
Votar i salvaguardar les urnes

Més de 900 ferits

“No us volem a casa nostra!”

Mediació
El dia 1-O, les jornades prèvies i les im-
mediatament posteriors, han servit per 
comprovar que la fractura entre Catalu-
nya i Espanya cada cop és més notable.

Bona prova d’això, són les nombro-
ses crides al diàleg i a la mediació que 
s’han fet, unes crides que inicialment 
Madrid ni ha escoltat.

Si ens centrem en el dia 1-O, la jornada es 
podria definir amb diversos titulars: gran 
mobilització popular per votar i defen-
sar les urnes, i brutalitat policial davant 
d’una resistència totalment pacífica.

La brutalitat policial, amb més de 900 
ferits, va indignar al poble català, que 
ho va demostrar el dimarts 3-O partici-
pant a l’Aturada de País.

Feia temps que es parlava del xoc de 
trens. L’entrada de la policia als col·le-
gis electorals, en tot cas va ser un xoc 
entre un tren de gran velocitat i un gran 
comboi aturat a l’estació.

Una setmana després, tot quedava 
pendent de la intervenció de Carles 
Puigdemont al Parlament, fixada per 
una hora en què La Marina ja s’estava 
imprimint per ser puntualment al car-
rer, com cada segon dimecres de mes.

La fàbrica Llobet-Guri, va estar molt ben protegida dia i nit. Foto Joan Maria Arenaza

Intervenció a Sant Cebrià de Vallalta. Foto ACN

La Policia estatal va marxar de Pineda el 5-O. Foto Teresa Márquez
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Més de 2.200.000 catalans van sortir a votar el dia 1-O sobre la independència de Catalunya. Tot i les dificultats informàtiques i policials, els ciu-
tadans van fer les hores de cua que van caldre, i després es van quedar als col·legis per evitar que els cossos i forces de seguretat de l’Estat s’empor-
tessin les urnes i les paperetes. Hi va haver un 90% de vots favorables. La participació va ser del 43 %.

L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia estatal a poblacions com Dosrius, Sant Cebrià de 
Vallalta, Girona, Sant Julià de Ramis, Barcelona o Tarragona, va provocar prop d’un miler de 
ferits. L’actuació desmesurada va rebre crítiques d’arreu d’Europa.

Després de l’actuació policial de l’1-O, els veïns de Calella i Pineda es van revoltar i van de-
manar que els efectius de la Policia estatal i la Guàrdia Civil no s’allotgessin ni un dia més en 
hotels de la vila. En més d’una ocasió el clima va ser de màxima tensió. Els policies es van 
mostrar provocadors i amb ganes de sortir al carrer, tal com va passar la nit del mateix diu-
menge 1-O a Calella o posteriorment a Pineda de Mar. 
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caLeLLa
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

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

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

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

PaLaFOLLS
Ajuntament 93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 79 08
Casal del Jubilat 93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus 93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local 93 765 76 00
Teatre 93 762 06 11

 

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

 

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

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

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

L’editorial

LA cRòNIcA - jOAN fERRER

La campanya del referèndum 
de l’1-O va ser del tot atípica. Hi 
havia diverses formacions que 
defensaven el Sí. No hi havia, 
però campanya del NO. El prin-
cipal objectiu era que no es fes el 
referèndum.

L’atenció mediàtica estava 
posada més en els moviments de 
la Guàrdia Civil a les ordres del 
fiscal buscant paperetes i urnes, 
que dels arguments per votar una 
opció o una altra.

Diversos mitjans de comuni-
cació també van rebre la visita de 
la “benemèrita” perquè feien pu-
blicitat de l’1-O o no agradava la 
direcció editorial que tenien.

Quan es van confiscar un 
gran nombre de paperetes, des de 

Madrid, ja es donava per tancat 
el cas. L’efecte, però, va ser tot el 
contrari. La gent va començar a 
imprimir paperetes a casa i tam-
bé diverses empreses impresso-
res. Els carrers i les places es van 
omplir de la preuada papereta. 
Al final, no podia ser d’una altra 
manera. N’hi va haver per a tot-
hom i en van sobrar.

A partir d’aquest moment, els 
actes de campanya es convertien 
en sortides ciutadanes a omplir 
de paperetes i programes, tots els 
pobles i ciutats. 

Un dels objectius dels ciuta-
dans era saber on havia d’anar a 
votar. En molts casos, era el col-
legi electoral de sempre, però en 
d’altres, hi havia canvis perquè 
l’alcalde no havia deixat les de-
pendències municipals. El presi-

dent Puigdemont es va convertir 
en mestre de cerimònies anunci-
ant via twitter les adreces on es 
podien consultar els col·legis. La 
fiscalia, no trigava en tancar les 
pàgines, però immediatament 
n’hi havia d’altres. En definitiva 
una veritable cursa d’obstacles.

La jornada de reflexió, també 
va ser diferent. Es va convertir en 
jornada de portes obertes a les 
escoles i centres on el diumenge 
1-O s’havia de votar per evitar 
que ho precintessin tot. Al llarg 
dels dies de campanya, els Mos-
sos no van parar de rebre notifi-
cacions de com havien d’actuar. 
El major Trapero ho tenia clar 
“amb proporcionalitat i assegu-
rant la seguretat de tothom”. La 
seva tasca va ser impecable i molt 
agraïda al final de la llarga i tensa 
jornada de l’1-O. yy

campanya atípica

dues noies mostren orgulloses les paperetes. Foto Joan Maria arenaza

Una data per a la història

Les votacions del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 entren amb 
tota seguretat en aquells fets que acostumem a classificar d’“històrics”.

Després de la prohibició de la votació decretada pel Tribunal Constitu-
cional, les forces de seguretat van procedir a buscar les urnes, a segres-
tar paperetes i sobres de votació, a recollir les citacions per als mem-
bres de les meses, a tallar les comunicacions a internet dels col·legis 
electorals...

Tot va ser inútil i la voluntat de centenars de milers de ciutadans dis-
posats a votar van superar els entrebancs i les prohibicions. Més de dos 
milions de persones van votar. Un 42% del cens. 

Llàstima que la diada que podria ser recordada per l’originalitat d’un 
poble que exerceix una votació sense l’acord del seu estat, acabés taca-
da per la violència d’unes forces de seguretat. A tot el món es van pu-
blicar les imatges de les forces antiavalots espanyoles “actuant” contra 
votants a Catalunya.

La pròpia votació i les escenes de repressió policial associades formen 
una fita que ben segur tindrà importants efectes que anirem descobrint 
en les properes dates. yy
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L’alegria de poder votar a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Votar i salvaguardar les urnes

el 90% dels vots a favor del sí 

LA cRòNIcA - jOAN fERRER

El diumenge 1-O, molts ca-
talans es van llevar ben d’hora 
ben d’hora per anar al seu col·legi 
electoral. Eren les cinc de la ma-
tinada i les places i carrers on hi 
havia els col·legis es van comen-
çar a omplir. En molts casos, mol-
ta gent ja hi havia passat el cap de 
setmana fent tallers, cantant, ju-
gant a cartes o practicant esport 
amb els fills i els amics. L’objectiu 
era clar, calia votar. Però el que 
encara era més important, que 
les paperetes i les urnes no fos-
sin requisades. En aquella hora 
del matí, pocs es pensaven que 
la brutalitat per retirar les urnes 
seria tant i tant desmesurada com 
la que es va poder veure només 
unes hores després a molts punts 
del país.

A les vuit, arribava un altre 
moment clau. La constitució de 
les meses. Desenes de voluntaris 
estaven preparats per si hi ha-
via problemes en aquest procés 
tan senzill i anònim a qualsevol 
altra consulta, però molt i molt 
complex en aquesta ocasió. Molts 
encara no saben ni quan ni com, 
però, les urnes i les paperetes van 
fer acte de presència i tot estava 
a punt per començar a votar. A 

un quart de nou, preveient difi-
cultats, el conseller Jordi Turull 
anunciava en roda de premsa que 
el cens seria universal, és a dir, es 
podia votar a qualsevol col·legi. 
En aquell moment, les cues de vo-
tants ja donaven la volta a les pla-
ces o cobrien més d’un carrer. Des 
de primera hora del matí, a cada 
col·legi hi havia una parella dels 

Mossos d’Esquadra, que compro-
vava a distància tot el que estava 
passant. El seu objectiu, assegurar 
la pau i la tranquil·litat de la zona. 
Al final del dia, es van emportar 
forts aplaudiments, abraçades i 
un reconeixement unànime per la 
feina feta. A més d’un li van cau-
re les llàgrimes de veure el suport 
popular que rebia el cos.

A les nou, començava oficial-
ment la jornada i ràpidament es 
comprovava que el dia seria llarg 
i complicat. Hi havia problemes 
per aconseguir una bona conne-
xió amb internet. En alguns po-
bles es va optar pel cens físic en 
paper. En d’altres, els experts en 
informàtica, van fer hores extres 
en festiu per anar recuperant el 

servei cada cop que es perdia, i 
van ser moltes vegades al llarg de 
la jornada.

L’entreteniment per als que es-
peraven al carrer, mirar el mòbil.  
No havia passat gaire estona quan 
van començar a aparèixer imat-
ges esgarrifoses i d’una altra èpo-
ca, la de la dictadura franquista, 
quan les televisions eren en blanc 
i negre i només s’emetia el que 
permetia el règim. Ara, els temps 
han canviat i les noves tecnolo-
gies permeten veure el que passa 
arreu del món en aquell mateix 
moment. Sant Julià de Ramis, 
Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta, 
Girona, Barcelona, Tarragona i 
un llarg etcètera van veure com 
nombrosos efectius de la Guàrdia 
Civil i la Policia estatal entraven 
sense contemplacions als col·legis 
electorals arrossegant persones 
joves o grans. Un cop a dins, en 
la majoria de casos no van trobar 
el que buscaven, les urnes, i va ser 
llavors quan van trencar portes i 
armaris de centres escolars, pave-
llons o centres cívics. La seva ac-
tuació va deixar més de 900 ferits.

Des d’aquell moment, encara 
va ser més important quedar-se 
al col·legi després d’haver votat. yy

LA cRòNIcA - jOAN fERRER

Després de la jornada elec-
toral es van comptabilitzar 
2.262.424 de paperetes no requi-
sades, el 90% a favor del sí a la 
independència. El 7,8% dels vo-
tants va optar pel no i un 2% van 
ser vots en blanc. La participació 
al conjunt de Catalunya va ser 
del 43 %.

Són les xifres que va fer públi-
ques dilluns dia 2 de matinada el 
conseller de la Presidència i por-
taveu del Govern, Jordi Turull.

En total, les paperetes marca-
des amb el sí han estat 2.020.144, 
mentre que 176.566 han optat pel 
no. El vot en blanc ha obtingut el 
2% del total de paperetes no re-

quisades, 45.586 vots, i els vots 
nuls han estat 20.129, el 0,89%.

Turull ha remarcat que uns 
400 col·legis electorals no s’ha 
pogut exercir el dret a vot i to-
tes elles sumaven un cens de 
770.000 votants.

A les poblacions de l ’Alt 
Maresme, que malgrat la por 
i les falses alarmes no van ser 
visitades ni per la Policia es-
tatal ni la Guàrdia Civil, es va 
seguir la mateixa tònica que al 
conjunt de Catalunya (vegeu 
quadre annex).

En una declaració instituci-
onal acompanyat dels membres 
del Govern des del Palau de la 
Generalitat, Carles Puigdemont 

va assegurar que Catalunya 
“s’ha guanyat a pols la seva sobi-
rania” i afirmava que les institu-
cions catalanes “tenen el deure 
de respectar i implementar” els 
resultats de la consulta.

D’altra banda, va fer una 
apel·lació directa a la Unió Eu-
ropea perquè Catalunya “s’ha 
guanyat el dret a ser respectada i 
reconeguda” i va considerar que 
“no pot continuar mirant cap a 
un altre cantó” després de la “re-
pressió” de l’Estat espanyol.

Des de Madrid, Mariano 
Rajoy convocava els partits del 
Congrés per buscar “unitat” i 
celebra la “lleialtat” de les forces 
de seguretat. 

Assegurava que l’1-O ha-
via estat una “escenificació” 
en el marc d’una “estratègia” 
de l’independentisme “contra 
la convivència democràtica i la 
legalitat”.

L’ANC i Òmnium i moltes al-
tres entitats i institucions feien 
una crida a fer vaga general el dia 

3 i encoratjaven el Govern a fer 
possible la proclamació de la repú-
blica. 

Sánchez i Cuixart van criticar 
durament contra l’Estat per les 
càrregues policials i van donar les 
gràcies als ferits per “aguantar la 
violència” pacíficament. yy

Tractors a les portes del Pavelló de Tordera. Foto YoyoCol·legi únic a Santa Susanna. Foto YoyoCues a les portes d’un col·legi a Pineda. Foto Yoyo

POBLE SÍ NO BLANc NULS

MALGRAT 5209 330 118 52

PINEDA 6021 339 73 20

cALELLA 5632 267 74 12

TORDERA 4409 295 - -

PALAfOLLS 2461 207 52 31

STA. SUSANNA 934 54 9 8
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Pressió als alcaldes favorables a l’1-O

20 de setembre: 41 escorcolls i 15 detinguts

cATALUNyA

Els dies previs a l’1-O van ser 
de màxima pressió de l’Estat a 
persones, entitats i institucions 
per evitar la celebració del refe-
rèndum.

Es va ordenar que Mossos 
d’Esquadra i Policies Locals in-
tervinguessin tot el material re-
lacionat amb la campanya i el 
referèndum. Es van localitzar 
cartells i paperetes després de fer 
nombroses entrades i escorcolls a 
empreses d’arreu del país, es van 
tancar webs i es van detenir diver-
sos alts càrrecs de la Generalitat. 
Els mitjans de comunicació tam-
bé van estar en el punt de mira 
del govern central i els jutjats.

 
ALcALDES INvESTIGATS

La Fiscalia va citar a declarar 
els 712 alcaldes que havien fet pú-
blic el seu suport i s’havien posat 
al costat del President Puigde-
mont en l’organització de l’1-O. 
Molts es van presentar als jutjats 
acompanyats de centenars o mi-
lers de persones i no van declarar. 
D’altres, directament, van decidir 
no anar-hi tot i estar advertits de 
que podien ser detinguts.

A la Selva, Jaume Dulsat 
(PDeCAT), alcalde de Lloret de 

Mar, va ser un dels 712 alcal-
des que van fer costat a l’1-O. A 
Blanes, Miquel Lupiànez (PSC), 
emparant-se en un informe del 
secretari municipal, va comuni-
car a la Generalitat que no podia 
cedir locals municipals. El mateix 
alcalde, però, va enviar una car-
ta al Govern per negociar quins 
espais es podien utilitzar, la ma-
joria, propietat de la Generalitat. 
PDeCAT i ERC, socis de govern 
del PSC, van pressionar i treballar 
al màxim perquè a Blanes es po-
gués votar amb normalitat.

Al Maresme, Carme Ponsa 
(Malgrat de Mar), Montserrat 
Candini (Calella), Joan Carles 
García (Tordera) i Joan Campo-
lier (Santa Susanna) van fer costat 
al procés.

A Pineda de Mar, el fet de no 
deixar locals municipals (Xavier 
Amor), va suposar que el PDe-
CAT abandonés el govern. A Pa-
lafolls, Valentí Agustí tampoc va 
donar cobertura a l’1-O tal i com 
ja havia passat amb el 9-N.

Bona part dels 712 alcaldes 
investigats per la Fiscalia, es van 
concentrar al Pati Gòtic de l’ajun-
tament de Barcelona, abans de 
travessar la plaça de Sant Jaume 
fins al Palau de la Generalitat. 

Amb les vares en mà i a crits de 
‘votarem, votarem’, van ser rebuts 
per l’alcaldessa de Barcelona Ada 
Colau. El punt en comú, una apel-
lació a la democràcia per encarar 
l’1-O. “Tots aquests fets que ani-
rem veient els propers dies empe-
titeixen l’Estat davant del món, 
perquè el que fem és fomentar la 
democràcia”, assegurava l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, en lí-

nia semblant amb Marta Madre-
nas, alcaldessa de Girona. També 
va prendre la paraula la batllessa 
de Badalona, Dolors Sabater, que 
va assegurar que la “reivindica-
ció popular, pacífica, persistent, 
legítima i massiva fa trontollar el 
règim del 78”.

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va aprofitar 

l’acte, per llençar un missatge al 
sistema polític espanyol, a tots 
aquells que “amenacen i als que 
s’ho miren de costat perquè no els 
enganxi la crisi al damunt”. “Que 
no subestimin la força del poble 
de Catalunya”, va etzibar, tot afe-
gint que l’Estat pot “tenir moltes 
masses, pot tenir molts BOE i 
moltes lleis, però no tenen el po-
ble de Catalunya”. yy

cATALUNyA

El 20 de setembre, la Guàrdia 
Civil, per ordre del Jutjat núme-
ro 13 de Barcelona, va entrar en 
diverses dependències de la Ge-
neralitat i va detenir alguns dels 
seus alts càrrecs. L’operació tam-
bé va arribar a empreses privades 
i domicilis particulars.

L’operació es va fer en el marc 
de la causa oberta relacionada amb 
els preparatius del referèndum de 
l’1-O. Aquesta causa està ober-

ta pels delictes de desobediència, 
prevaricació i malversació. Segons 
va informar el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
en un comunicat, el jutge havia 
ordenat sis registres en “despatxos 
oficials” del Govern de la Genera-
litat i remarcava que l’escorcoll “es 
limitava als despatxos de les per-
sones que tenen condició d’inves-
tigades dins de la causa”.

El titular jutjat d’instrucció 
número 13 de Barcelona, Juan 

Antonio Ramírez Sunyer, va 
obrir una investigació per l’ano-
menat cas Vidal, arran de les 
conferències de l’exsenador on va 
apuntar que el Govern disposava 
de dades fiscals dels catalans de 
manera il·legal. Aquesta causa va 
ser el detonant de l’actuació.

La resposta ciutadana va ser 
immediata i centenars de perso-
nes es van presentar a les portes 
dels edificis ocupats per defensar 
“la democràcia i el Govern cata-

là”. La màxima concentració es 
va produir davant d’Economia, 
on la Guàrdia Civil hi va passar 
més de 20 hores. La Policia Na-
cional també es va presentar a la 
seu de la CUP a Barcelona, però 
finalment no va entrar.

Les concentracions van se-
guir els dies posteriors davant 
del TSJC i la Ciutat de la Justícia, 
sempre coordinades per l’ANC i 
Òmnium, que no es van cansar 
de repetir que havien de ser pro-
testes pacífiques i evitar en tot 
moment caure en provocacions.

