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Setmana 
Santa

Cant de l’àngel a Calella. Foto Joan Maria ArenazaProcessó de Poblenou (Pineda de Mar). Foto Yoyo

Benedicció de palmes i pal-
mons, processons del Dijous i 
Divendres Sant, Cant de l’àngel...
Aquests han estat, un any més al-
guns dels ingredients a la Setma-
na Santa maresmenca. També, 
com cada any, s’ha repetit la po-
lèmica per la presència dels exle-
gionaris a Palafolls.  Pàgs. 7 i 8

Tala no autoritzada

La Roureda després de la tala

L’Ajuntament de Tordera obre un expedient sancionador a l’empresa 
que ha fet una tala no autoritzada a la Roureda de Can Verdalet, un 
espai protegit. Una quinzena d’entitats naturalistes van denunciar que 
s’estaven tallant arbres d’un espai que forma part del pla d’espais d’inte-
rès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea. Pàg.  10

CULTURA - P. 18

20è ANIVERSARI

 ESPORTS - P. 25

VOLTA CICLISTA A 
CATALUNYA
Calella ha acollit per setena 
vegada consecutiva la sortida i 
l’arribada de la primera etapa 
de la Volta.

Els Ratpenats Infernals de Malgrat de Mar estan de celebració. Aquest mes de 
març, han començat els actes de commemoració del seu 20è aniversari.

“Catalunya, Hola Família!”

Llegendes en Família - Costa Barcelona

Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella participaran el cap de setmana del 20 al 22 d’abril en 
la primera edició d’un cap de setmana dedicat al turisme familiar. Hi haurà des de gimcanes a tallers o una 
festa “Holi”. Empreses del sector de la restauració, hoteler o empreses de lleure oferiran paquets de descomp-
te o tracte especial a les famílies. El cap de setmana es dedicarà a les llegendes. Més informació a la pàgina 17

Nova escola 
Salicrú 

Primer dia de classe a les noves aules. Foto Joan Maria Arenaza

La nova escola Salicrú de Cale-
lla ja és una realitat. Està ubi-
cada a la Fàbrica Llobet-Guri 
amb 4.000 m² edificats i prop de 
2.300 m² de patis i espais lliures. 
Consta de dues línies d’infantil 
i primària. Els alumnes van co-
mençar les classes a les noves 
dependències després de Setma-
na Santa. Pàg. 3
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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
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L’Editorial Ermites i esglésies de Tordera

Ermita de Sant Daniel. Foto Yoyo

TORDERA

En el marc estratègic de pro-
moure Tordera i difondre el seu 
patrimoni cultural i paisatgístic, 
l’Ajuntament ha aprofitat l’apara-
dor que ofereix la Fira Mercat del 
Ram per editar un desplegable in-
formatiu amb la ruta de les ermi-
tes i esglésies de Tordera. Seguint 
la línia estètica del díptics que es 
van editar al 2015 i que recollien 
els itineraris pel nucli antic de 
Tordera, aquesta vegada se situ-
en al mapa les diferents ermites i 
esglésies que trobem als paratges 
naturals torderencs. El desplegable 
afegeix les coordenades de situació 
de les ermites, un plànol del terme 
municipal, fotografies i també una 
sinopsi sobre la història, l’arquitec-
tura i les llegendes que s’amaguen 
rere cada paratge o ermita local. 

La regidoria de Cultura fa me-
sos que treballa en la recollida d’in-
formació i documentació per l’ela-
boració d’aquest projecte, que es 
completarà amb la instal·lació dels 
plafons informatius a cada paratge. 

Si per algun motiu és recone-
gut el poble és per la seva  extensió 
geogràfica, una de les més grans 
de la demarcació, per darrere de 
la ciutat de Barcelona. El territori 
natural ens descobreix innumera-
bles racons amb encant com els que 

s‘identifiquen en la publicació que 
s‘ha editat amb la voluntat de se-
guir promovent Tordera com a un 
bon lloc per descobrir a través del 
senderisme o la bicicleta. 

Entre les ermites que podem 
descobrir hi ha: Mare de Déu de 
l’Erola, Sant Andreu, Sant Daniel, 
Sant Jaume, Sant Pere, Sant Ponç, 
Sant Vicenç o Sant Sixt i Sant Tou.

Si parlem d’esglésies, hi ha: Sant 
Pere de Riu, Vallmanya, Sant Llop o 
el monestir de Roca-Rossa. yy

Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

«Inclou coordenades, 
fotografies i també una 
sinopsi sobre la història, 

l‘arquitectura i les llegendes 
de cada paratge» «El projecte es 

complementarà amb la 
instal·lació de plafons 

informatius»

Europa, nou escenari

La detenció i posterior posada en llibertat de Carles Puigdemont 
a Alemanya ha produït un efecte inesperat. Ara el tema ha deixat 
de ser “intern espanyol” per esdevenir un tema europeu.

El jutge Llarena, al presentar una “euroordre” ha obert el cas 
als tribunals alemanys i a l’opinió pública europea, escenari 
pel que no sembla que estigués preparat. 

Tal com havien senyalat prestigiosos juristes espanyols, la de-
tenció pel suposat delicte de rebel·lió no tenia possibilitat de 
prosperar en cap país de la UE i en canvi serveix perquè els 
mitjans de comunicació alemanys i alguns polítics es sentin 
implicats i comencin a manifestar els seus dubtes sobre l’ac-
tuació del govern i de la justícia espanyola en aquest afer. Les 
imatges de la repressió policial de l’1-O tornen a sortir.

Algun polític alemany ja ha parlat d’una mediació europea per 
forçar una solució política.

Poc podia pensar el jutge que la seva actuació produiria 
aquests efectes. yy
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Unes 2.000 persones van participar a la jornada de portes obertes. Foto Joan Maria Arenaza

CALELLA

La nova escola Salicrú de Ca-
lella està situada a l’antiga Fàbrica 
Llobet-Guri amb 4.000 m² edifi-
cats i prop de 2.300 m² de patis i 
espais lliures,  consta de dues línies 
per cursar infantil i primària. Els 
alumnes de l’antiga escola van po-
der visitar les noves instal·lacions 
el divendres dia 23 de març. El diu-
menge 25, la Fàbrica Llobet-Guri 
va acollir una jornada d’accés lliu-
re perquè els calellencs poguessin 
visitar la zona de la nova escola i les 
noves dependències municipals. 

L’equip de govern va atendre 
durant tota la jornada les pregun-
tes dels visitants. L’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, va 
explicar el que representa l’ober-
tura de la nova escola, assegurant 
que “és un dia molt important per 
al govern de l’Ajuntament de Ca-
lella, ja que quan vam entrar, un 
dels principals objectius que ens 
vam posar va ser tenir aquesta 
nova escola”. Candini es va ale-
grar que el projecte es fes realitat 
“després de sis anys de feina con-
tinuada”, cosa que demostra que 

“l’educació per a nosaltres és un 
element absolutament cabdal”.

Durant les vacances de Set-
mana Santa es va fer el trasllat de 
tot el material i, un cop acabades 
les festes, es va fer efectiu el canvi 
dels alumnes i els mestres.

LA NOVA ESCOLA

Després d’anys de reivindica-
cions, el 2011, amb l’entrada de 
l’actual govern municipal, la con-
sellera d’Educació Irene Rigau es 
va comprometre amb l’Ajunta-

ment de Calella a tirar endavant 
el projecte de la nova escola.

L’any 2013 l’alcaldessa va sig-
nar un conveni amb la Generali-
tat per la cessió d’usos d’una part 
de la Fàbrica a la planta baixa per 
fer-hi un complex educatiu, i el 
2014 se’n va aprovar el pla d’usos 
per garantir una concepció global 
i ordenada de l’equipament. Va 
ser a partir d’aquí que es va anar 
desenvolupant la nova escola.

Coincidint amb la inaugu-
ració de les noves dependències 

s’ha obert el debat de si s’ha de 
canviar el nom del centre per la 
ideologia misògina i franquista 
de Carles Salicrú. Ho va posar 
sobre la taula el llibreter Xavier 
Gamell, un tema que s’haurà de 
debatre a partir d’ara. En cas de 
voler concretar el canvi de nom, 
també caldrà decidir qui partici-
pa en aquesta elecció.

LA FÀBRICA LLOBET-GURI

Aquest edifici de grans di-
mensions, antiga fàbrica tèxtil 
(una de les més importants d’Es-

panya en gènere de punt), consta 
de soterrani, planta baixa, primer 
pis i segon pis. Es tracta d’un edi-
fici industrial amb una superfície 
aproximada d’uns 25.000 m²., 
obra d’Eusebi Bona i Puig, que va 
ser projectat l’any 1920 i ampliat 
els anys 1928 i 1929. Coneguda 
com “la fàbrica de la carretera” 
(Llobet-Guri, SA), va entrar en 
funcionament a partir de l’any 
1930 i va arribar a tenir més d’un 
miler de treballadors. La Fàbrica 
Llobet-Guri va passar a ser d’ús 
públic a finals del segle XX.

Actualment se n’utilitzen for-
ça espais i s’hi troben les seus de 
diverses entitats calellenques. Hi 
ha tres naus de grans dimensions, 
dues amb columnes i una altra 
sense, que serveixen per a esdeve-
niments diversos, com ara balls de 
carnaval, festivals de música i dan-
sa, concerts, representacions de te-
atre, desfilades de moda, etc. Tam-
bé s’hi ubiquen magatzems muni-
cipals, tallers de la brigada d’obres 
de l’Ajuntament i locals socials de 
diverses entitats calellenques. yy

La nova escola Salicrú ja és una realitat 

«El canvi de centre s’ha 
concretat després de 

Setmana Santa»

«Sobre la taula hi ha un 
possible canvi de nom per la 
ideologia del doctor Carles 

Salicrú»
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Les concentracions a les portes dels ajuntaments han estat permanents. Foto Joan Maria Arenaza

Tornen les cassolades. Foto J.M. Arenaza Pancartes i llaços grocs arreu. Foto J.M. Arenaza Crema simbòlica de la constitució. Foto J.M. Arenaza

Després de l‘1-O: polítics empresonats o exiliats, 
mobilitzacions al carrer, 155 i bloqueig polític

CATALUNYA

El primer d’abril va fer sis 
mesos de l’1-O. Des de llavors, 
Catalunya ha vist una declaració 
d’independència al Parlament, 
l’aplicació de l’article 155 i la des-
titució del govern de Carles Puig-
demont, el processament de polí-
tics independentistes que estan en 
presó preventiva o a l’estranger i 
unes eleccions a finals d‘any amb 
una participació històrica. Sobre 
la taula s’ha posat el nom de tres 
candidats a una investidura que 
encara està políticament bloque-
jada i que té en el 22 de maig la 
data límit. Més enllà però, de la 
branca políticoinstitucional i ju-
dicial, l’1-O va obrir una etapa 
també de mobilitzacions a l‘alça. 
El sobiranisme ha convocat al car-
rer protestes contra les càrregues 
policials de l’1-O i contra els em-
presonaments, de forma sostin-
guda. I tot i que en menys ocasi-
ons, també els constitucionalistes 
s‘han fet sentir en manifestacions 
a Barcelona. 

Una de les primeres reacci-
ons a l’1-O, va arribar dos dies 
després, el 3 d’octubre. Una jor-
nada de protesta sota el concepte 
d’“aturada de país”, amb concen-
tracions massives en pobles i ciu-
tats -700.000 persones, segons la 
Guàrdia Urbana, a la tarda a Bar-
celona- per protestar contra les 
càrregues policials del diumenge. 
La cinquantena de talls a les car-
reteres va marcar també la jorna-
da. Per contra, cinc dies després, 
el diumenge 8 d’octubre, el centre 
de Barcelona es va omplir a ves-
sar de manifestants a favor de la 
unitat d‘Espanya, convocats per 
Societat Civil Catalana: 350.000 
persones, segons el mateix cos.

La mobilització al carrer va 
seguir el dia 10, en què estava 
previst una declaració de Puigde-
mont al ple del Parlament. Segons 
la Guàrdia Urbana, 30.000 perso-
nes van seguir-ho al passeig Lluís 
Companys. I el doble de persones 
van sortir el 12 d’octubre al car-
rer, però per motius contraris. 
Unes 65.000 persones, van xifrar 
els agents de Barcelona, tretze ve-
gades més que el 2016.

EL SOBIRANISME EN CONTRA 
DELS EMPRESONAMENTS

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 
van ser els dos primers dirigents 
independentistes que van entrar a 
presó. La resposta va arribar l’en-
demà: aturades als llocs de treball 
i una concentració amb 200.000 
persones, sempre d’acord amb les 
dades de la Guàrdia Urbana, que 
van encendre espelmes a la Dia-
gonal de Barcelona. Però hi va ha-
ver una segona manifestació, el 21 
d‘octubre, que va omplir de dalt a 
baix el passeig de Gràcia. La xifra, 
450.000. Des de llavors, com a mí-
nim cada mes, l‘ANC i Òmnium 
Cultural han organitzat actes arreu 
del país per recordar els empreso-
naments del 16-O.

Amb la declaració de la Repú-
blica al Parlament i la immediata 
aplicació del 155, va arribar una 
nova manifestació constituciona-
lista a Barcelona a finals d‘octubre. 

Aquella setmana Puigde-
mont, Toni Comín, Clara Pon-
satí, Meritxell Serret i Lluís Puig 
van optar per quedar-se a “l‘exili” 
a Brussel·les, mentre que Oriol 
Junqueras, Carles Mundó, Joa-
quim Forn, Raül Romeva, Jordi 
Turull, Josep Rull, Santi Vila, Do-
lors Bassa i Meritxell Borràs van 
presentar-se a declarar davant de 
l’Audiència Nacional per rebel·lió, 
sedició i malversació. L’empreso-

nament dels consellers destituïts 
va derivar en una concentració 
inicial a les portes del Parlament 
al vespre del 2 de novembre, i van 
començar les cassolades.

