bus 
estacionat al Passeig de Mar. 

Les cues de persones esperant 
fora la unitat mòbil es van incre-
mentar sensiblement la tarda del 
dijous dia 18, tant bon punt es 

va saber la notícia de l’atemptat 
terrorista comès a Barcelona. Els 
oferiments per donar sang que 
s’estaven registrant arreu dels 
hospitals de Catalunya, i en es-
pecial a Barcelona, també es van 
reproduir a Blanes. 

En comparació a les dues 
jornades extraordinàries de do-
nació de sang que també es van 
fer l’any passat coincidint amb la 
primera quinzena d’agost a Bla-
nes, les xifres són espectaculars. 
Així, al 2016 van participar 79 
persones, de les quals 64 van po-
der donar sang i 15 van ser oferi-
ments que es van haver d’exclou-
re per diversos motius. 

Si extrapolem aquestes xifres 
amb les del 2017, el nombre de 
donacions s’ha doblat; 115 do-
nacions amb relació a les 64 del 
2016. Per la seva banda, quant a 
oferiments, 18 persones es van 

haver d’excloure per diversos 
motius després de fer la recollida 
de dades i exàmens previs que es 
fan sempre. Sumant-li a aquest 
nombre el centenar de volunta-
ris i voluntàries que també van 
acostar-se per participar i a qui 
es va derivar per a la donació de 
setembre, donen un total de 118 
oferiments, un 786,66% més que 
al 2016 o, dit d’una altra manera, 
s’han multiplicat per 12. 

Tant des del Banc de Sang i 
Teixits de Girona com des de la 
mateixa institució a nivell de Ca-
talunya s’ha agraït explícitament 
a totes les persones que després 
dels atemptats van omplir les sa-
les de donació. yy

LLORET DE MAR

Detenen una parella de Llo-
ret per extorsionar un empresari 
a qui reclamaven 100.000 euros 
per unes imatges sexuals. 

La Guàrdia Civil ha detingut 
a Alacant una parella resident 
a Lloret de Mar  per un delicte 
d‘extorsió i amenaces. Els detin-
guts haurien fet xantatge a una 
antiga parella de la dona que 
residia a aquesta ciutat del País 
Valencià. Ella va recuperar la 
seva confiança i van començar 
a tenir converses amb imatges 
i vídeos d’alt contingut sexual. 
Un cop va tenir el que volia, la 
dona i la seva actual parella (de 
52 i 55 anys respectivament) van 
demanar a la víctima 100.000 
euros per tal de no enviar a l’ac-
tual parella els vídeos i les imat-
ges. L’home, que és empresari, 

els va convèncer de rebaixar el 
preu del xantatge i de firmar un 
document on es comprometien 
a eliminar tot el material. Al 
final, els va preparar una reu-

nió trampa on hi havia també 
agents de paisà de la Guàrdia 
Civil. El jutge ha deixat la pare-
lla en llibertat provisional amb 
càrrecs. yy

premi Correfoc - Jordi masbernat

premi Focs i Festes - Joan membrives

premi Festa major - Jordi roig

Cues per donar sang en ple mes d’agost. Foto Yoyo

La detinguda entrant al cotxe policial. Foto aCN

Més donacions i oferiments 
de sang que mai

Detinguts per extorsió

«Aquest agost, les 
donacions s’han multiplicat 
per 2 i els oferiments per 12»

«A blanes, es pot donar 
sang el 14 i 15 de setembre 

a la biblioteca Comarcal»

En la categoria del Correfoc, l’obra guanyadora l’ha signat Jordi 
Masbernat, i els dos finalistes han estat Pau Roig i Joan Membrives. 

En les instantànies dels actes de la Festa Major el primer premi 
l’ha guanyat Jordi Roig, mentre que tant Josep Salip com Domingo F. 
Gómez han estat escollits finalistes.

El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Blanes amb el suport 
de l’AFIC, l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. yy
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pregó sobre patins a tordera

prova pilot de 
neteja del fons marí 

el mercat de la fruita i la verdura a la façana de l’ajuntament. Foto Yoyo

marc torra llegint el pregó. Foto Yoyo

deixalles localitzades al fons marí. Foto sin pasaje de vuelta

TORDERA

El jugador torderenc d‘ho-
quei patins Marc Torra ha estat 
el pregoner d‘enguany, el que ha 
suposat, segons Torra, “un orgull 
i una gran responsabilitat”.

Seguint amb la línia dels úl-
tims anys de reconèixer la tasca, 
el talent i els èxits dels torde-
rencs/ques que triomfen amb 
allò que fan, el pregó de la Festa 
Major de Sant Bartomeu 2017 va 
anar a càrrec del jugador torde-
renc d‘hoquei patins Marc Tor-
ra. Aquesta temporada, Torra ha 
aconseguit una fita històrica dins 
de l’esport que practica que cap 
altre jugador ha pogut fer: ha su-
mat quatre copes europees con-
secutives amb tres clubs diferents 
(Barcelona en dues ocasions, 
Benfica i Reus). Actualment juga 
amb el Reus Deportiu. 

Marc Torra juga de davanter 
i va començar la seva carrera es-
portiva al Club Patí Tordera, on 
va debutar amb 15 anys a la mà-
xima categoria estatal de l’ho-
quei (Divisió d‘Honor). La seva 
trajectòria va continuar a Lloret 
i Vic. Al 2010 va fitxar pel primer 

equip del FC Barcelona on va 
proclamar-se campió d‘Europa 
dues vegades. 

Fa dos anys va provar sort 
amb l’hoquei portuguès amb 
l‘equip del Benfica, on va sumar 
un altre títol europeu i aques-
ta temporada ha aconseguit el 
quart consecutiu amb el Reus 
Deportiu. 

Torra va explicar en el seu 
pregó les seves vivències a la Fes-
ta Major del poble i també va cen-
trar una part del seu discurs en 
el món de l’esport, com no podia 
ser d’una altra manera.

VíDEO MAPPINg 

Per primera vegada durant 
la Festa Major de Tordera es va 
projectar un vídeo mapping a la 
façana de l‘ajuntament.

El vídeo mapping és una 
tècnica audiovisual utilitzada 
per projectar imatges i objectes 
virtuals de dues o tres dimensi-
ons sobre qualsevol tipus de su-
perfície, gràcies a un programa 
especialitzat. Un dels propòsits 

d‘aquesta tecnolgia és interec-
tuar i encaixar determinades 
imatges i sons damunt la super-
fície de l’edifici. 

El video mapping comptà 
amb diversos elements del poble i 
de la Festa Major. També hi va ser 
molt present Prudenci Bertrana.

PubILLA I hEREu

La Pubilleta de Tordera 2017 
ha estat Ariadna Ros Carmona; 
l’Hereuet, Llorenç Lluís Roig 
Pasqual; la Pubilla, Martina 
Vallicrosa Pou i l’Hereu, Joan 
Figueras.

Enguany, per segona vegada, 
hi ha hagut un piromusical. No 
han faltat a la cita els balls, la 
cursa del cos, les activitats espor-
tives, les barraques, el cercatas-
ques i molts altres elements, que 
demostren la vitalitat de Tordera 
en unes dates com aquestes.

El programa es va haver de 
modificar arran dels tres dies 
de dol oficial que es van decre-
tar amb motiu dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils. yy

SANTA SuSANNA - MALgRAT

Aquest setembre s’ha dut a 
terme una neteja del fons marí en 
dues platges de Santa Susanna i 
Malgrat de Mar. 

Un equip de set submarinistes 
va fer tres immersions i va reco-
llir els residus que es van trobar 
fins a 200 metres mar endins. 
Es va localitzar tot tipus de ma-
terial: llaunes, bateries de cotxe, 
carregadors de mòbils i una capa 
visossa formada per restes de to-
valloletes d’un sol ús. 

Carla Pérez, secretària de 

l’Associació Sin Pasaje de Vuelta, 
explicava que l’objectiu era “re-
collir les deixalles i conscienciar 
la gent que objectes com llaunes 
o bateries no han d’estar al fons 
marí, i això depèn de nosaltres”.

Aquestes accions, formen part 
d’una prova pilot promoguda pel 
Consorci de Turisme del Mares-
me i el Consell Comarcal amb el 
suport de la Diputació de Barce-
lona. En funció dels resultats, es 
podria estendre a tot el litoral ma-
resmenc l’any 2018. Els resultats 
es presentaran al Consell d’Alcal-
des del Maresme del dia 26. yy

La novetat ha estat el vídeo mapping a la façana de l’ajuntament
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Nou aparcament gratuït a la 
riera Capaspre

Les bicicletes i els vianants 
guanyaran terreny 

CALELLA

Gestió Viària SL (Gestvia) 
ha posat en marxa un nou apar-
cament gratuït de 4.400 metres 
quadrats amb capacitat per a 
més de 130 places de turismes i 
motocicletes a la ciutat de Cale-
lla. L’aparcament, situat a la Ri-
era Capaspre, al costat de l’Es-
cola Salicrú, és sense vigilància 
i gratuït i estarà obert les 24 ho-
res al dia. S’ha posat en marxa 
aquest estiu.

A través dels ingressos de 
la zona blava, Gestvia ha assu-
mit el cost total de la creació del 
aparcament, que ha sigut de més 
de 25.000 euros. La creació de 
l’aparcament ha suposat ender-
rocar una construcció i una pla-
taforma de formigó que hi havia, 
fer un tancament a la finca que hi 
ha dins l’aparcament, fer la ins-
tal·lació elèctrica perquè estigui 
il·luminat durant la nit i renovar 
i tractar la sorra. El lloguer anual 

del solar és de 18.000 euros, que 
està previst per a tres anys i po-
den ser prorrogables.

Aquest nou aparcament per-
metrà que Calella disposi d’un 
espai alternatiu d’estacionament 
especialment valuós durant la 
temporada d’estiu així com un 
espai que pot cobrir necessitats 
puntuals associades a la mobili-
tat de la ciutat. yy

MALgRAT DE MAR

Donar prioritat a les bicicletes 
i els vianants. Aquest és el prin-
cipal objectiu del Pla de Mobilitat 
que s’ha presentat aquest setem-
bre a Malgrat de Mar.

La presentació ha anat a càr-
rec de la Policia Local i els tècnics 
de l’empresa Mcrit, responsable 
d’aquests treballs de revisió. 

L’alcaldessa Carme Ponsa 
destaca el paper protagonista que 
es reserva per a bicicletes i via-
nants, “Malgrat de Mar és una 
població molt plana i per tant 
molts veïns poden anar en bici-
cleta si tenen garanties de segu-
retat. Els vianants també han de 
tenir més espai”.

L’Ajuntament va portar a ter-
me dues sessions de participació 
ciutadana durant el procés de 
revisió del pla de mobilitat actu-
al, “la participació de la gent ha 
estat bona, tot i que és un tema 
que s’ha d’anar potenciant per-
què fins ara no hi ha hagut gaire 
experiències en aquest camp”.

El pla es concretarà de mane-
ra gradual al llarg dels propers sis 
anys, “les mesures costen diners i 
s’hauran de preveure en els diver-
sos pressupostos”, assegura Ponsa.

Els treballs de revisió del pla 

han recollit xifres i dades sobre la 
mobilitat actual a Malgrat de Mar 
i, a partir d‘aquí, proposen un se-
guit d’actuacions de millora. El 
pla està dividit en cinc blocs:  via-
nants, bicicletes, transport públic, 
vehicles a motor i aparcaments. yy

Nou aparcament a la riera Capaspre. Foto aj. Calella

acte de presentació de l’estudi. Foto Yoyo

fESTA MAJOR DE PINEDA DE MAR

actes per a totes les edats

La mainada té un gran protagonisme a les festes. Foto Yoyo

El dissabte 26, es va organitzar 
una subhasta del peix com es 
feia abans. El lloc no podia ser 

un altre, a la platja dels Pesca-
dors, a l’espai de la Confraria.

La Festa Major de Pineda de 
Mar començà el divendres 25 
amb les ofrenes de les entitats 
al Sant Patró a les 8 del vespre, 
a l‘església de Santa Maria. El 
mateix dia es va fer el pregó des 
del balcó de l’ajuntament amb el 

Mag Lari. El mag pinedenc Ge-
rard Borrell, Showmag, va fer el 
Pregó Infantil a la plaça de Cata-
lunya, en el marc de la FestaXic. 
La festa Xic, va oferir com cada 
any un grapat d’activitats per als 
més petits de la casa.

Per tercer any consecutiu, s‘ha 
posat a la venda per 4 euros la 
samarreta solidàri, que enguany 
s’ha dedicat a la casa d’acollida 
per a famílies desplaçades del seu 

domicili habitual amb infants 
que reben tractament mèdic, que 
té la Fundació Ronald McDo-
nald a Barcelona. yy

subhasta del peix com anys enrera. Foto Yoyo
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Les barraques de Malgrat han de canviar de lloc

Coordinadora 
d’entitats

MALgRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de 
Mar va haver de canviar de lloc 
les Barraques de Sant Roc d’en-
guany i muntar l’escenari a la 
Platja de Malgrat Centre, just 
davant de la plaça de Xesco Boix. 

La Direcció General de Pro-
tecció Civil del Departament 
d’Interior de la Generalitat va 
informar desfavorablement per-
què el pla d’autoprotecció -que 
l’Ajuntament feia servir sem-
pre per a l’organització d’aquest 
acte- no preveia com s’havia 
d’actuar per a l’evacuació i con-
finament de persones en cas de 
risc químic, donada la proximi-
tat de diverses empreses d’aquest 
sector en aquesta zona.

Vuit entitats locals van dis-
posar de “barraca” al llarg de la 
Festa Major. La pluja en aquest i 
altres casos de la Festa Major va 
fer acte de presencia en alguns 
moments.