ESTAT D’ExcEPcIó

En una declaració institucio-
nal des de la Galeria Gòtica del 
Palau de la Generalitat -després 
de reunió extraordinària del 
Consell Executiu- Carles Puig-
demont es va refermar en l’1-O 
i va fer una crida a la ciutadania 
per donar una resposta “massiva 
i pacífica” davant de l’actitud “to-
talitària” de l’Estat. El president 
va asseverar que en les “darrers 
hores i avui” el Govern espanyol 
ha “suspès de facto l’autogovern 
de Catalunya i ha aplicat de facto 
un estat d’excepció”. “Les lliber-

tats estan essent suspeses i repri-
mides”, va afegir.

cONcENTRAcIONS 
MULTITUDINàRIES

Responent a una convocatò-
ria que es va estendre a la ciuta-
dania principalment a través de 
les xarxes socials, WhatsApp i el 
mètode més tradicional de tots, 
el boca-orella, milers de perso-
nes es van mobilitzar arreu del 
país. La trobada va ser a les vuit 
del vespre a les portes dels ajun-
taments. L’objectiu, tal com s’ex-
plicitava al missatge compartit i 
reenviat, era donar suport a les 
institucions catalanes i en defen-
sa de la democràcia.

Es tractava de que tots aquells 
i aquelles que no podien anar la 
concentració de Barcelona, ho fes-
sin a la seva població. El missatge 
de la convocatòria estava encap-
çalat pels símbols internacionals 
d’ajuda, SOS, així com per de la 
privació de la llibertat d’expressió, 
una franja roja sobre una boca.

I després d’intervenir les fi-
nances catalanes, va arribar el 
torn als Mossos d’Esquadra. yy

concentracions massives davant de les conselleries. Foto aNc

blanes, com la resta de municipis, va sortir al carrer per defensar la democràcia. Foto Yoyo
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“No us volem a casa nostra!”
cALELLA - PINEDA DE MAR

Abans de l’1-O, els veïns de 
Pineda de Mar i Calella ja no es-
taven gens contents amb la pre-
sència policial en establiments 
hotelers de la vila, una pràctica 
força habitual aquests darrers 
anys. L’actuació del dia 1-O ar-
reu del país va acabar amb la 
paciència de tothom.

La mateixa nit del diumen-
ge, quan els policies van tornar 
a Calella, van ser escridassats. 
Tot i la presència dels mossos, 
van sortir al carrer i van agredir 
diverses persones.

A Pineda, l’endemà mateix, 
també hi va haver concentraci-
ons ciutadanes a les portes dels 
establiments i escridassades als 
policies quan entraven i sortien. 
Les imatges de televisió deixen 
ben clar què volien el agents, sor-
tir al carrer!

L’alcaldessa de Calella lamen-
tava els incidents i qualificava de 
“desproporcionada” i “provoca-
dora” l’actitud dels agents de la 
Guàrdia Civil.

Montserrat Candini anuncia-
va que es reuniria amb els hote-
lers de la ciutat per expressar el 

seu rebuig a l’estada d’agents de 
la Guàrdia Civil a la ciutat: “No 
volem que els nostres hotels es-
devinguin casernes”. L’alcaldessa 
apunta que un 99% dels hotels ja 
van negar-se a allotjar el contin-
gent dels 200 agents desplaçats a 
Calella amb motiu de l’1 d’octu-
bre, però hi ha un grup hoteler 
que sí que hi va accedir.

Candini explica que els 
agents de la Guàrdia Civil van 
“saltar” la barrera que havien 
establert els Mossos d’Esquadra 
per evitar incidents entre els ma-

nifestants i els agents de paisà,  
però, aquests van carregar “des-
proporcionadament”.

Després de l’enrenou, l’hotel 
de Calella que allotjava la Guàr-
dia Civil va decidir expulsar els 
agents. Per ordre del govern cen-
tral no van marxar fins que es va 
acabar el contracte. 

Segons l’empresa gestora de 
l’hotel Vila, la Guàrdia Civil els 
va enganyar perquè van dir-los 
que eren agents de reforç davant 
l’amenaça jihadista a Catalunya i 

no unitats pensades per intentar 
boicotejar el referèndum. 

MàxIMA TENSIó A PINEDA 
DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de 
Mar i Checkin Mont-palau i 
Checkin Pineda, davant la pres-
sió mediàtica, van fer públic un 
comunicat on asseguraven:

“El personal del Cos Nacio-
nal de Policia allotjats als esta-
bliments del nostre municipi han 
tingut un comportament exem-

plar durant tota la seva estada. La 
sortida estava prevista pel dia 5 
d’octubre i després dels incidents 
ocorreguts, es va plantejar avan-
çar-la per raons de seguretat.

En cap cas hi ha hagut cap me-
sura de pressió a l’hora de prendre 
aquesta decisió i desmentim que 
l’Ajuntament hagi amenaçat l’es-
tabliment hoteler amb tancar-lo”. 
També van fer un comunicat tots 
els grups del consistori.

fIScALIA

La Fiscalia Provincial de Bar-
celona va ordenar el dimecres 3-O 
obrir una investigació per un pos-
sible delicte d’odi i discriminació 
dels casos d’expulsió dels agents 
de la Policia espanyola i la Guàr-
dia Civil dels hotels de Calella i 
Pineda de Mar. La fiscal en cap 
de Barcelona, Ana M. Magaldi, 
ho ha encarregat al fiscal especial 
per delictes d’odi Miguel Ángel 
Aguilar que, al seu torn, ja ha sol-
licitat a una unitat adscrita del cos 
de la Policia espanyola que recull 
informació. L‘escrit precisa que es 
podrien haver produït amenaces 
i coaccions als propietaris dels 
hotels per part dels ajuntaments, 
amb l’objectiu d’obligar-los a 
abandonar les instal·lacions. yy

policies estatals arribant a l’hotel de pineda. Foto Yoyo
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establiments de Lloret tancats. Foto M.a. comas Nacional ii tallada a tordera. Foto Marc Muñoz carrers sense activitat a Malgrat. Foto Yoyo

concentració multitudinària a blanes. Foto aj. blanes

aturada de País contra la brutalitat policial
cATALUNyA

Institucions, instituts i escoles 
tancats, carreteres tallades, mani-
festacions multitudinàries i molts 
comerços i empreses aturades, 
balanç de la jornada del 3-O. 

Pel dimarts 3-O hi havia 
convocada una vaga general dels 
sindicats minoritaris i una Atu-
rada de País per part de la Mesa 
per la Democràcia després de les 
càrregues policials del diumenge 
anterior.

L’aturada al sector de l’en-
senyament va ser pràcticament 
total. Va afectar totes les franges 
d’edat: infantil, primària, secun-
dària i universitats. A diferència 
d’un dia de vaga, molts centres no 
van obrir al no poder garantir els 
serveis mínims.

Els centres de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva van 
funcionar com si fos un dia festiu.

L’única diferència van ser les 
consultes externes. Si no es van 
poder fer per l’aturada, a poste-
riori es van reprogramar un al-
tre dia, segons explicava a Ràdio 
Marina, el doctor Marcel Prats, 
Director Assistencial de la Cor-
poració.

La Corporació gestiona els 
hospitals de Blanes i Calella, di-
versos CAP i centres sociosani-
taris.

Els veïns de la Selva i el Ma-
resme van sortir al carrer i van 
fer sentir la seva veu. A Blanes, es 
van fer diversos talls de carretera 
a la GI-682 (Blanes-Lloret) i GI-

600 (Blanes-Tordera). A Lloret de 
Mar també es va tallar la carrete-
ra de Blanes.

A Tordera, el tall va afectar la 
N-II. Un nombrós grup de veïns 
acompanyats per diversos trac-
tors, va protagonitzar els talls. 
Al transport públic de viatgers 
també hi va haver un seguiment 
important.

Als eixos comercials de bona 
part de les poblacions de la Selva 
i el Maresme es van imposar les 
persianes abaixades. En munici-
pis turístics com poden ser Lloret 
o Calella, els visitants es pregun-
taven quin festiu era. Als barris, 
el seguiment va ser molt inferior. 
A la indústria, també seguiment 
desigual. En algunes grans em-
preses, cas de Nylstar, es va fer 
una aturada de mitja hora.

El que també van ser molt i 
molt nombroses van ser les ma-
nifestacions o concentracions. 
A totes el mateix objectiu: de-
fensar la democràcia i criticar 
la brutalitat policial. El cant dels 
Segadors, l’Estaca o el Passiu 
bé es van poder escoltar a més 
d’una població.

PROTESTES ARREU

El Govern qualificà de “molt 
massiva” l‘aturada del país i xifrà 
en més d‘un 70% el seguiment a 
l‘Administració pública. 

A Girona, manifestació rè-
cord amb 60.000 persones defen-
sant la independència i protestant 
contra les càrregues policials. 

La marxa guardà silenci da-
vant la Subdelegació del Govern 

espanyol i va aplaudir a les por-
tes del Col·legi Bruguera.

La concentració de la Taula 
per la Democràcia va desbordar 
la plaça Universitat de Barcelona.

fIScALIA

El mateix dia 3 d’octubre i 
amb els carrers plens de gent, la 
Fiscalia es pronunciava sobre l’ac-
tuació policial.

La Fiscalia avala l‘actuació de 
la Policia espanyola i la Guàrdia 
Civil l‘1-O afirmant que no va 
afectar “en absolut la convivència 
ciutadana” i recrimina al Govern 
que convoqués “de forma irres-
ponsable” els ciutadans en con-
centracions “tumultuàries” en els 
col·legis electorals. El ministeri 
públic s‘oposa, així, a investigar 

l‘actuació global dels dos cossos 
(Policia estatal i Guàrdia Civil). 
L‘escrit, presentat al Jutjat d‘Ins-
trucció número 7 de Barcelona 
que va rebre la denúncia de la 
Generalitat contra les càrregues 
policials, també assegura que els 
ferits –la majoria “molt lleus”- 
representen només un “0,037%” 
dels concentrats a les seus electo-
rals, mentre que l‘únic greu no-
més suposa el 0,000042 %.

ALTRES cONcENTRAcIONS

Blanes va acollir el dissabte 
dia 7 dues concentracions relacio-
nades amb tot el que està passant 
entre Catalunya i Espanya.

Al matí, prop de 200 persones 
es van concentrar davant l’Ajun-
tament, en resposta a la convo-
catòria del moviment ciutadà 
‘Parlem? ¿Hablamos?’, a favor del 
diàleg entre Catalunya i Espa-
nya. Bona part dels participants 
anaven vestits de color blanc, tal 
com s’havia demanat des de la 
convocatòria, duent també altres 
elements d’aquest mateix color 
per remarcar la neutralitat que 
proclamen.

El mateix dissabte a la tar-
da, més de 350 persones portant 
banderes espanyoles i catalanes, 
però majoritàriament reivindi-
catives de l’Estat espanyol i altre 
vestuari al·lusiu es van trobar per 
reivindicar la unitat d’Espanya i, 
sobretot, recordar a tothom el seu 
doble sentiment de catalans i es-
panyols, una manifestació que va 
tenir la seva continuïtat a Barce-
lona l’endemà diumenge.yy
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Vigília animada cassolades

La força dels pagesosPaperetes i urnes

el dia després

LLORET DE MAR

Les amenaces de clausurar els 
locals per evitar que fossin col·legis 
electorals, va provocar un cap de 
setmana carregat d’activitats: com-
peticions esportives als patis de les 
escoles, jocs de taula a l’interior 
dels locals, cantada d’havaneres, 
ballada de sardanes…

De tant en tant, la visita dels 
Mossos per comprovar el que es 
feia. La resposta sempre era la ma-
teixa, “passar un cap de setmana 
amb els fills o amb els amics. No-
saltres no sabem res ni d’urnes ni 
de paperetes”.

A les cinc de la matinada del 
diumenge, va arribar un gran nom-
bre de persones de reforç. Era el dia 
esperat, el dia de la veritat, l’1-O.  yy

PINEDA DE MAR

Els dies anteriors i posteriors 
a l’1-O hi ha hagut moltes mane-
res de protestar i manifestar-se. 
Una, sortir al carrer i fer soroll 
amb estris de cuina, les conegu-
des cassolades.

N’hi va haver una de multi-
tudinària, el dia que va parlar 
Felip VI. Molta gent va sortir al 

carrer a fer soroll, i les persones 
que tenien les finestres obertes 
van tenir dificultats per escoltar 
el missatge de suport del mo-
narca a les polítiques del PP que 
s’emetia per televisió.

A Pineda de Mar, també hi 
va haver cassolades davant l’ho-
tel on s’allotjava la Policia esta-
tal (imatge). yy

PALAfOLLS

El sector agrari ha estat un dels 
més actius en la defensa de la de-
mocràcia i el dret a decidir. Abans 
de l’1-O ja van protagonitzar diver-
ses marxes per protestar contra els 
registres i detencions en dependèn-
cies de la Generalitat.

El dia 1-0 es van tallar acces-
sos als col·legis electorals per evi-
tar l’arribada de la Guàrdia Civil 
o la Policia estatal. A la imatge, 
dos tractors abans d’arribar a 
l’institut de Palafolls, únic col·le-
gi electoral de la població. yy

BLANES 

La gran obsessió del Govern 
estatal els dies previs a l’1-O era 
localitzar i intervenir les urnes i 
les paperetes. Es van escorcollar 

nombroses impremtes i es va lo-
calitzar una important quanti-
tat de paperetes. De les urnes, ni 
rastre. El divendres anterior al 
dia 1-O, la Generalitat en va fer la 

presentació. Eren molt diferents 
al que tothom esperava. L’orga-
nització va ser perfecte i el dia 
1-O, totes eren al seu lloc a l’hora 
prevista. yy

LLORET DE MAR

El dilluns, dia 2-O al migdia, 
hi va haver concentracions a les 
portes dels ajuntaments. L’actua-
ció policial als col·legis electorals 
va ser de tal brutalitat que va es-
garrifar el món. El mateix dilluns 
ja hi va haver concentracions 
multitudinàries i el dimarts, hi 
va haver l’Aturada de País (veure 
pàgina 6). La resposta del poble 
català en tot moment va ser clara, 
“no respondre a les provocacions, 
nosaltres som gent de pau, l’únic 
que volem és votar”.yy concentració del 2-o a la plaça de la Vila de Lloret. Foto M.a. comas

entrada de l’urna a l’institut S’agulla de blanes. Foto Yoyo

cantada d’havaneres a l’espera de l’1-o. Foto M.a. comas

cassolada a pineda. Foto Yoyo

tractors barrant el pas a palafolls. Foto Yoyo
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reunió a 4 bandes a la Sala de plens. Foto aj. blanes

interior de Nylstar. Foto acN

Visita al Museu del Mar. Foto M.a. comas

interior de l’habitatge de turó rodó. Foto M.a. comas

Nylstar engega un nou 
projecte industrial 

Jornades europees 
de Patrimoni 

«El pla preveu: renovar les 
instal·lacions, aprofitar les 
naus en desús i tancar els 

ERO oberts»

«UGT, sindicat majoritari, ho 
valora molt positivament 

mentre ccOO mostra 
dubtes»

BLANES 

La tèxtil Nylstar de Blanes en-
gega un nou projecte industrial, 
que passa per renovar part de les 
seves instal·lacions i aprofitar les 
naus en desús per afavorir que s‘hi 
instal·lin altres empreses del sector 
i crear un clúster. En paral·lel, la 
fàbrica també posarà fi als dos ex-
pedients de regulació (ERO) tem-
porals, un dels quals porta vigent 
des del 2015. La intenció de la tèx-
til és disposar d‘una plantilla que 
volti els 115 treballadors, i per això 
pactarà baixes incentivades per a 
una vintena d‘empleats. La majoria 
d‘ells, d‘edats properes als 60 anys, 
a qui es donaran facilitats perquè 
es prejubilin. El grup Praedium, 
propietari de Nylstar, ha exposat 
aquests plans durant una reunió a 
quatre bandes entre Ajuntament, 
Generalitat i comitè d‘empresa. 

A finals d‘octubre farà un any 
que Nylstar va tornar a engegar 
maquinària. La tèxtil centenària 
–abans, la SAFA- havia estat vuit 
mesos aturada i damunt seu havia 
planat l‘amenaça del tancament. 
L‘empresa, propietat del Grup Prae-
dium, va decidir apostar aleshores 
per produir un tipus de fil d‘alt 
valor afegit (més resistents, suaus, 
elàstics i fins i tot, cosmètics).

INvERSIONS

Pel què fa a noves inversions, 
la intenció de la tèxtil és tirar en-
davant tres millores a les actuals 
instal·lacions. La primera con-
sisteix en comprar una nova tex-
turitzadora; la segona, disposar 
d‘un nou laboratori de color; i la 
tercera, d‘una central de cogene-
ració (per no dependre d‘electri-
citat externa).

Durant la trobada, els repre-
sentants del Grup Praedium han 
dit que encara estan fent números 
sobre el projecte. Segons informa 
l‘Ajuntament, però, sí que la di-
recció de Nylstar ha avançat que 
comptaran amb el recolzament 
d‘Indústria i que esperen rebre fi-
nançament de l‘Institut Català de 
Finances (ICF).

135.000 METRES DE 
TERRENyS

Durant la reunió també es 
va parlar sobre el futur dels ter-
renys –i naus- en desús que hi ha 
a la parcel·la de Nylstar. En total, 
135.000 metres quadrats. La in-
tenció de la factoria és impulsar la 
creació d‘un clúster tèxtil, afavo-
rint que altres empreses del sec-
tor s‘instal·lin en aquests espais i 
ocupin les naus.

L‘alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, ha reiterat el compro-
mís del consistori d‘apostar per 

aquest projecte, amb l‘objectiu de 
garantir la continuïtat de Nylstar. 
Des de l‘ajuntament també s‘ha 
demanat a la Generalitat poder 
participar al Pacte Nacional per 
a la Indústria perquè la tèxtil 
blanenca pugui desenvolupar els 
projectes de futur.

ELS SINDIcATS

El sindicat UGT, majoritari a  
Nylstar, valora positivament els 
projectes de l’empresa.

Després de la reunió entre 
l’empresa, la Generalitat l’ajun-
tament i el comitè d’empresa, el 
seu president, Juan José Rodrí-
guez, en fa una valoració positiva, 
“quan tothom pensava que l’em-
presa tancaria, es va treballar per 
aconseguir solucions. Nosaltres 
vàrem ser l’únic sindicat que va 
signar els acord per tirar enda-
vant una possibilitat, que s’ha de-
mostrat era factible”.

Rodríguez destaca que es tan-
quin els dos ERO que hi ha en 
marxa amb persones que es po-
dran prejubilar i posteriorment 
jubilar.

També espera que la Genera-
litat inclogui Nylstar al Pla Na-
cional per la Indústria tal i com 
ha demanat l’ajuntament. “No hi 
ha una empresa més emblemà-
tica que Nylstar per formar part 
d’aquest programa”.