Una vaga el 8-N, amb polèmi-
ca i als tribunals, va acabar amb 
nous talls a les carreteres i a les 
vies de l’AVE a Sants i Girona i 
més concentracions a diversos 
punts del país. Les entitats sobi-
ranistes van tornar a convocar al 
cap de tres dies, l’11-N. I d‘aque-
lla manifestació en va sortir la 
convocatòria de l’ANC i Òmnium 
per a una altra jornada, aquest 
cop als carrers de Brussel·les, el 7 
de desembre. La policia belga ho 
va xifrar en 45.000 manifestants.

Feia pocs dies que havia co-
mençat la campanya electoral 
i que havien sortit de la presó 
Mundó, Romeva, Turull, Rull, 
Bassa i Borràs, després de pagar 
100.000 euros de fiança cadascun 
–Santi Vila i Carme Forcadell van 
sortir-ne al cap d‘un dia després 
de pagar la fiança inicial. I tam-
bé a principis de desembre el 
jutge del Tribunal Suprem Pablo 
Llarena va decidir retirar l‘ordre 
de detenció europea que havia 
demanat la jutgessa de l’Audièn-
cia Nacional Carmen Lamela al 
novembre i que havia dut Puig-
demont, Ponsatí, Puig, Serret i 
Comín a comparèixer davant de 
la justícia belga.

I en aquest context van arri-
bar les eleccions del dijous 21-D, 
convocades pel president del go-
vern espanyol, Mariano Rajoy, en 
aplicació de l‘article 155. Es va re-
gistrar una participació històrica. 
Un 81,9% de vots a les urnes, que 
van donar la victòria per primera 
vegada al Cs d’Inés Arrimadas. Cs 
(36 diputats), JxCat (34), ERC (32), 
PSC (17), CatComú-Podem (8), 
CUP (4) i PPC (4). Uns resultats 
que revalidaven amb dos escons 
menys la majoria absoluta del bloc 
independentista.

Després de constituir-se el 
nou Parlament, la mobilització 
al carrer va tornar a finals de ge-
ner, just el dia de l’ajornament de 
la sessió d’investidura de Carles 
Puigdemont. 

Els escorcolls de mitjans de 
març a la seu d’Òmnium Cultural 
i al despatx i el domicili del secre-
tari de Difusió de la Generalitat, 
Antoni Molons, van reactivar les 
protestes. 

PROCESSAMENT, PRESÓ I DE 
NOU AL CARRER

Amb la notificació del proces-
sament, el retorn a presó de Bassa, 
Forcadell Romeva, Rull i Turull 
per ordre de Llarena i la detenció 
de Puigdemont a Alemanya, el so-
biranisme reprèn la mobilització 
els darrers dies. L‘ANC i Òmnium 

van cridar a una manifestació fins 
al consolat alemany amb 55.000 
persones, segons la Guàrdia Urba-
na, per protestar contra la deten-
ció de Puigdemont. En paral·lel 
i convocats en alguns casos pels 
CDR, un grup de persones es van 
concentrar davant de les delega-
cions del govern espanyol. Unes 
protestes que es van saldar amb 
càrregues policials, nou detin-
guts i 100 persones ateses ferides 
de diversa consideració, segons el 
SEM. També es van produir talls a 
les carreteres i marxes lentes a les 
principals vies del país.

La detenció del president des-
tituït a Alemanya va arribar po-
ques hores després que Llarena 
reactivés l‘euroordre de deten-
ció contra Puigdemont, Comín, 
Serret, Puig i Ponsatí. Ponsatí va 
abandonar Bèlgica i va retornar 
a la universitat escocesa de Saint 
Andrews. També va activar-ne en 
paral·lel una d‘internacional per a 
Marta Rovira, secretària general 
d’ERC, que va anunciar que mar-
xava “a l’exili” i no va comparèixer 
al Suprem. Rovira s‘ha desplaçat a 
Suïssa on també hi ha l’exdiputada 
cupaire Anna Gabriel. 

Tot plegat es produeix en un 
context polític de negociacions i 
estira-i-arronses entre els indepen-
dentistes per investir un candidat a 
la Presidència i formar govern. 

De fet, un dels noms que es va 
posar sobre la taula va ser el de 
Jordi Sànchez i, tot i que el ple de 
la seva investidura no es va arri-
bar a celebrar, els cupaires ja ha-
vien anunciat que s’abstindrien. 
Una abstenció que van mantenir 
en el primer i únic debat d’inves-
tidura que s’ha dut a terme a la 
cambra des de les eleccions del 
21-D, va ser el de Jordi Turull, 
que va tornar a ingressar a presó 
el 23 de març, l’endemà de perdre 
en la primera volta de la investi-
dura. Amb aquesta votació, però, 
es va posar en marxa el rellotge 
que s‘havia congelat al Parlament. 
Si els independentistes no desen-
callen la investidura abans del 22 
de maig, es convocaran eleccions 
de manera automàtica. yy
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PINEDA DE MAR

Un jutjat d‘Arenys de Mar ha 
admès a tràmit una querella de la 
Fiscalia de Delictes d’Odi contra tres 
tinents d’alcalde (PSC) i una regido-
ra de l’oposició (ERC) de Pineda de 
Mar per delictes de coaccions i fal-
sedat en document oficial per haver 
suposadament forçat els propietaris 
de dos hotels a fer fora dels seus esta-
bliments policies espanyols que van 
participar en l’operatiu contra l’1-O. 
Els querellats són la primera tinen-
ta d’alcalde i regidora de Promoció 
Econòmica, Carme Aragonés, el 
segon tinent d’alcalde i regidor de 
Territori, Jordi Masnou, la terce-
ra tinenta d’alcalde i regidora de 
Comunicació i Presidència, Silvia 
Biosca, la regidora d‘ERC Mònica 
Palacín, i el cap de la Policia Local. 
El ministeri públic creu que van 
amenaçar els amos dels hotels amb 
tancar els establiments durant cinc 
anys si no feien fora els agents, cosa 
que va passar el 3 d’octubre.

Segons el fiscal Miguel Ángel 
Aguilar, els 500 policies allotjats 
al Checkin Pineda i al Checkin 
Mont Palau tenien contractada 
l’estada fins el 5 d’octubre. El 2 
d‘octubre va tenir lloc una mul-
titudinària manifestació davant 
dels hotels per condemnar l‘ac-
tuació policial de l’1-O. Atesa la 
situació de tensió que es va viu-
re, cap a les 21 hores, la primera 
i el segon tinents d’alcalde, la re-
gidora d’ERC i el cap de la Poli-

cia Local, de paisà però que es va 
identificar, van anar al Checkin 
Mont Palau “sense cita progra-
mada i fora de l’agenda oficial”, 
per, “de comú acord, amb el ferm 
propòsit de comminar la direc-
ció de la cadena hotelera, preva-
lent-se de l’autoritat que repre-
sentaven, aconseguir l’expulsió 
dels agents.”

La direcció dels establiments 
va fer públic un comunicat afir-

mant que l’ajuntament els havia 
coaccionat. Posteriorment n’hi 
va haver un altre, assegurant 
que hi havia hagut un acord pre-
vi, tot i que des dels hotels no el 
van signar.

Per tot això, la jutgessa 
d’Arenys admet la querella con-
tra Aragonés per un delicte con-
tinuat de coaccions i un altre de 
falsedat en document oficial co-
mès per autoritat, contra Biosca 

per coaccions i falsedat docu-
mental, i per coaccions contra 
els altres tres querellats. Els qua-
tre regidors van negar els fets al 
novembre davant la unitat de la 
policia espanyola adscrita a la 
Fiscalia de Barcelona.

La magistrada instructora ha 
citat els testimonis pel 25 de juny, 
entre els quals hi ha el gerent de 
la cadena d’hotels, cinc testimo-
nis més i tres responsables de la 
policia espanyola. Igualment, 
ha sol·licitat les imatges de l’en-
trevista televisiva a Carme Ara-
gonès, els contractes per l’estada 
dels policies als dos hotels i in-
formació sobre la data, manera i 
circumstàncies de la sortida dels 
agents. Els cinc investigats seran 
citats més endavant. L’Associa-
ció Unificada de la Guàrdia Civil 
també va presentar una denúncia 
pels mateixos fets. yy

Investigats per coaccionar hotels per fer fora 
policies de l‘1-O

«Segons el fiscal, van 
amenaçar als hotelers 
en tancar cinc anys els 

establiments»

«El 25 de juny hi haurà 
les primeres declaracions 
dels testimonis al jutjat. 
Els investigats ho faran 

posteriorment»

Imatge del dia que van marxar els policies. Foto Teresa Márquez



6   LA MARINA ABRIL DE 2018

CALELLA

Amb la voluntat de reconèixer 
les aportacions que contribueixen 
a fomentar la convivència, la lli-
bertat o la igualtat, l’Ajuntament 
convoca una nova edició del Pre-

mi Ciutat de Calella on atorgarà 
un any més dos guardons.

Fins el 13 d’abril es pot votar 
per escollir els guanyadors del 
Premi Ciutat de Calella 2018. Es 

pot votar una de les dues candi-
datures de la modalitat individu-
al i una de les dues de la modali-
tat d’entitat.

Els candidats individuals a 
fer-se amb el guardó són Josep 
M. Lloveras Dausà, vicepresi-
dent de l’entitat Gent de Barri de 
Pequín, i Josep M. Matas Puig, 
col·laborador històric de Ràdio 
Calella TV i voluntari d’Acció 
Solidària Sense Fronteres.

En la categoria d’entitats, els 
nominats són la Cooperativa 
l’Amistat, fundada el 1905 i que 
acull en les seves instal·lacions a 
qualsevol entitat o associació que 
vulgui exposar públicament a la 

ciutadania tant informació com 
coneixements, i l’Associació Cor 
i Orquestra Simfònica Harmonia, 
entitat que té com a objectiu di-
fondre i promocionar la cultura 
musical al nostre país.

El dimarts 1 de maig, a la Sala 
Mozart, se celebrarà la gala de 
lliurament del Premi Ciutat de 

Calella 2018, a on es desvetllarà 
quins han estat el guanyadors 
d’aquesta cinquena edició.

El Premi Ciutat de Calella té 
com a objectiu reconèixer aque-
lles persones o entitats que ha-
gin obtingut un ressò especial, 
al llarg de la seva vida, o una 
repercussió notable durant l’any 
anterior al qual es convoca. En 
àmbits com la convivència, la 
llibertat, la solidaritat o la igual-
tat, es pretén distingir aquelles 
iniciatives que hagin afavorit el 
progrés de la societat, el civis-
me, el desenvolupament econò-
mic, l’urbanisme sostenible, la 
defensa dels drets humans o del 
medi ambient. yy

MALGRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de 
Mar ha posat en marxa la pla-
taforma participativa Malgrat 
Decideix. Es tracta d’un web que 
permet participar, debatre i deci-
dir de manera col·lectiva i cons-
truir un poble més obert, trans-
parent i col·laboratiu, segons ex-
plica el regidor de Govern Obert, 
Transparència i Participació, Ra-
mir Roger (ERC).

Altres ciutats com Barce-
lona, Madrid i Hèlsinki tenen 
aquesta mateixa plataforma de 
participació, que és feta amb 
programari lliure i forma part 
d’una comunitat que es no-
dreix de les aportacions que es 
fan constantment per redisse-
nyar-la i millorar-la. Malgrat 
Decideix permet fer propostes, 
debatre-les i votar-les. 

Els ciutadans i ciutadanes in-
teressades a prendre part en els 
processos participatius poden 
registrar-se a Malgrat Decideix 
d’una manera accessible i fàcil. 
Un cop registrat, el ciutadà pot 
prendre part en els processos. 

En aquests moments, la pla-
taforma té dos processos parti-
cipatius en marxa: el del pressu-
post d’enguany i el de la taula de 
treball del delta de la Tordera. El 
procés participatiu perquè la ciu-
tadania decideixi en què inver-
teix 180.000 euros del pressupost 
de l’Ajuntament per a aquest 
2018 es pot consultar a Malgrat 
Decideix. A partir del proper 
mes de maig, es podran fer pro-
postes. El regidor ha precisat que 
tothom, “sigui d‘on sigui, podrà 
formular propostes sobre com 
gastar aquests 180.000 euros en 

el poble, però que només els mal-
gratencs i malgratenques em-
padronades al municipi podran 
votar aquestes propostes durant 
el mes de juliol”. 

El regidor de Govern Obert, 
Transparència i Participació ha 
manifestat que aquesta platafor-
ma “és fruit del compromís que 
el govern municipal va adquirir 
el passat 22 de juliol en el mo-
ment de fer públic el resultat de 
la consulta del PP7”. “En aquell 
moment es vam comprometre 
que a la propera consulta que 
fessin hi hauria vot electrònic. I 
ja ho tenim”, ha afegit el regidor. 

Aquesta plataforma ha costat 
a l‘Ajuntament 9.000 euros. 

Hi haurà una quota anual de  
manteniment. yy

Premi Ciutat de Calella 2018

Malgrat decideix

Premis Ciutat de Calella

Presentació del projecte. Foto Yoyo

«Hi ha un premi individual 
i un altre dedicat a les 

entitats»

«La proclamació dels 
guanyadors serà el Primer de 

Maig»
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PALAFOLLS

Escridassades i moments de 
tensió a Palafolls entre els con-
traris a la processó del barri de 
Sant Lluís, on participen exlegi-
onaris, i la gent que hi ha anat 
per seguir el pas del Crist de la 
Bona Mort i de la Verge. 

Convocats pel CDR i l’Acció 
Antifeixista, unes 300 persones 
es van concentra Dijous Sant a la 
tarda amb xiulets i cassoles da-
vant l’Ajuntament per rebutjar la 
presència de la legió al poble.

Després, van anar en ma-
nifestació fins al barri, però no 
van poder arribar-hi perquè els 

antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra van blindar les entrades 
i van impedir que els manifes-
tants s’hi apropessin. En aquest 
moment, els qui protestaven i 
els qui esperaven la sortida de 
la processó es van escridassar. 
“Fora feixistes dels nostres bar-
ris” o “Molt d’uniforme i poc 
cervell” per una banda. I “Viva 
España”, “Viva el Rey” o “Viva 
la legión” per l’altra. Al final, 
la processó va sortir amb mitja 
hora de retard i va recórrer els 
carrers del barri. 