 La Policia Local de Malgrat 
de Mar controlava que els me-
nors de 16 anys que volien par-
ticipar de la festa jove de Barra-
ques de Sant Roc havien de fer-
ho, acompanyats d’una persona 

major d’edat i, a més, havien de 
portar una autorització signada 
pel seu tutor legal. Aquesta auto-
rització es podia descarregar de 
la web municipal o bé recollir-la 
a la recepció de l’Ajuntament o 
en una parada que l’Ajuntament 
tenia habilitada a l’espai de Bar-
raques.

 
Pel que fa a les activitats pre-

vistes per diumenge, 13 d’agost, 
al matí, a la Platja de Mal-
grat Centre com el Concurs de 
Cocous, l’animació infantil i la 
guerra de colors i xeringada es 
van fer just al costat. 

PREgó MuLTICuLTuRAL

La Regidoria de Cultura va 
programar un pregó que abraçà 
algunes de les diverses cultures 
del poble i en el qual, els malgra-
tencs i malgratenques en van ser 
protagonistes. Un vídeo, la Colla 
de Geganters de Malgrat, la Peña 
Cultural Flamenca El Cabrero 
i el grup africà Abdou Mbaye 
Dance el van protagonitzar. 

El pregó consistia en la pro-
jecció d’un vídeo, realitzat pels 
periodistes Albert Serrano i No-
emí Guillem, en el qual hi parti-

cipaven diversos malgratenques 
i malgratenques. El regidor de 
Cultura, Paco Márquez (CUP), 
explicava que “és un pregó par-
ticipatiu i que representa els orí-
gens dels malgratencs i malgra-
tenques”. Volíem que el pregó el 
fes la gent de Malgrat, que fos el 
més participatiu possible”.

 
El pregó donà el tret de sor-

tida oficial de la Festa Major de 
Sant Roc, que aquest any durà 
set dies. 

INSTAgRAM
 
El malgratenc Òscar Puig-

nou ha estat el guanyador de la 
4a edició del Concurs de Sant 
Roc a la xarxa social Instagram. 
La fotografia guanyadora és una 
imatge de la 3a Milla Urbana. 
490 fotografies han concursat en 
aquesta edició. El premi del con-
curs és un iPad mini.

Altres ingredients de la fes-
ta han estat: concurs infantil 
de dibuix i pintura, activitats 
esportives, sardanes, trobada 
de motos antigues, jornada cas-
tellera, cantada d’havaneres, la 
Festa dels Empestats, cinema, i 
un llarg etcètera. yy

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha creat una 
coordinadora d’entitats. L’ob-
jectiu és unir totes les associaci-
ons culturals, socials i esporti-
ves del municipi sense ànim de 
lucre, per tal que puguin donar 
a conèixer, de manera conjunta, 
les seves activitats. Amb aquesta 
nova eina, també es vol fomen-
tar la participació dels veïns en 
les diferents propostes de la pro-
gramació del municipi. Segons 
Raimon Miranda, portaveu de la 
nova entitat, “tots fem la nostra 
feina però junts ens podem co-

ordinar millor i treballar plegats 
per millorar el poble”.

Per donar-la a conèixer, i amb 
motiu de la Festa Major, el dia 24 
d’agost van realitzar una perfor-
mance. L’actuació artística re-
presentava morts vivents, “de 
manera simbòlica, volíem repre-
sentar que moltes vegades anem 
per la vida sense consciència”.

Després de les festes i la pre-
sentació en societat, l’entitat con-
tinua treballant per fer realitat 
els seus objectius. yy

barraques 2017 a la platja central. Foto Yoyo

pregó multicultural. Foto Yoyo

performance de presentació. Foto anna Ortega
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LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar continua posant en valor el 
seu patrimoni cultural. A banda 
del servei d’audioguies, que ja 
està en funcionament als Jardins 
de Santa Clotilde, s’han instal·lat 
a diferents punts de la vila un to-
tal d’onze senyals que tenen per 
objectiu millorar la visibilitat 
d’aquests equipaments i oferir 
una eina als usuaris interessats en 
aproximar-se una mica més a les 
característiques tècniques i con-

text històric d’aquests elements.

Del total d’onze senyals ins-
tal·lats, n’hi ha quatre que són 
uns cartells informatius sobre la 
Casa de la Vila, l’Església Parro-
quial de Sant Romà, el Cemen-
tiri Modernista i els Jardins de 
Santa Clotilde. Aquestes senyals 
es troben disponibles en quatre 
idiomes (català, espanyol, francès 
i anglès). A banda s’han instal·lat 
dues senyals direccionals per mi-
llorar la informació d’accés al po-

blat iber de Puig de Castellet i a 
Can Saragossa i tres tòtems i dos 
panells panoràmics que, a ban-
da de la informació concreta de 
l’equipament cultural, inclouen 
un plànol general de la vila.

Anna Fuentes, directora de 
Patrimoni Cultural explica que 
“aquests cartells inclouen el nom 
de l’edifici i l’estil o època, una 
breu explicació i, en la majoria de 
casos, una combinació d’imatges 
antigues i actuals”. yy

bLANES - LLORET DE MAR

Els teatres de Blanes i Lloret 
de Mar presenten 18 muntatges 
professionals. La resta són a càr-
rec d’entitats locals i espectacles 
infantils de qualitat adreçats a 
tota la família.

Per a la confecció de la pro-
gramació del 2017 el Teatre de 
la Costa Brava Sud ha comptat 
amb un pressupost de 310.000 €: 
190.000 € corresponen a Lloret i 
120.000 € a Blanes.

bLANES

La programació professional 
al Teatre de la Costa Brava Sud 
s’encetarà al Teatre de Blanes 
el 24 de setembre amb el músic 
blanenc més internacional: Jordi 
Molina. Presentarà Matèria del 
Temps, una proposta innovado-
ra i trencadora.

Pel 22 d’octubre amb Sota 
Teràpia, amb Francesc Ferrer 
i Marina Gatell, entre d’altres: 
una comèdia de situació que ha 
funcionat molt bé als escenaris 

barcelonins. En aquesta mateixa 
línia, el 10 de novembre serà el 
torn d’una altra comèdia, Cin-
cuenta sombras de Andreu, un 
monòleg humorístic per a fans 
i detractors del llibre més venut 
dels darrers anys.

Una altra proposta distesa, 
recomanable fins i tot per al 
públic infantil i familiar, serà 
Hotot, que encapçala un dels 
millors actors còmics, Marcel 
Tomàs. L’espectacle tindrà lloc 
el 19 de novembre.

El 14 d’octubre s’oferirà Fe-
derico entre los dientes, prota-
gonitzada per postgraduats de 
l’Escola Superior d’Art Dramà-
tic de Múrcia, amb ball i cant 
flamenc, així com dansa con-
temporània.

El repàs a la programació 
professional al Teatre de Bla-
nes inclou El Muntaplats, que 
s’oferirà el 24 de novembre i que 
forma part de l’intercanvi de 
propostes de grups locals entre 
Blanes i Lloret.

LLORET DE MAR

La temporada escènica de tar-
dor començarà a Lloret el 13 d’oc-
tubre amb Florido Pensil Niñas 
de la companyia basca Tanttaka 
Teatroa.

El 20 d’octubre, els espectadors 
podran degustar, Art, de Yasmina 
Reza que ha traduït Jordi Galce-
ran.  El mateix cap de setmana, el 
diumenge 22 d’octubre a les 19.00 
h, s’ha programat un espectacle de 
circ per a tota la família. La com-
panyia andalusa Vol’e Temps pre-
senta l’espectacle Mundos de papel.

El dissabte 11 de novembre es 
podrà veure Carinyo, de la com-
panyia valenciana Pérez&Disla. 
L’obra, interpretada en valencià 
pels actors Sergio Caballero i Mire-
ia Pérez a partir de la dramatúrgia 
conjunta de Juli Disla i el director 
Jaume Pérez, parla de com com-
partir l’espai i el temps amb una 
altra persona. L’endemà diumen-
ge, dia 12, serà el torn d’Homes, 
la comèdia musical, un muntatge 
de nova creació i autoria catalana 

signat per un tàndem prodigiós: 
Carol López i Sergi Belbel.

El divendres dia 24 s’ha pro-
gramat Pluja de Guillem Albà i 
Clara Peya. El diumenge 26 de 
novembre la coreògrafa sevi-
llana, Raquel Madrid, portarà 
l’espectacle Hay cuerpos que se 
olvidan. 

La temporada de teatre con-
tinuarà el 9 de desembre amb 

Masacre, una breve historia del 
capitalismo español amb Alberto 
San Juan i Marta Calvó.

El Lloret Espai Off, el cicle 
que programa espectacles a fora 
del teatre,  presenta tres nous tí-
tols: Pares Nostres (14 d’octubre) 
a càrrec de la Cia. Indòmita; Plou 
a Barcelona (27 d’octubre) del 
Mirall de Blanes i Balneari Mal-
dà 2: l’educació (25 de novembre) 
amb la Cia. Els Pirates Teatre. yy

Cartells sobre els elements 
patrimonials culturals 

el teatre de la Costa Brava sud presenta 50 
noves propostes

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

sota teràpia es podrà veure al teatre de blanes el 22 d’octubre
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LLORET DE MAR

L’associació que aglutina el 
col·lectiu de les cambreres de pi-
sos dels hotels, les Kellys Confe-
derades, han alçat la veu aques-
ta mes d’agost a diverses ciutats 
de l’Estat, una d’elles, Lloret 
de Mar. La mobilització estava 
programada per una setmana 
abans, però es va ajornar a cau-
sa dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils (del 18 d’agost es va 
traslladar al 25). 

Entre altres peticions, de-
manen que se’ls reconegui com 
a malaltia laboral les afeccions 
respiratòries i motores. A més, 
volen una revisió dels anys de 
cotització per acollir-se a la ju-
bilació anticipada i, sobretot, 
es mostren disconformes amb 
l’externalització dels serveis de 

neteja, segons exposa Eulàlia 
Corralero, membre del col·lec-
tiu. “L’esforç que fem no ens 
permet treballar fins als 67 anys, 
totes tenim les mateixes malalti-
es però no es reconeixen com a 
malalties laborals, i externalit-
zant serveis no s’arregla res”.

Tot plegat, segons les Kellys, 
“suposa una vulneració dels 
drets laborals de les cambreres 
de pisos”. Consideren que les 
solucions passen per tenir un 
suport més ampli dels sindicats 
i dels grups polítics. 

 
El moviment de les Kellys va 

sorgir ara fa tres anys a Lloret de 
Mar. Les xarxes socials són un 
dels camins per difondre les se-
ves activitats i reivindicacions. yy

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret ha 
posat en funcionament aquest 
agost el servei d’audioguies als 
Jardins de Santa Clotilde. En 
paraules d’Anna Fuentes, di-
rectora de Patrimoni Cultural, 
“oferim una eina més per a des-
cobrir els Jardins de Santa Clo-
tilde i donar un valor afegit a la 
visita”. I afegeix, “expliquem la 
història dels jardins, els prin-
cipals elements patrimonials i 
vegetals. També oferim infor-
mació sobre els personatges 
històrics que hi estan vinculats 
i sobre la zona on són ubicats”.

Les audioguies es lliuren 
gratuïtament amb l’entrada i 
s’adjunten amb un plànol dels 
jardins que detalla els deu punts 
del recorregut de locució. En 

paraules del regidor de Patri-
moni Cultural, Albert Robert: 
“el recorregut està pensat com 
una visita guiada i el llenguatge 
és atractiu i lúdic per arribar a 
tots els públics”. Per als interes-
sats hi ha disponibles auriculars 
amb un preu d’1,5€.

Les audioguies estan dispo-
nibles en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès.

El cost de les audioguies ha 
estat aproximadament de 5.440 
€ i s’ha finançat a través de la 
subvenció del Pla de Foment del 
Turisme 2016-2018.

Els Jardins de Santa Clotilde 
de Lloret són de propietat muni-
cipal i estan catalogats com a Bé 
d’Interès Cultural.

RèCORD DE VISITANTS

Els equipaments del MOLL 
(Museu Obert de Lloret) han 
registrat un increment molt no-
table de visitants el mes d’agost. 
En total han estat 19.621 visi-
tants, un 25% més que l’any an-
terior. Aquest augment s’ha do-
nat bàsicament en dos segments 
de públic.D’una banda a les ac-
tivitats organitzades pel MOLL, 
com visites guiades i teatralit-
zades i, en segon lloc, per l’aug-
ment dels visitants particulars 
que han suposat un increment 
d’un 28% respecte el 2016. 

També s’ha batut un rècord 
absolut d’ingressos durant un 
mes amb 60.665 euros. yy

Les Kellys es 
concentren a Lloret

audioguies als jardins de 
santa Clotilde 

Concentració a la plaça de la vila. Foto Facebook Confederación de Kellys (ernest Cañada)

Una parella visita santa Clotilde amb l’ajuda de l’audioguia. Foto m.a. Comas
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diversos caiacs a la costa lloretenca. Foto m.a. Comas

LLORET DE MAR

Amb l’arribada del setembre 
han tornat a posar-se en marxa 
les activitats de Lloret Nature, el 
projecte de Lloret Turisme que 
pretén posar en valor el patrimo-
ni natural de Lloret apropant-lo 
als visitants.

Lloret Nature es va iniciar la 
primavera passada i incloïa fins al 
moment tres activitats: dues acti-
vitats familiars (tallers de desco-
berta de l’entorn i sortides de im-
mersió lleugera) i unes sortides de 
marxa nòrdica pel camí de ronda 
i els boscos de Lloret que van 
estar disponibles fins al mes de 
juny. Per a aquesta tardor es pro-
posa una nova proposta de sor-
tides guiades amb caiac de mar 
a través de les quals aprendre la 
tècnica per navegar amb aquestes 

embarcacions i conèixer la fauna i 
la flora del litoral de Lloret.