CCOO ha expressat els seus 
recels “per la manca de concre-
ció” dels nous projectes de futur. 
A més, CCOO també ha demanat 
a la Direcció que exposi l‘estat de 
comptes de la companyia i li ha 
recordat que hi ha una quaran-
tena de treballadors que es van 
acollir a jubilacions parcials que 
encara no han cobrat la prestació 
d‘atur. yy

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret, a tra-
vés del MOLL (Museu Obert de 
Lloret) va organitzar els dies 6, 7 
i 8 d’octubre una nova edició de 
les Jornades Europees de Patri-
moni. Es van programar jornades 
de portes obertes i visites guiades 
a diferents equipaments patrimo-
nials del municipi amb l’objectiu 
de donar a conèixer el valor i la 
història del llegat cultural llore-
tenc. Les jornades formen part 
d’un programa europeu de sensi-
bilització del patrimoni cultural, 
promogut pel Consell d’Europa 
i la Comissió Europea. De fet, 
aquestes jornades estan conside-
rades com la manifestació cultu-
ral participativa més important 
d’Europa en relació al patrimoni.

Cada any s’organitzen a tota 
Europa més de 70.000 actes per 
tal de contribuir a la presa de 
consciència sobre el patrimo-
ni comú d’Europa i la necessitat 
constant de la seva protecció. El 
tema proposat per a l’edició d’en-
guany ha estat “Patrimoni i natu-
ra: un paisatge de possibilitats” 
amb l’objectiu de posar l’accent 
en els valors patrimonials incor-
porats a la natura, en la impor-
tància del medi ambient sobre els 
estils de vida de les persones i la 

influència que té sobre el benestar 
i el creixement socioeconòmic de 
les comunitats.

A Lloret del 6 al 8 d’octubre 
es van programar tres dies de 
portes obertes a Can Saragossa, 
al Museu del Mar, al Turó Rodó, 
als Jardins de Santa Clotilde i al 
cementiri Modernista. 

cAP DE SETMANA IBèRIc

En una època d’esplendor 
mediterrani, els ibers són els 
grans desconeguts en comparació 
amb d’altres cultures coetànies. 
D’aquí la nostra voluntat de do-
nar a conèixer aquesta brillant i 
avançada cultura, habitant de les 
nostres terres, a través d‘unes jor-
nades molt especials.

Les visites programades pel 
cap de setmana del 14 i el 15 d’oc-
tubre són:

- Portes obertes al jaciment de 
Puig de Castellet. D’11 a 18 h.

- Portes obertes a Can Sara-
gossa. De 10 a 13 h i de 17.30 a 
19.30 h.

- Portes obertes al Turó Rodó. 
D’11 a 18 h. yy
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cinquena Fira de 
la Gent Gran

Obres a Malgrat

Fons solidari a Palafolls

La importància de fer exercici. Foto Joan Maria arenaza

primers dies de feina. Foto Yoyo

L’aigua ha de ser un servei a l’abast de tothom. Foto Joan Ferrer

cALELLA

Sota el lema “Per un envelli-
ment actiu”, Calella ha celebrat la 
Fira de la Gent Gran.  

Aquesta Fira, que es va orga-
nitzar per primera vegada l’any 
2013, ofereix un seguit de tallers 
estimulatius com ara els de gim-
nàstica o memòria, manualitats; 
berenars solidaris; música i es-
pectacles; concursos, xerrades i 
moltes activitats més. Repetint 
l’èxit de l’any passat, es realitzà 
un concurs de truita de patates.  

Sota el lema “Per un envelli-

ment actiu”, vol conscienciar els 
més grans i la ciutadania en gene-
ral sobre les possibilitats que hi ha 
per gaudir activament de l’etapa 
de la vellesa.

Enguany, la Fira de la Gent 
Gran s’ha fet a la plaça de l’Església.

La Fira de la Gent Gran està 
organitzada per l’Ajuntament de 
Calella i compta amb la participa-
ció de les residències de la ciutat, 
el casal de la Gent Gran i altres 
entitats i col·laboradors. En cas de 
pluja totes les activitats es faran a 
l’Espai Mercat. yy

MALGRAT DE MAR

AvINGUDA BARcELONA

Els treballs a l’avinguda Bar-
celona de Malgrat de Mar, van 
començar el dilluns dia 2 d‘oc-
tubre i, segons la previsió inicial, 
s‘allargaran fins el 2 de febrer de 
2018. Les obres es van adjudicar a 
l‘empresa COPCISA per un valor 
d‘1.492.379 euros. 

Es treballa del carrer Ausiàs 
March fins l‘avinguda Colom. 

Entre d‘altres, el projecte 
d‘urbanització preveu que s‘hi 
habiliti el ferm del vial, la base 
per a les voreres, el servei d‘aigua 
potable a pressió, la xarxa elèctri-

ca de mitja tensió i el sistema de 
reg per a l‘arbrat. També inclou 
la instal·lació de l‘enllumenat pú-
blic amb sistema LED. 

cARRER BERNAT ESTORNELL 

La millora a l’accessibilitat 
al carrer Bernat Estornell for-
ma part del projecte de la Llei 
de Barris i contempla que s‘hi 
habiliti una rampa d‘accés al 
Parc del Castell, l‘eixamplament 
d‘una de les voreres ja existents i 
la creació del carrer com a plata-
forma única. 

L’ajuntament ja ha presen-
tat l’obra, valorada en prop de 
60.000 euros, als veïns.yy

PALAfOLLS

L’Ajuntament de Palafolls i 
l’empresa Sorea creen un fons 
social per ajudar a les famílies 
amb menys recursos a cobrir les 
despeses de l’aigua.

El consistori i la companyia 
concessionària del subministra-
ment d’aigua potable al muni-
cipi, Sorea, han signat un con-
veni per a la creació d’un fons 
de solidaritat, amb una dotació 
inicial de 5.000€, adreçat a les 
famílies amb greus dificultats 
econòmiques per fer front al 

pagament dels seus rebuts de 
l’aigua. Aquest fons els ha de 
facilitar l’accés al consum bàsic 
d’aigua potable al seu habitatge. 

L’aigua és un element de pri-
mera necessitat, però la caiguda 
dels ingressos familiars deri-
vada de la crisi econòmica dels 
últims anys, ha fet que moltes 
famílies hagin tingut seriosos 
problemes per fer front a les des-
peses de l’habitatge.

 
Davant d’aquest fet, Ajun-

tament i Sorea han impulsat la 

creació d’aquest Fons Solidari 
per ajudar a aquelles famílies 
que es trobin en situació de vul-
nerabilitat i en risc d’exclusió 
social.

Les persones que necessitin 
d’aquest fons es podran adreçar 
a l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Palafolls, que 
serà qui gestionarà aquestes aju-
des directes. yy

«El fons té una dotació inicial 
de 5.000 euros»
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Gran participació a la Fira i 
la Festa Major de calella

cALELLA

Calella es va vestir amb les 
millors gales els dies 22, 23 i 24 
de setembre. Com cada any, han 
coincidit la Festa Major i la Fira, 
dues propostes de gran enverga-
dura i en què hi esmercen hores 
i dedicació, els polítics i tècnics 
municipals i les entitats locals.

Passejar aquests dies per Ca-
lella és un goig. Hi ha activitats a 
tot arreu. La Fira a primera línia 
de mar, i una gran quantitat d’ac-
tivitats lúdicoculturals a d’altres 
indrets amb motiu de la Festa 
Major.

Què seria de la fira sense els 
Amics i Voluntaris de l’Hospital 
o les fotografies del Foto-Film?

Enguany s’ha arribat al 26è 
Festival de Jazz i Blues Joan Jo-
sep Ribas, Txespi, persona que 
en va ser ànima durant molts i 
molts anys.

A la Festa Major i a la Fira, 
tampoc poden faltar els actes or-
ganitzats pel Grup Pa, Vi i Moltó.

Com cada any, els dies previs, 
especial seguiment als mapes del 
temps. Els ruixats són típics per 
aquestes dates, tot i que aquest 
any la meteorologia ha estat molt 
favorable als calellencs i visitants.

fIRA

El director de l’Institut Ra-
mon Llull, Manuel Forcano, 
inaugurà la 37a Fira de Calella i 
l’Alt Maresme.  

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, ha recordat que 
la Fira d’enguany forma part del 
monogràfic “El nostre món és el 
món” plantejat a l’edició del 2015, 
“El títol d’aquesta fira és ‘Illes 
Balears, essència mediterrània’ i 
representa l’agermanament que 
tenim amb les illes tant en cultu-
ra com en llengua i en història”. 

Entre les actuacions d’artis-
tes illencs programades: Joan 
Miquel Oliver, que presentà el 
seu nou treball Atlantis; Cris 
Juanico que portà el recopila-
tori 13: la cantant de folk Joana 
Gomila, que va presentar el seu 
projecte de fusió amb la músi-
ca pirinenca i el jazz -una big 
band de prop de trenta músics-, 
i el pianista menorquí Marco 
Mezquida que va improvisar 
amb el pianista blanenc Carles 
Marigó a partir de la lectura de 
textos de poetes illencs. 

Amb relació a l’oferta gastro-
nòmica d’enguany, es va arribar a 
un acord amb restauradores ma-

llorquines residents a Barcelona 
que van ser a la Fira per elaborar 
els plats més tradicionals de les 
Illes. 

L’últim dia de la Fira se cele-
brà el sorteig de la Megapanera 
organitzada per l’Associació de 
Comerciants Calella Centre Co-
mercial  per recaptar fons per a la 
campanya #paralosvalientes.

La Fira comptà amb 130 ex-
positors.

Una de les novetats es podia 
trobar a l’espai de ludoteca disse-
nyat pel Consell d’Infants de Ca-
lella, amb 280 metres quadrats, 
un rocòdrom, tallers, jocs de 
taula gegants, gimcana, robòtica 
i concurs de dibuix.

fESTA MAjOR

El pregó de la Festa Major es-
tava relacionat amb els 25 anys 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 
1992 amb en Tomàs Claramunt 
i en Joan Forest, portadors de la 
torxa a Calella, i  la participació 
especial de Los Manolos. 

També hi va haver el pregó 

infantil, enguany a càrrec dels 
alumnes de l’escola Minerva.

Els Maduixots sempre tenen 
marcada la Festa Major cale-
llenca com una de les dates més 
assenyalades del seu programa 
d’actuacions. Calella ha tancat 
el programa d’actuacions dels 
Castellers de l’Alt Maresme a les 
festes majors dels pobles que els 
acullen, una programa que es va 
encetar a Blanes el passat mes 
de juliol.

A nivell musical, cal des-
tacar la proposta local de mà-
xima qualitat del Cor i l’Or-
questra Harmonia, “Una tarda 
a Hollywood”, amb les bandes 
sonores més emblemàtiques. 
Aquest concert forma part de 
la Temporada lírica que finalit-
zarà el proper 30 de desembre 
amb el Concert de Cap d’Any.

Un any més,  va tirar enda-
vant la campanya de conscien-
ciació per tenir unes barraques 
“responsables”.

A partir d’ara, ja es comença 
a preparar la Fira i la Festa Ma-
jor 2018. yy

Los Manolos van animar un pregó molt olímpic. Foto Joan Maria arenaza

L’artesania, sempre present a la Fira. Foto Joan Maria arenaza

fESTA MAjOR I fIRA DE cALELLA

Ludoteca 2017

duo Mezquida-Marigó

Trobada de gegants

el rocòdrom, un dels atractius de la Ludoteca. Foto JM arenaza

El Consell dels Infants va dis-
senyar la ludoteca que va lluir 
a la Fira d’enguany amb un ro-
còdrom, pinta-cares i jocs tra-

dicionals: mikados, 3 en ratlla, 
dames… La diversió va estar as-
segurada els tres dies de festa. yy

Marco Mezquida i Carles Mari-
gó van oferir a la Fira un concert 
de piano basat en la improvisa-
ció. El concert va partir de la lec-
tura de textos de poetes illencs. 

Mezquida (Menorca, 1987) i 
Marigó (Blanes 1986) són dos 
dels pianistes amb major imagi-
nari i talent del moment. yy

Un dels actes centrals de la Fes-
ta Major de la Minerva va ser 
la 35a Trobada Gegantera, una 
trobada festiva però també molt 
reivindicativa amb tot el que 

passava a l’entorn de l’1-O. Hi va 
haver plantada, cercavila, el ball 
dels gegants i lliurament d’un 
obsequi commemoratiu. yy

improvisació al piano. Foto Joan Maria arenaza

aniversari molt reivindicatiu. Foto JM arenaza
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cALELLA / PARÍS

Calella ha participat al Saló 
Internacional de la Indústria del 
Turisme IFTM-TOP RESA a Pa-
rís, considerada com la cita de 
referència dels professionals del 
sector turístic a França. Enguany 
el saló ha comptat amb la presèn-
cia de més de 1.700 marques i 166 
destinacions. 

Calella ha estat present dins 
l’estand de la Diputació de Bar-
celona i Turespaña, formant part 
del conjunt de les destinacions 
que promocionen la Costa de 
Barcelona. La fira, que s’adreça 
només al públic professional, ha 

permès a la delegació de Calella 
comptar amb una programació 
d’entrevistes i reunions amb di-
verses agències i turoperadors 
del mercat francès, amb l’objec-
tiu de promocionar la destinació 
i donar a conèixer tota l’oferta 
present a la ciutat pel que fa a 
cultura, turisme familiar, turis-
me esportiu i cicloturisme.

El 2016 Catalunya va rebre 
un total de 4.568.200 turistes 
francesos, i són el primer mercat 
emissor de turistes que ens visi-
ten segons dades de la Generali-
tat de Catalunya. yy

MARESME

La indústria i la construcció 
han frenat la pujada de l’atur al 
Maresme el mes de setembre.

La xifra total de maresmencs 
i maresmenques inscrits a les 
oficines d‘ocupació és de 25.563, 
un 58,77% dels quals tenen més 
de 45 anys.

El mes de setembre ha in-
crementat la llista de persones 
sense feina a la comarca del Ma-
resme, però l‘increment ha estat 
moderat gràcies als resultats 

positius de la indústria i la cons-
trucció. La reducció de l’atur en 
aquests dos sectors no ha estat 
suficient, però, per contrarestar 
les pujades de l’agricultura, els 
serveis i el col·lectiu SOA (sen-
se ocupació anterior). El resultat 
final és de 78 persones més atu-
rades respecte al mes anterior.

Per sectors econòmics, les 
pujades es concentren a l’agri-
cultura (9,74%), col·lectiu SOA 
(5,33%) i serveis (0,51%). La in-
dústria, en canvi, experimenta 
una reducció de l’atur del 2,42% 

i la construcció de l’1,74%.

Per grups d‘edat, l‘increment 
de la desocupació més destacat 
es concentra entre els més joves. 
El col·lectiu de 16 a 24 anys re-
gistra un augment de l’atur del 
8,59%. Les xifres es redueixen 
als grups compresos entre els 
35 i els 64 anys en percentatges, 
de vegades poc perceptibles i 
que oscil·len entre el 0,01% i el 
0,53%.  En contraposició, la de-
socupació disminueix un 2,47% 
en el col·lectiu de 25 a 34 anys. yy

promoció a parís. Foto aj. calella

Acte inaugural de la jornada tècnica. Foto Joan Maria Arenaza

cALELLA

L’actual Junta Rectora del 
Gremi d’Hosteleria ha volgut 
commemorar aquesta efemèride 
amb l’organització d’un acte aca-
dèmic al Museu del Turisme i un 
dinar de celebració a l’Hotel Ber-
nat II de Calella.

Ara fa quaranta anys un grup 
d’empresaris liderats per Ra-
mon Bagó i Agulló, el seu primer 
president, van adaptar-se als ai-
res renovadors fundant el Gremi 
d’Hostaleria del Maresme i  van 
trencar amb els organismes em-
presarials que giraven a l’entorn 
de l’estructura sindical espanyola.

D’ençà de l’any 1977 el Gre-
mi d’Empresaris d’Hostaleria 

del Maresme no ha cessat en la 
seva feina de vetllar pels interes-
sos dels establiments del ram, 
tot recolzant-los en el desenvo-
lupament de les seves activitats 
amb diverses actuacions de caire 
transversal. A les necessitats i els 
serveis d’aquell primer Gremi, 
han seguit un munt de noves 
exigències que calia afrontar per 
poder innovar, ser competitius i 
enfortir l’economia local.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va ser l’encarre-
gada de donar el tret de sortida 
a la diada amb un discurs on va 
mostrar el suport de l’adminis-
tració pública al sector, “és un 
error parlar de turismefòbia per-
què jo crec que l’economia pro-

ductiva que comporta el turisme, 
no únicament com a font inicial 
sinó amb els subsectors, és molt 
gran i genera progrés i riquesa 
pel conjunt de la societat, i això 
és molt important. Això no vol 
dir que des de les administraci-
ons no siguem exigents i formem 
part d’allò que se’n diu bones 
pràctiques”.

L’actual president del Gremi 
és el pinedenc Jordi Noguera, 
que el juny de 2016 va agafar el 
relleu a Santiago García-Nieto, 
que havia estat nou anys en el 
càrrec. Noguera havia estat an-
teriorment el secretari del gremi.

Al llarg del dia, es van ce-
lebrar diverses taules rodones 
i  ponències. La celebració va 
acabar amb una visita al Museu 
del Turisme i un dinar a l’Hotel 
Bernat II. yy

40è aniversari del Gremi 
d’Hostaleria del Maresme

increment moderat de l’atur

Fira Top Resa 

«El gremi es va crear l’any 
1977»

«L’actual president és el 
pinedenc jordi Noguera»
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LA SELvA - MARESME

Lloret de Mar i Malgrat de 
Mar, són dues de les 11 viles més 
f lorides de Catalunya. Enguany 
han rebut 4 f lors, el màxim és 
cinc, però no hi ha cap munici-
pi català amb aquesta distinció. 
Amb 3 f lors hi ha Blanes, Ca-
lella, Pineda de Mar i Tordera. 
Santa Susanna en té dues. A 
més dels 11 municipis recone-
guts amb quatre Flors d‘Honor, 
hi ha 48 amb tres Flors, 48 mu-
nicipis amb dues Flors i 6 mu-
nicipis amb una Flor. 

La gala Flors d’Honor 2017 
ha reunit més de 275 persones 
al Teatre Municipal de Can 
Gomà de Mollet del Vallès en 
els reconeixements anuals del 
moviment Viles Florides en 
un acte presidit per la con-
sellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret.

Actualment un total de 
113 municipis d’arreu del país 

formen part del projecte Viles 
Florides, una iniciativa de la 
Confederació d’Horticultu-
ra Ornamental de Catalunya 
(CHOC) que promou la trans-
formació de racons, pobles i 
ciutats de Catalunya a través de 
la f lor i la planta ornamental. 
Aquest moviment pretén mos-

trar i posar en valor la riquesa 
natural i paisatgística del país 
mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamen-
tació f loral i cultura del verd 
urbà que, tant en l’àmbit públic 
com privat, esdevinguin un 
exemple a seguir. yy

BLANES

Les obres que han acabat 
aquest setembre han significat un 
cost final de 177.717,28 €, finan-
çats al 50% per la Generalitat i al 
50% per l’Ajuntament de Blanes . 
En aquest sentit, el govern català 
ho ha subvencionat a través del 
Fons del Foment del Turisme del 
Departament d’Empresa i Co-
neixement, dins els Plans de Fo-
ment Territorial del Turisme. Per 
la seva banda, la part municipal 
prové del cànon de la concessió 

del restaurant que hi ha a la cala.