CONSULTA POPULAR

La polèmica i la tensió prove-
nen de lluny. Enguany l’alcalde 
va intentar arribar a un acord 
oferint que la processó no es que-
dés només al barri de Sant Lluís i 
anés per tot el poble. La condició, 
que no hi hagués exlegionaris. 
Davant la negativa dels organit-
zadors, va demanar la interven-
ció de la Conselleria d’Interior. 
La resposta va ser que no era un 
“tema de la seva competència”.

El mateix Dijous Sant, l’al-

calde Valentí Agustí feia pública 
una carta on explicava que no 
autoritzava, però tampoc prohi-
bia la processó. “Entenem -per 
un principi de proporcionalitat 
que sembla que se’ns oblida quan 
interessa-, que un acte de deso-
bediència simple com aquest no 
ens pot portar a l’enfrontament 
físic entre nosaltres. No posarem 
per davant la nostra policia, que 
ha de tenir altres funcions, i di-
ria que tampoc encetaria la via 
jurídica, sempre que es mantin-
gui el principi, aquest sí que és 
sagrat, de la no violència. Som 
a les portes de la rendició, en la 
condició pòstuma (Marina Gar-
cés), però voldríem reprendre el 
combat contra la credulitat, així 
que no podem autoritzar aques-
ta processó, ni prohibir-la com 
alguns voldrien, tampoc aquest 
any. Així que ens mantindrem 
en aquesta postura proporcio-
nalment contrària, una qüestió 
també d’escala, però respectuosa 
amb tots, com també voldríem 
ser tractats  cadascú de nosal-
tres. L’any vinent, si cal, farem 
una consulta participativa sobre 
aquest assumpte”. yy

Escridassades i tensió entre els contraris i els 
favorables als exlegionaris 

Desfilada exlegionaris. Foto Yoyo

Contraris a l’acte. Foto Yoyo

«Dijous Sant, l’alcalde 
feia pública una carta on 

explicava que no autoritzava 
però tampoc prohibia la 

processó»

«Els Mossos van impedir 
l’accés al barri als contraris a 

la desfilada»
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Vaga feminista en el Dia de 
la Dona

MARESME

Un total de 5,9 milions de tre-
balladors han secundat la vaga 
feminista del 8-M a tot l‘Estat 
mitjançant aturades parcials de 
dues hores per torn, segons els 
sindicats UGT i CCOO. Els sin-
dicats minoritaris van convocar 
una aturada de 24 hores per mos-
trar el rebuig a la bretxa salarial 
en funció del gènere, la precarie-
tat laboral i la violència masclis-
ta. Les principals empreses de la 
indústria, els serveis i les admi-
nistracions públiques es van su-
mar a la vaga, que va anar acom-
panyada de la celebració de 60 
assemblees i reunions a empreses 
i administracions públiques i al 
pronunciament de 20.000 comi-
tès d’empresa i seccions sindi-
cals, entre d’altres. Pels sindicats, 
“ara l’important és el 9 de març i 
la resta dels dies de l’any perquè 
les demandes del moviment sin-
dical i del moviment feminista es 
vagin obrint pas a les empreses, 

en la negociació col·lectiva, en el 
diàleg social i en les institucions”.

MARESME

A la comarca del Maresme hi 
viuen 223.847 dones. El 13% ha 
nascut fora de l’estat espanyol. El 
10% té nacionalitat estrangera i 
aquestes darreres representen el 
47% de les persones migrades. 
Tenen 34 anys de mitjana i el 34% 
consta com a ocupades en feines 
remunerades i declarades. La ma-
joria són originàries d’Àfrica.

El Consell Comarcal del Ma-
resme, en un treball conjunt del 
SIAD Maresme i el Servei de 
Ciutadania i Immigració, han 
volgut donar visibilitat a aquest 
col·lectiu amb l’edició d’un curt-
metratge documental en el qual 
5 dones expliquen com van ar-
ribar al Maresme i com viuen el 
fet de ser dones, immigrants i 
maresmenques. 

VEUS QUE NO VEUS

La presidenta de l’Institut 
Català de les Dones (ICD), Núria 
Balada, va llegir la declaració ins-
titucional del Dia Internacional 
de les Dones‚ “Veus que no veus. 
Per la visibilitat de les dones als 
mitjans de comunicació”, que de-
mana la implicació i la complicitat 
dels mitjans per normalitzar la re-
presentació de les dones i eliminar 
imaginaris que reprodueixen rols 
i estereotips sexistes. La visibilit-
zació de les dones és un dels eixos 
de les actuacions del Pla estratè-
gic de polítiques de gènere 2018-
2021. L’ICD ha iniciat un procés 
de participació per a l’elaboració 
d‘aquest pla i aquest mes de març 
s‘ha convidat les entitats i els 
agents socials implicats a incor-
porar la seva expertesa en la seva 
elaboració. L’objectiu és fer polí-
tiques el màxim d’eficaces i que 
donin la millor resposta possible a 
les necessitats de les dones. yy

Mobilitzacions a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

SETMANA SANTA

Pineda de Mar

Calella

Un dels misteris de Poblenou. Foto Yoyo

Processó del Divendres Sant. Foto Joan Maria Arenaza

Els carrers de Poblenou es 
van omplir la tarda-vespre 
de Divendres Sant per seguir 
la processó que organitza la 
Confraria del barri. Enguany 
es va guardar un minut de 
silenci en record de Manuel 
Rebollo, un dels fundadors de 

la Confraria, recentment des-
aparegut. La Setmana Santa a 
Pineda es va tancar el Dilluns 
de Pasqua amb el tradicional 
Aplec de Sant Pere de Riu que 
organitza la parròquia de San-
ta Maria. Hi va haver missa, 
dinar i sardanes. yy

Les celebracions tradicionals i 
religioses d’aquestes diades van 
començar amb la benedicció de 
Rams. El Divendres Sant hi va 
haver la processó, i el Diumen-
ge de Pasqua, el cant de l’àngel, 
una tradició que es conserva a 
molts pocs indrets: Calella, Bla-

nes i Olot. L’àngel d’enguany ha 
estat Aleix Cardó, que ha estat 
acompanyat per Núria Grima, 
que per tercera vegada s’ha 
encarregat de preparar l’àn-
gel, després de substituir Rosa 
Maria Brunet, que ho havia fet 
durant 52 anys. yy

Reivindicacions per la igualtat salarial, la precarietat laboral i la 
violència masclista
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Emotiu record a Concepció Organ en l’entrega de 
premis dels Jocs Florals

Premis Enderrock Mor el president de Serhs, 
Ramon Bagó 

ANNA CARLOS / CALELLA

Aquest mes de març s’han do-
nat a la Sala Mozart de Calella els 
premis dels XXXVI Jocs Florals. 
L’edició d’aquest any ha tingut un 
gran èxit participatiu amb la pre-
sentació de més de 200 obres.

La primera edició del certa-
men literari es va celebrar l’any 
1908, fa més de cent anys. El con-
curs es va anar convocant en edi-
cions saltejades, però des de l’any 
1989, l’entitat Amics de la Poesia 
de Calella va organitzar la setena 
edició del festival, amb el propò-
sit de fer-lo cada any de manera 
ininterrompuda.

L’objectiu es va complir. La 
36a edició dels Jocs Florals ha es-
tat dedicada a la commemoració 
del 680è aniversari del Privilegi 
de la Carta de poblament de Cale-
lla, un homenatge per tota la ciu-
tat. Tot i així, l’edició d’enguany 
ha estat molt marcada pel record 
de Concepció Organ i Valverde, 
presidenta dels Jocs, que va morir 
el passat mes de febrer. 

Josep Miracle, secretari dels 
Jocs, ha destacat la seva pèrdua: 
“Els Jocs Florals estem de dol. 
Fa quasi un mes ens va deixar la 
que era la nostra presidenta, per 
tant el primer record que volem 
tenir és envers ella, pel seu con-
cepte poètic. Va ser filla predi-
lecta de la ciutat i la volem tenir 
present durant tot l’acte”. Han 
estat diversos els homenatges i 
records que se l’hi han dedicat 
durant tot el dia.

El jurat ha estat format per 
tres persones relacionades amb 
la literatura de la ciutat de Ca-
lella: l’actriu, rapsoda i poetessa 
Assumpció Ortet; el periodista i 
escriptor Ramon Texidó, i la pè-
rit cal·ligràfic i escriptora creati-
va Jordina Farré. Com a mante-
nidor ha actuat Joan Rebagliato, 
escriptor i lingüística calellenc.

Han estat un total de 8 cate-
gories en les quals s’han presen-

tat 234 treballs. El jurat s’ha mos-
trat molt satisfet amb la qualitat 
de les obres presentades. També 
els ha sorprès la procedència dels 
textos, vinguts d’arreu de l’estat: 
Catalunya, Balears, País Valèn-
cia i fins i tot Madrid. 

GUANYADORS

Flor natural a Jaume Inver-
nón de la localitat de Ponts; En-
glantina a Maria Bonafont de 

Barcelona i la Viola al poeta Isra-
el Clarà de Mollet del Vallès. 

El premi Maria Cardona l’ha 
guanyat  Cristina Àlvarez, també 
de Mollet, i el Premi Francesc Grau, 
Montse Assens de Premià de Dalt.

En les categories juvenils, 
els guanyadors han estat Marc 
Rosés d’Artés, premi La Llopa, i 
Aina Casal Pelegrí de Barcelona,  
premi Germanes Saula Palomer.

El premi Francesc Castells al 
millor poema que enalteixi Ca-
lella i les seves costums ha estat 
declarat desert.

També s’ha concedit el perga-
mí amb el títol de Mestre en Gai 
Saber al poeta de Calders Josep 
Fàbrega per haver assolit, en edi-
cions anteriors, els tres premis 
ordinaris de tot mestratge.

Ha estat un acte senzill però 
emotiu, envoltat de música, po-
esia i dol per la pèrdua de la poe-
tessa més estimada de Calella. yy

CALELLA

Com a novetat d‘enguany, els 
Enderroc han distingit el mi-
llor disc per a públic familiar. 
D‘aquesta manera, els 25 perio-
distes musicals del jurat també 
han donat resposta a una de les 
reivindicacions que tenien del 
sector musical. Els primers guar-
donats en aquesta secció han es-
tat el grup La Tresca i la Verdesca 
pel seu àlbum “La nena dels par-
dals”, banda sonora de l’espectacle 
del mateix nom del grup calellenc 
Teatre al detall.

Txell Botey, explica que “La 
nena dels pardals està basada en 

uns fets reals de la Xina on van 
matar en tres anys més de 30 mi-
lions de pardals perquè es menja-
ven la collita”.

La protagonista de la histò-
ria és, segons Botey, “una nena 
valenta que decideix salvar tants 
pardals com pugui.”

Pel que fa a la Tresca i la Ver-
dasca, és  un reconeixement que 
arriba després d‘anys trepitjant 
escenaris amb festes infantils. 
En concret, el trio integrat per 
Claudi Llobet, Toni López i Jordi 
López va debutar l‘abril del 1998 
a la Garriga (Vallès Oriental). yy

CALELLA

Ramon Bagó, fundador i ac-
tual president del grup empresa-
rial Serhs, considerat el primer 
grup turístic de Catalunya va 
morir el dimarts 3 d’abril. Bagó, 
de 84 anys, va ser alcalde de Ca-
lella, on va guanyar les primeres 
eleccions democràtiques l’any 

1979 amb CiU, i va mantenir-se 
en el càrrec fins el 1991. 

Ramon Bagó també va ser di-
rector general de Turisme entre 

els anys 1980 i 1984, mentre que 
l’any 1987 va ser nomenat presi-
dent del Consorci Hospitalari de 
Catalunya i el 2001 va ser guardo-
nat amb la Creu de Sant Jordi. 

L’any 1975 Ramon Bagó va 
ser cofundador i president de 
l’empresa Serveis Mancomunats 
d’Hostaleria i Similars Societat 
Cooperativa (SERHS S/Coop), que 
el 1987 derivaria en l’actual format 
de SERHS com a societat anònima.

Paral·lel a l’impuls del grup 
empresarial, l’any 1977 Ramon 
Bagó va fundar el Gremi d’Hos-
taleria del Maresme, entitat que 
també va presidir. Poc després, el 
1978, va formar part del Comitè 
Executiu de la Federació Nacio-
nal d’Hostalatge. D’altra banda, 
Bagó va ser membre del Consell 
Assessor de Foment del Treball, 
va ser vicepresident del Consell 
Comarcal i membre del Ple de la 
Cambra de Comerç de Barcelona 
com a president de la Delegació 
del Maresme. yy

Moment de record a Concepció Organ durant l’acte. Foto Joan Maria Arenaza

Satisfacció després de rebre el premi. Foto Premis Enderrock

Ramon Bagó a la seu del grup Serhs. Foto ANC

«S’han presentat un total de 
234 obres vingudes d’arreu 

de l’estat»

«La pèrdua de Concepció 
Organ ha estat present 

durant tot l’acte»

«Ramon Bagó va ser l’alcalde 
entre 1979 i 1991»
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Acte inaugural del Festival Zero. Foto Yoyo

La Roureda després de l’actuació. Foto entitats denunciants

La Roureda abans de la tala. Foto entitats denunciants

TORDERA

Després de passar per diver-
sos municipis, Tordera ha aco-
llit el Festival Zero, un projecte 
artístic impulsat per Teatres en 
Xarxa, unió de set teatres de 
proximitat de la demarcació de 
Barcelona que té com a eixos 
bàsics la proximitat física entre 
artistes i públic i l’aposta per 
propostes no convencionals amb 
aforaments reduïts. 