Les activitats han començat 
novament el 2 de setembre amb 
les sortides de snorkelling, el dia 
9 de setembre van tornar les sor-
tides de marxa nòrdica i el dia 7 
d’octubre començaran novament 
els tallers de descoberta de l’en-
torn i les sortides en caiac de mar. 
Totes les activitats, exceptuant 
l’snorkel, que només es podrà fer 
durant el mes de setembre, acaba-
ran el dissabte 28 d’octubre.

En paraules d’Elizabeth Ke-
egan, gerent de Lloret Turisme, 
“amb Lloret Nature volem acon-
seguir que els nostres visitants 
descobreixin l’entorn natural de 
Lloret de Mar, un patrimoni que 
a vegades passa desapercebut i que 
volem posar en valor oferint una 
sèrie d’activitats entretingudes i a 
la vegada didàctiques per fer fora 
de la temporada alta. És també 
una manera de fidelitzar el nostre 

públic amb activitats diferents i 
aprofitant que aquest any 2017 ha 
estat declarat per les Nacions Uni-
des com a Any del Turisme Soste-
nible per al Desenvolupament”.

El projecte Lloret Nature va 
començar l’abril passat i fins 
a finals de juny un total de 162 
persones van participar en algu-
na de les activitats proposades. 
Les sortides de marxa nòrdica 
que van estar disponibles des 
de principis d’abril i fins a mit-
jans de juny amb dues sortides 
setmanals va comptar amb 94 
participants; 34 persones van 
participar en els tallers familiars 
de descoberta de l’entorn dels 
dissabtes d’abril i maig i 24 per-
sones més van gaudir amb les vi-
sites guiades de snorkelling dels 
dissabtes del mes de juny. yy

tornen les activitats de 
Lloret Nature

SOCIETAT

Festa dels Copatrons

enric Cassasses va actuar a la Cooperativa. Foto Yoyo

El programa de la festa major 
petita de Sant Bonós i Maximià 
de Blanes es va veure alterat de 
manera notable pels atemptats 
de Barcelona. Els tres dies de 

dol oficial van obligar a moure 
la majoria d’actes una setmana. 
Els únics que es van mantenir 
van ser els del dilluns 21 d’agost.

Un total de 65 persones de to-
tes les edats van participar a la 
Cursa Córrer el Cós, que en-
guany va haver de canviar de 
recorregut per motius logístics. 
D’aquesta manera, enlloc de 
sortir des del passeig de Mar, ho 

va fer des del carrer paral·lel, el 
Carrer Esperança, en un recor-
regut que s’allarga més de mig 
kilòmetre, la distància que se-
para l’Ermita de l’Esperança de 
l’Església Santa Maria.

Els artistes de l’associació 
NABAC van omplir de música, 
balls i –sobretot- molt bon hu-
mor l’escenari de la plaça dels 
Dies Feiners amb el seu repàs 
a cançons de tots els temps. 

Com sol ser habitual cada ve-
gada que actuen, el recinte es 
va omplir de públic disposat a 
passar una estona més que en-
tretinguda al llarg del vespre i 
la nit de dissabte.

Altres actes de la festa major 
petita van ser, entre d’altres, les 

sardanes, el vermut sota l’arc dels 
copatrons o el dinar popular. yy

Cercavila prèvia a la cursa de Córrer el cós. Foto Yoyo

el grup NabaC a la plaça dels dies Feiners. Foto Joaquim Llorens

«una de les novetats 
d’aquest trimestre són les 

sortides guiades amb caiac»

«Entre abril i juny van 
participar a les activitats de 
Lloret Nature 162 persones»
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fESTA MAJOR DE SANTA SuSANNA

Festes mirant el cel

trobada de gegants. Foto Yoyo

Santa Susanna va obrir a primers d’agost el calendari de festes majors 
de l’Alt Maresme.  Ho va fer mirant el cel, sobretot a les nits, perquè 
hi havia núvols amenaçadors de pluja. Santa Susanna manté actes 
d’allò més tradicionals com la cursa de cintes per a petits i grans. 
Cada any també es habitual la trobada de gegants.

En ple mes d’agost, i amb les temperatures elevades, no hi ha res 
millor que una xeringada.

Com han fet a la resta de festes majors, també hi va haver l’actuació 
dels Maduixots.

També tenen una gran acceptació actes com el sopar popular al car-
rer, l’homenatge a la gent gran o l’elecció de la pubilla i l’hereu. Els 
actes previs van començar el 4 i 5 d’agost i les jornades centrals es van 
viure del 9 al 14. yy

La xeringada, una bona manera de combatre la calor. Foto Yoyo

els maduixots, a totes les Festes majors. Foto Yoyo

Els dies 22, 23 i 24 d’aquest mes de 
setembre la ciutat de calella viurà 
amb la màxima intensitat els actes 
de la Festa Major de la Minerva i la 
Fira de calella i l’Alt Maresme.

les Illes balears seran les grans 
protagonistes de la 37a Fira de ca-
lella i l’Alt Maresme.

la Fira de calella seguirà el mo-
nogràfic “El nostre món és el món” 
plantejat en l’edició del 2015.

la 37a Fira de calella i l’Alt Mares-
me continua apostant pel model 
ja consolidat de Fira-Festival: com-
bina l’exhibició de productes amb 
una proposta de programació po-
tent durant els dies de la Fira. Entre 
els artistes que passaran per cale-
lla: Joan Miquel Oliver, cris Jua-
nico, Joana Gomila i Marco Mez-
quida. com cada any, no hi faltarà 
el vermut solidari dels Amics de 
l’Hospital o l’exposició de fotogra-
fies de Foto Film.

Paral·lelament es celebrarà la Fes-
ta Major de la Minerva 2017. Hi ha 
previstos dos pregons, un per a la 
canalla, i l’altre, per el públic en ge-
neral. les barraques per als joves, 
el festival jazz Joan Josep Ribas 
‘txespi’, els balls, els gegants, els 
castellers o els focs artificials són 
elements que no poden faltar en 
una festa major com la de la ciutat 
de calella. Podeu consultar els ac-
tes de la Festa Major i la Fira a les 
pàgines 16 i 17. yy

Calella està de festa

Cercavila de gegants. imatge d’arxiu de tino Valduvieco
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Festa Major de la Minerva 2017

DIVENDRES, 22
PREgó INfANTIL A CàRREC 
DELS ALuMNES DE L’ESCOLA 
MINERVA. Presència i ball dels 
gegantonets i gegantó de la colla 
de Geganters i Grallers de calella. 
xocolatada popular a càrrec de 
l’Agrupament Escolta Montnegre. 
18.30 h.
A la plaça de l’Ajuntament.
 
KARAOKE. A la plaça de 
l’Ajuntament, 19 h

PREgó DE fESTA MAJOR 
A CàRREC DE TOMàS 
CLARAMuNT I JOAN fOREST, 
PORTADORS DE LA TORxA DE 
LES OLIMPIADES’92 a calella 
i amb la participació especial de 
los Manolos, i brindis popular per 
a tots els calellencs i calellenques. 
Interpretació del ball de la llopa i 
del ballet dels gegants de la ciutat 
de calella, en Quirze, a càrrec dels 
Geganters i Grallers de calella.
A la plaça de l’Ajuntament, 21 h

26è fESTIVAL DE JAzz I 
bLuES A CALELLA Joan Josep 
Ribas (txespi), amb Mathilde 

toussaint Quartet i A contra 
blues. A la sala Mozart, 22.30 h

bARRAquES AMb 
L’ACTuACIó DELS gRuPS: 
ANIMAL, LOS MANOLOS, 
RObA ESTESA I bLACK & 
WhITE bROThERS.  Entrada 
gratuïta. 23 h. A l’envelat.

DISSAbTE, 23
CERCAVILA DELS 
TRAbuCAIRES DEL 
RENAIxEMENT de l’Associació 
cultural Mare de deu del Roser.
10 h. des del Mercat Municipal.

SALVES D’hONOR I 
CuSTÒDIA DE LES 
AuTORITATS DE 
L’AJuNTAMENT fins a l’església 
a càrrec dels trabucaires del 
Renaixement. 10.30 h
A la plaça de l’Ajuntament.

ACOMPANyAMENT DE LES 
AuTORITATS A LA MISSA 
SOLEMNE DE fESTA MAJOR 
fins a l’església, a càrrec de la colla 
de Geganters i Grallers de calella. 
10.45 h. des de la pl. Ajuntament.

TALLER D’ESTELS, organitzat 
pel Grup Pa, Vi i Moltó i el club 
Aeromodelisme. 11 h.
A la plaça de l’Església.

MISSA SOLEMNE concelebrada 
presidida per Mn. cinto busquet.
11 h. A l’església parroquial.

CONTINuïTAT DE LA 
CERCAVILA DELS 
TRAbuCAIRES DEL 
RENAIxEMENT. 11 h.
A la plaça de l’Església.
 
SEguICI DELS gEgANTERS 
I gRALLERS DE CALELLA 
acompanyant les autoritats en 
sortir de l’església fins a la plaça 
de l’Ajuntament. tot seguit, 
mostra de balls dels gegants de la 
ciutat de calella. 12 h

ESPECTACLE fAMILIAR amb 
La nena dels pardals a càrrec del 
teatre al detall i la tresca i la 
Verdesca. 12 h. A la sala Mozart

36A MOSTRA DE PLATS 
CASOLANS. 
Exposició i sorteig de plats guisats 
a benefici de l’Associació de 
Voluntaris i Amics de l’Hospital 
sant Jaume de calella. 13.30 h. A 
l’envelat.

41A VOLADA D’ESTELS, 
organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó i 
el club Aeromodelisme calella.
16 h. A la platja, davant del 
monument a la sardana.

CONCERT DE gRALLES a 
càrrec dels grallers i tabalers dels 
castellers de l’Alt Maresme i dels 
grallers de la colla de Geganters 
de calella. 17 h. 
A la plaça catalunya.

CERCAVILA DELS 
CASTELLERS DE L’ALT 
MARESME, MADuIxOTS, des 
de la plaça catalunya a la plaça de 
l’Ajuntament. 17.30 h

DIADA CASTELLERA 
Amb l’actuació dels xics de 
Granollers, Marrecs de salt i 
els castellers de l’Alt Maresme, 
Maduixots. 18 h 
A la plaça de l’Ajuntament.

CONCERT SIMfÒNIC-CORAL 
uNA TARDA A hOLLyWOOD, 
dedicat al món del cinema, 
amb bandes sonores originals 
de pel·lícules com Star Wars, 
Indiana Jones, E.T., Allò que el vent 
s’endugué, entre d’altres, a càrrec 
del cor i l’Orquestra simfònica 
Harmonia. director: Albert 
deprius. 18 h. A l’envelat.

CORREfOC a càrrec dels udols 
de Foc diables de calella amb 
la participació  d’altres colles 
convidades: bruixes de cardona, 
diables de castellbisbal, diables 
de la Infernal de la Vallalta de sant 
Pol de Mar, diables de tordera i 
diables de cabrils. 22 h. 
A plaça de lluís Gallart.

bARRAquES AMb LA fESTA 
DEL fLuORESCENT 
A càrrec de GiraEvents. 
FluorPainting amb un obsequi 
fluorescent pels primers 
participants. dJ, animador, pluja 
de regals i festa grossa! 23.30 h
A l’envelat.

- tot seguit actuació dels grups: 
DI-VERSIONES I EL CLub DE 
LAS MuñECAS
 Entrada gratuïta.

DIuMENgE, 24
MATINADES AMb EL gRuP DE 
gRALLERS DE LA COLLA DE 
gEgANTERS DE CALELLA. 8 h
des de la plaça de l’Ajuntament.

PLANTADA DE gEgANTS 
PARTICIPANTS A LA 35A 
TRObADA DE gEgANTS.
tot seguit, esmorzar popular a la 
plaça de lluís Gallart. 9.30 h
Al carrer de l’Església.

43è CONCuRS D’ARRÒS A LA 
CASSOLA, organitzat pel Grup 
Pa, Vi i Moltó. Preparació d’una 
paella monumental a càrrec 
del professor de cuina Francesc 
Montasell. 10.30 h. 
Prop de l’envelat.

CERCAVILA DE TOTES LES 
COLLES PARTICIPANTS A LA 
35A TRObADA DE gEgANTS
11.30 h. des del carrer de 
l’Església, cantonada cervantes.

AuDICIó DE SARDANES a 
càrrec de la cobla costa brava.
12 h. Al passeig de Manuel 
Puigvert, davant el monument a 
la sardana.

ARRIbADA DE LES COLLES 
DE gEgANTERS, on cada colla 
oferirà un ball. 12.30 h. 
A la plaça de l’Ajuntament.

hOLIMCANA: jocs, música i 
premis per als participants a la 
gimcana amb més color. 17 h 
Al passeig dels Eucaliptus i a la 
plaça catalunya conjuntament.

CONCERT SOLIDARI a càrrec de 
l’orquestra costa brava a benefici 
de  #paralosvalientes en apoyo 
a la creación del sJd Pediatric 
cancer center barcelona. 
18 h. A l’envelat.

fESTIVAL: LA gRAN fESTA 
DELS COLORS!
A càrrec de GiraEvents. 18.30 h. 
A la plaça lluís Gallart, Holi.