Una de les parts més desta-
cades dels treballs que s’hi ha 
fet ha consistit en pavimentar 
tota la banda del passeig que 
voreja la platja, millorant osten-
siblement l’aparença d’aquest 
indret, ja que fins ara hi havia 
un terra de ciment. Igualment, 
s’han adequat els accessos i en 
especial el que hi ha a l’entrada 
principal, que ara presenta una 
fesomia molt millorada. 

D’altra banda, un dels indrets 
on també s’ha incidit en especial 
és a l’escala que connecta l’Ermita 
de Sant Francesc amb Cala Bona.

Altres actuacions que s’han 
fet han consistit en reparar el pas 
sobre la riera i ampliar els lavabos 
que hi ha com annexos al Bar 
Restaurant de Cala Bona.

El gruix de les obres es van fer 
abans de l’estiu. Aquest setembre 
s’ha enllestit el projecte. yy

BLANES

Blanes ha estat el segon cap 
de setmana d’octubre la capi-
tal del motor i l’àudio sobre 
quatre rodes a través del ‘Bla-
nes Motor Days 2K 17’, el 15è 
Tuning Festival Internacional 
que en aquesta nova edició in-
clou nombroses i atractives no-
vetats. La més destacada és que 
ha augmentat tant la superfície 
com la seva ubicació, i ha passat 
a ocupar els 40.000 m2 que hi 
ha a la zona del costat de l’antic 
pavelló d’esports amb diferents 
ingredients i seccions del món 
del motor.

Hi havia Food Trucks on es 
podia gaudir de 13 estils diferents 
de degustació, Fira d’Atraccions i 
circuits per diverses modalitats. 
També hi havia un escenari co-
bert on es van programar actua-
cions en directe, shows amb foc, 
zumba, sevillanes i la música de 
DJ’s, entre d’altres.

El dissabte a la tarda es va fer 
la tradicional cercavila i el diu-
menge les proves de so dels vehi-
cles.

Aquesta proposta ha rebut 
participants d’arreu d’Europa. yy

LLORET DE MAR

Des del mes de juny passat 
els visitants que s’han acostat a la 
platja de Lloret de Mar han pogut 
gaudir del servei de wifi públic i 
gratuït que ha posat en marxa 
l’Ajuntament lloretenc. Per nave-
gar per internet il·limitadament 
només cal connectar-se al cerca-
dor de xarxes del dispositiu mòbil 
i cercar @LloretdeMar.

Les dades estadístiques obtin-
gudes han mostrat que s’han tin-

gut més de 80.000 clients de wifi 
únics i que la mitjana diària ha 
estat de 3.681 connexions, tam-
bé d’usuaris únics. S’ha arribat a 
puntes, com el passat 26 de juliol, 
amb 6.197 connexions.

A l’agost es va posar en mar-
xa el portal captiu que ha per-
mès oferir informació municipal 
sobre esdeveniments destacats, 
l’agenda d’activitats i l’estat de la 
platja, i ha tingut 167.565 visualit-
zacions (fins al 18 de setembre). yy

Viles florides

Millores a cala Bona

Blanes Motor days 
2K 17

Wifi: Més de 3.600 
connexions diàries

Logo viles florides

connexió gratuïta a la platja. Foto aj. Lloret

blanes Motor days. Foto aj. blanes

Les obres han acabat aquest setembre. Foto aj. blanes
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BLANES

L’empresa blanenca MJN 
Neuroserveis, està a punt de tan-
car una ronda d’inversió privada 
de 600.000 €

El projecte tecnològic que es-
tan desenvolupant permet predir 
una crisi d’epilèpsia.

Per arribar a aquesta xifra ja 
compta amb el compromís de 
gairebé mig milió d’euros a tra-
vés de les fundacions d’impacte 
social Ship2B i CREAS, entre 
d’altres, i ara vol sumar-hi pe-
tits accionistes. Des del 26 de 
setembre i fins al 16 d’octubre 
es pot accedir a la plataforma de 
Capital Cell www.capitalcell.net, 
on s’expliquen les condicions de 
participació. L’import mínim 
d’inversió és de 100 € amb l’ob-
jectiu de sumar el màxim nom-
bre de persones perquè MJN si-
gui una empresa realment social. 

El projecte de MJN Neuro-
serveis genera un sistema com-
plet per a la monitorització en 
temps real de les persones amb 
epilèpsia. Integra un dispositiu 

personal de recollida de dades 
més un sistema extern per l’aju-
da a la persona, registres, infor-
mes i possibles emergències. Està 
pensat per donar una ajuda a les 
persones i famílies que patei-
xen l’epilèpsia, especialment per 
aquelles que no estan controlades 
pels medicaments i amb una alta 
probabilitat de patir crisis. Un 
1’5% de la població mundial pa-
teix epilèpsia.

Durant els darrers dos anys, 
MJN Neuroserveis ha treballat 
en el disseny dels primers pro-
totips i ha realitzat una primera 
prova pilot en entorn hospitalari. 
El passat mes de maig va realitzar 
un programa d’immersió a Bos-
ton al llarg de quatre setmanes 
que ha permès establir contacte 
amb destacats centres hospita-
laris  en l’àmbit de l’epilèpsia a 
Boston i Cleveland. yy

LLORET DE MAR

José Pesquera Gómez (Pre-
mi d’honor) i Jaime Culebras 
(Beca WWF-FNYH 2017), han 
estat els grans protagonistes del 
MontPhoto Fest que s’ha celebrat 
a Lloret de Mar els dies 6, 7 i 8 
d’octubre.

Els organitzadors van repartir 
un centenar de premis valorats 
globalment en uns 25.000 euros.

També es van muntar ex-
posicions al Teatre i la Casa de 
la Cultura. La més original, i la 
gran novetat d’aquesta edició, va 
ser l’exposició que es podia veure 
en els sotagots que posaven set 

bars de la vila que han col·laborat 
amb MontPhoto quan anaves a 
prendre un refresc o una cervesa.

El reconegut concurs de foto-
grafia de natura ha rebut aquest 
any 13.000 fotografies de 65 paï-
sos diferents.

Com cada any s’ha editat un 
llibre amb totes les fotografies fi-
nalistes, “Inspirats per la Natura”.

El jurat d‘enguany estava  for-
mat per Isabel Díez, Jon Griffith, 
Rosamund Kidman Cox, Greg 
Lecoeur, Robert Marc Lehmann, 
Luis Quinta, Iñaki Relanzón, Da-
vid Tipling i Carles Zamorano. yy

BLANES

A finals de setembre van co-
mençar els treballs per canviar el 
terra als dos trams de sorra del 
Passeig de Dintre de Blanes.

Mentre durin les obres, el 
Mercat de la Fruita i la Verdura 
es fa al passeig de Mar, de di-
marts a dissabte; i els dilluns a 
la plaça dels Dies Feiners i plaça 
d’Espanya.

El material que s’instal·larà té 
la mateixa solidesa que la pedra 
sense perdre l’aparença de la sor-
ra, i harmonitzarà amb l’aparen-
ça que sempre ha tingut el mer-

cat. Es tracta d’un nou tipus de 
paviment natural conegut com 
sauló sòlid que es posarà en les 
dues parts del passeig de Dintre 
on hi ha sorra: al mercat i a l’altra 
espai on s’instal·len les terrasses 
de bars. 

Els espais on hi ha sorra ocu-
pen una superfície total de 1.260 
m2, i s’actuarà en una capa de 10 
centímetres del paviment actual 
de terra, que se substituirà pel 
sauló sòlid. Per evitar que els ar-
bres quedin afectats per l’obra, 
s’instal·len escocells d’acer cor-
ten que fa que el seu entorn sigui 
permeable. yy

MJN Neuroserveis busca 
petits accionistes 

MontPhoto Fest

canvi del terra

presentació MJN a barcelona. Foto Neuroserveis

premi d’honor 2017. Foto M.a. comas

primer dia d’obres. Foto aj. blanes
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els gegants van envair la biblioteca. Foto aj. blanes

actuació de Xavi Fornaguera. Foto M.a. comas

Sortida de la marxa a cala canyelles. Foto Yoyo

BLANES

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes ha estat pacíficament en-
vaïda aquest setembre per diver-
ses figures de la Colla Gegantera. 
Es tracta d’un acte més inclòs en 
el cicle commemoratiu dels 25 
anys de l’entitat blanenca. 

Els elements centrals han es-
tat els dos gegants de Blanes, en 
Gastó i na Caterina, que saluda-
ven tots els visitants del servei 
cultural des de la primera planta 
de la biblioteca. D’altra banda, 
tant al vestíbul com al primer 

pis estratègicament distribuïts, 
hi havia d’altres representants de 
la colla tan emblemàtics com en 
Vadó Set Trossos, Es Forcaner, en 
Màxim o la parella de Tom i Jerry. 

També hi havia diversos cap-
grossos, plafons amb fotografies 
que mostraven la trajectòria his-
tòrica d’aquest primer quart de 
segle de vida, i diversos treballs 
del Concurs de Dibuix de la Co-
lla Gegantera. El concurs fa for-
ça temps que se celebra cada any 
coincidint amb la Festa Major de 
Santa Anna.  yy

LLORET DE MAR

El veïnat de les Alegries cele-
brà la seva diada amb activitats 
programades durant tota la jorna-
da. N’hi hi va haver una desena.

Els actes de celebració van co-
mençar amb una audició de sar-
danes a càrrec de la Cobla Santa 
Maria de Blanes, seguida de jocs 
infantils i la inauguració de les 
noves rajoles. Les rajoles solidàri-
es són una iniciativa que va posar 
en marxa l’associació de veïns del 

barri de les Alegries a través de la 
qual les famílies fan un donatiu 
de 150 euros i es posa una rajola 
amb el seu nom a les escales d‘ac-
cés de l‘ermita. I amb els diners 
obtinguts, de mica en mica, és 
restaurada. 

També hi va haver missa, els 
tradicionals bateigs des del cam-
panar, rifa de lots, l’actuació de 
Xavi Fornaguera, vermut, bere-
nar i ball.

El principal esperit d’aques-
ta celebració és mantenir viva la 
tradició de les Alegries,  que era 
l’indret en el qual es duia a terme 
la Festa Major de Lloret de Mar a 
finals del segle XIX. Ho ha dit Jo-
sep Carreras, expresident del veï-
nat de les Alegries, que ha expli-
cat també que amb aquesta festa 
intenten mantenir la tradició. Pel 
que fa a l’associació de veïns de les 
Alegries, recentment s’ha produït 
una renovació a la seva junta. yy

LLORET DE MAR

La marxa organitzada pel Xi-
no-Xano comença amb la concen-
tració dels participants a la plaça de 
la Vila i el trasllat amb els creuers 
marítims o en autocar fins a cala 
Canyelles, d‘on surt la caminada. 
Des d’aquesta cala comença un re-
corregut que passa per cala Trons, 
sa Caleta, la Platja Gran de Lloret, 
Fenals i sa Boadella, per arribar 
finalment a Santa Cristina. Es re-
corren aproximadament 11 km, 
gairebé sempre arran de mar, en un 
recorregut pel camí de ronda que 

permet descobrir unes vistes ino-
blidables des dels penya-segats del 
recorregut. A l‘arribada, l’entitat 
organitzadora, ofereix una sardina-
da amb vi de la terra, una samar-
reta i un diploma acreditatiu de la 
marxa. A la platja de Santa Cristi-
na, van compartir esmorzar amb 
els participants a la Lloret swim.

Aquesta marxa a la tardor, i la 
de les ermites a la primavera, són 
dos dels actes més concorreguts 
dels que organitza al llarg de l’any 
la Penya Xino-Xano. yy

els gegants ocupen 
la biblioteca

Festa Major de les alegries

Platges les de 
Lloret

LLORET DE MAR

El parc infantil de la plaça Es-
teve Fàbregas de Lloret s’ha am-
pliat amb un espai inclusiu que 
consta d’una estructura multijoc 
formada per a tres plataformes 
que s’uneixen amb panells inte-
ractius laterlas i un element gi-
ratori adaptat. A més el regidor 
de Medi Ambient, Jordi Orobitg, 
explica que “també s’ha substi-
tuït un gronxador existent per 
un altre de familiar amb un se-

ient doble, cadireta per a nadons 
i seient pla per adults. Alhora en 
el mateix parc hi ha instal·lat un 
gronxador amb cistella niu que 
es considera un element de joc 
accessible”.

Jordi Orobitg també ha ex-
plicat que “el cautxú que s’ha 
col·locat és  el millor material de 
pavimentació per facilitar el mo-
viment de persones amb mobili-
tat reduïda”.

Aquest projecte s’ha executat 
a través dels Pressupostos Par-
ticipats 2016, sent una proposta 
dels veïns del sector de Fenals, i 
ha suposat una inversió total ha 
estat de 50.103,41 €.

Actualment Lloret de Mar 
compta amb 26 parcs infantils, 
on en els darrers anys, a mesura 
que s’han anat renovant els ele-
ments de jocs, s’han anat col·lo-
cant estructures considerades 
inclusives: gronxadors hamaca o 
niu, molles amb doble suport de 
subjecció, panells d’interacció, 
estructura multijoc al parc de 
Can Sabata, etc. yy

parc inclusiu a la zona de Fenals. Foto aj. Lloret

espai inclusiu al parc de la 
plaça esteve Fàbregas

«És una de les propostes 
dels Pressupostos 
Participats 2016 »

«Ha tingut una inversió 
total de 50.103,41 €»
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Promoció a terres 
alemanyes

Obres al carrer Bruguera

taula de productes promocionats. Foto cc Maresme

estat de les obres a primers d’octubre. Foto Joan Maria arenaza

MARESME

El Consell Comarcal ja va im-
pulsar l‘any passat l‘entrada de 
productes maresmencs a França i 
aquest any ho ha fet a Alemanya. 
10 empreses de la comarca han 
participat a Anuga 2017, una de 
les fires alimentàries més impor-
tants d‘Europa.

El Maresme alimentari ha 
treballat per seduir el mercat ale-
many amb la presentació d‘una 
selecció de productes i marques 
de qualitat dins del projecte “Ex-
portem el sector alimentari del 
Maresme a Alemanya”.

Les empreses han fet el viat-
ge amb una agenda d‘entrevis-
tes professionals ja establerta en 
funció de les característiques i 
potencialitats de cada producte. 
La feina prèvia ha estat adaptar 
empresa i productes als requeri-
ments de la legislació i les exigèn-
cies del consumidor alemany. En 
aquesta tasca han estat assesso-
rats i acompanyats d‘experts en el 
mercat alimentari d‘aquest país, 
“un mercat molt exigent amb la 
qualitat i la innovació alimentà-
ria”, segons ha explicat el presi-
dent del Consell Comarcal, Mi-
quel Àngel Martínez.yy

cALELLA

Les obres del carrer Brugue-
ra de Calella, que tenen un cost 
aproximat de 270.000 €, han co-
mençat a principis d’octubre i 
està previst que tinguin una du-
rada de deu setmanes. 

Es treballa entre els carrers 
de Sant Joan i Amadeu. La remo-
delació seguirà el mateix tipus 

emprat entre els carrers Romaní 
i Sant Joan per tal de donar con-
tinuïtat d’ús i acabats en aquesta 
part del carrer Bruguera.

Tal com ha explicat el regidor 
adjunt a l’alcaldia responsable de 
l’Àrea de Territori i Obres Públi-
ques, Jordi Sitjà, “es donarà con-
tinuïtat al carrer Bruguera fent un 
carrer de secció a dos nivells, amb 
una vorera a un sol nivell i una 
altra vorera aixecada”. A més, per 
tal d’evitar que els vehicles se situ-
ïn sobre la vorera “es preveu la col-
locació de pilones metàl·liques”.

Així mateix, la remodelació 
preveu la substitució de la xarxa 
de clavegueram a tots els trams, 
la implantació d’una nova xarxa 
de recollida d’aigües pluvials, 
substitució de les canonades 
d’aigua.

Per a qualsevol aclariment 
relatiu al curs dels treballs cal-
drà posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament de Calella i per 
dubtes sobre l’accés als aparca-
ments i trànsit de vehicles amb 
la Policia Local. yy

«Les obres costaran 
270.000 euros i duraran 10 

setmanes»

30a edició de 
l’Oktoberfest

cervesa, música i molta festa a calella. Foto Joan Maria arenaza

cALELLA

La tradicional festa de la cer-
vesa, que se celebrarà fins el 22 
d’octubre a l’envelat de la platja 
Gran de Calella, reuneix 55 ban-
des procedents d’Alemanya, Àus-
tria, Bèlgica, Dinamarca, Hon-
gria, Irlanda, Letònia, Noruega, 
República Txeca, Suècia i Suïssa. 

Les actuacions a la carpa són, 
de dilluns a dijous, des de les 
20.00 h. a 00.00 h; els divendres, 
de 20.00 h a 02.00 h, dissabtes de 
21.00 h a 02.00 h i diumenges de 
20.00 a 00.00 h. Les actuacions a 

la plaça de l’Església, cada tarda 
del 2 al 20 d’octubre (excepte dis-
sabtes), de les 16.00 a les 20.00h.

Des de l’Ajuntament de Ca-
lella s’ha animat els visitants a 
compartir les seves imatges sobre 
l’Oktoberfest a Facebook, Insta-
gram i Twitter amb les etiquetes 
#calellaesmes, #momentscalella i 
#oktoberfestcalella.

L’acte inaugural, previst per 
l'1-O es va suspendre per la gra-
vetat dels fets que passaven a Ca-
talunya. yy
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca la Cèlia” 
C. Mallorca, 71 - 93 761 09 68
Malgrat de Mar

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

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

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

el peix grillat
C. indústria, 56 - 638 84 64 90
Calella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ma Brasa
Ctra. n-ii Km 672,5 - 628 58 58 50
Sta. SuSanna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CaN pepe’s
C. Monturiol, 116 - 93 767 16 22
Pineda de Mar

CaN pruNa
C. Veïnat Sant daniel, 98
93 764 06 70 - tOrdera

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

CaN tarraNC
Ctra. 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

4 patates grans, 1 ceba, 1 safata de xampinyons laminats, 200 gr. 
de bacó, 2 cullerades de formatge crema, 2 cullerades de formatge 
parmesà ratllat, 2 cullerades de tomàquet fregit casolà, 200 ml. de 
nata líquida, pebre, oli d’oliva, sal i formatge per gratinar.

PREPARACIÓ:

En una olla posarem a coure 
les patates rentades, senceres 
i amb pell.

En una paella amb un gra d’all 
picat fregirem els xampinyons. 
Quant estiguin fets els esmico-
larem i els reservarem.