Sota aquests paràmetres, la 
primera edició del Festival Zero 
acull una programació amb dife-
rents espectacles que durant tres 
mesos passaran pels diversos es-
pais de Teatres en Xarxa i que ara 
han actuat a Tordera.

El nom del festival recull tot 
allò que el defineix: “zero” en re-

lació amb l’eliminació de la dis-
tància entre intèrprets i públic, 
com a símbol d’allò no conven-
cional i que persegueix un públic 
nou especialment jove, i com a 
primera edició d’un projecte que 
parteix de zero.

La programació del festival 
va comptar a Tordera amb tres 
espectacles: AKA (AlsoKnown 
As) de la Sala Flyhard, un mo-
nòleg interpretat per Albert 
Salazar que parlava sobre la 
identitat; Mi gran obra de David 

Espinosa, un espectacle a escala 
desenvolupat mitjançant ma-
quetes de tren i altres objectes, i 
Conseqüències de la companyia 
Moveo, un espectacle irònic i 
alegre de dansa, moviment i te-
atre físic.

Com va explicar Juanjo Puig- 
corbé, diputat de Cultura de la 
Diputació de Barcelona en rela-
ció amb el  Festival Zero “la in-
tenció no era atraure gent jove a 
través de la importació de pro-
jectes teatrals de Barcelona de 
manera colonial, sinó fomentar 
la creació d’una sinergia o una 
marca en aquell teatre que el dis-
tingeixi del territori”.

L’acte inaugural del Festival  
Zero va comptar amb la partici-
pació d’alumnes de l’IES Lluís 
Companys i alumnes de l’Escola 
de Dansa del Centre de Formació 
Artística del Teatre Clavé que van 
realitzar una performance sobre 
les dificultats per avançar per cul-
pa de les etiquetes, els estereotips 
i els prejudicis utilitzant un enra-
mat de cordes. yy

TORDERA

La Roureda de Can Verdalet 
de Tordera és un bosc inundable 
de roure pènol (Quercus robur) 
de tendència atlàntica però que 
apareix a la terra baixa mediter-
rània. Es tracta d’un bosc ma-
dur de poc més de 18 hectàrees 
situat a la plana al·luvial del riu 
Tordera, únic a Catalunya i a la 
península Ibèrica, i és un hàbitat 
singular d‘altíssim valor ecolò-
gic i refugi de fauna i flora singu-
lar de tendència atlàntica enmig 
d‘un paisatge mediterrani.

 
Aquesta zona humida pels 

valors naturals que posseeix 
està inclosa dins les figures de 
protecció de l‘espai del PEIN 
“Roureda de Tordera” i dins 
l‘espai de la Xarxa Natura 2000 
Europea ES5110007 “Riu i Es-
tanys de Tordera”. Aquest espai 
natural protegit està clarament 
senyalitzat i és un espai amb 
elevat valor per a la comunitat 
científica, els naturalistes, les 
administracions públiques i la 
població local, de manera que 
semblaria garantida la seva pre-
servació.

 
Durant aquesta Setmana San-

ta, els sotasignants de la denún-
cia (11 entitats ecologistes i am-
bientalistes) han comprovat que 
a aquest espai natural d’alt valor 
ecològic i biogeogràfic s’han re-
alitzat tales i altres tasques que 
han modificat el paisatge.

 Segons els denunciants, 
“l‘opacitat informativa dels fets i 
les dates (dies festius) no poden 
ser mai excusa o causa de deixa-
desa i inacció de les Administra-
cions o Organismes competents i 
encarregats de la vigilància, pre-
servació i gestió dels espais pro-
tegits i dels seus valors naturals, 
asseguren els denunciants”.

El dany ocasionat a l‘espai i la 
pèrdua de valors naturals és molt 
important, a hores d‘ara incalcu-
lable, però encara no s‘han vist 
alterats o es poden recuperar la 
majoria d’ells. És per tot això que 
els sotasignants demanen:

 
L’aturada immediata de les 

tales i de qualsevol activitat a 
l‘espai que pugui alterar o posar 
en perill les zones no afectades 
fins ara o els seus valors naturals 
objecte de protecció.

 
La restitució del règim hídric 

alterat a aquesta zona humida 
que ocasiona el seu drenatge i que 
es restitueixin els nivells d’inun-
dació per garantir la preservació 
dels seus valors naturals.

 
Que s’aclareixin els fets i que 

es depurin les responsabilitats 
fins a les darreres conseqüències.

 
Que es prenguin les mesures 

necessàries perquè aquests fets no 
es puguin tornar a produir, ni en 
aquest espai natural ni a cap altre 
per circumstàncies similars.

 Que es prenguin les mesures 
necessàries per garantir la pre-
servació dels hàbitats i dels va-
lors naturals no alterats fins ara.

 
La restauració urgent de l‘es-

pai alterat atenent a les necessi-
tats ecològiques de les espècies 
animals i vegetals objecte de pro-
tecció d’aquest espai, així com el 
seguiment de les actuacions per a 
garantir aquest objectiu.

 
Signen:

Societat Catalana d’Herpetolo-
gia (SCH)
Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic
Associació la Sorellona
Plataforma Preservem el Litoral
Delegació de la Serralada Litoral 
Central - ICHN
Coordinadora per a la Salva-
guarda del Montseny
Fundació Andrena
Natura, entitat de medi ambient
Associació de Naturalistes de 
Girona (ANG)
Orchis, Naturalistes de la Selva i 
l’Alt Maresme
Grup de Natura Stern.

 
L’Ajuntament de Tordera 

obrirà un expedient sanciona-
dor a l’empresa que ha fet la tala. 
Tenien permís d’Agricultura per 
tallar un sector privat que voreja 
la zona protegida. La tala, però 
també va afectar terreny públic 
on no es permet aquest tipus 
d’actuacions a l’estar protegit. 
L’actuació ha afectat 4’5 ha. yy

Tordera acull el primer Festival Zero

Denuncien la tala de la Roureda de Can Verdalet

«El Festival Zero busca 
generar un nou públic jove 

que vagi al teatre»

«L’acte inaugural va anar a 
càrrec de diferents alumnes 

de la població»

L‘Ajuntament ha obert un expedient sancionador
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Una grua va portar les carxofes fins a la brasa. Foto Yoyo

La màgia va ser un dels ingredients de la festa. Foto Yoyo

Cervesa per a tots els gustos. Foto Joan Maria Arenaza

Units per la música. Foto Yoyo

PINEDA DE MAR

Aquest mes de març Pineda 
de Mar ha aconseguit el Rècord 
Guinness de cuinar carxofes a 
la brasa d’un sol cop. L’acte s’ha 
celebrat a la Platja dels Pins i ha 
comptat amb la presència de més 
de 5.000 assistents, que, curiosos, 
presenciaven el rècord.

Uns mesos abans, els organit-
zadors van haver de contactar amb 
l’associació dels Rècords Guinness 

per conèixer els paràmetres que 
havien de complir: cuinar 1.000 
kg de carxofes en una sola vegada, 
que a la pràctica s’ha traduït en 
una graella gegant de 53 m2 i un 
total de 12.500 carxofes.

L’esdeveniment l’ha organit-
zat Pura Brasa i Josper, amb el 
suport de l’Ajuntament i el De-
partament d’Agricultura de la 
Generalitat i amb la col·laboració 
de moltes empreses i entitats de 
Pineda de Mar.

L’acte ha comptat amb la 
feina d’una notària i d’un jutge 
per deixar constància que s’ha 

aconseguit l’objectiu i poste-
riorment poder obtenir l’homo-
logació del rècord. 

No tan sols ha estat un dia de 
reptes, sinó que també ha estat un 
dia solidari. Part dels beneficis 
obtinguts han estat destinats al 
Banc dels Aliments. Al final de la 
jornada, l’organització ha fet en-
trega a l’entitat d’un xec per valor 
de 2.000 euros. yy PALAFOLLS

Com marca la tradició, Palafo-
lls va celebrar la seva Festa Petita 
coincidint amb la Setmana Santa.  

En comptes dels 3 dies que va 
durar l’any passat, l’organització va 
decidir concentrar les activitats en 
un sol dia, per incentivar la parti-
cipació dels ciutadans, ja que bona 
part de la població marxa durant 
les vacances.

La celebració va començar 
amb l’espectacle “Viu la Màgia” de 
David el Mag. A la nit la colla de 
diables de Palafolls es va encarre-

gar de les activitats. Van començar 
amb una tabalada per diferents 
carrers i amb la tradicional llegida 
de versots. 

Tot seguit es va fer el correfoc 
a càrrec dels Diablesfolls i de dife-
rents colles, com la colla Sa For-
canera de Blanes. La nit va acabar 
amb el concert del grup Mala Vida 
a la plaça de Poppi. 

Per acabar, el diumenge es va 
celebrar la tradicional Missa de 
Resurrecció i una audició de sar-
danes al Fòrum Palatiolo com a 
acte de cloenda de la festivitat. yy

CALELLA

Food trucks, música, tallers, 
activitats, xerrades i molta cer-
vesa és el que s’ha pogut trobar 
els dies 29, 30 i 31 de març i 1 
d’abril al passeig Manuel Puig-
vert de Calella. 

La tercera edició del Carpe 
Birrem, organitzada per l’em-
presa Esdeveniments 7 Vetes  ha 
repetit el model de market place 
inspirat en els grans festivals cer-
vesers d’arreu del món. En pa-
raules d’Àusias Ballart, “el Carpe 
Birrem és un festival dinàmic 
i transversal on hi tenen cabu-

da calellencs, turistes, famílies, 
amants de la cervesa,  i els que no 
els agradi la cervesa també, ja que 
hi ha food trucks, música, tallers, 
activitats, xerrades...”.

“L’Ajuntament de Calella 
aposta un cop més per fires amb 
segell de singularitat i origina-
litat i el Carpe Birrem compleix 
tots els requisits per formar part 
de l’agenda d’activitats del muni-
cipi”, segons la regidora de Fires, 
Núria Parella.

El bon temps va acompanyar 
la visita a la fira. yy

PINEDA DE MAR

Més de 1.500 nens i nenes 
han participat a l’edició 2018 de 
la Cantada Escolar de Pineda de 
Mar. L’acte s’ha celebrat al Camp 
municipal d’Esports Can Xaubet. 
Aquest any el lema de la jornada 
ha estat ‘Cantem per la pau’.

L’esdeveniment l’han organit-
zat l’Ajuntament i totes les escoles 
de Pineda. Han col·laborat també 
els Serveis Educatius, les AMPAs, 
la Policia Local, Protecció Civil, 
Creu Roja, Brigada Municipal, 
Ràdio Pineda i l’Institut Euclides.

Sonia Moraleda, regidora 
d’Educació i joventut ha explicat 

que “la celebració d’aquesta jor-
nada tenia l’objectiu de consci-
enciar la gent de la importància 
de la música i de reunir els nens 
en un entorn diferent del que els 
hi és proper”.

Durant l’acte els nens i ne-
nes han interpretat el repertori 
de cançons que han estat assa-
jant durant els últims mesos. Els 

acompanyaven unes monitores 
que interpretaven les cançons en 
llenguatge de signes i un grup de 
músics que tocaven en directe.

Han cantant cançons en català, 
castellà i anglès de les que desta-
quen: “No dudaría”, “Paz Paz paz”, 
o “Obre els ulls”. La cançó triada 
per al tancament de l’acte ha estat 
“Vull ser feliç” dels Manolos. yy

Pineda ja té el Rècord 
Guinness de cuinar carxofes

Festa Petita per 
Setmana Santa

3a Carpe Birrem

14a Cantada Escolar

«S’han cuinat un total de 
12.500 carxofes»

«Hi participen totes les 
escoles de Pineda de Mar»

«Les cançons s’han pogut 
seguir també en llenguatge 

de signes»

«2.000 euros dels beneficis 
s’han destinat al Banc dels 

Aliments»
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Els guanyadors amb el president del jurat. Foto Yoyo

Lliuren els Premis Recvll 2018
BLANES

Els Premis Recvll de Blanes 
refermen el seu compromís amb 
la llengua i la literatura però tam-
bé amb la catalanitat, la democrà-
cia i la iniciativa civil.

El president del jurat, Vicenç 
Villatoro, va recordar que els ob-
jectius inicials es mantenen ben 
vius: “Els objectius i compromi-
sos dels anys seixanta continuen 
ben vius en aquests moments”.

Al llarg de l’acte de lliurament 
de premis, es van poder escoltar 
missatges del president Puigde-
mont i el conseller de Cultura, 
Lluís Puig.

Les intervencions de Puig-
demont i Puig van reconèixer i 
agrair l’esforç dels organitzadors 
dels guardons, encoratjant-los a 
seguir endavant. Carles Puigde-
mont ha remarcat: “És un premi 
que s’ha mantingut malgrat les 
dificultats i que ha estat possible 
gràcies a una colla de gent que 

l’ha permès mantenir al llarg del 
temps (...) Un país és la seva cul-
tura, i la cultura en gran part són 
les seves lletres. Vosaltres en sou 
un exemple durant molts anys”. 

Per la seva banda Lluís Puig 
ha recordat la vàlua del certamen: 
“Una contribució importantíssima 
a la nostra literatura en totes les se-
ves vessants (...). Amb la tristesa de 
no poder estar al vostre costat, si 
voleu dir-ho així, però amb el con-
venciment i alegria de què aquests 
Premis Recvll cada any sumen i 
aporten nous valors a la literatura 
catalana, felicitar-vos a tots”.

El jurat ha valorat enguany un 
total de 142 originals.

El guanyador del Premi de 
Narració ha estat Òscar Palazón de 
Tarragona amb l’obra Alguns ocells 
muts. Aquesta ha estat la vuitena 
vegada que Palazón presentava una 
obra als premis de Blanes.

L’obra guanyadora del Premi 
de Poesia ha estat La quinta es-
sència de la pols, de Marta Pera, 
de Mataró.