MOSTRA DE DANSES amb 
l’Associació Orientalium. 19.30 h
A la plaça de l’Església.

bALL DE fESTA MAJOR amb 
l’orquestra costa brava. Gratuït.
20.30 h. A l’envelat.

fOCS ARTIfICIALS a càrrec de 
Pirotècnia Estalella. 21.30 h aprox.
Al passeig de Garbí.
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37a Fira de Calella i l’alt Maresme

la 37a Fira de calella i l’Alt Mares-
me seguirà el monogràfic “El nostre 
món és el món” plantejat en l’edició 
del 2015 a quatre anys, se celebrarà 
del 22 al 24 de setembre. les Illes ba-
lears conformen el monogràfic d’en-
guany i són també les illes que es 
poden veure des de la balustrada del 
passeig de Manuel Puigvert al cartell 
d’aquesta nova edició de la Fira.

Programa d’actes

Acte previ a la biblioteca can 
salvador de la Plaça: 

DIJOuS 21
CONfERèNCIA sobre la figura i 
obra de Ramon llull, a càrrec de 
sebastià Alzamora. A les 19 h. 

DIVENDRES 22
ObERTuRA AL PÚbLIC DE LA 
37A fIRA DE CALELLA I L’ALT 
MARESME. 11 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

TALLERS DE RObÒTICA. de 11 a 
13 h, a l’espai de la ludoteca.

gIMCANA PER A LES ESCOLES. 
de 11 a 13 h, al recinte firal.

INAuguRACIó DE LA 37A fIRA 
DE CALELLA I L’ALT MARESME 
a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat 
candini i Puig i del director de 
l’Institut Ramon llull Manuel 
Forcano. 12.30 h.

CONCERT DEL CONJuNT uC, la 
veu eivissenca de la cançó. 
18 h, a l’escenari central de la Fira.

TALLER DE DECOuPAgE.
19 h, a l’estand de la ludoteca.

TALLER DE MINECRAfT: “CREA 
EL MAPA DE CALELLA”.
19:45 h, a l’espai de la ludoteca.

Associació Pro-dansa, SORTEIg 
en benefici del projecte “Eyes for 
you“ d‘una foto de les exposades a 
l‘estand, donació dels autors: Hugo 
Alfredo Morbelli i Raul Villalba. 20 h, 
a l’estand de l’ONG. 

ACTuACIó DE JOAN MIquEL 
OLIVER. A partir de les 22 h, a 
l’espai central de la Fira.

durant tot el dia, els infants i joves 
de 6 a 12 anys podran participar al 
CONCuRS DE DIbuIx a l’estand 
de la ludoteca. 

DISSAbTE 23
TALLER DE PAPIROfLèxIA.
12 h, a l’estand de la ludoteca.

TALLER DE RObÒTICA.
13 h, a l’espai de la ludoteca

ESPECTACLE NITS DE 
fORMENTERA, que integra Aires 
Formenterencs i els projectes 
Flautària i Imaràntia. 13.30 h, a 
l’escenari central de la Fira.

ExhIbICIó DE TENNIS TAuLA 
Per l’escola del club. 17 h, a l’espai 
del club tennis taula calella.

ENTREgA DE LA fOTOgRAfIA 
- RECORDATORI dels antics 
portadors de la creu. 18 h, a l’estand 
de la confraria setmana santa.

LES LLETRES ILLENquES vistes 
per l’escriptor mallorquí sebastià 
Portell. 18.30 h, a la zona del 
Monogràfic.

CAMPIONAT A TRES PuNTS. 
19 h, a l’espai del club tennis taula 
calella.

TALLER DE MINECRAfT: “CREA 
EL MAPA DE CALELLA”.
19:45 h, a l’espai de la ludoteca.

Associació Pro-dansa, SORTEIg en 
benefici del projecte “Eyes for you“. 

CONCuRS KAhOOT: “què 
CONEIxES DE LA fIRA DE 
CALELLA I L’ALT MARESME?”.
21 h, a l’estand de la ludoteca.

ACTuACIó DE CRIS JuANICO. 
A partir de les 22 h, a l’espai central.

durant tot el dia, els infants i joves 
de 6 a 12 anys podran participar al 
CONCuRS DE DIbuIx l’estand de 
la ludoteca. 

DIuMENgE 24
TALLER DE MàgIA. 11 h, a 
l’estand de la ludoteca.

TALLER DE CANÇó 
MALLORquINA, a càrrec de 
JOANA GOMIlA. 11 h, a la zona de 
tallers del Monogràfic.

LLIuRAMENT DE PREMIS 
DEL CONCuRS DE DIbuIx DE 
LA fIRA. 12 h, a l’estand de la 
ludoteca.

ExhIbICIó PER PART DE 
JugADORES CAMPIONES DE 

LA COPA DE LA REINA.
12 h, a l’espai del club tennis taula.

AuDICIó DE SARDANES a càrrec 
de la cobla costa brava. 12 h, davant 
del Monument a la sardana.

TALLER DE RObÒTICA. 13 h, a 
l’espai de la ludoteca.

ACTuACIó DE RufACA fOLK 
JAzz ORChESTRA, amb Joana 
Gomila. direcció i arranjaments: 
sergi Vergés. 13 h, a l’escenari 
central de la Fira.

LLIuRAMENT DE PREMIS del 
trofeu Rafel carpinell de fotografia. 
18 h, a l’estand de Foto-Film calella.

DuO MARCO MEzquIDA 
- CARLES MARIgó, 
IMPROVISACIó/PIANO.
A partir de les 19 h, a l’espai central.

SORTEIg DELS guANyADORS 
del Joc de les Preguntes. 19.30 h,
a l’estand de l’Associació de 
comerciants calella.

TALLER DE MINECRAfT: “CREA 
EL MAPA DE CALELLA”.
19:45 h, a l’espai de la ludoteca.

LLIuRAMENT DE PREMIS de la 
Megapanera que col·laborarà en la 
campanya #paralosvalientes.
20 h, a l’estand de l’Associació de 
comerciants calella.

Associació Pro-dansa, SORTEIg 
d’una cafetera i 200 càpsules de 
cafè donades per la cafeteria bIx en 
benefici del projecte “Eyes for you“. 
20 h, a l’estand de l’ONG. 

DuRANT TOTS ELS DIES
DEguSTACIONS 
gASTRONÒMIquES vinculades a 
les Illes balears, a les carpes centrals. 

ANIMACIó a càrrec de la COLLA 
DE DIAbLES DE SANT JOAN 
(Mallorca). 

TALLERS per a totes les edats 
a càrrec dels ExPOSITORS del 
Monogràfic dedicat a les Illes 
balears.

A la carpa del cafè de la Fira, 
DEguSTACIó DE CAfè 
bRACAfÉ. 
la recaptació es destinarà al 
projecte solidari de l’entitat Acció 
solidària sense Fronteres.

A la carpa de l’Associació de 
Voluntaris i Amics de l’Hospital 
de calella (AVAH), VERMuT 
SOLIDARI.

durant tots els dies, activitats i tallers 
infantils, a l’espai de la ludoteca:
- ROCÒDROM D’ESCALADA. 
- PINTA-CARES ALS INfANTS.
- JOCS TRADICIONALS 
gEgANTS

A la zona del lleurespai, hi haurà 
ACTIVITATS DE JOC I TALLERS a 
càrrec de les següents entitats: club 
tennis calella, club tennis-taula 
calella i Escola d’Handbol de la unió 
Esportiva Handbol calella.

A les carpes de Foto-Film 
calella, ExPOSICIó DE LES 
fOTOgRAfIES guANyADORES 
del trofeu Rafel carpinell i exposició 
fotogràfica sobre les tradicions 
catalanes.

Al davant de l’estand club 
Futbol calella, ExPOSICIó 
DE LES fOTOgRAfIES 
COMMEMORATIVES DEL 
CENTENARI DE L’ENTITAT.

A l’estand del Museu-Arxiu 
Municipal de calella Josep Maria 
codina i bagué, xIxè CONCuRS 
“ENDEVINA ON ERA...”. Per 
conèixer el detall de totes les 
activitats del monogràfic, consulteu 
al web www.firadecalella.cat o 
adreceu-vos al Punt d’Informació 
de la Fira.
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ECONOMIA LOCAL

aules de l’escola pigment punt dental palafolls

CALELLA
Escola d’art Pigment ofereix 

cursos de dibuix, pintura, escul-
tura i manualitats per a nens i 
adults.

Disposa d’escola, botiga de 
belles arts i sala d‘exposicions 
al carrer Bruguera, 129 de Ca-
lella. També hi ha una escola i 
botiga a la travessia Llorens s/n 
d’Arenys de Munt.

Horari de tardes, i dissabtes 
al matí. Més informació a: 
www.escolapigment.com. yy

PALAfOLLS
La clínica Punt Dental Palafolls 

va ser inaugurada el passat mes de 
març seguint els passos del que va ser 
el  primer projecte a Arenys de Mar. 

Punt Dental, amb una ex-
periència de 30 anys,  presenta 
un entorn confortable i familiar, 
equipat amb un conjunt d’instal-
lacions d’avantguarda. Treballen 
amb més de 50 mútues.  

Les clíniques tenen un horari 
d’atenció al públic de 10 h a 13 h 
i de 16 h a 20 h, de dilluns a di-
vendres. yy

escola d’art pigment punt Dental 

prudenci Bertrana, entre la realitat i la ficció
MOISÉS gARCíA - TORDERA

Prudenci Bertrana, fill il·lus-
tre de Tordera, va ser un escriptor 
d’una alta qualitat literària però, 
possiblement, poc conegut al llarg 
de la història. Enguany se celebra 
el 150è aniversari del seu naixe-
ment i és per aquest motiu que el 
consistori torderenc ha realitzat 
diferents actes commemoratius. 

El director de serveis per-
sonals de l’Ajuntament, Xavier 
Sanjuan, també ha decidit col·la-
borar en la promoció de la cul-
tura de la destinació. Prudenci 
Bertrana, entre la realitat i la fic-
ció és el títol del llibre que ha es-
crit Sanjuan, en el qual es pretén 
resseguir la vida del personatge 

de tres novel·les de Bertrana, In-
nocenci Aspriu, i, a la vegada, la 
del seu autor. L’obra s’ha presen-
tat aquest 12 de setembre, dins 
dels actes de la Setmana del Lli-
bre en Català. 

Tot plegat es tracta d’un estu-
di documentat de la seva biogra-
fia, que consta de 234 pàgines. 
L’estructura és de quatre parts, 
dedicades a diferents capítols de 
la vida de l’escriptor: el seu nai-

xement a Tordera; la infantesa i 
adolescència a l’Esparra; l’època 
adulta a Girona amb la seva faceta 
pictòrica, on, a més, va descobrir 
la seva vocació per la literatura; i 
la seva etapa de maduresa a Bar-

celona. La trilogia en qüestió és 
Entre la terra i els núvols, una de 
les obres més destacades de Pru-
denci Bertrana. Aquesta es divi-
deix en tres llibres: L’hereu, que té 
lloc a l’Esparra; El vagabund, a Gi-
rona; i L’impenitent, a Barcelona.  

El projecte de creació del llibre, 
en memòria de Prudenci Bertrana, 
va néixer l’any 2015. En principi, 
només havia de ser una investiga-
ció sobre el naixement de l’escrip-
tor a Tordera, però les possibilitats 
es van fer més grans i es va deci-
dir establir un paral·lelisme entre 
l’autor i el personatge d’Innocenci 
Aspriu que, segons el seu autor, 
Xavier Sanjuan, està provat que no 
són la mateixa persona. yy

sanjuan i el regidor de cultura al pont de Ferro amb el llibre. Foto aj. tordera

«El llibre es divideix en 
quatre parts centrades 

en la seva activitat a 
Tordera, l’Esparra, girona 

i barcelona»

«L’obra s’ha presentat 
aquest 12 de setembre, 

dins dels actes de la 
Setmana del Llibre en 

Català»

aula d’extensió Universitària
CALELLA

Els dies 26 i 27 de setembre, es 
faran les matrícules del curs 2017-
18 de l’Aula d’Extensió Universi-
tària de Calella. El curs comença-
rà el proper 4 d’octubre.

Les matrícules es faran al Ca-
sal de l’Amistat (carrer Església 
207) de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. La 
inscripció de tot el curs costa 39 
euros, 37 pels socis del Casal de 
l’Amistat.

Programa del primer trimestre:
4 d’octubre
La gestió de la por i la seva utilit-

zació pels terroristes i per l‘estat
Dr. Josep Maria Perceval

11 d’octubre
Les obres d’art de la Franja en 
museus catalans. Sr. Joan Rosàs

18 d’octubre
La Grafologia i les seves aplicaci-
ons. Sr. Carles Díaz

25 d’octubre
Europa segle XX (I). La I Guerra 
Mundial. Dr. Alberto Pellegrini

8 de novembre
Xavier Cugat: els fets i els mites 

d‘un músic gironí. Joan Gay , Joa-
quim Rabaseda i Anna Costal

15 de novembre
De quines administracions po-
dem prescindir? Dr. Josep Ramon 
Barberà

22 de novembre
Sabem cap a on anem? Dr. Joan Majó

29 de novembre
Europa segle XX (II). La Revolu-
ció Russa. Dr. José Manuel Rúa

13 de desembre
Riure per viure. Sra. Aura Costa yy primera xerrada del 2017 amb Joan Vives. Foto roser ametller
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«Dels tres detinguts 
inicialment, el presumpte 

agressor va quedar 
ingressat a presó»

«La discoteca on hi va haver 
la baralla va quedar tancada 

fins que va contractar dos 
guardes de seguretat»

requeriments més estrictes en seguretat a les 
discoteques de Lloret

precinte que es va col·locar a la discoteca. Foto aCNUn dels detinguts que va quedar en llibertat. Foto aCN

minut de silenci per la mort del turista italià. Foto m.a. Comas

MOISÉS gARCíA

Arran de la mort d’un jove 
italià de 22 anys, Niccoló Ciatti, 
a una discoteca de Lloret des-
prés d’una baralla, l’Ajuntament 
ha requerit a 17 establiments del 
municipi que aportin els con-
tractes dels vigilants de segure-
tat. El consistori ha restringit la 
demanda només a aquests locals 
d’oci nocturn perquè són els que 
tenen un aforament superior a 
500 persones i, segons estableix 
la llei, han de disposar de vi-
gilants. A més dels contractes, 
també se’ls requereix que apor-
tin la memòria de seguretat i un 
pla d’autoprotecció.