A part, en una paella més gran, 
sofregim la ceba ben picadeta, 
un cop es vegi transparent afe-
gim (a trossets) el bacó, deixem 
fer i afegim els xampinyons. Re-
servem.
Les patates triguen uns 30 mi-
nuts en estar a punt, les dei-
xem refredar una mica, retirem 
la pell, i les tallem per la meitat.
Ara toca buidar-les, amb l’ajut 

d’una cullereta, i les anem col-
locant en una safata de forn.

La patata que hem retirat, l’afe-
girem a la paella amb la resta 
dels ingredients, als que afegi-
rem el formatge crema i el par-
mesà, la salsa de tomàquet, la 
nata líquida, i una miqueta de 
pebre. Ho deixarem coure uns 
minuts i rectifiquem de sal. 
Amb aquest preparat, farcim les 
patates, que cobrirem amb for-
matge ratllat per a gratinar.

I ho deixem uns minuts al gra-
tinador fins que les veiem dau-
rades i ben maques. Les servim 
molt calentes. 

Bon profit!
Manoli Bustamante

Patates gratinades farcides de bacó i formatge
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el PdecaT de Pineda trenca amb el PSc

Recurs a l’aca per la riera

PINEDA DE MAR

PSC i PDeCat governaven el 
municipi amb majoria absoluta 
des de les passades municipals, 12 
dels 21 regidors.

El PDeCAT ha trencat el pacte 
per “raons nacionals”, tot i valorar 
positivament la feina feta de ma-
nera conjunta fins ara. El PDeCAT 
ha criticat que l’alcalde Xavier 
Amor (PSC) no cedís locals per a 
l’1-O. El PSC té deu regidors i el 
PDeCAT, 2. A partir d’ara hi ha 10 
regidors al govern i 11 a l’oposició.

Un cop anunciat el trenca-
ment, el PSC de Pineda va iniciar 
contactes amb totes les forces re-
presentades al consistori per ana-
litzar la situació política creada.

El PSC no comparteix la deci-
sió del PDeCAT “però la respecta”.

No es descarta cap escenari pel 
que fa a iniciar un pacte de govern 
amb algun altre partit o bé decidir 
governar en solitari fins a finals de 
mandat.

Segons el PSC, “l’equip de go-
vern ha fet bona feina, i en l’acord 
signat ja s’havia previst que cadas-
cú tingués llibertat de posiciona-
ment en el debat nacional”.

Xavier Amor també va ma-
nifestar la seva preocupació pel 
moment polític actual, demanant 
“prudència i diàleg a tots els actors 
polítics” i va afegir que “ara cal 
política de veritat per trobar una 
solució”.

La 1a Tinent d’alcalde i Coor-
dinadora del Govern, Carme Ara-
gonès, ha assumit provisionalment 
les regidories d’Horta i Jara. yy

MALGRAT DE MAR

La Junta de Govern Local de 
Malgrat de Mar, formada per 
JXM, ERC, PDeCAT i CUP, ha 
aprovat interposar un recurs con-
tenciós administratiu contra la 
desestimació per silenci adminis-
tratiu del requeriment fet a l’Agèn-
cia Catalana de l‘Aigua (ACA) per 
al compliment del conveni signat 
al setembre de 2009. En aquest 
acord, l’ACA va assumir la redac-
ció i el finançament del projecte 
constructiu de canalització de la 
riera de Palafolls en el tram 0, sota 
la via del tren i la platja. 

El conveni, que van signar 
l’Ajuntament i l’ACA fa 8 anys, 
hi havia el compromís que “en el 
termini d‘un any des de la signa-

tura d‘aquest conveni finalitzaria 
la seva redacció i s‘aprovaria ini-
cialment”. El passat 15 de maig 
l’Ajuntament va notificar a l’ACA 
un requeriment de l‘Ajuntament 
de Malgrat de Mar per exigir el 
compliment del conveni. El go-
vern municipal ha decidit inter-
posar el recurs contenciós admi-
nistratiu després que l’ACA no 
hagi respost al requeriment de fa 
4 mesos. 

L’ACA només va complir el 
compromís d’abonar l’import 
de les obres de la riera en el tram 
comprès entre el pont del c/ Pas-
sada i el pont del c/ Riera, però no 
així la resta d’obligacions adquiri-
des en el conveni, segons el govern 
local. yy

 Xavier amor i els 9 regidors del pSc. Foto aj. pineda

tram final de la riera. Foto Yoyo
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«S’han programat 4 
exposicions sobre l’Índia, 

una xerrada i un taller»

«L’objectiu és recollir 
donatius per a la 

construcció d’un habitatge 
familiar a l’Índia rural»

Fotografies solidàries amb l’Índia

L’Índia a casa Saladrigas. Foto aj. blanes

BLANES

El 5è Blanes Photo Festival 
ha compaginat enguany art foto-
gràfic i solidaritat a través de les 
seves activitats.

La principal novetat d’aquest 
2017 ha estat una mostra benèfica 
amb fotografies de l’Índia de di-
versos autors per recollir donatius 
per a la construcció d’un habitatge 
familiar a l’Índia rural, un projec-
te de la Fundació Vicenç Ferrer.

La mostra estava organitzada 
pel GIF, Grup d’Imatge i Foto-
grafia de Blanes, amb el suport 
de l’Ajuntament i altres institu-
cions i entitats.

ÍNDIA: RESSò DE MOLTES 
àNIMES

 El calellenc Quim Botey re-
corda que quan fa 16 anys va fer 
el seu primer viatge a l’Índia li va 
dir a Vicenç Ferrer que un dia faria 
una exposició que tractaria sobre la 
gent d’aquest país. Recíprocament, 
el missioner li va escriure una de-
dicatòria: “A l’estimat amic Quim, 
fotografies ressò de moltes ànimes”. 

ÍNDIA: AMAR ÉS 
cOMPRENDRE LA 
DIfERèNcIA

Tal com explica l’autor 
d’aquesta exposició, Miguel Par-
reño, el contacte i la proximitat 
amb l’ésser humà i la seva cultura 
fan comprendre i estimar la dife-
rència. Per això, a través de les fo-
tografies de Miguel Parreño hi ha 
un testimoniatge gràfic d’una rea-
litat ètnica i cultural que considera 
condemnada a desaparèixer per la 
globalització mundial. 

ÍNDIA

Sota aquest títol genèric s’hi 
inclouen diverses instantànies 
d’un grup d’amics fotògrafs viat-
gers: Miquel Viñas, Albert Viñas, 
Josep Ponsa i Luis Leandro Ser-
rano. És una petita mostra del vi-
atge conjunt que van fer a finals 
del 2015 a la regió de Rajasthan i 
a Benarés. Destaquen els perso-
natges, la seva vida quotidiana i 
costums i l’etern optimisme que 
es transmet al visitant a través 
d’un perenne somriure. 

BLANES AMB L’ÍNDIA DE 
vIcENç fERRER

El quartet d’exposicions es com-
pletava amb la col·lecció que sig-
nen Lorena Peláez, Carmen López 
i Tomàs Romero, de l’Associació 
Cultural GIF i, alhora, voluntaris 
de la seu de la Fundació Vicenç Fer-
rer a Blanes. Tots tres van viatjar a 
Anantapur, al sud-est de l’Índia, on 
hi ha la seu de la Fundació. 

A través de les seves instantà-
nies el visitant podia comprovar 

sobre el terreny els àmbits de treball 
on incideix la Fundació: sanitat, 
habitatge, educació, dona, ecologia, 
persones amb discapacitat, etc. 

ALTRES AcTIvITATS 

El 5è Blanes Photo Festival va 
incloure dues altres activitats. El 
dissabte 7 d’octubre, hi va haver 
una xerrada a Casa Saladrigas. 
Tractà sobre “El renaixement de 
la fotografia”, i va anar a càrrec de 
Joan Marlet. D’altra banda, el dis-
sabte 28 d’octubre hi haurà un Ta-
ller Solidari d’Estudi que inclourà 
primeres nocions sobre il·lumina-
ció així com una sessió pràctica 
amb models. 

Aquest darrer taller, a diferèn-
cia de la resta d’activitats que es 
van fer a Casa Saladrigas, tindrà 
lloc al Local Social de l’Associació 
de Veïns de Mas Enlaire al matí 
i a la tarda. En canvi, el que sí és 
comú en tots dos actes és que són 
gratuïts. Cal fer una inscripció 
prèvia i, a canvi de participar-hi, 
s’accepten donatius a benefici de la 
Fundació Vicenç Ferrer. yy
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activitats infantils a la platja. Foto Lloret turisme

oficina de turisme del Museu del Mar. Foto Lloret turisme

Platges molt dinàmiques

Q de qualitat turística a les oficines de turisme

LLORET DE MAR

Lloret de Mar va finalitzar 
el passat 15 de setembre el ser-
vei de dinamització de platges 
que s’havia iniciat el 22 de juny 
a la platja de Lloret i el dia 1 de 
juliol a la platja de Fenals, amb 
la participació d’un total de 
14.604 persones.

Aquest programa d’activi-
tats d’estiu inclou un miniclub 
infantil amb tallers, jocs i acti-
vitats monitorades, i activitats 
dirigides de gimnàstica suau en 
diferents estils a cada una de 
les dues platges; i l ’organització 
d’activitats esportives a la plat-
ja de Lloret.

El servei que enguany ha 
tingut més èxit han estat les ac-
tivitats dirigides que s’han or-
ganitzat a les dues platges i que 
han comptat amb 5.802 usuaris 
(2.733 a la platja de Lloret i 3.109 
a la platja de Fenals). 

Donat l’èxit que estaven te-
nint aquestes activitats a la platja 
de Fenals, tot i que havien d’aca-
bar el 31 d’agost com la resta 
d’activitats, en aquesta platja es 
va decidir allargar-les fins al 15 
de setembre fent-ho coincidir 
amb la data de finalització del 
servei a la platja de Lloret.

Els dos miniclubs infantils 
han estat utilitzats per 5.257 
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys 
(2.966 a la platja de Lloret i 2.291 
a la platja de Fenals). Com a no-
vetat, enguany s’han organitzat 
tres tallers de recuperació post-
part de sòl pelvià i abdominals al 
miniclub de Fenals. Cal destacar 
que els miniclubs tenen molta 
acceptació entre el públic català i 
rus, i també entre els residents de 
Lloret de Mar.

Pel que fa a les activitats es-
portives que han tingut lloc a la 
platja de Lloret del 22 de juny 

al 15 de setembre, aquestes han 
comptat amb la participació de 
3.114 persones, entre les quals 
destaca la nacionalitat italiana 
amb 1.408 persones.

Elizabeth Keegan, gerent de 
Lloret Turisme, valora positiva-
ment aquestes xifres, “que gaire-
bé 15.000 persones participin en 
les activitats ens mostra la impor-
tància que té aquest servei durant 
els mesos de més afluència a les 
nostres platges on aportem una 
oferta de valor gratuïta i comple-
mentària a altres activitats que 
hi tenen lloc.” I afegeix, “aquest 
any hem fet un salt qualitatiu 
en el servei amb la compra d’un 
nou mòdul per al miniclub de la 
platja de Fenals que continuarem 
el proper any amb l’adquisició 
d’uns nous mòduls per a la plat-
ja de Lloret gràcies a la subvenció 
obtinguda per l’Ajuntament de 
Lloret de Mar del Pla de Foment 
Territorial de Turisme”. yy

LLORET DE MAR

Lloret Turisme ha superat 
l’auditoria que li permet reno-
var la certificació Q de Qualitat 
Turística que atorga el Instituto 
para la Calidad Turística en Es-
paña (ICTE) en les dues prin-
cipals oficines de turisme de 
Lloret de Mar: la Central i la del 
Museu del Mar.

Aquesta certificació eviden-
cia el compliment dels requisits 
tècnics que la norma UNE-ISO 
14785 dicta i que es basa en la 
implementació d’un sistema de 
gestió orientat al servei al client 
i en millora contínua.

Enguany, s’ha produït un can-
vi en la normativa que incideix en 
nous aspectes de l’acollida al visi-
tant i en els serveis que se li oferei-
xen des de les oficines de turisme 
especialment en turisme familiar, 
turisme responsable, el dret del 
visitant, accessibilitat i conscien-
ciació mediambiental. També es 
tenen en compte aspectes de co-
municació i formació interna, un 
consum responsable dels recursos 
energètics, de paper i altres consu-
mibles, i la conseqüent gestió sos-
tenible dels residus generats.

L’auditoria de renovació de la 
certificació té una periodicitat tri-

ennal i durant els anys intermedis 
es duen a terme unes auditories de 
seguiment que també cal superar 
per seguir mantenint la certificació.

Les oficines de turisme de Llo-
ret de Mar ostenten aquesta certi-
ficació des de l’any 2007. L’Ofici-
na de turisme central es certifica 
com a oficina i el Museu del Mar 
com a punt d’informació.

Durant el 2016 les oficines 
de turisme de Lloret de Mar van 
atendre 101.145 persones, de les 
quals un 64% van ser ateses en 
una de les dues oficines principals 
(Central i Museu del Mar). yy
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un dels gossos que es podia adoptar. Foto M.a. comas

Vots favorables a les ordenances. Foto aj. blanes

els millors amics de l’home

Pendents de la tarifació social

LLORET DE MAR

Fomentar l’adopció de gos-
sos i lluitar contra l’abandona-
ment i el maltractament ani-
mal, aquest ha estat l’objectiu 
de la tercera jornada canina que 
s’ha dut a terme a Lloret de Mar 
aquest setembre. L’organitza-
va Tarracosbull Internacional, 
amb el suport de l’Ajuntament i 
del Consell Comarcal de la Sel-
va. Hi van assistir una trentena 
d’associacions i es van reunir 
prop de 80 gossos.

Durant l’esdeveniment, hi 
va haver una exhibició dels ani-
mals que hi havia en adopció, 
per tal que els interessats els pu-
guessin conèixer. Tot i així, per 
evitar actituds impulsives, no es 
donà cap gos el mateix dia, calia 
passar un procés previ.

 
La mateixa associació fa 

una sèrie de recomanacions 
bàsiques que s’han de tenir en 
compte a l’hora d’adoptar un 
gos. Els punts principals són 

el temps de dedicació i l’aspec-
te econòmic per tal d’evitar un 
nou abandonament dels gossos 
que, segons un dels membres de 
l’entitat organitzadora, Jaume 
Junque, “suposa un cop molt 
dur per als mateixos animals”.

 
Es van programar diferents 

activitats. Hi va haver xerra-
des, desfilada de gossos, graffi-
tis, estands solidaris i àpats. A 
més, també es va dur a terme 
una recollida de pinso, medica-
ments i mantes.

cAMPANyA AMB EL cc SELvA

El Consell Comarcal de la Sel-
va i l’Ajuntament de Lloret de Mar 
han posat en marxa una nova cam-
panya d’identificació d’animals 
de companyia. Després de l’èxit 
assolit en la campanya realitza-
da l’any passat, en la qual es van 
xipar i censar gratuïtament prop 
de 200 gossos i gats del municipi, 
tant l’ens comarcal com el mateix 
consistori lloretenc van veure amb 
molt bons ulls posar en marxa una 
nova campanya a aquesta població.

La campanya, que s’ha fet la 
segona quinzena de setembre, 
tenia com a novetat principal, la 
col·laboració de centres veteri-
naris de la població, cosa que va 
permetre fer les implantacions 
de xip en les respectives clíni-
ques veterinàries.

Un cop finalitzada aquesta 
campanya de quinze dies, l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment lloretenc tramita totes les 
altes al cens municipal, així com 
també fa la inscripció al regis-

tre de la Generalitat ANICOM. 
Els participants en la campa-
nya d’identificació d’animals 
de companyia han gaudit de la 
gratuïtat de la implantació d’un 
microxip homologat, així com 
de l’exempció del pagament de 
la taxa corresponent al 2017.

Els propietaris dels animals 
que han participat a la campa-
nya només han hagut de presen-
tar el seu DNI o NIE per acre-
ditar que resideixen a Lloret de 
Mar, així com també la cartilla 
sanitària de l’animal. Aquesta 
documentació era necessària 
per recollir les dades que han 
de constar en la sol·licitud d’alta 
al registre censal d’animals de 
companyia del municipi. En el 
cas de gossos de races conside-
rades potencialment perilloses, 
després de la identificació, han 
de contractar la corresponent 
assegurança de responsabilitat 
civil imprescindible per obte-
nir la llicència per a la tinença i 
conducció de GPP. yy

BLANES

En el mateix ple que l’equip 
de govern de Blanes es quedava 
amb 4 regidors (PSC), s’havien 
d’aprovar les Ordenances Fiscals 
2018, pas previ a la redacció del 
pressupost de l’any vinent.

Segons explicava el regidor 
d’Hisenda, Nicolàs Laguna, “Les 
Ordenances 2018 estan condici-
onades per un increment de la 
despesa generat bàsicament per 
l’augment del sou del personal, 
uns 400.000 euros; i pel canvi de 
model de la recollida d’escom-
braries aprovat mesos enrera. 
Per tant, “cal aprovar unes orde-
nances a l’alça”.

L’IBI, segons la proposta 
aprovada inicialment, puja un 
3%. En aquest capítol s’està tre-
ballant per poder aplicar tarifes 
socials, és a dir aplicar bonifi-
cacions, segons les possibilitats 
econòmiques de cada família tal 
i com ja es fa amb les Llars d’In-
fants municipals. Aquest és un 
punt clau per a la majoria de par-
tits de l’oposició.

L’Impost de Vehicles, i el 
IAE es mantenen igual, tot i que 
aquest darrer, la recaptació ha 

baixat després de la situació per 
la que ha passat la Nylstar.

Per últim, s’han modificat 
les tarifes en els habitatges d’ús 
turístic, de manera que per do-
nar-se d’alta es passaran a pagar 
400 € enlloc dels 181’37 € que 
costava fins ara, i tant l’aigua 
com les escombraries tindran 
un increment de quota fixa com 
si fos d’una banda un habitatge 
buit, i de l’altra amb els mateixos 
barems de la recollida comercial 
enlloc de domèstica.

Pel que a les taxes i preus pú-
blic, es manté el preu de l’aigua, 
les escombraries pugen un 5% i 
la resta, un 3%. Les llars d’in-
fants i la Ciutat Esportiva, no 
tenen cap increment.

La gran novetat és que els im-
postos (IBI, vehicles..) es podran 
pagar en 12 mensualitats sense 
recàrrec.

La proposta va prosperar 
amb els 9 vots del PSC, PDeCAT 
i PP. Per la seva banda, ICV-
EUiA, ERC i Batega per Blanes 
es van abstenir (8 vots) i tant 
Ciutadans com la CUP van vo-
tar en contra (4 vots).

NEGOcIAcIONS OBERTES

Mentre les Ordenances 2018 
estiguin a exposició pública, 
continuaran les negociacions 
entre totes les forces del consis-
tori, i més ara, que ha quedat un 
govern molt minoritari.

Salvador Tordera, PPC, va 
destacar el gran nombre de re-
unions fetes per intentar arribar 
a un acord i va fer un prec als 
blanencs, “seleccioneu bé les 
deixalles. Si la fracció resta ar-
riba a l’abocador de Lloret amb 
materials que no ho són, el cost 
augmenta”.