Esteban Eche de Barcelona 
s’ha emportat el Premi de Teatre 

amb La veritat. Enric Garcia de 
Tarragona ha guanyat el Premi 
de Periodisme amb Els nostres 
temps difícils i Mercè Pérez de Es-
plugues del Llobregat, el de Retrat 
Literari amb M. Àngels Anglada, 
autenticitat i compromís.

El jurat ha declarat desert el 
Premi de Conte Infantil al que hi 
optaven un total de 31 treballs.

Totes les obres premiades te-
nen assegurada la seva publica-
ció. Aquest any, també es treba-
llarà perquè l’obra de teatre pugui 
ser representada tal i com s’ha 

fet enguany amb el premi Josep 
Ametller 2017.

TEATRE I EXPOSICIÓ

Per segon any consecutiu, 
el mateix escenari on es va fer 
l’entrega de premis va allotjar la 
representació d’una obra gua-
nyadora dels Recvll: El Traspàs, 
d’Eloi Falguera, guardonada en 
la passada edició del 2017 amb 
el Premi de Teatre Josep Amet-
ller. Després del veredicte i en-
trega dels Premis Recvll, la festa 
va continuar amb un dinar que 
va culminar amb la intervenció 
de Mònica Rabassa –membre del 
Consell de Redacció de la revista i 
del jurat dels premis-, en nom de 
l’Associació Recvll. 

La setmana prèvia al lliura-
ment de premis, es va poder vi-
sitar l’exposició Viatges Recvll. 
Llengua i país 1956-1980, a la 
Casa Oms. La mostra recorda les 
sortides que es van estar fent du-
rant aquest període per conèixer 
la història, geografia i cultura de 
Catalunya. yy

«Al llarg de l’acte es van 
poder escoltar missatges 

del president Puigdemont 
i el conseller de Cultura, 

Lluís Puig»

«El jurat ha declarat desert 
el premi de conte infantil al 
que hi optaven un total de 

31 treballs»
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BLANES

Uns pescadors van trobar el 
dimarts 20 de març el cos sen-
se vida del caiaquista de 58 anys 
que havia desaparegut el dissabte 
abans entre Blanes i Mataró. 

El cos es va localitzar a unes vuit 
milles davant la costa de Blanes. 

La recerca del cos per part dels 
Bombers, Mossos d‘Esquadra, 
Guàrdia Civil, Creu Roja, Protec-
ció Civil i Salvament Marítim ha-
via quedat aturada el dia anterior 
després de diverses hores rastre-
jant per mar i aire la Costa Brava i 

la costa del Maresme pel fort tem-
poral que hi havia a la mar. 

El caiaquista va sortir el dis-
sabte dia 17 a primera hora de 
Mataró amb la intenció de fer 
una travessia fins a Blanes, on 
es preveia que arribés pels volts 
de les quatre de la tarda. L‘home 
era expert en caiac i ja havia fet 
en diverses ocasions aquesta ruta. 
Al veure que no arribava el seu 
germà, que l‘anava seguint per 
terra gràcies a una aplicació de 
mòbil, va donar l‘alerta als equips 
d‘emergència que de seguida es 
van posar a treballar. yy

LLORET DE MAR

L‘actual edifici de l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar celebra, 
enguany el 150 aniversari de la 
col·locació de la primera pedra.

Segons consta al Llibre d’Ac-
tes de l’Ajuntament, el dia 18 de 
febrer de 1868 es va realitzar una 
sessió extraordinària presidida 
per l’alcalde Agustí Font i Surís, 
que comptà amb la presència del 
governador civil de la província, 
Sr. Pere Esteban Herrera; de l’al-
calde de la ciutat de Girona, Sr. 
Francesc López Martínez i d’al-
tres autoritats locals. El motiu 
d’aquella convocatòria queda ben 
recollit a la mateixa acta: “para la 
inauguración de las obras de la 
casa consistorial y local para las 
escuelas públicas”.

Així doncs, durant aquest 
any, des de l’Arxiu Municipal 
oferiran un seguit d’informaci-
ons i activitats que pretenen re-
memorar aquesta efemèride.

A la imatge es pot veure 
l’acta de la sessió extraordinà-

ria del 1868 (SAMLM – Fons 
de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar), els plànols del projecte de 
l’edifici realitzats per l’arqui-
tecte provincial Martí Sureda 

Deulovol (Arxiu de la Diputa-
ció de Girona) i una imatge (ST 
304.008.006) de la Casa de la 
Vila de l’any 1915 (SAMLM – 
Fons Martínez - Planas). yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit Lloret 
Negre, el primer festival de novel-
la negra de la Costa Brava. Han 
col·laborat en l’esdeveniment en-
titats de Lloret com l’Associació 
Hispanoamericana i l’Associació 
de Literatura Lee o Muere.

L’esdeveniment proposava tot 
un cap de setmana gratuït d’ac-
tivitats culturals, música, teatre, 
taules rodones, tertúlies literàri-
es, temes socials, debats, llibres, 
escriptors... No calia inscripció 
prèvia i tots els actes es van dur a 
terme a la Biblioteca i Casa de la 
Cultura de Lloret.

Noms representatius de la no-
vel·la negra com Andreu Martín, 
Javier Abasolo, Fernando Mar-
tínez Laínez, etc. van confirmar la 
seva presència al festival. El festi-
val de novel·la negra és l’únic que 
atorga el premi a la millor novel·la 
en llengua catalana.

Lloret Negre és el primer fes-

tival d’aquest gènere de la Costa 
Brava i de tota la demarcació de 
Girona. Tots els actes, que van 
reunir més de 60 escriptors i 300 
títols, van ser gratuïts.

Quan al Mediterrani es gau-
deix de literatura i les onades es-
criuen lletres negres, només té un 
nom: Lloret Negre. yy

BLANES

Un parell de titelles entrema-
liats s‘han colat al local d‘assaig 
de l‘Esbart Ruyra. Estan ben 
amagats quan, de sobte, arriben 
els nens i nenes per canviar-se de 
roba i posar-se a fer allò que fan 
un dia a la setmana: ballar. Sense 
que els descobreixin, molt a poc 
a poc, surten del seu amagatall i 
senten un pudoreta un mica rara. 
D‘on prové aquesta olor? És suor? 
És menjar? No! Prové de les saba-
tes! Però... Què són les sabates? 
Per a què serveixen? Com és que 
n‘hi ha de tants tipus diferents? I 
el més important de tot... A quina 
part del cos es col·loquen?

Amb l‘ajuda dels petits dan-
saires, els titelles descobriran 
els peus i els reivindicaran per 
poder ballar. Però, només es pot 
ballar si tenim peus? 

Aquest ha estat l’espectacle 
triat per Rialles Blanes per tancar 
la temporada 2017-18. Ara aturen 
l’activitat fins passat l’estiu.

En els primers mesos de l’any 
s’ha pogut veure: Tut-Tururut la 
princesa! amb la companyia La 
Bleda, l’actuació del Mag Stig-
man i el teatre musical La Venta-
focs de Dreams Teatre. yy

Caiaquista ofegat 150 anys de la primera 
pedra de la Casa de la Vila

Primer festival de novel·la 
negra de la Costa Brava Volem peus!

Aixecament del cadàver. Foto Quim Llorens

Presentació de les jornades a la Biblioteca. Foto M.A. Comas

Muntatge fotogràfic difós a la xarxa pel Servei d’Arxiu Municipal de Lloret

Els més joves de l’Esbart Ruyra. Foto Yoyo

«Tots els actes, que van 
reunir més de 60 escriptors 
i 300 títols, van ser gratuïts»

«Han col·laborat en 
l’esdeveniment entitats 

com ara l’Associació 
Hispanoamericana i 

l’Associació de Literatura 
Lee o Muere»
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Caixes niu de ratpenats per 
controlar els mosquits

Cicle de Cambra a l’escola Pia

Obres a la N-II 

Setmana de la 
Salut 2018

CALELLA

L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calella ha instal-
lat caixes niu de ratpenats a diver-
sos punts del municipi amb l’ob-
jectiu de controlar la població de 
mosquits. Es tracta d’una prova 
pilot de dos anys de durada que se 
suma a les campanyes que ja exis-

teixen com ara la de prevenció del 
mosquit tigre i de conscienciació 
ciutadana.

La presència de ratpenats a la 
via pública pot reduir la població 
de qualsevol tipus de mosquits, ja 
que els ratpenats en fase adulta 
s’alimenten d’ells. Ara és l’època 

més idònia per a la instal·lació 
d’aquestes caixes niu, perquè és 
quan els ratpenats surten de la 
hibernació i encara no han criat. 
És el moment en el qual els exem-
plars adults cerquen nous llocs on 
amagar-se i criar.

Es vol focalitzar l’atenció so-
bretot en zones humides o amb 
acumulació d’aigua, ja que és on 
crien les larves de mosquit i on es 
podrà controlar millor la població 
adulta amb l’acció dels ratpenats. 

S’han instal·lat caixes al Parc 
Dalmau, al Pavelló i a les places 
Mercat i Catalunya, entre d’altres 
punts de la ciutat. yy

CALELLA

Aquest mes d’abril torna el 
Cicle de Cambra a Calella, un 
cicle de concerts de música clàs-
sica organitzat per l’Orquestra 
Simfònica Harmonia i l’Au-
la Musical Can Salom, amb la 
col·laboració de l’Escola Pia de 
Calella i patrocinat per l’Ajunta-
ment de Calella. Com a novetat, 
enguany, els concerts se celebra-
ran cada quinze dies a l’Escola 
Pia (c. Sant Pere, 120). En aques-

ta nova temporada del Cicle de 
Cambra es podrà gaudir dels 
concerts següents:

Dissabte dia 14 d’abril, Ar-
rels. Dos de Lis. Roser Farré, vi-
olí, i Laura Fontanals, guitarra.

Dissabte dia 28 d’abril, Sere-
nates per a cordes. Orquestra de 
Cambra Harmonia. Albert De-
prius, director.

Dissabte dia 12 de maig, 
Música al palau frederic el gran 
prússia. Claudi Arimany, flau-
ta, Eduard Sànchez, flauta, José 
Mor, violoncel i Jordi Ribell, cla-
vicèmbal.

Dissabte dia 26 de maig, Món 
a trio. Bells Brass Trio. Marc 
Garcia, trompa, Marc Monzonis, 
trompeta, Pol Vilar, trombó.

Les entrades per al Cicle de 
Cambra es poden comprar per 
12€ trucant al 690 872 715 i a 
l’Aula Musical Can Salom de 17 
a 20 h (c. Església, 91, 2n pis). yy

CALELLA

Durant el mes de març hi ha 
hagut obres a la N-II que han 
afectat la circulació normal dels 
vehicles a l’alçada de Calella. Les 
obres s’han realitzat al carrer Sant 
Jaume (N-II), en el tram comprès 
entre el carrer Sant Joan i el car-
rer Sant Pere.

L’obra consistia en la substitu-
ció total del clavegueram així com 
dels tubs de subministrament 
d’aigua potable. Era necessari fer 
aquesta substitució, ja que es trac-
tava d’una instal·lació molt antiga 
i amb el pas dels vehicles, tant la 

xarxa com la carretera s’han anat 
deteriorant i enfonsant.

La circulació s’ha vist afecta-
da només entre setmana. Tant a 
les nits, com als caps de setmana 
i festius, s’hi podia circular amb 
normalitat. Durant les obres es va 
habilitar un carril alternatiu que 
va permetre la circulació. 

Durant el 2017 hi va haver 
tres incidències relacionades 
amb el clavegueram en aquest 
tram i per evitar que això torni a 
passar s’ha col·locat la xarxa per 
sota de la vorera. yy

CALELLA

Treballar la salut com una 
manera de viure autònoma, soli-
dària i joiosa, aquest ha estat l’ob-
jectiu de totes les activitats que 
formen la setmana de la salut. La 
campanya portava per lema “Viu 
amb salut: Vincula’t” i va comptar 
amb un programa amb una vinte-
na d’activitats.

L’alcaldessa Montserrat Can-
dini ha recordat que campanyes 
com aquesta no serien possibles 
sense la col·laboració de les més 
de 100 entitats que té Calella: 

“Programes com el Vincula’t ens 
ajuden a fer, no només ciutat, 
sinó comunitat. Les entitats que 
hi participen són les que fan for-
ta la musculatura de Calella”. Per 
això, ha agraït a les entitats la seva 
implicació a l’hora de fer xarxa.

El director mèdic de la Comu-
nitat Terapèutica del Maresme, Dr. 
Humet, també ha volgut remarcar 
la importància de la feina de les en-
titats: “Saber que existeix un recol-
zament social, que és el que donen 
les entitats, és imprescindible per 
tenir un bon nivell de salut”. yy

Interior d’una de les caixes niu. Foto Ajuntament de Calella

Cicle de Cambra 2017. Foto Joan Maria Arenaza

Les obres a la N-II van afectar la circulació normal dels vehicles. Foto Joan Maria Arenaza

Foto de família després de presentar les jornades. Foto Joan Maria Arenaza

«Les caixes s’han instal·lat a 
les zones més humides de la 

ciutat»

«Hi haurà concerts els dies 14 
i 28 d’abril i 12 i 26 de maig»

«Organitzen l’Orquestra 
Simfònica Harmonia i l’Aula 

Musical Can Salom»
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Joan Rebagliato publica una 
nova novel·la

Somriure per la Dona

CALELLA

“Una faixa de boira davant. 
L’Urso maniobra el timó de la 
canoa per seguir la direcció que 
assenyala el dit índex”. Així co-
mença L’últim port, diari d’Ale-
xandros, la nova novel·la de Joan 
Rebagliato.

És una novel·la d’aventures. En 
paraules de l’autor: “L’últim port 
és el diari d’un vell pirata que ex-
plica dos anys de la seva vida, que 
giren al voltant d’una illa enigmà-
tica i d’un tresor que no es troba. 
Són dos anys de batalla, d’humor, 
i fins i tot, de poesia”.

La publicació d’aquesta obra 
és el resultat del premi Vila 
d’Ascó. Rebagliato ha partici-
pat dos cops als premis i en les 

dues ocasions n’ha resultat gua-
nyador. Al 2011 va presentar 
Embarcats, un conjunt de relats 
curts escrits a partir del fil con-
ductor d’un naufragi.