Pel que fa a la discoteca St. 
Trop en la qual es van produir els 
fets, va passar uns dies clausura-
da, fins que va poder acreditar 
que comptava amb les mesures 
de seguretat necessària, amb la 
contractació de dos vigilants de 
seguretat. Va quedar provat que el 
local, fins al moment del crim, no 
disposava de cap vigilant. Només 
tenia nou controladors d’accés.  

 Els fets van passar al voltant 
de les tres de la matinada de di-
vendres a dissabte del passat 12 
d’agost, quan es va iniciar una 
baralla dins de la discoteca. El 
turista italià que va rebre la pa-
llissa va morir un dia més tard, 
a l’Hospital Josep Trueta de Gi-
rona, després de no poder su-
perar les greus ferides amb les 
quals hi va ingressar. Els Mossos 
d’Esquadra van detenir els tres 
homes que van participar en el 
succés, de 20, 24 i 26 anys, resi-
dents a França i de nacionalitat 
russa. Un d’ells va rebre presó 
provisional, comunicada i sense 
fiança per ser considerat autor 
material del cop que va provocar 
la mort de la víctima. Es tracta 

de Rassoul B., que després del 
seu ingrés a presó va demanar 
la llibertat provisional. La de-
fensa considerava desproporci-
onada la mesura. El jutge, però, 
va desestimar el recurs presentat 
en considerar que existien múl-
tiples indicis que assenyalaven 
que havia estat l’autor del crim. 
A més, es va destacar la gravetat 
dels fets i l’alt risc de fugida, ja 
que, tot i tenir domicili a França, 
no tenia cap arrelament a l’Estat 
espanyol. Aquesta resolució ju-
dicial va atendre les al·legacions 
presentades pel Ministeri Fiscal, 
la Fecasarm i la família de la víc-
tima. Els altres dos detinguts, en 
canvi, van quedar en llibertat. 
Un d’ells sense cap restricció, 

mentre que l’altre té la prohibició 
de sortir del territori Schengen. 

 
Des de Lloret de Mar, després 

dels fets, es va convocar un mi-
nut de silenci a la plaça de la Vila, 
en el qual es van concentrar un 
centenar de persones. L’agresió 
va ser rebutjada de manera ins-
titucional per part dels membres 
de l’equip de govern i de la res-
ta de regidors. En aquest sentit, 
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret, 
ha dirigit una carta als mitjans 
de comunicació italians, des-
prés de comprovar la repercus-
sió mediàtica que ha tingut el 
cas. A l’escrit, manifesta que és 
inadmissible una acció violenta 
d’aquest tipus i assegura que els 

fets han deixat sensació d’impo-
tència, ràbia continguda i cons-
ternació. 

L’Ajuntament de Lloret s’ha 
presentat com a acusació popular 
contra l’homicida del jove italià i 
demana la màxima pena que es-
tableix la llei. Pel que fa al cas, el 
jutge manté a la presó l’autor de 
l’agressió mortal mentre que la 
família de Niccoló Ciatti exerceix 
com a acusació particular. yy
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asseguda al centre de Calella. Foto Yoyo

talls intermitents a Can bartolí. Foto Yoyo

La vaga dels treballadors de les ambulàncies 
s’endureix

SELVA - MARESME

Els treballadors de les am-
bulàncies de les comarques de 
Girona i l’Alt Maresme estan en 
peu de guerra.

Amb crits de “Comín, dimis-
sió” o “Fora la màfia” i repartint 
papers informatius als conduc-
tors, uns cinquanta treballadors 
de TSC van tallar el divendres 
primer de setembre de les 7 de la 
tarda fins les 9 del vespre l‘N-II a 
Tordera. En concret van fer talls 
d‘entre 5 i 10 minuts a la roton-
da que connecta la localitat del 
Maresme amb Blanes, Girona i 
Barcelona.

Des del comitè d’empresa 
expliquen que “no es tracta de 
reivindicacions salarials, sinó 
socials”. El portaveu del comi-
tè, Adolfo Martín, assegura que 
transporten els pacients en ve-
hicles que no estan climatitzats 
i que això afecta la qualitat del 
servei. “En transports no urgents 
portem persones a 40 graus a l’es-
tiu, això no pot ser”, denuncia.

També asseguren que les seus 

tenen greus problemes d’higiene. 
“Hi ha tot tipus d‘insectes i mol-
tes vegades el personal sanitari 
s’encarrega de la neteja dels ve-
hicles”, afirma Martín. En total 
els treballadors reclamen que se 
solucionin dotze punts que han 
passat a l’empresa. En aquest 
sentit han assegurat que no des-
convocaran la vaga fins que no es 
fixi un calendari.

Per això han emplaçat a la 
Generalitat a actuar. “No només 
volem la promesa que se soluci-
onaran les deficiències, volem 
també una data d’actuació. Men-
trestant, la vaga es mantindrà”, 
ha avisat Martín.

Els treballadors reconeixen 
que aquests problemes “no s’ar-
reglen d’un dia per l‘altre”, però 
sí que demanen que es fixi una 
data per poder començar a ne-
gociar. Amb tot, Salut està ins-
peccionant les seus per saber si el 
que denuncien que els treballa-
dors és veritat o no, però lamen-
ten que no els donin els informes 
que n’extreuen, malgrat que els 
han demanat.

Els divendres dia 8 de setem-
bre, es va passar de fer aturades 
de 4 hores, a una vaga de 24 ho-
res. En tractar-se d’un servei bà-
sic, els serveis mínims són ele-
vats, al voltant del 90%.

El portaveu del comitè de 
vaga ha recordat que s’han asse-
gut fins a sis vegades per intentar 
arribar a un acord i que lamen-
tablement aquest no ha arribat. 
Amb tot, l‘empresa ja va pre-
sentar una proposta per evitar 
la mobilitat geogràfica i el canvi 
d’horaris que inicialment de-
nunciaven els treballadors. Mar-
tín ha explicat que aquesta qües-
tió no es pot considerar com un 
gest, ja que “s‘haurà de decidir 
en un judici”. Les mobilitzacions 
han durat tot l’estiu.

Una setmana abans de les 
mobilitzacions de Tordera, els 
treballadors de les ambulàncies 
es van concentrar a Calella, van 
recórrer diversos carrers del cen-
tre i van arribar fins a l’hospital. 
Les mobilitzacions també han 
estat molt visibles a l’Hospital 
Josep Trueta de Girona. yy
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Cartell amb la ubicació de les tombes. Foto Yoyo

primer pla d’una antena encarada a sant Joan. Foto Yoyo

ruta de personatges il·lustres al cementiri

interferències

bLANES

Blanes disposa des d’aquest 
agost d’una Ruta de Personatges 

Il·lustres, un atractiu turístic cul-
tural que darrerament ha esde-
vingut una nova alternativa en di-

verses localitats europees. A Bla-
nes s’han senyalitzat 14 tombes i 
panteons amb sengles plaques per 
facilitar el seguiment de la ruta. 

Per això, s’ha confeccionat 
una placa que s’ha instal·lat a 
l’entrada del cementiri amb un 
plànol de situació i el llistat dels 
personatges il·lustres. El plafó in-
formatiu inclou una breu explica-
ció històrica en 4 idiomes -català, 
castellà, anglès i francès- comple-
tat amb una relació dels noms. 

Del total de 14 personali-
tats que formen la ruta, tres 
d’elles disposen d’un panteó 
propi: l’escriptor Joaquim Ruy-
ra (1858-1939); el fundador del 
Jardí Botànic Marimurtra, Carl 

Faust (1874-1952) i el metge Xa-
vier Brunet (1897-1977). Altres 
personatges són l’escriptor Joan 
Ribas i Carreras (1875-1913); el 
cantant Esteban – Esteve Bal-
trons (1936-2013); el dibuixant 
Joan G. Junceda (1881-1952) i 
l’escriptor, poeta, assagista, his-
toriador folklorista i catalanista 
Josep Cortils i Vieta. 

També s’hi ha inclòs l’acti-
vista cultural Benet Ribas (1908-
1997); la pintora Maria Teresa Be-
dós (1906-1988); el poeta i autor 
de l’obra Pastors i Misteris –cone-
guda a la vila com Els Pastorets de 
Blanes-, Pere Puig i Llensa (1907-
2002); el pintor Joan Padern 
(1924-2016), i el mestre Napoleó 
Soliva (1907-1991). Per últim, el 

llistat també inclou les tombes 
dels beats Sebastià Llorens (1910-
1936) i Jaume Puig (1902-1936).

Està previst que es faci una 
primera visita guiada coincidint 
amb la festivitat de Tots Sants.

La idea de posar en marxa 
aquesta ruta la va suggerir l’Ar-
xiu Municipal de Blanes i aviat 
la va recolzar el responsable de 
la ponència tècnica d’activitats i 
del cementiri municipal, Salva-
dor Tordera. Ara, després d’haver 
treballat quin llistat de persones 
es volia incloure de manera defi-
nitiva a la ruta, s’han instal·lat les 
plaques al costat de cada tomba, 
amb un codi QR que enllaça amb 
la informació penjada al web. yy

bLANES

Protecció Civil i Telecomuni-
cacions investiguen una interfe-
rència que afecta les emissions de 
TV a Blanes. 

Alguns veïns de diversos sec-
tors del centre de la vila han de-
tectat aquest estiu una interferèn-
cia que afecta la correcta recepció 
als seus aparells de televisió, i ho 
han posat en coneixement del 
consistori. 

Des d’un primer moment, 
Protecció Civil, encarregada 
d’aquest servei, es va posar en 
contacte amb l’empresa que s’en-

carrega de la gestió de la torre de 
telecomunicacions de Sant Joan 
–que dona cobertura, entre d’al-
tres zones, al centre de Blanes–, 
que va confirmar que el centre 
reemissor de TDT funcionava 
correctament. A partir d’aquí, 
l’Ajuntament de Blanes es va po-
sar en contacte amb la Direcció 
General de Telecomunicacions 
de Girona, l’organisme compe-
tent en la matèria, perquè ajudés 
a resoldre el problema. 

Segons el cap de Protecció 
Civil, Josep Lluís Pouy, no és 
atribuïble a cap causa climato-
lògica com podria ser el fading, 
la pèrdua de recepció del senyal 
televisiu o una disminució no-
tòria. Antigament, a Blanes –i 
en moltes altres localitats del li-
toral, com per exemple a Barce-
lona– s’havia donat coincidint 

amb l’estiu, quan la propagació 
augmentava pels efectes de l’aug-
ment de la calor, combinada amb 
la humitat que hi ha a la costa. 

Un cop descartades les possi-

bilitats més probables de l’actual 
anomalia, els tècnics de Protec-
ció Civil i de la Direcció General 
de Telecomunicacions de Girona 
van acordar una sèrie d’accions 
per intentar aclarir el problema 

com fer mesures en diversos sec-
tors del centre de la vila on s’ha-
vien registrat les queixes. Blanes 
disposa d’una torre de telecomu-
nicacions a Sant Joan i un ree-
missor a Quatre Vents. yy

«blanes disposa d’una torre 
de telecomunicacions a Sant 
Joan i un reemissor a quatre 

Vents»
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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

CaN tarraNC
Carretera de Blanes a tordera KM 2.5  
93 764 20 37 - tOrdera

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

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

Casa oms
Carretera de Palafolls a Malgrat
93 762 00 49 - PalaFOllS

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

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
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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

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

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

Per al Pa de Pessic: 5 ous, 200 g de farina, 200 g de sucre, 250 g 
de formatge mascarpone, ½ sobret de llevat, 1 culleradeta d’essèn-
cia de vainilla.

Per a la cobertura: 200 g de xocolata negra especial per a 
postres, 200 ml de nata per muntar, 50 g de mantega.

PREPARACIÓ:

Preparem un bol amb els ous, el sucre i la vainilla, tot ben batut. 
afegim el formatge mascarpone i continuem batent fins que tots 
els ingredients estiguin ben integrats. afegim la farina i el llevat 
prèviament tamisats i seguim treballant el preparat fins a obte-
nir una massa fina.

Preparem un motlle desmuntable gran (penseu que volem fer un 
pa de pessic prim), folrem la base amb paper de forn i engreixarem 
amb mantega. aboquem la massa i ho deixem al forn (preescalfat a 
180º), durant uns 20 minuts. un cop llest ho deixem refredar.

anem preparant la cobertura de xocolata. escalfem la nata, retirem 
del foc, afegim la xocolata trossejada i la mantega. És el moment 
de remoure bé fins que la xocolata sigui fosa. aboquem la xocola-
ta i deixem refredar.

a continuació, ho posem un parell d’horetes al frigorífic per endu-
rir la cobertura. Per presentar-ho, desmotllem el pastís, el tallem en 
petites porcions i el decorem al gust. 

Bon profit!
Manoli bustamante

Pastissets de formatge i xocolata
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Victòria pinedenca a 
l’aquatló Vila de Blanes

Calella es prepara per rebre 
als millors triatletes

podi masculí. Foto Quim Llorens

bLANES

El IX Aquatló Popular Vila de 
Blanes ha tornat a repetir l’èxit de 
participació d’anteriors edicions, 
i va aplegar més de 300 atletes 
inscrits. 