Joan Rota, de la CUP, va ser 
dels que van defensar els des-
comptes socials de l’IBI i va anun-
ciar que presentarien al·legacions.

Jordi Urgell, de Batega per Bla-
nes, va destacar l’increment de 
preus pels habitatges turístics i va 
demanar el reglament per poder 
aplicar la tarifació social, “la nos-
tra idea es abstenir-nos i negociar”.

Sergio Atalaya va recordar 
que a Blanes, aquest mandat “no-
més s’han baixat els impostos 
quan Cs hi va incidir per tirar 
la proposta endavant”. També va 
recordar alguns compromisos no 
complerts i va assegurar que “cal 

gestionar millor”.

Joan Salmeron (EUIA-ICV) 
es va felicitar que tirin endavant 
els increments als habitatges tu-
rístics i va recordar que, “fa anys 
que reclamem la tarifació social. 
Primer semblava impossible. Ara 
ja s’aplica a les Llars d’Infants i 
treballem per l’IBI”. Segons Sal-
meron, les properes setmanes 
caldrà molta negociació i més te-
nint en compte com ha quedat el 
govern”.

ERC es va abstenir i va apun-
tar que les Ordenances havien es-
tat un altre punt de desacord amb 
el PSC. yy

«Aquest setembre hi ha 
hagut una campanya 

d’adopció i una altra de 
xipar els animals»

«Abans d’adoptar un 
gos, cal valorar el temps 
de dedicació i l’aspecte 

econòmic»
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La Ruta de la Tourdera a 
Malgrat 

‘Mobilitza’t per un aire 
més net!’

Bicicletada 
solidària 

La Tourdera a 
Tordera

Fira de 
Manualitats

MALGRAT DE MAR

La Junta de Govern Local de 
Malgrat de Mar ha adjudicat els 
treballs del projecte del tram de 
Malgrat de Mar de la Ruta de 
la Tordera, impulsada pel Con-
sell Comarcal de la Selva en 
col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i els 17 munici-
pis implicats. Els treballs s’han 
adjudicat per 104.073,88 euros 
a l’empresa Catalana d‘Infra-
estructures i Serveis Associats 
CISA. 

El tram de Malgrat de Mar 
de la Ruta de la Tordera s’ini-
ciarà al mateix nucli urbà, con-
cretament a l’estació de trens, 
i gran part del seu recorregut 
discorrerà en paral·lel a la lí-
nia de costa, primer pel passeig 
de mar i després per la zona de 
reraduna del Camí de la Pome-
reda. Una altra gran part del 
traçat anirà en paral·lel al curs 
del riu de la Tordera, des de la 
desembocadura fins al municipi 
de Palafolls.

La Ruta de la Tordera és un 
itinerari que enllaça el Mont-
seny amb Malgrat de Mar de 66 
km de longitud. En el projecte, a 
banda de Malgrat, hi participen 
els municipis de Blanes, Breda, 
Palafolls, Tordera, Fogars de la 
Selva, Hostalric, Sant Feliu de 
Buixalleu, Arbúcies, Riells i Vi-
abrea, Sant Celoni, Gualba, San-
ta Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Fogars 
de Montclús, Vallgorguina i 
Montseny. yy

MALGRAT DE  MAR

Malgrat de Mar ha celebrat 
la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i segura amb diverses 
activitats.

Entre d’altres, s’ha pintat el 
carrer, s’ha fet una visita guiada 
per la població i una bicicletada.

Segons la tercera tinent d’al-
calde, Núria Casajoana, “el pro-
blema de la contaminació dels 
cotxes és global. i cal lluitar-hi 
des de tots els sectors”.

Segons Casajoana, els esco-
lars surten al carrer a pintar per-
què aquell dia no hi ha cotxes en 
una zona de Malgrat, però, quan 

acaben les classes, tots els pares 
utilitzen el vehicle per anar-los 
a buscar, “i això els suposa una 
gran contradicció”.

La pedalada va començar a 
l’ajuntament i va acabar al Delta 
de la Tordera, un final que tam-
bé té un clar objectiu, “aquest és 
un espai de s’ha de conservar i 
potenciar, i la gent l’ha de conèi-
xer”, apunta Casajoana.

L’objectiu d’aquestes i d’altres 
accions, que la gent deixi el cotxe 
a casa, camini, vagi en bicicleta o 
utilitzi el transport públic.

Amb el lema ‘Mobilitza’t per 
un aire més net!’, la Setmana  de 
la Mobilitat Sostenible i Segua 
d’enguany, a més de vetllar per 
una vida saludable, sostenible i 
segura, també ha reforçat el po-
der de la ciutadania per millorar 
la qualitat de l’aire que respirem.

Enguany arreu de Catalunya 
s’han organitzat més de 600 ac-
tivitats. yy

MALGRAT DE  MAR

Malgrat de Mar ha acollit 
una bicicletada i una botifarra-
da popular a benefici de l’Asso-
ciació ASDENT.

Eva Giménez explica que al 
món només hi ha 411 persones 

amb la malaltia de Dent, una 
d’elles al seu fill Nacho.

L’objectiu de totes aquestes 
activitats és recollir diners per 
a fomentar la investigació sobre 
aquesta malaltia. Més informa-
ció a: www.asdent.es. yy

TORDERA

Aquest setembre  han co-
mençat els treballs d’arranja-
ment del ferm i canvi de senya-
lització del passeig f luvial de 
Tordera. 

Aquest passeig forma part 
del projecte de la ruta de la 
Tourdera que ha de permetre 
unir el Montseny i la Mediterrà-
nia seguint el curs del riu. yy

MALGRAT DE  MAR

Malgrat Turisme SL ha or-
ganitzat la 2a Fira de Manuali-
tats Feta a Malgrat amb para-
des especialitzades en material 

de patchwork, puntes de coixí 
i labors. La fira comptà amb la 
col·laboració de les dues entitats 
malgratenques: l’Associació de 
Puntaires i la Merceria. yy

Visita guiada pel delta. Foto Yoyo

estand d’aSdeNt. Foto Yoyo

a la fira també hi va haver tallers. Foto Yoyo

tram final del riu. Foto aj. Malgrat
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cULTURA

45es Jornades internacionals 
Folklòriques

Teatre Solidari

calella Rockfest 2017

Les actuacions es van fer a la Sala Mozart. Foto Joan Maria arenaza

La ciutat de Calella ha acollit 
les 45es Jornades Internacio-
nals Folklòriques de Catalunya. 
Enguany s’han complert 20 
anys de les primeres Jornades 

ADIFOLK amb seu a Calella. 
Hi havia grups procedents de: 
Turquia, Buriatia (Rússia), Rep. 
Txeca, Indonèsia, Costa Rica, 
Portugal, França i Catalunya. yy

El dissabte 16 de setembre un 
centenar de persones van gaudir 
de l’obra de teatre Senyores i mi-
nyones, un recull de grans histò-
ries de Mercè Rodoreda, repre-
sentada per Assumpta Merca-

der i Rosa Pou. En aquest acte, 
organitzat per Malgrat Acull, es 
van recaptar 300 euros que ani-
ran destinats a Open Cultural 
Center:
www.openculturalcenter.org yy

El dies 13 i 14 d’aquest mes d’oc-
tubre, la ciutat de Calella acolli-
rà la cinquena edició d’un festi-
val imprescindible per a tots els 
amants de la música rock. Entre 

els artistes programats: Phil 
Campbell, Uli Jon Roth, D-A-D, 
The Quireboys o els gironins 
Slavedown. yy

 assumpta Mercader i rosa pou. Foto Vicens tomàs

uli Jon roth

Josep crego, nou president 
del centre cultural i Recreatiu

cinema de qualitat

PINEDA DE MAR

El 15 de setembre es va ce-
lebrar l’Assemblea de socis del 
CCR Pineda, que tenia com a 
punt principal el canvi de presi-
dent al capdavant de l’entitat.

Quim Estol, president durant 
els quatre darrers anys, va fer un 
emotiu discurs de comiat. Va fer 
un repàs a la tasca realitzada i 
va insistir en la necessitat d’im-
plicar les diferents seccions del 
CCR en el dia a dia de l’entitat. 

La candidatura presentada per 
en Josep Crego, fins ara sots-presi-
dent i tresorer del Centre, va ser 
escollida per unanimitat, i així, en 
Josep i el seu equip seran els encar-
regats de conduir durant els quatre 
propers anys el Casal.

Aquesta és la nova Junta del 
CCR, pel període 2017-2020:
• Josep Crego; President

• Ramon Carré; sots-president i 
àrea artística.
• Mercè Lloret; àrea econòmica.
• Mar Morell; àrea administrativa.
• Sònia Fontseca; àrea social.
• Guillem Maldonado; àrea de co-
municació.
• Marta Morell; àrea artística.
• Sonia Vidal; Escola de Teatre.
• Sònia Montsant; Escola de Teatre.
• Artur Iscla; àrea tècnica.

El dia 8 d’octubre, Diada del 
CCR, es va presnetar la nova 
temporada de teatre, i es va po-
der veure la darrera funció d’El 
Florido Pensil. yy

MALGRAT DE MAR

La projecció d’Estiu 1993 
de Carla Simón, una pel·lícula 
d’aquest mateix any, ha obert el 
darrer quadrimestre de l’any al 
Cineclub Garbí de Malgrat de 
Mar. L’acurada visió de la direc-
tora de com una nena s’adapta, a 
poc a poc, a un món on se sent 
sola sense la seva mare ha mera-
vellat a mig món.

PROGRAMAcIó:

- 20/10/17: El viajante. Asghar 
Farhadi (Iran, 2016)
- 03/11/17: Felices sueños. Marco 
Bellocchio (Itàlia, 2016)
- 17/11/17: Los últimos años del 
artista: afterimage.
Andrzej Wajda (Polònia, 2016)

- 01/12/17: Rosalie blum. Julien 
Rappeneau (França, 2015)
- 09/12/17: La vida d‘en carbassó. 
Claude Barras (Suïssa, 2016)
- 15/12/17: El otro lado de la es-
peranza. Aki Kaurismäki (Fin-
làndia, 2017)
- 19/01/18: Lady Macbeth. Willi-
am Oldroyd (Regne Unit, 2016)

El viajante presenta un thri-
ller dramàtic iranià que va tri-
omfar als Òscar. El novembre 
amb una joia italiana, Felices su-
eños, de nou, la pèrdua del proge-
nitor durant la infantesa esclata 
amb força, aquest cop sobre un 
personatge adult, que ha amagat 
les seves inseguretats emocionals 
durant més de trenta anys. El 
otro lado de la esperanza és la vi-

sió de Kaurismäki sobre aquesta 
gran narració actual sobre bus-
car el lloc al món: els refugiats. 
I el primer quatrimestre finalit-
zarà amb Lady Macbeth i la seva 
particular dona ambiciosa atra-
pada en una presó domèstica.

Los últimos años del artis-
ta: afterimage, el biopic sobre 
el pintor polonès Wladyslaw 
Strzeminski, encetarà les col-
laboracions amb entitats mal-
gratenques, en aquest cas amb 
el Cercle Artístic. Per la Festa 
Major de Sant Nicolau s’han 
programat la comèdia lleugera 
francesa Rosalie Blum, i La vida 
d’en Carbassó, una pel·lícula 
d’animació que gaudiran tant 
petits com grans. yy

«josep crego 
substitueix Quim Estol 

a la presidència del ccR 
Pineda»

Junta 2017-2020. Foto ccr pineda

 La projecció d’estiu 1993 ha obert el trimestre
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3a edició del Raid del Ferro

costes i Van Vlerken 
guanyen l’ironman 2017

aula de formació

2a catalana

3a catalana

Tarda d’hoquei

un dels equips familiars. Foto Yoyo

Futura aula de formació. Foto Joan Ferrer

reconeixement als anys de dedicació al club. Foto Yoyo

MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha acollit una 
nova edició del Raid del Ferro, 
prova puntuable pel Campionat 
de Catalunya de Raids i Copa Ca-
talana de Raids d‘Aventura.  Hi 
havia 4 categories: familiar, open, 
aventura i elit.

La base és l’orientació i l’es-
tratègia practicant diverses dis-
ciplines esportives en plena na-
tura: cursa d’orientació, escalada, 
caiac, pàdel surf, minigolf, corda 
fluixa...

La prova està organitzada 
pel GEM, Grup Excursionista de 
Malgrat de Mar.

Categoria familiar. Pensada 
per equips de 2 a 4 components 
que es vulguin iniciar al món dels 
raids, sobretot per els menuts de 
casa. Edat mínima 5 anys i acom-
panyats del pare, mare o tutor. 
Amb una durada aproximada de 
3 hores. 

Open. Pensada per a equips 
que ja hagin participat en algun 
raid anteriorment. Hi poden par-
ticipar nois i noies a partir de 10 
anys acompanyats del pare, mare 
o tutor. Aquesta prova té una du-
rada d’unes 5 hores.

Aventura. 7 hores aproxi-
madament de durada. Per els 
experts i veritables aventurers. 

Edat mínima 16 anys.

Elit. Estipulada a 8 hores, té 
aproximadament el mateix cir-
cuit que Aventura, però amb més 
duresa ja sigui per distància i/o 
desnivell de les seccions. Necessa-
ri ser major d’edat. Puntuable per 
copa Catalana de raids d’aventu-
ra. D’aquesta prova també en surt 
el campió de Catalunya. yy 

cALELLA

El francès Antony Costes ha 
estat el guanyador de l’Ironman 
Barcelona 2017 amb un temps 
de 7.49.19. En segona posició va 
quedar  Mike Phillips (Nova Ze-
landa) amb 7.52.50. La tercera 
plaça va ser per a Viktor  Zyemt-
sev (Ucraïna) amb 7.58.03. El pri-
mer triatleta català va ser Miquel 
Blanchart Tinto, que va arribar 
en quarta posició amb un temps 
de 8:02:03.

En la categoria femenina es 
va imposar l’holandesa Yvonne 
Van Vlerken amb un temps de 

8:46:18. L’austríaca Lisa Huett-
haler va ocupar la segona posició 
amb 8.51.21. Mercè Tussell va ser 
la millor catalana entrant en vui-
tena posició i un temps de 9.29.57.

Els triatletes han de fer una 
important despesa física per po-
der superar les tres especialitats i 
distàncies programades:

NATAcIó

Una sola volta de 3.800 m de 
natació en les càlides aigües del 
mar Mediterrani que s’inicia i 
acaba a la platja de Calella.

BIcIcLETA

El circuit és molt planer i rà-
pid. 2,5 voltes (Calella – Montgat) 

cóRRER

Nou circuit amb 3 voltes per 
fer 42,2 quilòmetres de carrera de 
Calella a Santa Susanna, seguint 
la costa del Mediterrani.

La prova es va disputar el 30 
de setembre per no coincidir amb 
el referèndum. Com és habitual es 
va tallar el trànsit de la N-II i es va 
oferir com a alternativa la C-32. yy 

TORDERA

L’Ajuntament de Tordera està 
construint una aula de formació 
al camp municipal d’esports. Era 
una demanda del CF Tordera per 
poder reunir els entrenadors i co-
ordinadors, i disposar d’un espai 

per a tècnics i jugadors on veure 
les gravacions dels partits.

Tindrà uns 60 m2 i una capa-
citat per a unes 50 persones. Està 
situada entre la tribuna i el bloc 
dedicat a vestidors. yy 

PALAfOLLS

El CD Palafolls ocupa la pe-
núltima posició del grup 1 de la 
2a Catalana de Futbol després de 4 

empats i una derrota. Té un partit 
pendent. El líder és el Girona FC 
B amb 18 punts, sis victòries en sis 
partits. yy 

SELvA / MARESME

El líder del grup 16 de la 3a 
Catalana de futbol, després de sis 
jornades, és la AD Ca la Guidó 
amb 16 punts, seguit de l’Anglès 
(13 punts) i el CD Blanes amb 12 
punts i un partit menys. Pel que 
fa als equips de l’Alt Maresme, el 

CD Malgrat (8è de la general) ha 
fet 9 punts i té un partit pendent 
mentre el CF Tordera (9è) n’ha fet 
7 però té dos partits menys. En 
el grup 4, el CF Calella, ocupa la 
novena posició amb 9 punts en sis 
partits, 3 victòries i 3 derrotes.yy 

MALGRAT DE MAR

El pavelló del carrer Tarrago-
na de Malgrat de Mar ha acollit 
la Supercopa de Catalunya d’ho-
quei en cadira de rodes. La ma-

teixa tarda es van presentar tots 
els equips del CP Malgrat, es va 
jugar un partit contra la selecció 
catalana i es va retre homenatge a 
Felicià Grau. yy 

podi femení. Foto Joan Maria arenaza
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

De l’1 al 31
XV JORNaDeS 
GaSTRONÒMIQUeS De la 
CUINa Del PeIX De l’aRT

DIa 13
NITS De JaZZ: MaeSTRO TRIO
Hotel Delamar. 22 h

TeaTRe: el FlORIDO PeNSIl 
NIÑaS. Teatre de Lloret. 21 h

DIeS 14 I 15
CaP De SeTMaNa IBÈRIC

- Jornada de portes obertes al 
jaciment de Puig de Castellet. 
D’11 a 18 h. 

- Jornades de portes obertes a 
Can Saragossa. De 10 a 13 h i de 
17.30 a 19.30 h.

- Jornada de portes obertes a 
Turó Rodó.  D’11 a 18 h. 
Visita guiada a les 17 h. 