Aquest any també ha estat 
designat mantenidor dels Jocs 
Florals de Calella, amb els que 
manté una especial relació. 
L’any passat va guanyar el premi 
Francesc Grau amb la seva nar-
ració Temps de Llops i també ha 
participat com a jurat en diver-
ses ocasions.

Aquesta és la cinquena obra 
que es publica de l’autor. Té pu-
blicades dues novel·les: Amb la 
pell estripada i Embarcats, i Ca-
mins en el temps, un recull de 
contes poètics. La narració El pa-
rany va ser publicada en el recull 
de narracions Somnis d’Asfalt. yy

PINEDA DE MAR

Un dels plats forts de l’edició 
2018 del Somriure per la Dona de 
Pineda ha estat l’actuació de La 
Machine i la presentació del seu 
darrer treball “Hija de la Tierra”.

Somriure per la Dona,  va 
anar a càrrec de GONG, entitat 
per la defensa dels Drets Humans 
i dels Pobles, i va programar acti-
vitats del 10 al 23 de març.

Gong va néixer a finals de 
l’any 2000, per iniciativa de la 
cooperativa XOU i de perso-
nes de Pineda amb inquietuds 
solidàries, com a resposta a la 

situació de violació dels drets 
humans que es pateixen a molts 
indrets del planeta.

Entre els molts actes progra-
mats: meditació energia femeni-
na, conferència sobre la infància 
i la bioneuroemoció, presentació 
del llibre La rueda de Izpania; es-
piritualidad  matrística en la pe-
nínsula ibérica o cerimònia mixta 
de equinocci de primavera.

Les activitats es van desen-
volupar en diversos espais de la 
població pinetenca: Escola Aloc, 
Biblioteca Serra i Moret, Audito-
ri, Centre Cívic Galeano...yy

«L’autor ha guanyat el premi 
Vila d’Ascó en dues ocasions»

«Aquest any ha actuat com a 
Mantenidor dels Jocs Florals 

de Calella»

Rebagliato va ser el mantenidor dels Jocs Florals d’enguany. Foto Joan Maria Arenaza

Concert de La Machine. Foto Yoyo

Sant Jordi 2018
ANNA CARLOS - MARESME

Aquest 23 d’abril se celebra un 
any més la Diada de Sant Jordi de-
dicada al llibre i la rosa. Enguany 
cau en dilluns, així que en moltes 
localitats la celebració s’allargarà 
durant tot el cap de setmana.

Aquestes són algunes de les 
propostes que es podran realitzar 
durant aquells dies: 

A Palafolls els actes comen-
çaran el dissabte 21 amb la Fira 
Market de manualitats que se ce-
lebrarà durant tot el dia al Fòrum 
Palatiolo, i el concert de Miquel 
Abras i Marta Casanova, al Casal 
de Palafolls a les 22:30.

Dilluns 23, hi haurà parades 
de llibres i roses pels carrers del 
centre, i a les 12.30 s’ha previst la 
presentació del llibre de la col·lec-
ció local Font del Ferro: Carrer de 
Dalt a la plaça del Teatre.

Tordera celebrarà la Diada 
amb la tradicional Fira de Sant 
Jordi a la plaça de l’Església i en-
torn el Mirador.

 A Malgrat de Mar el dissabte 
21 a les 11.00 del matí s’ha pro-

gramat un cant coral a la plaça de 
l’Església, mentre que a les 18.00 
començarà la IX Mostra de Com-
posició aula Contrapunt a l’Audi-
tori de Ca l’Arnau.

El diumenge a la una del mig-
dia, a la sala social de la Societat 
Cultural i Recreativa La Barre-
tina Vermella, es realitzarà un 
Vermut Literari i a les vuit del 
vespre es farà l’Espectacle poètic 
musical Delafé Nu.

El dilluns, durant la Diada, hi 

haurà parades de llibres i roses al 
barri antic. Al matí es farà l’ac-
tivitat “Sant Jordi cerca el drac” 
amb un recorregut pels carrers de 
Malgrat, i a la tarda la gimcama 
“Busquem la princesa verdadera” 
al parc de Can Campassol.

A Santa Susanna, el diu-
menge 22 s’ha previst una tro-
bada castellera, mentre que el 
dilluns destaca l’espectacle de 
carrer La llegenda de Sant Jordi, 
que començarà a les 19:00 a pla-
ça Catalunya.

A Pineda de Mar, el diumen-
ge 22 es realitzaran diferents ta-
llers a la plaça Espanya: Durant 
el matí, tallers de roses de paper i 
corones de princeses, mentre que 
a la tarda, tallers de punts de lli-
bre i roses de llaminadura. A les 
18.00 de la tarda, a la Sala Gran 
del Centre Cultural i Recrea-
tiu es farà una representació de 
l’obra El vol de l’home ocell; un 
musical de llegenda.

I al dia següent, a la plaça Mè-
lies, diferents paradetes vendran 

roses i llibres. I a les 17.30 co-
mençarà a la Biblioteca M. Serra 
i Moret, “Celebra Sant Jordi amb 
nosaltres” amb la realització de 
tallers, manualitats, etc.

A Calella els actes comença-
ran el dissabte amb la XI Fira de 
Llibres de Segona Mà i la II Tro-
bada d’Intercanvi de Punts de 
Llibre a la plaça de l’Ajuntament 
durant tot el dia. 

A les 11.30 a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça es farà l’ho-
ra del conte amb la lectura de Per 
Sant Jordi: princeses, dracs, car-
gols i altres animalons i a les 17.00 
la XIV Lectura pública de Sant 
Jordi d’El petit príncep, a la plaça 
de l’Ajuntament.

El dilluns 23, durant tot el dia, 
s’ha programat la Fira del Llibre i 
de la Rosa a la plaça de l’Església. 
També es lliuraran punts de llibre 
als diferents establiments de l’As-
sociació de Comerciants Calella 
Centre Comercial.

Aquesta, és només una petita 
mostra del gran nombre d’actes 
previstos. yy

«Els actes de la Diada de Sant 
Jordi s’allargaran durant tot 

el cap de setmana»

«Tallers, activitats infantils, 
i fires de llibres i roses són 

alguns dels esdeveniments 
programats »

Sant Jordi 2017 a Pineda de Mar. Foto Yoyo
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Presentació Catalunya, Hola Família! - Costa Barcelona

Fira Mercat del Ram de Tordera

“Catalunya, Hola Família!”

LA CRÒNICA / JOAN FERRER

Molts torderencs, per la seva 
activitat professional saben que 
l’aigua es necessària per a moltes 
coses. Molts veïns, però, cada any 
quan s’acosta la Fira comencen a 
parlar del temps que farà els tres 
dies del certamen. Anys enrere 
fer previsions a llarg termini era 
cosa dels professionals, tot i que 
sempre, la gent de pagès, han estat 
uns experts meteoròlegs. Avui en 
dia, pots saber, gràcies a les noves 
tecnologies, quins dies i a quines 
hores plourà.

La inauguració es va fer sense 
problemes, però el dissabte 24 de 
març, tothom ho va veure clar. La 
jornada havia començat amb pre-
cipitacions, i el que menys ajuda-
va a la Fira, la pluja cauria tot el 
dia. Per tant, la Fira ja no va obrir 
portes. Aquest va ser el comunicat 
oficial: “Davant la situació mete-
orològica del dia d’avui i d’acord 
amb la majoria d’expositors, l’or-
ganització informa que se sus-
pèn la #FiraRamTordera per avui 
dissabte. Per demà diumenge es 

manté el programa previst. Agra-
ïts per la vostra comprensió, dis-
culpeu les molèsties”.

Diumenge es va treballar 
amb certa normalitat, amb mo-
ments puntuals de molta gent, 
migdia i tarda-vespre, però amb 
la vista posada al cel. Al matí 
s’havia treballat de valent per 
eliminar les basses, unes basses 
i un fangueig que no es va po-
der evitar a l’amplia zona d’apar-
cament que hi ha al voltant del 
Parc Prudenci Bertrana.

Aquest any la Fira queia relati-
vament aviat, però, en d’altres oca-
sions, tot i fer-se un mes més tard, 
també ha plogut. I si parlem de 
ploure, vent i destrosses, els més 
veterans sempre recorden quan fa 
una trentena d’anys una tempesta 
va fer voleiar més una carpa.

41a EDICIÓ

El recinte firal del Parc Pru-
denci Bertrana va obrir divendres 
i el president de l‘Associació Ca-
talana de Municipis i alcalde de 

Sallent David Saldoni va ser l‘en-
carregat d‘inaugurar la 41a edició. 

La Fira es planteja com una 
fira-mercat multisectorial on el 
principal objectiu és la mostra 
i venda de productes dels dife-
rents sectors del teixit productiu. 
Aquest any, a més, vista l’experi-
ència de les darreres edicions, es 
volia potenciar la generació de 
sinèrgies entre els expositors de 
manera que es fomenti les relaci-
ons comercials entre les empreses 
participants a la fira. 

La Fira segueix donant visibi-
litat als productes de proximitat, 
a l‘agricultura i la ramaderia, a 
l‘artesania i a l‘associacionisme. 
La fira comptà amb més de setan-
ta expositors de tots els sectors 
empresarials. 

Un any més, la Fira comptà 
amb un espai dedicat exclusiva-
ment a la coneixença de les enti-
tats i associacions locals, una tren-
tena de diferents àmbits: social, 
esportiu, cultural i de lleure. yy

CATALUNYA

L‘Agència Catalana de Turis-
me aposta per la promoció del 
turisme familiar a 24 destina-
cions amb dos caps de setmana 
temàtics centrats en els nens. Els 
municipis organitzaran més de 
150 activitats específiques per a 
les famílies -des de gimcanes a 
tallers o una festa “Holi”- i més 
de 220 empreses -del sector de la 
restauració, hoteler o empreses 
de lleure- oferiran paquets de 
descompte o tracte especial a les 
famílies. Tot això es coordinarà 
de manera conjunta sota l’acció 
“Catalunya, Hola Família!”. 

La primera edició, centrada 
en atreure el turisme de proxi-
mitat, tindrà com a temàtica les 
llegendes. En aquest sentit, tam-
bé s‘ha creat una aplicació per al 
mòbil que permetrà buscar i “ca-
çar” éssers màgics -n‘hi haurà de 
diferents a cada municipi, a l’estil 
de “Pokémon Go”- creats per a 
l‘ocasió. Seguint el criteri i l’as-
sessorament de l’expert en mito-
logia catalana Joan de Déu Prats. 
Cada una de les destinacions té 

assignat un ésser màgic amb un 
lligam al territori. En el cas de les 
destinacions de Costa Barcelona, 
aquests éssers són: la Dona d’Ai-
gua de Santa Susanna; la Llopa 
de Calella; el Ratpenat Gegant 
de Malgrat de Mar; el Jove Pirata 
Dragut de Pineda de Mar; el Peix 
Nicolau de Vilanova i la Geltrú, i 
el Drac Gar i Got de Castelldefels.

El director general de Tu-
risme Octavi Bono ha destacat 

que “el 30% del turisme que ve 
a Catalunya és familiar, xifra que 
arriba al 40% durant els mesos 
d’estiu. Si ens fixem en la des-
pesa, el turisme estranger que va 
viatjar en família a la nostra des-
tinació el 2017 va generar 4.000 
milions d’euros”.

El primer cap de setmana fa-
miliar (20-22 d’abril) estarà cen-
trat en les següents destinacions 
de costa: Blanes, Calella, Calon-

ge-Sant Antoni, Cambrils, Cas-
telldefels, Castell-Platja d‘Aro, El 
Vendrell, Lloret de Mar, Malgrat 
de Mar, Pineda de Mar, Roses, 
Salou, Sant Feliu de Guíxols, 
Sant Pere Pescador, Santa Susan-
na, Torroella de Montgrí-l‘Es-
tartit, Vila-seca-La Pineda Platja 
i Vilanova i la Geltrú. 

El segon cap de setmana (18-
20 de maig) se celebra a les des-
tinacions d’interior i muntanya.

El director de l’ACT, Xavier 
Espasa, ha explicat que “l’Agèn-
cia Catalana de Turisme porta 12 
anys treballant per promocionar 
el turisme familiar a Catalunya 
i tenim un programa específic 
anomenat Vacances en Famí-
lia”. En aquest sentit ha recordat 
com l’ACT “ha estat pionera en 
la recerca i creació d’una certifi-
cació per a destinacions especi-
alment sensibles amb el turisme 
familiar, amb segells d’especia-
lització que garanteixen que la 
destinació disposa d’una oferta 
d’allotjament, restauració i oci 
adaptada a les necessitats de les 
famílies”.

Viatjar a Catalunya acom-
panyat de la família i els fills 
és, juntament amb la tipologia 
de viatjar en parella, la més fre-
qüent. L’any 2017, el 22% dels 19 
milions de turistes estrangers 
que van visitar Catalunya va ser 
famílies amb canalla. Els fran-
cesos i britànics són els mercats 
que més turisme familiar apor-
ten a Catalunya (34%), amb el 
23% i l’11% respectivament. yy

«La primera edició 
tindrà com a temàtica les 

llegendes»
«Participen en aquesta 

iniciativa 24 destinacions de 
costa, interior i muntanya»

«Hi havia setanta empreses i 
una trentena d’entitats» Recinte firal divendres a la tarda. Foto Yoyo Molta aigua i cap visitant durant tot el dissabte. Foto Aj. Tordera
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Els Ratpenats Infernals celebren 20 anys

Calella, ciutat de la imatge 

Jazz-Vermut a la Barretina

MALGRAT DE MAR

Els Ratpenats Infernals estan 
de celebració. Aquest mes de març 
han començat els actes de la cele-
bració del seu 20è aniversari de la 
colla de diables de Malgrat de Mar.