El més ràpid en la categoria 
d’homes va ser Sergi Matas, de 
Pineda, que va invertir 25 mi-
nuts amb 16 segons en fer el re-
corregut. Aquesta marca millora 
en 1 minut i 30 segons la que es 
va assolir en l’anterior edició del 
2016. El podi el van completar 
d’una banda Enric Joan Tejedor, 
de Barcelona, que va fer un temps 
de 26,19 minuts, i de l’altra Nadir 
Bouras, de Calella, que va trigar 
tot just tres segons més.

Pel que fa al podi de les triat-
letes més ràpides, la primera  pla-
ça va ser per a Gemma Díaz, de 
Castelldefels, campiona per segon 
any consecutiu. Enguany ha ba-
tut la seva pròpia marca respecte 
l’any passat rebaixant gairebé 4 

minuts i mig respecte el record 
assolit el 2016, ja que va invertir 
30,44 minuts i en canvi l’any pas-
sat ho va fer en 35,13 minuts. 

La segona plaça va ser per a 
Naiara González, de Montgat, 
amb un temps de 30,49 minuts. 
Per últim Laia Díaz, de Castell-

defels,  va ocupar la tercera po-
sició després de cobrir l’Aquatló 
Popular en un temps de 31,55 
minuts. Per últim, respecte la 
classificació per equips, el cam-
pió va ser Moba, format per Ma-
ria José i Joaquim Mojica Pérez, 
tots dos de Barcelona, que van 
invertir 26,03 minuts. yy 

CALELLA

L’Ironman és una prova de 
llarga distància. Els participants 
fan: 3.860 metres de natació, 180 
km de ciclisme i 42,2 km de cur-
sa a peu (marató).

Es preveuen 3.200 triatletes 
arribats de 80 països diferents.

L’Ironman Barcelona que 
s’havia de celebrar a Calella l’1 
d’octubre s’avança 24 hores. 
L’anunci de la data del referèn-
dum (1-O), va obligar l’ajunta-
ment de Calella a demanar els 
organitzadors de la prova que 
modifiquessin la data de celebra-
ció. L’Ironman mobilitza un gran 
nombre d’efectius de les Policies 
Local de la comarca i agents dels 
Mossos d’Esquadra, “la coinci-
dència de la jornada de votacions 
i la prova esportiva hauria com-
plicat molt la mobilització de tots 
aquests efectius”, apunta l’alcal-
dessa, Monterrat Candini.

Les jornades prèvies es po-
drà visitar l’Expo i la Botiga 

Ironman al passeig de Garbí. Els 
participants també hauran de re-
collir els dorsals i preparar tot el 
material, sense oblidar la prepa-
ració i la possibilitat de reconèi-
xer els circuits. 

L’Ironman Barcelona 2017 
ofereix 40 places classificatòries 
pel Campionat del Món d’Iron-
man a Hawaii que es celebrarà el 
2018, el que encara fa més atrac-
tiva la participació.

També hi ha prevista l’Iron 

girl i l’Ironkids. Serà el diumenge 
dia 1 d’octubre. L’Iron girl Bar-
celona consta d’un recorregut de 
dues voltes de 2,9 km que trans-
corren al passeig de la Platja Gar-
bí de Calella. Aquest recorregut 
forma part de la marató de l’Iron-
man Barcelona. yy

ESPORTS

L’amateur del palafolls segueix

el CF tordera recorda Octavio 
Delgado

Futbol solidari

imatge del març del 2017. Foto Yoyo

El CD Palafolls manté el primer 
equip a Segona Catalana. A fi-
nals d’agost hi va haver assem-
blea extraordinària de socis, que 
per unanimitat va decidir man-
tenir l’equip en competició. Els 
darreres dies s’havien disparat 

els rumors i els dubtes sobre el 
primer equip del conjunt de Pa-
lafolls. En una nota feta pública 
per la junta es demana el suport 
de tots per tirar el projecte enda-
vant: jugadors, socis i públic en 
general. yy

L’homenatge va consistir en un 
partit de veterans del mateix 
Tordera i del Girona FC. Toni 
Caparrós, ex president del club 
i membre de la comissió orga-

nitzadora del partit, recordava 
la dedicació de Delgado al CF 
Tordera durant molts anys. La 
victòria va ser per la mínima del 
conjunt gironí. yy

Pineda de Mar ha acollit un par-
tit entre l’Agrupació de Veterans 
del FC Barcelona i els Amics de 
l’Edurne. La jornada va acabar 
amb un sopar, també solidari. 
L’objectiu de la campanya Edur-
ne, lluitem amb tu, ajudar-la en 

la lluita contra la malaltia que 
pateix. L’acte estava organitzat 
per l‘Associació Nostra Senyora 
del Dolors i el Crist Jacent amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Pineda i l‘Agrupació dels ju-
gadors del Barça. yy

sacada d’honor dels familiars de delgado. Foto Yoyo

Lliurament d’una samarreta signada. Foto Joan maria arenaza

«S’esperen més de 3.000 
triatletes de 80 països 

diferents»

«Els organitzadors ofereixen 
40 places classificatòries 
pel Campionat del Món 

d’Ironman a hawaii 2018»

prova d’atletisme de l’ironman 2016. Foto Yoyo
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Comença la lliga 
de futbol 2017-18

SELVA - MARESME

El futbol català s’ha posat en 
marxa coincidint amb l’inici del 
mes de setembre. Després de les 
dues primeres jornades, els resul-
tats han estat desiguals.

Primera Catalana. El Lloret 
CF repeteix una temporada més 
en aquesta categoria amb Edu 
Urdiales a la banqueta. Va debu-
tar a camp contrari i va perdre. 
En el primer partit a casa, tot i 
avançar-se en el marcador, també 
va acabar perdent (1-2). El Lloret 
haurà de jugar els primers partits 
com a local al camp del Molí pel 
canvi de gespa al municipal (veu-
re pàgina 23).

En aquesta categoria, hi ha un 
altre equip de la comarca de la 
Selva, el Farners CE.

Segona Catalana. El Palafolls 
CD, després de certs dubtes sobre 
la seva continuïtat, segueix en 
aquesta categoria. El primer par-
tit va quedar ajornat, i en el segon 
va empatar a 2 al camp del Bes-
canó. En aquesta categoria també 
hi trobem al Tossa UE, que l’any 
passat va aconseguir l’ascens des-
prés de fer una gran temporada a 
Tercera. De moment, una victòria 
i una derrota.

Tercera Catalana. El Ca la 
Guidó AD, el Cala pels seus se-
guidors, ha estat l’equip que ha 

començat amb més força i efec-
tivitat la temporada 2017-18 del 
grup 16 de la Segona Catalana. 
Dos partits, dues victòries.

El CD Blanes, que l’any pas-
sat jugava a Segona, va comen-
çar la lliga amb molta força i va 
aconseguir una clara victòria a 
camp contrari (0-3 al camp de 
l’Anglès). El segon partit contra 
la Vidrerenca CEF, es va ajornar.

En aquesta categoria també 
hi ha el Lloret CF, B, amb una 
victòria i una derrota per comen-
çar. El CF Tordera, va empatar a 
Sant Feliu de Guíxols a 3 en el 
seu debut al campionat. A la se-
gona jornada es va topar amb el 
Ca la Guidó i va perdre (1-3).

El Calella CF, que s’estrena en 
el grup 4, està en fase d’aclima-
tació a la categoria. De moment, 
dues jornades, dues derrotes.

El CD Malgrat també juga a 
Tercera Catalana, però els dos 
primers partits han estat ajornats.

Com diuen els entrenadors, 
això, només acaba de començar 
i el més important és com acaba 
i no com comença. El gran desig 
de les directives, que els aficionats 
s’acostin al camp a veure futbol 
en directe. Les despeses són mol-
tes, i els ingressos, reduïts. yy

Cos tècnic del CF Lloret. Foto CF Lloret

els jugadors del Cd blanes celebrant la 1a victòria. twitter primer equip

SALuT

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

Dr. JOSEP MARèS bERMÚDEz , Pediatre

Tot i que no sol ser perce-
but pel nen, ni pels pares i 
tampoc pels mestres, fins 

a un 10% dels nens en edat prees-
colar i fins a un 20 % dels d’edat 
escolar pateixen defectes visuals 
que necessiten tractament, habi-
tualment correcció òptica amb 
ulleres. La implicació del no di-
agnòstic d’aquests dèficits en els 
primers anys de vida és variable, 
encara que sempre rellevant, i 
les conseqüències depenen del 
tipus d’alteració visual que pre-
senti el nen. A diferència de l’ull 
normal, quan hi ha un defecte de 
la refracció (miopia, hiperme-
tropia o astigmatisme) la imatge 
de l’objecte no es projecta sobre 
la retina, donant lloc a una visió 
poc nítida i per tant a una menor 
agudesa visual. El problema és 
que els dèficits de l’agudesa visu-
al no són percebuts pel nen, ha-
bitualment no donen símptomes 
que els facin sospitar, però poden 
interferir en el desenvolupament 
del nen i especialment en la seva 
capacitat d’aprenentatge. El més 
preocupant és quan un d’aquests 
defectes visuals afecta un únic 
ull o la graduació és molt diferent 
entre ambdós. En aquests casos 
es pot produir una inhibició del 
procés maduratiu de la capacitat 

visual de l’ull amb el defecte de 
refracció o en el que té més gra-
duació dels dos, i provocar el que 
es coneix com a una ambliopia 
o ull gandul. Entre un 2% i un 
4% dels nens pateixen, sense sa-
ber-ho, aquest problema. I si no, 
es detecta abans dels 4-6 anys 
l‘ull gandul és irrecuperable i la 
visió d’aquest ull serà per sempre 
deficient, tot i la correcció òptica 
amb ulleres. 

La possible repercussió negativa 
dels defectes visuals en l’aprenen-
tatge en els nens petits, però molt 
especialment la rellevància en la 
detecció precoç d’un defecte que 
pugui donar lloc a un ull gandul 
de per vida, fa prioritària l’avalu-
ació de la capacitat visual de tots 
els nens. Habitualment s’avalua 
l’agudesa visual dels nens amb 
làmines amb dibuixos o lletres 
(optotips) en les revisions pedià-
triques a partir dels 3-4 anys, ja 
que no és possible fer-ho abans 
per la manca de col·laboració dels 
més petits. Aquesta prova permet 
la detecció d’un gran nombre de 
nens amb dèficits visuals, però de 
vegades és poc precisa, és d’in-
terpretació subjectiva, hi ha nens 
que no col·laboren i això fa que en 
alguns casos el diagnòstic d’un 
defecte greu, com és l’ull gandul, 
es retardi. Tots aquests nens amb 
resultat dubtós o no col·labora-
dors haurien de ser avaluats per 
un oftalmòleg, a l’igual que tots 
en els que la prova ja detecta un 
possible defecte visual. 

Un gran avenç tecnològic que 
permet millorar aquest diagnòs-
tic precoç ha estat el desenvolu-
pament dels autorefractòmetres 
binoculars. Aquests aparells  
permeten de forma automàtica, 
en pocs segons, sense necessitat 
de col·laboració i de forma objec-
tiva, avaluar la refracció visual 
dels nens a partir dels 6-9 mesos 
d’edat. La seva utilització està 
avalada per l’Acadèmia Ameri-
cana de Pediatria, i són avui en 
dia la prova instrumental més 
validada i reconeguda per la 
detecció precoç de defectes de 
refracció visual en la infància, 
molt especialment en menors 
de 4 anys. Alguns països com 
EUA, Alemanya... han incorpo-
rat aquesta prova en les revisi-
ons pediàtriques. En el nostre 
país són encara pocs els centres 
sanitaris que ja disposen d’au-
torefractòmetres binoculars en 
les consultes de pediatria. En al-
guns centres públics s’estan du-
ent a terme estudis per avaluar el 
cost-efectivitat de la seva utilit-
zació sistemàtica en les visites de 
control del nen sa. És desitjable 
que en un futur estiguin dispo-
nibles en la majoria de consultes 
que atenen infants perquè se’n 
puguin beneficiar tots els nens, 
especialment els més petits, en 
els quals la detecció precoç ofe-
reix les màximes possibilitats de 
prevenció i tractament. I és que 
com diu la dita, val més prevenir 
que curar. yy

Fins un 10% dels 
preescolars tenen defectes 
visuals que cal corregir
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AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Fins al 7 d’octubre
eXPosiciÓ PÚblica del 
PouM. Centre Cultural Els 
Padrets. Carrer Sant Bonós, 5

del 15 a l’1 d’octubre
eXPosiciÓ:blauMarÍ
Maria Oms Jané
Sala García-Tornel

del 15 al 14 d’octubre
bPF blanes PHoto FestiVal 
GIF – Grup d’Imatge i Fotografia
Exposició fotogràfica 
Casa Saladrigas

dia 17
setMana de la Mobilitat 
sostenible i seGura
Pedalada PoPular 2017

Passeig de Mar / Banc dels 
Músics. a les 10 h

dia 23
caMPanya Pel sÍ (ANC/Blanes 
per la Independència): caminada 
popular, xerrada amb Lluís Llach, 
carpes informatives, vermutada, 
jocs infantils, concert...al Passeig 
Cortils i Vieta

dia 24
XiV Missa de l’alba
Platja Sa Palomera a les 7 h

dia 24
Visita Guiada “ruta de les 
erMites”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat. A les 10 h

dia 26
48è concurs de Pesca 
troFeu blanda
Associació Pesca Esportiva 
Nostra Senyora del Vilar. 
Platja S’Abanell de 18 a 6 h

dies 29 i 30
el Petit Mercat de les 
delÍcies
El 29 de 08 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
i el 30 de 8 a 14 h

dia 29  
Festa del PatrÓ de la 
Policia local
Plaça dels Dies Feiners.

biblioteca coMarcal
dies 14 i 15
donaciÓ de sanG
Organitza Banc de Sang i Teixits. 
A la planta baixa.

dia 19
Xerrada orGanitzada Per 
dona terra
A les 19 h a la Sala Roberto 
Bolaño.

dia 21 
Hora del conte Pas a Pas 
PoseM el nas
Amb la Companyia Clinclonclown. 