DIa 14
CaIaC / KaYaK 
Punts de sortida: Museu del Mar 
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20 €

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano.
12 h català. 5 € / 2,5 €

FIRa alIMeNTÀRIa De 
PRODUCTeS aRTeSaNS.
Plaça de la Vila. 9-20 h

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING. Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

TalleR DeSCOBeRTa
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €

el RaCÓ DelS CONTeS:
el SaPO VeGeTaRIaNO
De Nona Teatro. Biblioteca 
Municipal. 11.30 h

eSPaI OFF. PaReS NOSTReS
Teatre de Lloret. 21 h

DIa 15
VeTllaDa De BOXa KICK
BOXING. Pavelló Esports 
Municipal. 18 h

DIa 18
MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

DIa 20
TeaTRe. “aRT”
Teatre de Lloret. 21 h

NITS De JaZZ.
Hotel Delamar. 22 h

DIa 21
CaIaC / KaYaK
Punts de sortida: Museu del Mar 
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20€

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano / 
12 h català. 5€ / 2,5€

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Av. Alegries, 3. 10 h. Inscripcions: 
Oficines de Turisme: 4 €

TalleR DeSCOBeRTa
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €

el RaCÓ DelS CONTeS:
RONDaNT Pel MÓN. 
CONTeS D’aRReU D’alBeRT 
QUINTaNa.
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIa 22
XXXVI PUJaDa De COllBaTÓ 
a MONTSeRRaT XINO XaNO
Ins x Bus: Sra. PILAR (972 371 
133) Museu del Mar. 7 h

TeaTRe. MUNDOS De PaPel
Teatre de Lloret. 19 h

DIa 25
MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Av. Alegries, 3. 10 h Inscripcions: 
Oficines de Turisme: 4€

DIa 27
eSPaI OFF. PlOU a 
BaRCelONa
Teatre de Lloret. 21 h

NITS JaZZ: CReOle HOT FOUR
Hotel Delamar. 22 h

DIa 28
CaIaC / KaYaK
Punts de sortida: Museu del Mar 
Port de Canyelles. 9 -13 h. 20€

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano / 
12 h català. 5€ / 2,5€

el RaCÓ DelS CONTeS:
De QUÈ TÉ GUST la llUNa?
Per logacontes.Biblioteca 
Municipal. 11.30 h

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING

Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

TalleR DeSCOBeRTa Casa 
del Mar-Fenals. 10 h. Tiquets 
Oficines de Turisme: 5€

FeSTIVal MaRaTÓN De 
OTOÑO. Música -dansa. Plaça de 
la Vila. 17 h

DIa 30
FeSTIVal MaRaTÓN De 
OTOÑO. Plaça de la Vila. 18 h

FeSTIVal FOlKlÒRIC 
MONÒlIT. Música -dansa. Plaça 
Pere Torrent. 17-19 h

DIa 31
CONCeRT CORal KOOR 
KaNTIleNe D’aalST De 
BÈlGICa
Església Sant Romà. 20.30 h

FINS al 14
BPF BlaNeS PHOTO FeSTIVal 
2017. Casa Saladrigas

De l’1 al 31
JORNaDeS GaSTRONÒMIQUeS 
Del SUQUeT De PeIX

DIeS  11, 18 I 25
XeRRaDeS OBeRTeS 
GRaTUïTeS: CRÉIXeR eN 
FaMÍlIa. CRP (Centre de 
Recursos Pedagògics Blanes)
C/ Provença, 9. de 17.30 a 19.30 h

Del 12 al 15
PaRC D’INFlaBleS
Plaça dels Dies Feiners

DIa 12
CeleBRaCIÓ Del DIa Del 
PIlaR. MISSa BaTURRa
Església de Santa Maria.
A partir de les 12 h

DIa 14
TeaTRe DaNSa “FeDeRICO 
eNTRe lOS DIeNTeS”
Companyia Escola Superior d’ Art 
Dramàtic de Múrcia. Teatre de 
Blanes. A les 21 h

Del 15 a l’11 De NOVeMBRe
FeRNaNDO DaZa / PIeRRe 
lOUIS / PePe PUNTaS
Galeria d’Art L’Arcada

DIa 15
RIalleS COMÈDIa “MeNUDa 
COMÈDIa”. Companyia Jordi del 
Rio. Teatre de Blanes. 17.30 h

DIa 16
aCTeS DIa MUNDIal eUROPeU 
De la CONSCIeNCIaCIÓ
De l’aTURaDa CaRDÍaCa I RCP
Plaça dels Dies Feiners

DIa 17 
SaRDaNeS
Plaça d’Espanya. A les 17 h

Del 21 al 4 De NOVeMBRe
MOCaDORS al VeNT
Sala García-Tornel

Del 21 a l’11 De NOVeMBRe
SeNSIBIlITaT, COlOR I 
eROTISMe. Casa Saladrigas

DIa 21 
Ball COUNTRY I DeSFIlaDa De 
VeSTITS De PaPeR
Plaça d’Espanya. A les 11.30 h

DIa 21
CONCeRT De GOSPel
Coral Central de Gospel. Teatre 
de Blanes / Gratuït. A les 20 h

DIa 22 
TeaTRe. “SOTa TeRÀPIa”
Companyia Anexa. Teatre de 
Blanes. A les 19 h

DIa 28
CONCeRT D’aMISTaT XIV 
CaNTaTe BaRCelONa
Cor de Cambra Sota Palau / 
Groupe Vocal Voix-ci Voix-la (Pau)
Teatre de Blanes / Taquilla inversa
A les 21.30 h

DIa 29 
aPleC VOTIU De SaNT RaFel
11.45 h: Sortida d’autocar de la 
plaça de Catalunya
13 h: Lectura del Vot de Vila i 
Ofici Solemne
14.30 h: Tornada amb autocar
Santuari del Vilar

DIa 29 
RIalleS TeaTRe MUSICal. “aI, 
RaTeTa, RaTeTa”
El Replà Produccions. Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h

DIeS 31 I 1 De NOVeMBRe
FIRa De TaRDOR
Passeig de Dintre

BIBlIOTeCa COMaRCal

Del 2 al 31 D’OCTUBRe
PROMOCIONeM la CUlTURa, 
FOMeNTeM la leCTURa. 
Entitat convidada: Oficina de 
Català de Blanes amb motiu del 
30è aniversari. 

DIa 11
NaSCUTS PeR lleGIR per als 
més petits de la biblio. 10.30 h

DIeS 16, 18 I 20
SApS COm FUNCIONA l’e-
BOOK? D’11 a 12 h

DIa 18 
XeRRaDa. CÓMO 
TRaNSFORMaR TU VIDa? amb 
Xavi Cortés, mestre budista. 19 h

DIa 19
HORa Del CONTe I TalleR 
Contes musicats i taller 
d’estampació amb la companyia 
La Sal d’Olot. A les 18 h

DIa 20
XeRRaDa. laS MúlTIPleS 
CaRaS Del aCOSO eSCOlaR 
O BUllING: Qué les sucede a 
los protagonistas? Amb Andrea 
Pérez Orue, psicòloga clínica i 
psicopedagoga. A les 19 h

Del 20 al 17 De NOVeMBRe
eXPOSICIÓ. leS DONeS alS 
CÒMICS. Al primer pis.

DIa 24
CeleBRaCIÓ Del DIa De la 
BIBlIOTeCa
A les 18 h, al Vestíbul: Hora del 
conte. Històries a la vora del foc. 
A les 19 h, a la Sala Roberto 
Bolaño, xerrada informativa: 
Biblioteca per a tothom.

DIa 24
ClUB De JOCS De TaUla
A les 18 h 

DIa 26
xeRRADA-TAlleR SAbATeS 
VeRMelleS. A les 18 h.

DIa 27
ClUB De leCTURa JUVeNIl
A les 17 h.
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DIa 11
Calella
CONFeRÈNCIa “leS OBReS 
D’aRT De la FRaNJa eN 
MUSeUS CaTalaNS”. A càrrec 
del Sr. Joan Rosàs, historiador 
i pedagog. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat (Església, 205-207)

DIa 12
Calella
SORTIDa De la X MaRXa 
FaMIlIaR. 9 h, al Camp de 
Futbol de Mar.

DIa 13
Calella
FeSTIVal Calella ROCKFeST. 
20 h, a la Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet-Guri.

DIa 14
Calella
aCTIVITaT INFaNTIl. “VINe 
a aCOlORIR”. 11.30 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

INICI De leS aCTIVITaTS Del 
CORRelleNGUa 2017. A la 
plaça de l’Ajuntament: 
- 17 h, actuació per a la 
mainada: Familiar Txikrik, show a 
càrrec de Divertiventum.
- 18 h, xocolatada a càrrec de 
l’Agrupament Escolta Montnegre.
- 18.55 h, lectura del manifest 
del Correllengua 2017 a càrrec 
del Pubillage.
- 19 h, actuació musical a càrrec 
d’Ananda Masa i Santi Velasco.
En cas de pluja, les activitats es 
faran a l’Espai Mercat.

INaUGURaCIÓ De l’eXPOSICIÓ 
“Calella ÉS SOlIDÀRIa”. 
Es podrà visitar fins al 4 de 
novembre. 17 h, a la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament Vell.

INICI De la DeSFIlaDa De 
leS BaNDeS PaRTICIPaNTS 
a la 3a SeTMaNa De 
l’OKTOBeRFeST, procedents 
d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, Noruega i Suècia.
17 h, a la Riera Capaspre.

FeSTIVal Calella ROCKFeST. 
19 h, a la Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet-Guri.

PReSeNTaCIÓ I BeNVINGUDa 
De leS BaNDeS De la 3a 
SeTMaNa De l’OKTOBeRFeST
21 h, a la carpa (Platja Gran)

Pineda de Mar
FIRa MeRCaT D’aRTeSaNIa. 
De les 10 a les 21 h. Plaça de les 
Mèlies i plaça Espanya

MeRCaT SOlIDaRI De SeGONa 
MÀ. De les 10 a les 14 h. Plaça 
Reis Catòlics i plaça Nova.

DIa 15
Calella
IV MaRXa De ReSISTÈNCIa la 
llOPa, amb un recorregut de 

54 km. 7 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

III MaRXa la llOPa PeTITa, 
amb un recorregut de 34 km. 8 h, 
al passeig de Manuel Puigvert.

29a FeSTa Del BOleT, amb la 
participació del Pubillatge i dels 
Geganters i Grallers de Calella. 
13.30 h, dinar popular. 11.30 h, a 
la plaça d’Espanya.

Malgrat de Mar
CONCURS De TeaTRe VICeNÇ 
BaYaRRI. 18 h Centre Cultural

CONCeRT GOSPel
19.30 h Església Parroquial

Pineda de Mar
mARxA-CAmINADA CONTRA 
el CÀNCeR
Sortida: 9.30 h a la plaça de les 
Mèlies. Recorregut circular 7 
km. Recorregut alternatiu per a 
mobilitat reduïda i cotxets.

eSPeCTaCle PeR a PúBlIC 
FaMIlIaR “La nena dels pardals”
A les 18 h a l’Auditori

DIa 16
Calella
TalleR De MeMÒRIa. 16.30 - 
18 h, al c. Doctor Vivas, 152.

Santa Susanna
PeTIT ClUB. “NaTS I SeCReT 
De l’eSPeRaNÇa”, d’Anik Ray. 
A partir de 2n de primària. 
17.30h. 

DIa 17
Calella
XeRRaDa. IMPaCTe De la 
PeSCa D’aRROSSeGaMeNT eN 
la DINÀMICa SeDIMeNTÀRIa 
I MORFOlOGIa Del FONS 
MaRÍ.
 A càrrec del Dr. Pere Puig 
(Institut de Ciències del Mar). 20 
h, a L’Esplai (c. Anselm Clavé, 46)

Pineda de Mar
laBORaTORI De leCTURa: 
PIM, PaM, POMelO! 
A càrrec de Natatxa Frutos. A 
les 17:30 h a la biblioteca Serra i 
Moret.

DIa 18
Calella
CONFeRÈNCIa. la 
GRaFOlOGIa I leS SeVeS 
aPlICaCIONS.  A càrrec de 
Carles Díaz. Pèrit cal·lígraf judicial 
per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

Palafolls
TalleR: l’aRT De la 
SeXUalITaT, CONNeXIÓ De 
la SeXUalITaT aMB l’aRT. Al 
Casal de la Dona, de 18:30 h

XeRRaDa.TalleR. SalUT 
aRTICUlaR. Al Casal de la Dona, 
a les 19h.

DIa 19
Calella
XeRRaDa De NUTRICIÓ aMB 
la DIeTISTa SaRa JUSTÍCIa.
9.30 h, al local d’Oncolliga

ClUB De leCTURa eN aNGlÈS
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

CINeClUB. PaTeRSON (drama) 
VOS. Estats Units 2016. 21 h, a la 
Sala Mozart (Església, 91)

Palafolls
XeRRaDa. TalleR. “Vístete, 
que vienen curvas”. Al Casal de la 
Dona, a les 20 h.

Pineda de Mar
TalleR INFaNTIl. PINTeM 
MaNDaleS per a nens fins a 12 
anys. A les 18 h a la Biblioteca 
Serra i Moret.

CONFeRÈNCIa. la SalUT 
INTeRIOR. l’aleGRIa COM a 
FONT De SalUT. De les 19 h a 
les 20:30 h. Pavelló Escola Aloc

DIa 20
Calella
TeRTúlIeS eN CaTalÀ. 11 -12 h, 
a la Biblioteca Can Salvador.

2a TeMPORaDa De TROBaDeS 
D’ÒPeRa. Primera sessió amb 
l’òpera Nabucco de Giuseppe 
Verdi, amb els comentaris de 
Rosa Maria Carbonell. 18.30 h, a 
la Sala Mozart.

Palafolls
CORRelleNGUa 2017. Lectura 
del manifest del Correllengua 
d’enguany. Al Forum Palatiolo, a 
les 17 h.

INaUGURaCIO De l’eXPOSICIÓ 
“lOla aNGlaDa, aRT, 
ReSISTÈNCIa I COMPROMÍS”
Al MID, a les 17:15 h.

ClaSSeS De CaTala a l’aIRe 
llIURe. Al Forum Palatiolo, de 
18:30 a 20 h.

Malgrat de Mar
elS CONTeS Del DIVeNDReS
18 h Sala La Cooperativa 

Santa Susanna
ClUB De leCTURa, JOVeS. 
“Charlie i la gran fàbrica de 
xocolata”, de Roald Dalh. A partir 
d’11 anys. 17.30 h. 

Pineda de Mar
CONFeRÈNCIa SalUT SOCIal I 
DeSPeSa MIlITaR
Biblioteca Serra i Moret, 18:30 h

CONFeRÈNCIa. VeRDI I la 
SeVa ÒPeRa amb Joan Vives
Sala d’Actes de Can Comas.
19:30 h

TalleR INFaNTIl. NINOS 
ReTallaBleS, a càrrec de 
Jèssica Hinostroza. Biblioteca 
Poblenou, 19 h

RODa D’eNeRGIa aNGÈlICa 
per Mayka López. c. Maragall, 19, 
20:15 h

DIa 21
Tordera
5a FIRa Del CONTe
Activitats durant tot el dia

Calella
JORNaDa Del TROFeU 
PROMOCIÓ De la FeDeRaCIÓ 
CaTalaNa D’aTleTISMe. 9 h, a 
la zona esportiva la Muntanyeta.
 
CONTaCONTeS. 11.30 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

FeSTIVal De l’eSTUDI De 
DaNSa BIlaNS. 12 h, a la plaça 
de l’Ajuntament.

Palafolls
TalleR. CRea leS TeVeS 
MaNUalITaTS De HallOWeeN. 
A la Biblioteca, 11 h

Malgrat de Mar
MeRCaT, TaPeS & MUSIC
19 h Mercat Municipal

Pineda de Mar
aCTIVITaTS COMMeMORaCIÓ 
100 aNYS De l’eDIFICI 
MUNICIPal.
Plaça Catalunya i plaça Mèlies.

TalleR De GOSPel “La música 
de l’esperit. Gospel and ethnic 
music experience”. De les 9 h a 
les 20 h. Escola Sant Jordi.

DIa 22
Tordera
lUCIS eT UMBRae al Clavé. 18 h

Calella
VORaMaR, eSPeCTaCle 
De PlaY BaCK, a càrrec de 
l’Associació de la Gent Gran de 
l’Espai “La Caixa”. 18 h, a la Sala 
Mozart.

úlTIM DIa De la 30a 
OKTOBeRFeST Calella. 
20 - 00 h, a la carpa (Platja Gran).

Palafolls
3a FeSTa Del COMeRÇ a 
PalaFOllS. A la plaça de les 
Valls d’Ax, de 10h a 14h.

Malgrat de Mar
TeaTRe aMaTeUR. 18 h. Centre 
Cultural. Tal com som.

Santa Susanna
aUDICIÓ De SaRDaNeS amb 
la Cobla Principal de Banyoles. Al 
Pavelló Municipal. 18.30 h. 

Pineda de Mar
aCTIVITaTS COMMeMORaCIÓ 
100 aNYS De l’eDIFICI 
MUNICIPal. Plaça Catalunya, 1

MISSa a la CaPella De leS 
CReUS. A les 10 h

TeaTRe COMÈDIa 
“Burundanga”, de Jordi Galceran. 
Sala Gran del CCR, 18 h

HOMeNaTGe a la TeRCeRa 
eDaT. Local Social de la 
Hermandad del Rocío, 17 h.
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DIa 23
Pineda de Mar
MeDITaCIÓ amb David Bosch.
Biblioteca Serra i Moret, 18.30 h.

DIa 24
Calella
CONFeRÈNCIa. “Nous aspectes 
del diagnòstic i del tractament 
del càncer de mama”. A càrrec 
del Dr. Pere Puig i Gris, cap de 
la Unitat Funcional de Patologia 
de la Mama de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva.
19 h, a la Cooperativa l’Amistat 
(c. Església, 203-205).

 XeRRaDa. “Què hi ha a més de 
50 m de profunditat? Un fons 
marí apassionant!”, a càrrec de la 
Sra. Carol Campillo i el Dr. Carlo 
Tidu (Entitat Mediambiental 
S’Agulla). 20 h, a L’Esplai 
(c. Anselm Clavé, 46).

Pineda de Mar
MeDITaCIÓ amb Àngel Sánchez
Centre Cívic Poblenou, 19:30 h.

DIa 25
Calella
CeRCaVIla des de la Riera 
Capaspre fins al Pati de l’Ós de 
Canta al Mar 2017. 16 h.

CeRIMÒNIa D’INaUGURaCIÓ 
De CaNTa al MaR 2017. 17 h, al 
Pati de l’Ós.

CaSTaNYaDa PeR a la GeNT 
GRaN. 18  - 21 h, a la Sala 
Polivalent de la Fàbrica Llobet-
Guri.

CONFeRÈNCIa: eUROPa SeGle 
xx (I) lA I GUeRRA mUNDIAl. A 
càrrec del Dr. Alberto Pellegrini. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

CONCeRT D’INaUGURaCIÓ De 

CaNTa al MaR 2017. 
21 h, a l’església de Santa Maria 
de Calella.

Malgrat de Mar
ClUB De leCTURa. 19 h. Sala 
de la Biblioteca la Cooperativa. 
“Donde nadie te encuentre”, 
d’Alícia Giménez Bartlett.

Pineda de Mar
aVUI TeRTúlIa, es comentarà 
‘Carta de una desconocida’ 
d’Stefan Zweig, amb Maria Matas
Biblioteca Serra i Moret, 17 h

ClUB De leCTURa a càrrec de 
l’escriptor i filòleg Toni Sala, es 
comentarà l’obra  ‘El tallador de 
canyes’, de Tanizaki. Biblioteca 
Serra i Moret, 20. h

DIa 26
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a diversos indrets de la ciutat.

ClUB De leCTURa eN aNGlÈS
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

Palafolls
XeRRaDa. HOMeS I DONeS eN 
el SeXe. Casal de la Dona, 20 h

CORRelleNGUa 2017. 
Intercanvi de llibres en català. A 
la plaça de Poppi, de 16h a 18h.

Pineda de Mar
PReSeNTaCIÓ Del ClUB De 
leCTURa ‘La colla dels vermells’ 
i ‘La colla dels verds’. Bibliteca 
Serra i Moret, 17:30 h

IOGa amb Inés Gutiérrez
Pavelló Escola Aloc, 18 h.