La primera activitat que han 
realitzat ha consistit en un cerca-
vila, un recorregut per diferents 
punts del poble, que s’ha aturat en 
alguns llocs emblemàtics per fer 
una representació de les diferents 
activitats que fan els diables.

Segons ha explicat Sergi 
Fuentes, cap de la colla, “la in-
tenció dels diables es realitzar 

com a mínim un acte cada mes 
fins acabar l’any”. 

Alguns dels actes que tenen 
previstos seran fets només pels 
Ratpenats Infernals, però a la ma-
joria hi col·laboraran colles de dia-
bles d’arreu de Catalunya. Fuentes 
ha dit que la relació entre colles és 
molt agraïda, “sobretot amb les 
colles més properes, de Blanes, Pa-
lafolls o Pineda de Mar”.

Per la realització de tots aquests 
esdeveniments, la colla comptarà 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Malgrat i també amb al-
gunes subvencions que demanaran 
a la Diputació de Barcelona.

Els Ratpenats Infernals es 
divideixen en dos grups orga-
nitzats segons la franja d’edat: la 

secció infantil, amb nens de 8 a 
14 anys, i la secció adulta a partir 
dels 14. Cadascuna de les secci-
ons tenen membres de percussió 
i de diables de foc. 

Entre les dues categories, l’en-
titat compta amb unes 50-60 per-
sones. Hi ha una renovació cons-
tant dels integrants de la colla, ja 
que hi ha noves generacions que 
es van apuntant, i els participants 
més adults marxen per fer front a 
altres responsabilitats.

El 7 d’abril s’ha realitzat una 
trobada de percussió a la que han 
anomenat “XQllonada”. S’ha fet 

una cercavila pel poble de Malgrat 
amb diferents colles de percussió 
de tot Catalunya. La pròxima ac-
tuació serà el 13 de maig, amb uns 
tallers dedicats al públic infantil 
i juvenil, i amb una mascletà que 

serà disparada al migdia.

L’objectiu es que tota la pobla-
ció malgratenca sigui partícep de 
tots aquests actes i celebri amb la 
colla el seu 20é aniversari. yy

CALELLA

Durant el mes d’abril Cale-
lla esdevé punt de trobada dels 
amants del cinema i la fotografia. 
24 Exposicions de fotografia,  la 
projecció de més de 100 curtme-
tratges, i la realització de dos ta-
llers de fotografia... són algunes 
de les propostes que ofereix la 
XIII edició del Festimatge, orga-
nitzat per Foto Film Calella.

Es va inaugurar el 7 d’abril 
amb la projecció d’un videoma-
pping sobre la façana de l’Ajun-
tament, on es va fer la presenta-
ció de totes les activitats que re-
alitzarà el festival fins el proper 
29 d’abril.

És l’únic festival que reuneix 
cinema i fotografia. Agrupa tres 

certàmens que originàriament 
se celebraven per separat: La 
Trobada Internacional de 9,5 
mm, única en tot l’estat i que 
celebra la 45a edició; el Trofeu 
Torretes de Fotografia que es 
fa des de fa 42 anys; i el Trofeu 
Torretes de Curtmetratges, amb 
24 edicions celebrades.

Aquest any, els dos Trofeus 
han tingut un gran èxit parti-
cipatiu. El premi de fotografia 
ha rebut 6171 imatges, i el de 
curtmetratges 1450 curts. Una 
gran majoria de les propostes 
que es presenten durant el fes-
tival provenen de fora del país. 
Per exemple, els participants del 
concurs de fotografia són  de 62 
països diferents. 

Dins de la Trobada Interna-
cional de 9,5 mm es consolida 
la mostra dels treballs realitzats 
amb la tècnica found footage 
pels alumnes de l’Institut Eucli-
des de Pineda de Mar, en què re-
alitzen noves creacions utilitzant 
imatges d’autors desconeguts 
gravades en format 9,5 mm.

Aquest any es manté el carnet 
de fidelitat del Festimatge que es 
va crear la passada edició. S’ofe-
reix de manera gratuïta i serveix 
per incentivar la participació a 
les activitats. Cada vegada que 
s’assisteix a un acte, és segellat. 
Al final del festival, entre totes 
les persones que hagin assistit a 
més de 10 activitats, se sortejarà 
una nit per a dues persones en un 
Vilar Rural.

A banda dels Trofeus de 
Fotografia i de Curtmetratge 
també es convoca el Concurs a 

Instagram que premia la millor 
fotografia relacionada amb l’edi-
ció actual. yy

MALGRAT DE MAR

Els diumenges de març han tin-
gut ritme de jazz a Malgrat de Mar. 
La Barretina ha acollit tres concerts.

LAURA SIMÓ JAZZ TRIO   
Van inaugurar el cicle de 

Jazz amb una  de les grans veus 
del Jazz de l`estat i internaci-

onal. Han sigut moltíssims els 
músics els quals Laura Simó ha 
acompanyat, però cal destacar el 
mític Tete Montoliu o  també el 
gran pianista i compositor Fran-
cesc Burrull. En aquesta ocasió  
acompanyada també d´uns es-
pectaculars i també internacio-
nals músics, Jordi Torrens a la 
guitarra, que ha treballat amb 
músics com Moncho, Dyango i 
Olga Guillot entre molts d`altres,  
i Jorge Sarraute al piano, gran 
músic i compositor, van interpre-
tar els millors estàndards, bossa i 
temes llatins. 

ISMAEL DUEÑAS I MIREIA 
FELIU

 “Cançons pel maig” és un re-

cull de cançons preferides, curio-
sitats, desitjos i cançons boniques 
per a unes trobades on el prota-
gonista seria el plaer de tocar can-
çons en l’elegància i intimitat de 
la veu i el piano. Les cançons, tot 
i el seu origen divers (estàndards, 
cuplets, samba, fados, temes pro-
pis, cançó italiana, pop...) prenen 
aquí un cert caire als duets mítics 
de la cançó melòdica com Núria 
Feliu i Tete Montoliu, Tom Jobim 
i Ellis Regina, Ella Fitzerald i Paul 
Smith, etc.

JOSEP SOTO QUINTET 
Un concert dedicat a la me-

mòria de Roger Blàvia per tancar 
el mes i el cicle.

El grup fa un recorregut pels 
diversos ritmes de llatinoamerica  
amb una personal influència de la 
música mediterrània, el flamenc, 
la bossanova... La seva presència 
en els principals escenaris, com 
el Palau de la Música, Jamboree, 
Luz de Gas de Barcelona  o  les 
actuacions a festivals d’arreu del 
món, els han convertit en un 
Grup de referència, com així ho 
demostren els elogis i premis re-
buts com a millor grup de música 
llatina per la revista All About 
Jazz de EEUU o la nominació 
als premis Grammy. Josep Soto 
(Guitarra i composició) Xavier 
Figuerola (Saxo i Clarinet) Enric 
Carreras (Piano) Cidon Trindade 
(Bateria), Toni Pujol (Baix). yy

«Els diables organitzaran un 
acte cada mes fins acabar 

l’any»
«Han iniciat l’aniversari 
amb la celebració d’un 

passacarrers»

Acte inaugural de l’aniversari. Foto Ratpenats Infernals

Concert de Josep Soto. Foto Yoyo

Una de les moltes exposicions. Foto J.M.Arenaza
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L’alcalde i els tres regidors del PSC. Foto Yoyo

El PSC de Blanes preveu governar el que queda 
de mandat en minoria

BLANES

El batlle, Mario Ros, fa un ba-
lanç positiu dels més de 100 dies 
a l‘Alcaldia i demana a l‘opo-
sició que doni suport als nous 
pressupostos. El PSC té 4 dels 21 
regidors del plenari i ara per ara 
l’únic suport que té és el del regi-
dor del PP, Salvador Tordera, que 
porta una ponència tècnica des 
de fora del govern.

L’alcalde no veu cap indici de 
què algun dels grups de l’oposició 
-7- vulgui entrar a formar govern.

Tot i aquesta clara minoria, el 
PSC no té por i està segur que el 
poble seguirà funcionant.

El PSC va començar gover-
nant amb CiU. Posteriorment 
el PP va assumir una ponència 

tècnica i ERC també va entrar a 
governar. El procés, però, va tren-
car el govern i l’alcalde Miquel 
Lupiáñez va renunciar al càrrec 
en desacord amb el suport dels 
socialistes al 155.

L‘AMPLIACIÓ DELS 
CÀMPINGS I EL POUM

L‘aprovació del nou POUM 
és un dels temes prioritaris del 
mandat. La regidora d‘Urbanis-
me, Pepa Celaya, ha recordat que 
és un tema de “gran complexi-
tat” perquè haurà d‘abordar les 
ampliacions dels càmpings que 
es van fer ara fa 25 anys i que ac-
tualment són il·legals. En aquests 
moments estan recollint tots els 
informes i estan a l‘espera de 
rebre el de l‘ACA per saber si 
dona el vistiplau a incorporar o 
no aquestes ampliacions al nou 
planejament. La previsió és que 
puguin tenir tota la documenta-

ció la tardor vinent per poder-ho 
aprovar provisionalment per ple. 
En aquell moment es veurà com 
queda resolt. La regidora també 
ha recordat que qui ho aprovarà 
definitivament serà la Generali-
tat a través d‘Urbanisme i que la 
voluntat de l‘equip de govern és 
cenyir-se a la legalitat i pensar en 
el bé del poble.

Pel que fa a les multes i a l‘or-
dre de tancament de les ampli-
acions dels càmpings (l‘alcalde 
ja va firmar el decret i va donar 
dos mesos a les empreses per des-
muntar i restituir els espais). Des 
del consistori han explicat que 
estan pendents del que decideixi 
la justícia, ja que les empreses ho 
han portat als tribunals. Segons 
Celaya, “el tancament s‘executa-
rà en el moment que pertoqui”.

PLA DE BARRIS I NOU 
MODEL DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS

Cadascun dels regidors ha 
donat compte de les principals 
actuacions que s‘han fet aquests 
mesos i les que venen prope-

rament. En l‘àmbit social, s‘ha 
destacat per exemple el desallot-
jament dels pisos dels mestres 
de l‘antiga Escola Carles Faust 
que estaven ocupats. El desallot-
jament es va fer aquest mes de 
març i el següent pas serà rehabi-
litar aquests blocs per poder-los 
destinar a casos d‘emergència 
habitacional.

Pel que fa a Urbanisme, des-
taquen les actuacions previstes 
al Pla de Barris a Sa Massaneda 
i S‘Auguer, on s‘inclou la reha-
bilitació de façanes amb un cost 
de 2,4 milions d‘euros, la meitat 
dels quals s‘assumeixen des del 
consistori. Un altre tema im-
portant per a la ciutat serà la 
posada en marxa del nou model 
de recollida de residus, que en-
trarà en funcionament a mitjans 
d’aquest mes. Entre altres can-
vis, comportarà una ampliació 
del porta a porta. yy

«El PSC governa amb 4 dels 
21 regidors del plenari»

«Entre els propers objectius, 
aprovar el pressupost 2018 i 

el nou POUM»

Llibres de Paqui Gallardo. Foto Joan Ferrer

Presentació 
literària

LLORET DE MAR

El proper 19 d’abril a les sis de 
la tarda, es presentaran els llibres 
de l’autora Paqui Gallardo a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament de Lloret.

L’autora compta amb 5 obres 
publicades: els contes per adults 
Ronroneo, i la tetralogia Crónicas 
de una madre, que continua la sè-
rie amb La impotencia de llamarse 
Paqui, Hubo sexo, luego existo i el 
recentment publicat El vicio de la 
ignorancia.

Amb aquestes obres l’autora fa 
una reflexió de la realitat que l’en-

volta amb una mirada retrospec-
tiva sobre la seva vida quotidiana. 
Vol que el lector vegi que la seva 
vida no es tan diferent de la resta.

L’escriptora ha apostat per l’au-
toedició de les seves obres gràcies a 
la plataforma online Mundo Pala-
bras, que facilita la publicació per 
als autors novells.

Va néixer a Jaén, però actual-
ment viu a Lloret de Mar. Guarda 
una especial relació amb Blanes, 
on va viure una temporada, va 
cursar diversos estudis i va parti-
cipar en tasques de voluntariat. yy
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Presenten l’equip que dirigirà La Bella Dolores

Lloret commemora el Dia Mundial de l’Autisme

LLORET DE MAR

Prop d’un centenar de perso-
nes, entre actors i membres del 
cor, actuaran a la nova   versió de 
la sarsuela La Bella Dolores que 
l’Ajuntament de Lloret està im-
pulsant. Es tracta d’una sarsuela 
amb llibret de Joan Baptista Ber-
nat i Esteve Fàbregas, i musicada 
per Melcior Montero.

La Bella Dolores és una es-
tampa vuitcentista de la marina 
mercant de Lloret de Mar, que es 
va estrenar l’any 1944. Després de 
prop de 20 anys de la seva última 
posada en escena, s’ha començat 
a treballar per poder estrenar 
l’obra la propera tardor.

Aquest mes de març s’ha 
presentat l’equip que dirigirà la 
peça. L’actor i director gironí, 
Martí Peraferrer, en serà el di-
rector artístic, i el músic i com-
positor Joan Casas, el director 
musical. L’escenografia anirà a 

càrrec del lloretenc Oriol Gruart.

La Bella Dolores es va estre-

nar el 25 de març de l’any 1944. 
L’any 1999 es va tornar a portar a 
escena sota la direcció artística de 

Josep Bernat i direcció musical de 
Xavier Albertí, i des de llavors no 
s’ha tornat a portar als escenaris. 

Ara, gairebé vint anys després de 
la darrera posada en escena de La 
Bella Dolores, l’Ajuntament de 
Lloret ha engegat motors per tal 
de tornar-la a escenificar.

El regidor de Cultura, Albert 
Robert, s’ha mostrat molt satis-
fet per l’inici del projecte. Robert 
pensa que, “després de vint anys, 
hi ha molts lloretencs que no 
l’han vista mai, sobretot escolars 
de Lloret, i portar-la de nou a l’es-
cenari permet que coneguem les 
nostres arrels i el nostre passat.”