A les 18 h a la Sala Roberto 
Bolaño.

dia 29
sessiÓ del club de lectura 
JuVenil Bèsties fantàstiques i 
on trobar-les de J. K. Rowling, 
per a joves a partir de 12 anys. 
Inscripcions a la Biblioteca. A les 
17 h a la Biblioteca Jove.

altres actiVitats 

centre eXcursionista de 
blanes
Senderisme, sortides familiars, 
amics dels camins, alta muntanya

Morralla, esPai creatiu
Casal dels joves de Blanes.
Tallers, cursos, concerts, gimnàs. 
Avinguda de l’Estació, nau 4 

Jo eM cuido!
Activitats esportives dirigides per 
a adults i gent gran. 
Ciutat Esportiva Blanes

dia 14
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+ daiQuiri
Guided Tour (EN). Preu: 5 €. 
Inscripcions: Oficines Turisme. 
Museu del Mar. 18.30 h

dies 14 i 15
Viii internacional FestiVal
concurs coral canÇÓ 
MediterrÀnia
Plaça de la Vila. 20 h

dia 15
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+ daiQuiri
Visite guidée (FR). Preu: 5 €. 
Inscripcions: Oficines Turisme
Museu del Mar. 18.30 h

FestiVal FolKlòric
Plaça Pere Torrent. 20-22 h

dia 16
MARXA NÒRDICA · NORDIC 
WalKinG. 
Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme

sortida Guiada snorKel
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Inscripcions: 10 € Oficines 
Turisme. 

RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 / 2,5 €

cantada PoPulars
d’HaVaneres / tallers
Capella dels Sants Metges. 
18 - 20 h

Viii internacional FestiVal 
concurs coral
canÇÓ MediterrÀnia.
Plaça de la Vila. 18.30-20 h

sardanes: cobla ciutat de 
Girona. Plaça de la Vila. 22 h

dia 17
Jornada canina
Plaça Pere Torrent. 9-19 h

Festa de les aleGries
Ermita de les Alegries. 11-21 h

dia 20
MARXA NÒRDICA · NORDIC 
WalKinG. Museu del Mar. 
10 h · Inscripcions: 4 € 
Oficines Turisme

FestiVal internacional de 
MÚsica. Plaça de la Vila. 13.45 
- 14.45 h

dies 20 i 21
FestiVal internacional de 
MÚsica. Plaça de la Vila. 
17 - 19 h

dia 21
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+ daiQuiri. Guided Tour (EN). 
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines 
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h

FestiVal Fiestalonia
Plaça Pere Torrent. 18 - 20.30 h

dia 22
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+daiQuiri
Visite guidée (FR). Preu: 5 €. 
Inscripcions: Oficines Turisme
Museu del Mar. 18.30 h

aMarGant&Maurel trio
Hotel Delamar. 22 h. 
NITS DE JAZZ

dia 23
RUTA INDIANA-CAN FONT

Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 / 2,5 €

MARXA NÒRDICA · NORDIC 
WalKinG
Av. Alegries, 3. 10 h · Inscripcions: 
4 € Oficines Turisme

sortida Guiada snorKel
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 
Inscrip: 10 € Oficines Turisme

sardanes: cobla 
JoVenÍVola sabadell
Plaça de la Vila. 22 h

dies 23 i 24
LLORET SWIMMING - SWIM 
run Kids
Prova combinada infantil de 
natació en aigües obertes 2 km - 
cursa a peu 10,5 km
Platja de Fenals. 9-14 h

dia 24
XXXVii MarXa PoPular
“PlatGes les de lloret” 10 
KM. Plaça de la Vila. 8 h. 
Inscrip: El Puntet - 972 372 268

ceMentiris d’indians
Visita guiada nocturna. 
Inscripcions: Museu del Mar  - 
972 364 454. Cementiri. 21-22.30 h

del 25 al 28
MaratÓ de Petanca
Pl. Domènech Moner i Basart 
(Rieral). 9-19 h

dia 25
MONOLIT - Plaça Pere Torrent. 
19-21 h · FESTIVAL FOLKLÒRIC

dia 27
dia Mundial del turisMe
Jornada de portes obertes 

al MOLL, visites guiades, 
actuacions... Plaça de la Vila. 16-
22 h. Programació a part

tHe WanderinG orcHestra
Plaça de la Vila. 21 h · 
ESPECTACLE DE CARRER

MARXA NÒRDICA · NORDIC 
WalKinG. Av. Alegries, 3. 10 h · 
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme

dia 28
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+ daiQuiri. Guided Tour (ENG). 
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines 
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h

dia 29
RUTA INDIANA-CAN FONT 
+ daiQuiri. Visite guidee (FR). 
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines 
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h

FarrÉs&solsona duo
Hotel Delamar. 22 h 
NITS DE JAZZ

dia 30
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 €

sortida Guiada snorKel
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Inscripcions: 10 € Oficines 
Turisme

MARXA NÒRDICA · NORDIC 
WalKinG
Museu del Mar. 10 h · 
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme

cantada PoPulars 
d’HaVaneres /
tallers. Capella dels Sants 
Metges. 18-20 h
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MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

dia 14
calella
club de lectura sènior 
tardes de tertÚlia, amb 
el comentari de Aigua per 
a elefants de Sara Gruen. 
Coordinat per Quima Martínez. 
18 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça. 

dia 15
calella
cercaVila de tots els grups 
participants a les 45es Jornades 
Internacionals Folklòriques 
de Catalunya a Calella. 21 h. 
Itinerari: riera de Capaspre, 
Jovara, Escoles Pies, plaça de 
l’Ajuntament, Bisbe Sivilla, 
Església fins a la Sala Mozart, 
retorn pel carrer Església fins a la 
pl. Església.

esPectacle inauGural 
amb l’actuació de tots els 
grups participants a les 45es 
Jornades internacionals 
FolKlòriQues de catalunya 
a Calella. Entrada gratuïta. 22 h, a 
la Sala Mozart.

dia 16
calella
inici de les 12 Hores 
d’Handbol. 9 h, al Pavelló 
Municipal d’Esports Parc Dalmau

PriMer dia de la 5a Fira 
de la Gent Gran per un 
envelliment actiu. 10.30 - 14 h;
17 - 20 h, a la plaça Església.

actuaciÓ d’un dels grups 
dels participants a les 45es 
Jornades internacionals 
FolKlòriQues de catalunya 
a Calella. 22 h, a la Sala Mozart.

Pineda de Mar
JubÍlate a tu aire 
conferència a càrrec de Elisa 
Anelli. A les 18 h.
c/ Joan Maragall, 19

santa susanna
aQuatlÓ inFantil al PasseiG 
de Mar

dia 17
calella
sortida de la 16a MarXa 
de la MinerVa. 8 h, al passeig 
Manuel Puigvert, davant del 
monument a la sardana.

cloenda del curs 
d’ensenyaMent de ballar i 
rePartir sardanes i audició 
a càrrec de la cobla Sabadell. 
19.30 h
A la plaça de Catalunya.

actuaciÓ d’un dels grups 
dels participants a les 45es 
Jornades internacionals 
FolKlòriQues de catalunya 
a Calella. Aquestes actuacions es 
repetiran al llarg de la setmana. 
22 h, a la Sala Mozart.

Palafolls
concentraciÓ Motera aMb 
cotXes aMericans. A la plaça 
de les Valls d‘Ax, a partir de les 8 h. 

del 18 al 25
tordera
esPosiciÓ: consuM coM 
soM? A la Biblioteca

dia 19
Palafolls
Xerrada i taller. tècniQues 
HiPoPressiVes. Al Casal de la 
Dona. Cal confirmar l‘assitència. 
Més informació a 
casadona@yahoo.es.

Pineda de Mar
ioGa del riure “Respirant 
alegria”. Grup pràctica 
compartida, presentació. A les 
18.30 h. Pavelló escola Aloc

dia 20
Pineda de Mar
“coMunicaciÓn Verbal 
i corPoral, actitud i 
assertiVitat” 
A càrrec de Lorena Tamayo. 
De les 19.30 a 21 h. 
c/ Joan Maragall, 19

dia 21
calella
cicle GaudÍ: incerta 
Glòria (drama - històric) 
Director: Agustí Villaronga. 
21 h, a la Sala Mozart.

Palafolls
sortida teraPèutica del 
serVei resPir al castell de 
PalaFolls. 
L‘Ajuntament de Palafolls 
s‘afegeix amb aquesta iniciativa 
al Dia Mundial de l‘Alzheimer.

Pineda de Mar
Kundalini i altres ioGues
A les 18.30. Pavelló escola Aloc

INTEL·LIGèNCIA EMOCIONAL
A càrrec de Lorena Tamayo. De 
19.30 a 21 h. c/ Joan Maragall, 19

MeditaciÓ i MindFullness
A les 19.30. Pavelló escola Aloc

dies 22, 23 i 24
calella
Festa MaJor
Fira de Calella i l’Alt Maresme

dia 22
Pineda de Mar
cineFòruM
A les 20 h. c/ Joan Maragall, 19

tordera
electrostat al claVÉ
Cicle bé + Bo

dia 23
Pineda de Mar
Festa 4t anniVersari 
Associació Canviem. 
Actuacions de la coral i del grup 
de  teatre Canviem.

dia 25
santa susanna
sardanes. Amb la cobla Santa 
Maria al pavelló municipal. 
18.30 h

dia 26
Pineda de Mar
JubÍlate a tu aire 
Conferència a càrrec de Elisa 
Anelli. A les 19.15 h. 
c/ Joan Maragall, 19

tordera
bertrana coMentat. Amb 
Miquel Martín i Olga Cercós, a la 
Biblioteca. 19.30 h

dia 27
calella
obertura de l’eXPo i 
botiGa ironMan. 
16 -20 h, al passeig Garbí.

inauGuraciÓ de 
l’eXPosiciÓ “turisMe 
sostenible”. 19 h, a l’Espai 
Mutur del Museu del Turisme. 

Malgrat de Mar
contes Per a inFants 
Fins a 3 anys. 18 h Sala de la 
Biblioteca la Cooperativa.
Pícnic per a petits curiosos.

Pineda de Mar
aVui tertÚlia
Es comentarà Carta de una 
desconocida, d’Stefan Zweig. 
De les 17 a 19 h. Biblioteca M. 
Serra i Moret.

club de lectura, a càrrec de 
l’escriptor i filòleg Toni Sala. 
Es comentarà l’obra Rashomon 
i altres contes de l’escriptor 
Ryunosuke Akutagawa. 
A les 20.30 h. Biblioteca M. Serra 
i Moret

tordera
Hora del conte. A la 
Biblioteca 18 h.

dia 28
calella
eXPo i botiGa ironMan. 
10  - 20 h, al passeig Garbí.

tardes de tertÚlia i 
tallers de la MeMòria 
Per a la Gent Gran.
18 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

cineclub: Frantz (drama) 
VOS. França 2016.
Director: François Ozon. 
21 h, a la Sala Mozart

Palafolls
taller de caninoterÀPia. 
Al Servei Respir, a les 10 h. 

club de lectura. A la 
Biblioteca Enric Miralles, a les 
19 h. Es comentarà el llibre 
Rashomon i altres contes, 
de Ryunosuke Akutagawa.

tordera
PresentaciÓ del llibre “el 
Maestro zen”. de Mauro 
Valenciano a la Biblioteca. 
19.30 h.

dia 29
calella
eXPo i botiGa ironMan
10 - 20 h, al passeig Garbí.

Pineda de Mar
PresentaciÓ del llibre: 
El ángel caído del Tercer Reich 
y el judío victorioso, a càrrec 
de Carme Xancó. A les 20 h. 
Biblioteca M. Serra i Moret.

taller inFantil: PaisatGe 

de tardor. A càrrec de Jéssica 
Hinostroza. Aprèn una nova 
tècnica artística i decorativa i 
crea una manualitat amb què 
podràs decorar la teva llar. Per 
a nens i nenes de 5 a 11 anys. 
Cal inscripció prèvia. A les 18 h. 
Biblioteca Poblenou

Palafolls
caMinada Fins al MolÍ 
d‘en PuiGVert. Sortida des del 
Casal d‘Avis, a les 9.15 h.

tordera
Prudenci bertrana i 
l’eMPordÀ a càrrec de Santi 
Puig, a la Biblioteca. 19.30 h

dia 30
calella
inici de l’ironMan 
barcelona 2017. Organitzat 
pel Club Triatló Costa Barcelona 
Maresme. Més informació a 
https://goo.gl/PmHvLa. 8 h, a la 
Platja Gran de Calella, davant del 
Camp de Futbol de Mar.

Palafolls
eXcursiÓ a carcassonne. 

taller. coMenca el curs 
Fent Manualitats
A la Biblioteca Enric Miralles, a
les 10.30 h. Per a nens i nenes 
de 6 a 12 anys.