PReSeNTaCIÓ Del llIBRe 
‘PlaYa De PONIeNTe’, a càrrec 

de la seva autora Lola Gutiérrez
Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

’lleGIR TeaTRe’ ClUB 
De leCTURa, vinculat a la 
programació del Teatre Nacional 
de Catalunya. 2015-2016 amb Pol 
Beltran. Es comentarà ‘Islàndia’ 
de L. Cunillé. Biblioteca Serra i 
Moret, 20 h.

DIa 27
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a DIVeRSOS INDReTS De la 
CIUTaT.

TeRTúlIeS eN CaTalÀ. 11 - 12 h, 
a la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

INICI Del 3r CICle De 
VIaTGeRS, aMB la XeRRaDa 
“VIaTJaR aMB BeBÈS I NeNS” 
amb els viatgers Cèlia López 
i Enric Vilagrosa, del blog 
Quaderns de Bitàcola. 19 h.

Palafolls
CONCeRT I CaSTaNYaDa. Al 
Local Jove Can Batlle, a les 21 h.

TAlleR-SOpAR. Sushi per a 
principiants. Al Cafè, 21 h.

Malgrat de Mar
elS CONTeS Del DIVeNDReS.
18 h. Sala de la Biblioteca 
La Cooperativa. On són les 
castanyes? A càrrec de Toni 
Massagué.

Santa Susanna
ClUB De leCTURa, aDUlTS. 
“39+1” de Sílvia Soler. Biblioteca 
Vall d’Alfatà. 18 h. 

Pineda de Mar

CINeFÒRUM: Projecció de la 

pel·lícula “La chica danesa” 
Sala d’Actes de Can Comas, 18 h.

MINDFUlNeSS I SaVIeSa 
ORIeNTal PeR a la VIDa 
QUOTIDIaNa. Biblioteca de 
Poblenou, 19 h.

CINeFORUM, PICa PICa I 
DeBaT PeR SOCIS De CaNVIeM
C/ Maragall, 19. 20 h

DIa 28
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a diversos indrets de la ciutat

TalleR INFaNTIl. 11.30 h, a 
la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

CICle GaUDÍ: eSTIU 1993 
VO  - català. 20 h, a la Sala Mozart 
(Església, 91).

Palafolls
TalleR. CRea leS TeVeS 
MaNUalITaTS De 
HallOWeeN. A la Biblioteca, 
10:30 h

Malgrat de Mar
3a eDICIÓ MaR De POeSIa
18 h Sala de l’Arxiu Municipal

TeaTRe aMaTeUR
22 h Centre Cultural. Grup de 
teatre La Magnòlia  

Santa Susanna
XIX CROS De SaNTa SUSaNNa
Als terrenys de Can Rabassa.

Pineda de Mar
5è eNDURO PINeDa ROCS
La prova més divertida de la 
Copa Catalana d’Enduro: fira de 
marques, música, concursos 
i zona de bar. Recorregut forestal. 
Per a més informació: 
www.pinedarocs.com.
De 8 a 14 h. Lloc: Centre Horitzó

TalleR De MeDITaCIÓ 
Pavelló Escola Aloc, 10 h.

HOMeNaTGe a la POeTeSSa 
PINeDeNCa MaRIa SeRRaT
Auditori 12 h.

CONCeRT. “CaNT I MúSICa 
eSPIRITUal” Fildegospel
Auditori c.Progrés, 22. 20 

CaSTaNYaDa POPUlaR. Plaça 
de la Masia de Mas Rafart, 17 h

CaSTaNYaDa POPUlaR
Emplaçament: Plaça Nova, 17 h

TeaTRe COMÈDIa 
“Burundanga”, de Jordi Galceran
Sala Gran del CCR, 22 h

DIa 29
Calella
1a CaMINaDa POPUlaR PeR 
l’ICTUS. 9 h, al pont de fusta de 
la Riera Capaspre.

“Calella CaMINa PeR 
l’ICTUS”. Tindrà dos recorreguts 
a triar: un de 0.5 km i un altre 
de 4 km, aquest últim amb opció 
d’entrar al recinte del Far de 
Calella.

Malgrat de Mar
TeaTRe aMaTeUR. 18 h Centre 
Cultural. Grup de teatre La 
Magnòlia  

DIeS 28 I 29
Santa Susanna
CaMPIONaT D’eUROPa De 
KaRaTe. Tot el dia, al pavelló

Pineda de Mar
CONSTRUINT PaU “365’ De 
SIleNCI PeR la PaU”
Zona Pins Platja de Pineda, matí

DIa 30
Palafolls
TalleR De leCTURa. A la 
Biblioteca, 19 h

Malgrat de Mar
ClUB De leCTURa INFaNTIl
- 17.30 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa de 9 a 11 anys.
- 18.30 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa de 12 a 14 anys.

Pineda de Mar
PReSeNTaCIÓ De l’aGeNDa 
Llatinoamericana. Biblioteca 
Serra i Moret, 18:30 h

DIa 31
Calella
CaSTaNYaDa POPUlaR amb 
activitats infantils, música i venda 
de castanyes. 18 - 24 h, a la plaça 
de l’Església.

Palafolls
TUNel Del TeRROR. Al Local Jove 
de Can Batlle, a partir de les 18 h.

CaSTaNYaDa. Plaça Joaquim 
Ruyra, 21 h

Malgrat de Mar
DeSCOBReIX la CaSTaNYeRa 
Gimcana per a grups de 10 
nens/es d’infantil i primària 
acompanyats d’un adult. 
17 h a 20 h plaça Anselm Clavé. 
Inscripcions el 27 i 30 d’octubre 
de 17 a 18 h a la plaça de 
l’Església.

Pineda de Mar
STRaMBOTIK HallOWeeN 
FeSTIVal eMPlaÇaMeNT: Pista 
Poliesportiva de Pinemar, nit i 
matinada.

l’HORa Del CONTe: ‘Casparan’, 
am la Mon Mas. Biblioteca de 
Poblenou, 18 h.

CaSTaNYaDa TRaDICIONal 
POPUlaR. Local Can Carreras, 
19 h

MeDITaCIÓ eN MOVIMeNT 
amb Xabela Vargas. Centre Cívic 
de Poblenou, 19:30 h
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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) - 10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.15 22.15

Aeroport del Prat (t2) - 10.30 11.30 13.30 15.30 16.55 18.30 22.30

barcelona (ronda de St. Pere 21 - 23) 9.00 - - 14.00 - 17.30 19.00 23.00

estació del Nord 9.05 - - 14.05 - 17.35 19.05 23.05

calella 10.05 11.35 12.35 15.05 16.35 18.25 19.55 23.55

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 15.12 16.42 18.32 20.02 00.02

Santa Susanna 10.23 11.53 12.53 15.23 16.53 18.43 20.13 00.13

Malgrat de Mar 10.25 11.55 12.55 15.25 16.55 18.45 20.15 00.15

blanes 11.00 12.25 13.25 15.50 17.25 19.15 20.45 00.30

blanes 3.45 5.00 6.45 9.30 10.00 12.30 14.30 17.00

Malgrat de Mar 4.00 5.15 7.00 9.45 10.20 12.45 14.50 17.15

Santa Susanna 4.02 5.17 7.02 9.47 10.22 12.47 14.52 17.17

Pineda de Mar 4.09 5.24 7.09 9.54 10.29 12.54 14.59 17.24

calella 4.20 5.35 7.20 10.05 10.40 13.05 15.10 17.35

estació del Nord - - 8.25 11.00 11.35 - 16.05 18.30

barcelona (ronda de St. Pere 21 - 23) - - 8.30 11.05 11.40 - 16.10 18.35

Aeroport del Prat (t2) 5.20 6.40 9.05 11.35 - 14.10 16.40 19.05

Aeroport del Prat (t1) 5.30 6.50 9.15 11.45 - 14.20 16.50 19.15

EcONOMIA LOcAL

Façana de tordera Fusión Logo Maidee

TORDERA
Tordera disposa 

d’un nou taller especia-
lista en planxa i pintu-
ra. També fan reparaci-
ons en general de temes 
mecànics i d’electricitat 
i tenen gran experièn-
cia en la restauració de 
cotxes antics.

Motor Fusión Tor-
dera està situat al pol-
lígon de Can Verdalet, 
carrer D, 93.  yy

LLORET DE MAR
Maidee és un despatx professional amb 

la missió fonamental d’assessorar, impulsar 
i dirigir estratègies empresarials.

La seva motivació principal és posar a 
l’abast de les petites empreses i autònoms, 
amb veritable esperit de superació, totes les 
activitats que engloben la direcció estratè-
gica dels negocis i el màrqueting, persona-
litzant-la a cada cas específic i amb el com-
promís d’ensenyar a confeccionar-la. Maidee 
esta ubicat al carrer Alexandria, 6 de Lloret 
de Mar. La seva web: www.maidee.es yy

Motor Fusión Tordera Maidee, assessorament  i 
suport per a empreses

Manager en Administración, Impulsión y 
Dirección de Estrategias Empresariales
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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

cadireta Römer Duo Plus. 
del Grup 1. Pot anar amb Isofix i sen-
se. És reclinable. 80€. tel. 600768238

Es ven caseta i  transportín
Per a gos gran. Màxima qualitat i  
molt bon estat. 50 € cada article 
o 90 € tots dos. tel.  629 21 95 41,  
preferible WhatsApp. 

venc Tv SHARP
tv sHARP lc 37“ model 37xd1E,
150 € / tel. 661 141 249
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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

octubre - Novembre 

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

cOSTA
GARBÍ
MELA
cOLóN
cOLóN
NOE
PLANAS
cASTELLS
NOGUERA
BADIA
SETó
SETó
fRANcITORRA
ALBA
vIvAS
MIR
cOLóN
NOE
NOE
PLANAS
cASTELLS

vENDRELL
vENDRELL
vENDRELL
vENDRELL
vENDRELL
MARcOvAL
MARcOvAL
MARcOvAL
MARcOvAL
MARcOvAL
MARcOvAL
MARcOvAL
LUcEA
LUcEA

LUcEA
LUcEA
LUcEA
LUcEA
LUcEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
TIBURcIO
TIBURcIO

NOGUERA
MELA
SEGARRA
ALBA
ALBA
LLOBET
cOSTA
GARBÍ
BADIA

 cOMPRA vENDA PARTIcULARS: Gratuït (dues publicacions)
 IMMOBILIàRIA I PROfESSIONAL: 15 € /  

SERvEIS PROfESSIONALS (autònoms): 10 €

cadireta MacLaren Quest
bon estat. Es ven amb bossa 
adaptable, funda d‘estiu, plàstic 
per la pluja i parasol. 85€. 
tel. 600 76 82 38

Oportunitat Golf Motion
venc Golf Motion 2.8 Q 6v 204 cv 
tracció 4 i sols 90.000 km una sola 
mà i en perfecte estat de conser-
vació general, Itv, Pneumàtics, 
tapisseria, Enganxall, etc.
4.900 € / tel. 609 641 995.
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ENTREvISTA A ALBERT DEPRIUS DàvILA (teNor, DIrector DeL cor I orQueStrA SIMFÒNIcA HArMoNIA, De cALeLLA)

“a les escoles s’hauria d’ensenyar més música i 
acostumar els nens a escoltar Mozart”

albert deprius és tenor i dirigeix el cor i l’orquestra Simfònica Harmonia de calella. Foto: almudena Montaño

a. deprius com a solista. Foto JM arenaza deprius dirigint el cor Harmonia. Foto JM arenaza actuació dels tres tenors. Foto JM arenaza

ALMUDENA MONTAñO

El pinedenc Albert Deprius és un 
tenor i director de cor i orquestra 
polifacètic: el podem veure cantant 
acompanyat d’un pianista, un cor 
o una orquestra; i d’altres vegades, 
adopta el paper de director de tots 
ells. Actualment és el director del 
Cor i Orquestra Simfònica Har-
monia, de Calella. Al llarg de la 
seva carrera ha obtingut molts 
premis i ha tingut una formació 
molt continuada i brillant: va co-
mençar els estudis de cant al Con-
servatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona i l’any 2002 va 
obtenir el Grau Superior de Cant 
amb la Menció Honorífica. Des 
de llavors, no ha cessat d’assistir 
a classes magistrals per instruir-se 
encara més.

Què ha après a les classes de les 
veus conegudes, com Montser-
rat Caballé, el suís Kurt Widner 
o els italians Annabella Rossi i 
Bonaldo Giaiotti?
D’alguns més tècnica, d’altres 
com respirar i també he après 
com afrontar aquesta professió 
tant des de l’aspecte professio-
nal com humà. Per a mi és molt 
important el tracte humà, que 
sovint no el trobes, tot i que he 
de dir que he tingut la sort de 
trobar-me sempre molt bons 
companys.

Els seus recitals com a solista 
de líric, òperes i sarsueles han 
viatjat per diversos auditoris i 
teatres de Catalunya, Espanya, 
França, Itàlia, Cuba, Colòmbia 
i Panamà. On li ha agradat més 
poder mostrar la seva veu?
Guardo bons records de tots els 
llocs on he actuat, sigui cantant 
o dirigint. Va ser especial el pri-
mer cop que vaig pujar al Palau 
de la Música de Catalana o al 
Gran Teatre del Liceu... són im-
pressionants! També recordo La 
Traviata que vaig cantar al Tea-
tro de La Habana, a Cuba, amb 
la gran ballarina Alícia Alonso en 
el públic. Però també és molt gra-
tificant actuar en escenaris petits, 
amb públic proper i molt agraït, 

i sempre un plaer actuar a casa, 
sigui a Pineda o a Calella.

En quin dels rols que ha adop-
tat en les òperes s’ha sentit més 
identificat? 
Un dels que més he gaudit can-
tant és el de Mario Cavaradossi 
de l’òpera Tosca de Puccini, també 
la Bohème o la Madama Butter-
fly, així com el rol principal de la 
sarsuela catalana Cançó d’Amor i 
de Guerra que he posat en escena 
gairebé 80 vegades.

I com és la seva experiència als 
grans festivals?
Tinc la sort de poder participar 
a molts festivals del país. Al de 
Santa Florentina, a Arenys de 
Munt, fa molts anys que hi parti-
cipo com a solista i sempre és un 
plaer repetir l’experiència. També 
he actuat al Festival Isaac Albèniz 
de Camprodon, entre altres.

Quanta gent forma part del Cor 
i Orquestra Simfònica Harmo-
nia que vostè dirigeix?
Actualment el Cor Harmonia el 
formen uns 30 components, de 
totes les edats, i l’Orquestra Sim-
fònica Harmonia la formen uns 
36 músics, la majoria força joves, 
però molt bons. 

Quins requisits són necessaris 
per formar-ne part?
El més important és que tinguin 
moltes ganes de cantar, i si, a més, 
tenen nocions de cant i/o músi-
ca, encara millor. Compromís i 
constància... i sobretot paciència 
per aguantar-me!

Els fa assajar molt?
Normalment fem dos assajos set-
manals, els dimarts i dijous, a les 
22 h, tot i que puntualment, quan 
tenim alguna actuació, fem algun 
assaig més.

Quan és la propera actuació?
El 4 de novembre tenim una Gala 
Lírica a l’Auditori de Sant Martí 
de Barcelona. A finals de novem-
bre actuarem al concert de Santa 
Cecília, a Calella. I al desembre 
oferirem per diverses localitats el 
Concert de Nadal, amb Valsos i 
Polques i cançons nadalenques.

El Concert de Nadal ja s’ha con-
vertit en una tradició.
I tant! És un concert molt agraït 
i també molt exigent, ja que in-
terpretem obres que dies abans 
o després el públic les escolta a 
la televisió en el concert de Cap 
d’Any de Viena per la Filharmò-
nica de Viena... les comparacions 

són odioses! ha, ha, ha! Però el 
més important és posar-hi el cor 
i gaudir-lo al màxim i sobretot 
ser feliç amb el que fas sense cap 
mena de pretensió.

Quin tipus d’obra interpreten 
més?
No estem tancats a cap tipus de 
repertori, tot i que en els últims 
anys ens hem decantat més a fer 
un repertori líric i, per això, vam 
crear fa sis anys la Temporada 
Lírica Ciutat de Calella oferint 
òperes i sarsueles representades 
i concerts lírics per diferents es-
cenaris de la ciutat, però també 
hem fet molta cançó catalana i 
temes de pel·lícules. 

Fa tres setmanes va dirigir l’es-
pectacle Una tarda a Hollywood, 
a l’envelat de Calella, on van in-
terpretar les bandes sonores de 
grans pel·lícules. Com va anar?
Va ser un èxit de concert amb 
un públic entusiasmat, entregat 
i realment estic molt content del 
resultat musical tant del cor, com 
de l’orquestra i de la mezzosopra-
no solista, Anna Gomà. 

En alguns espectacles s’atrevei-
xen també amb la construcció 
de l’escenografia, com en l’òpera 

Cavalleria Rusticana. De qui va 
ser la idea?
Meva, ja que a poques setmanes 
de l’estrena vaig fer la proposta 
a la junta directiva. Va ser una 
nova experiència, molt positiva. 
Tots els components del cor, amb 
l’ajuda d’algunes persones exter-
nes a l’entitat com els amics Joan 
Rodés i Xavi Vila, es van abocar 
durant les tres últimes setmanes 
a la construcció de l’escenogra-
fia. Un cop ets a dalt de l’escena-
ri, cantant, i veus que tot el que 
t’envolta és fet, pensat, coordinat 
per nosaltres... dona una satis-
facció molt gran! Aprofito per 
agrair una vegada més l’esforç i 
dedicació de totes i cadascuna de 
les persones que fan possible la 
Temporada Lírica Ciutat de Ca-
lella, al nostre públic i a l’Ajunta-
ment de Calella. 

Costa inculcar als més joves la 
música clàssica?
Costa molt, però és un problema 
generalitzat en aquest país. A les 
escoles s’hauria d’ensenyar més 
música i acostumar als nens a 
escoltar Mozart, Beethoven, Gra-
nados... No en saben res! I sovint 
no ho saben ni els professors, que 
això encara és més greu!

Cantar amb la Maria Callas a 
l’Òpera de Roma.
Quan li preguntes a Albert De-
prius amb qui li agradaria com-
partir escenari, riu i assegura 
que “potser amb cantants d’al-
tres èpoques, com Maria Callas, 
o Franco Corelli... De fet, m’ha-
gués agradat viure aquells anys, 
quan les cantants eren dives de 
veritat”. Un cop triada la pare-
lla, busquem l’escenari ideal: 
“m’encantaria actuar a l’Òpera de 
Roma o a l’Escala de Milà. Però 
també m’agraden escenaris més 
propers, com tornar al Liceu: fa 
uns 8 anys vaig cantar amb el cor 
del Liceu durant tres temporades 
i en algun recital privat i ara es-
taria bé tornar-hi. Sempre ve de 
gust també tornar al Palau de la 
Música, on hi he cantat diverses 
vegades”, confessa Deprius. yy