Pineda de Mar
Jornada de Portes 
obertes al casal d‘aVis 
Poblenou. Actuarà grup Amics 
de la música. A les 16 h. 
Pg. Costa Brava, 47

Tordera
la Vida d’en carbassÓ sobre 
els maltractaments a la infantesa, 
al Clavé.
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Façana de l’Auditori de Pineda de Mar

Dansa de mort es podrà veure a Tordera el mes de novembreEspectacle de màgia de la darrera temporada de Rialles. Foto Yoyo

MARESME - SELVA

AuDITORI DE PINEDA

La programació de teatre, mú-
sica i cinema de l’últim trimestre 
de 2017, entre el 8 d’octubre i el 
23 de desembre, inclou 3 sessions 
de cinema, 4 espectacles teatrals i 
3 concerts a l’Auditori de Pineda 
de Mar. Les entrades anticipades 
ja són a la venda a través de www.
tictactiquet.com i a Can Comas 
(de dilluns a divendres de 10 a 13h 
i de 17 a 20h). També se’n podran 
comprar al mateix Auditori una 
hora abans de cada espectacle, en 
cas que no s’hagin exhaurit.

Pel que fa al cinema, es podran 
veure les pel·lícules Pirates del Ca-
rib 5. La venjança de Salazar el dia 
8 d’octubre a les 18:30 h; Cars 3, el 
5 de novembre a les 18 h; i La Bella 
i la Bèstia, el 3 de desembre a les 
18:30 h. El preu de cada sessió de 
cinema és de 3 euros.

La nena dels pardals (5 euros), 
un espectacle per a públic famili-
ar, obrirà la programació teatral 
el 15 d’octubre a les 18 h. El 12 de 
novembre, també a les 18 h, tindrà 
lloc l’espectacle de teatre musical 
Paradise (10 euros); i Aladdin 
#the pop musical (5 euros), també 
de teatre musical, està programat 
per al 17 de desembre, a les 18.30 
h. Art (20 euros), de Yasmina 
Reza, amb Pere Arquillué, Fran-
cesc Orella i Lluís Villanueva, es 
representarà a l’Auditori el 9 de 
desembre a les 22 h.

I pel que fa a música, obrirà la 
temporada el Concert Cor L’Ai-
xa: A la flor del teu jardí (5 euros) 
el 21 d’octubre a les 22 h; el 18 de 
novembre Bluelounge Quartet (5 
euros) oferirà un concert a les 22 
h, i tancarà la temporada a l’Au-
ditori el tradicional Concert de 
Nadal (gratuït), el 23 de desem-
bre a les 19 h, a càrrec de l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà 
(OCE).

CLAVÉ DE TORDERA

L’espectacle Electrotast obri-
rà la programació dels darrers 
mesos de l’any (22 de setembre). 
Es tracta d’un maridatge de mú-
sica electroacústica i cerveses 
artesanes emmarcat 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, 
Celestina, La Tragicomedia; una 
versió grotesca i actual del clàs-
sic de la literatura espanyola a 
càrrec de la companyia sevillana 
Atalaya Teatro, guardonada amb 
el Premi Nacional de Teatre l’any 
2008 (16 desembre).

Juntament amb aquestes 
propostes, la programació de 
setembre a desembre del Tea-
tre Clavé posa especial atenció 
a 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 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 reflexiona sobre els 
maltractaments en la infantesa 
en una proposta amb un alt con-
tingut pedagògic i emocional (30 
de setembre) i la recent estrenada 
Capità calçotets basada en la saga 
de llibres infantils d’aquest pecu-
liar 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).

RIALLES DE bLANES

1 d’octubre: Companyia del 
Nyiguit. Canta‘m un conte

15 d’octubre: Jordi del Rio.
Menuda Comèdia

29 d’octubre. El Replà 
produccions. Ai, Rateta, Rateta

12 de novembre. Teatre a la 
Fuga. Contes  1.0. 
Premi  “la Mostra” 2017

26 de novembre. Grup 
Rialles. Lluita de Fades

10 de desembre. País de Xauxa.
Fem un Pessebre

Les represnetracions es faran al 
Teatre de Blanes a les 17.30 h.

AuLA DE CALELLA

Els dies 26 i 27 de setembre 
es faran les inscripcions pel nou 
curs de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària de Calella.

Serà al Casal de l’Amistat de 
10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00. 

El preu de tot el curs és de 
39 euros (37 euros pels socis del 
Casal). Les xerrades començaran 
el 4 d’octubre. yy

«Les activitats començaran 
el 8 d’octubre i acabaran el 

23 de desembre»

«art, amb Pere Arquillué, 
francesc Orella i Lluís 

Villanueva, es representarà 
el 9 de desembre»

programacions trimestrals. tardor 2017
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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

ANuNCIS PER PARAuLES

Contrac tació exclusivament  a Ràdio Marina de 9.00 a 13.00 h 
o per correu a  public ita t@radioma rina.com

barana de llit
Extensible i plegable de 70 cm a 
1,10 de molt alta qualitat i resistent. 
Ideal pel canvi de llit, sortides d’ho-
tel, molt millor que bressol de vi-
atge. Preu: 20 €. tel. 636 49 09 40

Patins en línia
totalment nous, dins del seu 

embalatge. Extensibles de la mida 34 
fins a la 37, ideals per aprendre. 
Preu: 25 €. contacte: 660 089 090 Ws.

Venc Wii
Wii en perfecte estat, amb dos co-
mandaments amb funda + u draw i 
11 jocs 150 €. 661 1412 49 (tarda)

Joc tragabolas “gormiti”
totalment nou.  10 €.
Només Whatsapp 660 08 90 90
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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

setembre 

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

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

28
29
30

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

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

NOè
CASTELLS
NOguERA
NOguERA
MELA
COLóN
NOè
PLANAS

NOguERA
MELA

COSTA

gARbI
MIR
MIR
bADIA
fRANCITORRA
ALbA
VIVAS

MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
LuCEA
LuCEA
LuCEA
LuCEA
LuCEA
LuCEA
LuCEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS

MATEOS
MATEOS
MATEOS

 COMPRA VENDA PARTICuLARS: Gratuït (dues publicacions)
 IMMObILIàRIA I PROfESSIONAL: 15 € /  

SERVEIS PROfESSIONALS (autònoms): 10 €

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
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ENTREVISTA A xEVI góMEz (DIreCtOr ArtÍstIC De Les Arts D’estIU COstA bArCeLONA De PINeDA De mAr)

“Les arts d’estiu és diferent a d’altres festivals 
perquè ho organitza una associació”

Xevi Gómez, director artístic del festival. Foto almudena montaño

david bisbal a pineda de mar. Foto Òscar penelo Zona de restauració. Foto Òscar penelo

ALMuDENA MONTAñO

Van començar amb un festival 
de poc més de 200 butaques i, 
després de créixer cada any, les 
ARTS d’Estiu Costa Barcelona de 
Pineda de Mar ha hagut de canvi-
ar d’ubicació per poder aglutinar 
més de 3.500 espectadors alhora. 
En aquesta setena edició, celebra-
da del 21 de juliol al 26 d’agost a 
Pineda, han actuat David Bisbal, 
Chambao, Muchachito, La Pega-
tina, The Original Blues Brothers 
Band, Rosario, Jarabe de Palo, Els 
Amics de les Arts, Ramon Mira-
bet, i ha ofert els espectacles de 
Faemino y Cansado i Jorge Blass. 
Les ARTS les organitzen el Centre 
Cultural i Recreatiu i l’Ajunta-
ment de Pineda, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelo-
na i el patrocini d’una trentena 
d’empreses i marques. El director 
artístic del festival és Xevi Gómez, 
qui ens comenta les claus de l’èxit 
del Festival.

A què es deu aquest èxit?
Hem aconseguit portar artistes 
molt bons amb unes entrades 
molt econòmiques. Això ho po-
dem fer perquè som una asso-
ciació sense ànim de lucre. Tot i 
això, cada any busquem artistes 
més famosos. Quan vam comen-
çar l’any 2011 el pressupost va ser 
de 32.000 euros i enguany ha si-
gut de 600.000 euros. 

Quins trets particulars té aquest 
festival que el diferencien de la 
resta que se celebra a l’estiu per 
diversos municipis de Catalu-
nya?
És un festival amb molt de cor, ens 
el sentim molt nostre. Com que 
som una associació sense ànim 
de lucre no busquem un benefici 
econòmic, sinó que els guanys es 
reinverteixen. Comptem amb un 
equip de 50 voluntaris.

Aquest festival ha crescut molt 
en molt pocs anys. Esteu sor-
presos per aquesta resposta?
Sí. El creixement ha sigut molt 
gran, però ho hem fet de forma 

sostenible i tenint en compte la 
venda d’entrades. Amb el nostre 
pressupost portem els mateixos 
artistes que altres festivals amb 
un pressupost quatre vegades 
més gran.

Quina ocupació heu assolit 
aquest 2017?
Un total de 13.000 espectadors, 
2.000 més que l’any passat.

L’edició d’enguany ha canviat la 
seva ubicació i s’ha traslladat al 
Nou Espai Arts d’Estiu, un re-
cinte de prop de 4.500 metres 
quadrats situat al número 31 
del carrer Sant Joan de Pineda. 
Com ha anat el canvi?
Molt bé! Ha sigut una edició 
Pop-up, ja que no és un espai 
de futur perquè té previst altres 
usos. Per l’any vinent estem bus-
cant una ubicació definitiva, tot i 
que tampoc descartem fer-la pro-
visionalment al mateix lloc.

També l’escenari ha sigut molt 
més espectacular, amb 120 me-
tres quadrats. Què ha opinat el 
públic?
Ha agradat molt. És l’escenari 
que munta David Bisbal quan va 
al Palau Sant Jordi de Barcelona. 

D’on ve el vostre públic?
El 30% del nostre públic és de 
Pineda de Mar, el 20% d’altres lo-
calitats del Maresme i el 50% res-
tant bàsicament d’altres pobles de 
Catalunya.

Enguany nou concerts amb dot-
ze artistes diferents a la progra-
mació. Han anat tots com s’es-
peraven?
Tots els artistes han agraït el trac-
te que hem tingut amb ells en la 
part organitzativa. Tots els volun-
taris volen ajudar-los i fan molt 
més del que ells ens demanen. 
Amb les empreses privades això 
no passa.

Tenen alguna mania o demanda 
especial els cantants convidats?
No massa. Normalment els més 

famosos venen molt protegits 
per la productora, qui fa les de-
mandes perquè l’artista se senti 
bé. Però, sovint, l’artista ni sap 
que tot el que se li fa perquè es-
tigui content està escrit al seu 
contracte. Per exemple, un any 
en un dels contractes incloïa 
posar-li a l’artista cervesa negra 
d’una marca concreta a la neve-
ra del camerino. Com que no la 
vaig trobar li vaig posar una altra. 
Quan li vaig preguntar a l’artista 
si li havia agradat la que li havia 
posat... no s’ho creia que al seu 
contracte posava la marca con-
creta de cervesa!

Un dels cantants més internaci-
onals que ha passat aquest any 
per les Arts de Pineda és David 
Bisbal. Com és de prop?
Molt treballador i sap adaptar-se 
molt bé davant qualsevol pro-
blema. Mitja hora abans del seu 
concert va ploure i, enlloc d’anul-
lar-lo, ell va dir que si l’equip tèc-
nic estava bé i el públic també, 
doncs per ell endavant! No tenia 
por de relliscar tot i que l’escenari 
estava moll. Vam repartir 3.000 
impermeables entre el públic. 
Però quan va començar el con-
cert ja es va aturar la pluja.

Portava molts fans al darrere?
Doncs sí, ha, ha, ha! Dos dies 
abans del concert vaig trobar 
unes noies que em van preguntar 
on estava la cua del concert. Vaig 
al·lucinar! “No cal fer cues, mar-
xeu cap a casa”, vaig dir. Però més 
d’una dotzena de noies va dormir 
fora del recinte per poder accedir 
les primeres al concert i estar a 
prop de Bisbal. Algunes venien 
d’Andorra seguint la gira.

Les ARTS potencien la progra-
mació d’espectacles de diferents 
disciplines artístiques. Quines 
han passat pel festival?
Teatre, monòlegs, humor, màgia, 
dansa i música d’estils molt dife-
rents. Intentem que hi càpiga tot-
hom amb els màxims exponents 
de cada una de les disciplines.

Quines previsions de futur teniu?
Crec que estem en una mida de 
platea molt correcta. Ara hem 
de professionalitzar més totes les 
àrees i volem ampliar la zona de 
restauració. 

Aquest any ha sigut una novetat 
la zona de restauració. Com ha 
anat?
Ha creat un ambient molt agrada-

ble. Teníem cinc punts de menjar 
diferents, barres, còctels i música 
en directe a l’hora de sopar.

Quants mesos trigueu en orga-
nitzar el festival cada any?
El primer any el vam organitzar 
en 15 dies, i ara és una feina de 
tot l’any: el primer mig any fem la 
contractació artística i la segona 
meitat de l’any ens centrem en la 
localització i posada en escena.

Teniu pensat ja algun artista per 
portar-lo l’any vinent?
Tenim una llista d’artistes futu-
ribles i alguns que fa temps que 
busquem però que, per data, no 
han pogut venir. Començarem 
per trucar a aquests.

Continuarà com a director ar-
tístic de la vuitena edició?
Sí. Tot l’equip directiu, format per 
deu persones, seguirem, sempre 
que ho vulgui la junta del Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda, 
una entitat amb un miler de socis 
al darrere. 

Us dediqueu exclusivament a la 
direcció del festival o teniu al-
gun altre treball?
Cap dels que estem al capdavant 
d’aquest projecte viu d’això. Tots 
tenim la nostra feina. 

Quina és la seva?
Jo vinc del món del teatre, he 
treballat d’actor. Aquest estiu he 
presentat a Santa Susanna l’obra 
El Mall amb Jaume Casals, on jo 
feia d’actor, autor i director. L’any 
2011 vaig tancar la productora 
que jo tenia per crear la marca 
de bicicletes Capsule. I, anterior-
ment, fa uns deu anys, havia for-
mat una companyia de teatre amb 
l’actor David Verdaguer que es 
deia “Doncs a mi m’ha agradat”. yy 