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha tancat l’acte afirmant 
que la posada  en escena de La Be-
lla Dolores representa fer un pas 
més per ajudar a posicionar Llo-
ret en el mapa cultural del país. 
Dulsat, ha posat en valor l’equip 
que participa en aquest projecte, 
tant en la direcció artística com 
musical, com els actors i actrius 
de Lloret que hi prendran part. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit la pri-
mera Fira del Playmobil dedicada 
a la conscienciació sobre el Tras-
torn de l’Espectre Autista orga-
nitzada per l’associació lloretenca 
Pas a Pas amb la col·laboració de 
Riudeclicks. 

Es va celebrar coincidint amb 
la Setmana Santa en commemo-
ració del Dia Internacional de 
Conscienciació de l’Autisme. 

Durant els dos dies que va 
durar es van realitzar diferents 
tallers, diorames, jocs infantils, 
exposicions i estands de col·lecci-
onistes, i fins i tot una xocolatada 
amb un gran èxit participatiu.  

La fira es va celebrar a la Sala 
d’Exposicions de la Biblioteca, 
amb una entrada de preu reduït, 
els beneficis de la qual es van des-
tinar a finançar diferents projec-
tes que té l’associació. 

Pas a Pas està formada sobre-
tot per famílies de Lloret i Blanes 
amb fills que pateixen autisme i 
es va crear al 2017 amb la finalitat 

de treballar per a la seva inclusió 
social i oferir assessorament i su-
port als afectats. 

L’autisme és un trastorn en el 
desenvolupament que es carac-
teritza per tenir dificultats en les 
relacions socials i en la comunica-
ció, i en desordres en la informa-
ció sensorial. La precocitat en la 
detecció i l’atenció, és clau per al 
bon pronòstic i evolució. yy

Participants en el nou projecte de La Bella Dolores. Foto M.A. Comas

Milers de Playmobils i centenars de visitants. Foto M.A. Comas

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols

«La fira es va dedicar al 
trastorn de l’espectre 

autista»

«Es van realitzar diferents 
tallers, exposicions i jocs 

infantils»
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SALUT

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

El Comité Asesor de Vacu-
nas (CAV) de la Asocicia-
ción Española de Pediatría 

(AEP) ha inclòs en les recomana-
cions de vacunació per a 2018 la 
necessitat d’informar i recoma-
nar la vacunació enfront del virus 
del papil·loma també per als nois i 
no només per a les noies com s’ha 
anat fent fins ara.

La vacunació contra el virus del 
papil·loma humà (VPH) ha es-
tat enfocada prioritàriament per 
a la prevenció del càncer de coll 
uterí en la dona. A la fi del segle 
passat es va descobrir que la in-
fecció pel VPH era la causa ne-
cessària per al desenvolupament 
d‘aquest tipus de càncer, que re-
presenta actualment la segona 
causa de càncer en la dona jove. 
La vacuna, en impedir la infecció 
persistent per aquest virus, evita 
el desenvolupament de lesions 
preneoplàsiques produïdes per 
aquest i en última instància, el 
desenvolupament de càncer. La 
població diana de vacunació han 
estat, i continuen essent, les noies 
preadolescents i adolescents entre 
els 11 i els 14 anys d‘edat, preferi-
blement abans que puguin infec-
tar-se pel virus després de l‘inici 
de la seva vida sexual normal. No 
obstant, totes les dones de qualse-
vol edat, i molt especialment les 
dones joves, almenys fins als 26-
30 anys, haurien de beneficiar-se 
d‘aquesta vacunació. Prova d‘ai-
xò, és el gran benefici individual 
i comunitari que han representat 
els programes de vacunació am-
pliats a dones adultes joves, ins-
taurats en alguns països, aconse-
guint una reducció de la càrrega 

global de la malaltia relacionada 
amb la infecció per VPH, tant en 
vacunades com a cohorts no im-
munitzades, gràcies a la immu-
nitat de grup aconseguida amb la 
vacunació que redueix la circula-
ció del virus a la comunitat i per 
tant la seva transmissió. A més les 
vacunes han evitat el desenvolu-
pament d‘altres lesions preneo-
plàsiques anogenitals a la vulva, 
vagina i anus, i de berrugues ge-
nitals a les dones vacunades.

Les dades epidemiològiques ac-
tuals posen de manifest que, en 
el sexe masculí, la càrrega global 
de la malaltia neoplàsica a causa 
del VPH no és gens menysprea-
ble i s‘està incrementant. El paper 
en la transmissió del virus i en la 
capacitat d‘infectar a altres per-
sones és similar en l‘home i en la 
dona. Les berrugues genitals, lesi-
ons benignes produïdes pel VPH, 
afecten per igual a tots dos sexes. 
S‘ha corroborat la relació causal 
entre el VPH i el càncer de penis i 
d‘anus, aquest últim cada vegada 
més prevalent en homes i dones. 
Finalment, es va produint en pa-
ïsos desenvolupats com el nostre, 
tant a Europa com als EUA, un 
increment del nombre de càncers 
de cavitat oral i faringe a causa 
del VPH, amb un clar predomini 
d‘homes més que de dones.

Totes aquestes evidències han 
obligat a replantejar la indicació 
de vacunació enfront de VPH i 
orientar-la a tots dos sexes, ho-
mes i dones, per poder fer front 
tant a la càrrega global de malal-
tia d‘uns i altres com per poder 
incidir d‘una manera més eficient 
en la transmissió de la infecció. 
Alguns països com Austràlia, 
Àustria, Canadà i els EUA ja van 
iniciar fa anys la vacunació en ho-
mes, a més de dones, i estan dis-
ponibles dades concloents sobre 

l‘eficàcia i efectivitat d‘aquestes 
vacunes també en l‘home. Exis-
teixen estudis de cost-efectivitat 
que consideren favorable l‘estra-
tègia de vacunar els adolescents 
d‘ambdós sexes des de la perspec-
tiva de salut pública.

Les vacunes enfront VPH són 
extremadament segures, com 
corrobora el darrer informe de la 
Organització Mundial de la Salut 
del 2017. No s’associen a cap in-
crement de malalties cròniques, 
ni autoimmunes, ni neurològi-
ques, ni a més mortalitat. Les 
reaccions adverses més freqüents 
son el dolor a la zona d’adminis-
tració i molèsties musculars ge-
neralitzades, habitualment lleus, 
ben tolerades i acceptables.

A Espanya, el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS), estableix la 
vacunació sistemàtica enfront 
de VPH en totes les comunitats 
autònomes per totes les nenes a 
l‘edat de 12 anys. Actualment el 
CISNS no estableix cap recoma-
nació de vacunació en homes. 
Per tant, seguir les recomanaci-
ons del CAV de l‘AEP implica, 
ara per ara, que els pares assu-
meixin el cost de la vacunació 
dels seus fills de sexe masculí.

Per al futur necessitem que les 
vacunes disponibles tinguin 
pautes posològiques amb el me-
nor nombre de dosis possible, 
per aconseguir altes cobertures 
de vacunació a menor cost que 
millori la relació cost-efectivi-
tat dels programes de vacuna-
ció facilitant el seu finançament 
públic. Fer front d‘una manera 
efectiva a la càrrega global de la 
malaltia produïda pel virus del 
papil·loma implica necessària-
ment la vacunació d’ambdós, ho-
mes i dones. yy

La vacunació enfront el 
papil·lomavirus, també per 
a nois

SOCIETAT

Concert de David Barrull

1r Concurs de Dansa

Fotògrafa pionera

Artistes de la Casa d’Andalusia amb David Barrull. Foto Aj. Blanes

El teatre es va omplir amb dos dies de dansa. Foto Aj. Blanes

Anna Maria Barnés i els organitzadors de l’acte. Foto Yoyo

La Casa de Andalucía omple 
el Teatre de Blanes amb un 
concert de David Barrull amb 
motiu del Dia d’Andalusia. El 
popular guanyador del concurs 

televisiu La Voz va captivar al 
públic, que també va gaudir de 
les actuacions dels quadres de 
ball i el grup de percussió de la 
Casa de Andalucía. yy

Organitzat per l’Associació de 
Dansa Elancé amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes, l’ob-
jectiu del certamen ha estat fo-
mentar la participació dels jo-
ves estudiants de dansa, i oferir 
l’oportunitat a les escoles amb 

els respectius professors perquè 
poguessin donar a conèixer el 
seu treball. En total, van parti-
cipar 209 ballarins i ballarines 
d’entre 8 i 21 anys, amateurs 
i preprofessionals procedents 
d’11 escoles. yy

El Partit Demòcrata Blanes ha 
aprofitat el Dia de la Dona per 
retre homenatge a Anna Maria 
Barnés, bona part de la seva 
vida dedicada al món de la fo-
tografia. També va ser pionera 

en el món de l’esport femení 
blanenc. Barnés es va mostrar 
molt satisfeta amb aquest ho-
menatge. Hi va assistir la di-
putada de Junts per Catalunya, 
Gemma Geis. yy

Virus papil·loma
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PEIX I MARISC
CELMAR “CA LA CÈLIA” 
C. Mallorca, 71 - 93 761 09 68
MALGRAT DE MAR

EL CEP
C. Ramon Turró, 61 
93 765 25 85 - PALAFOLLS

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

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

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 PUJOL
C. Roger de Flor, 6
93 764 04 22 - TORDERA

CASA ÀUSTRIA
C. Església, 328
93 766 23 82 - CALELLA

CASA FELIU
Ctra. N-II, km 672
93 767 85 52 - STA. SUSANNA

CASA OMS
Ctra. 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 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

DIRECTORI
DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 

972 33 45 00



DIRECTORI -  LA MARINA   23ABRIL DE 2018

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

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

BAR - CAFETERIA, 
PLATS COMBINATS 
I ENTREPANS
ÀGORA
Ptge. Maria Aurèlia Capmany, 19
93 761 46 56 - MALGRAT DE MAR 

ANDREA ISABEL
Urb. la Vall, esc. B
93 767 87 43 - SANTA SUSANNA 

BAVARIA LOUNGE
C. Torrentó de Can Gelat, 2
681 322 299 - SANTA SUSANNA 

BLANC I NEGRE
Pl. Anselm Clavé, 1 937613247 - 
MALGRAT DE MAR

BOCATERIA PASSADA 15
C. Passada, 15
93 765 22 63 - PALAFOLLS

BOWLING GOLF
C. Valldebanador, 1
93 769 49 53 - CALELLA

CAFÈ BOHEMI
C. Desclapers, 12 - 93 765 59 39
MALGRAT DE MAR

CAN COMAS
Pl. Catalunya, 3 - 93 762 15 07
PINEDA DE MAR

CAN XAUBET RESTAURANT
Ctra. N-II, km 669
660 527 722 - PINEDA DE MAR

CAN XENA
C. Església, 314
93 769 06 87 - CALELLA

CUL DE VI RESTAURANT CELLER 
C. Jovara, 2 - 686 298 955
CALELLA

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

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

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 FLORESTA
Av. Ntra. Sra. de la Mercè, 19
930 18 29 00 - PINEDA DE MAR

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

PIZZA CITY
C. de la Justícia, 13
935 13 60 70 - PINEDA 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



24   LA MARINA ABRIL DE 2018ABRIL DE 201824   LA MARINA ESPORTS

Sofia Xuan Zhang en plena competició. Foto cedida pel CTT Calella

CF Tordera 1 - CD Blanes 0. Foto Yoyo

Medalla històrica per a Sofia 
Xuan Zhang

Màxima igualtat

CALELLA

La jugadora del Suris Calella, 
Sofia Xuan Zhang ha participat al 
Campionat d’Europa Sub21 que 
s’ha celebrat a Minsk (Bielorrús-
sia) aconseguint en la prova de 
dobles la primera medalla de la 
història de la delegació espanyola 
en un campionat d’Europa sub-21.

Fent parella amb Ana García 
del Girbau Vic, la palista cale-
llenca va arribar a semifinals, 
després de superar dues rondes i 
derrotar als 1/4 de final la parella 
local formada per les jugadores 
Trigolos i Bogdanova, que eren 
les primeres caps de sèrie, per un 
ajustat 3-2 i 11-9 al cinquè set. En 
semifinals, van perdre amb les 
belgues Lung i Dregraeff tot i que 
van tenir un avantatge de 8 a 4 en 
el definitiu set. 

En la prova individual, va 
caure a la segona fase.

La Sofia ja porta molts anys 
aconseguit títols i bones classifi-
cacions en tot tipus de campionats 
a nivell estatal i internacional:

- Campionat d’Espanya Indivi-
dual Benjamí, Aleví, Infantil, 
Juvenil i Sub23.

- Campiona de la Copa de la Rei-
na (2017)

- 3a en dobles del Campionat 
d’Europa Sub21 (2018)

- 1/4 final mundial junior (2017)
- 5a del Top Europeu Junior 

(2017)
- 1/4 final Campionat d’Europa 

Sub21 (2017)
- Bronze individual, en equips i 

dobles al Campionat d’Europa 
Junior (2016)

- Campiona en dobles de l’Open 
d’Espanya Junior (2015)

- Campiona per equips a l’Open 
de Suècia (2011)

- Campiona per equips a l’Open 
de Bèlgica (2016)

- 5a al World Junior Circuits 
(2016)

- Campiona del Torneig Iberoa-
mericà (2015)

- Campiona de l’Open de Guate-
mala Junior (2015)

- Campiona de l’Open de El Sal-
vador (2015)

- 3a al Top Europeu Cadet (2014)
- 1/4 final Open de Taipeu (2014)
- Internacional amb la selecció es-

tatal absoluta als Campionats del 
Món i Campionats d‘Europa. yy

MARESME

En el món del futbol hi ha 
una dita que diu, “amb entre-
nador nou, victòria segura”. El 
CF Tordera, almenys aquest 8 
d’abril l’ha complert. Josep Ma-
tas “Pai” es feia càrrec de l’equip 
la mateixa setmana que jugaven 
contra el CD Blanes, un dels 
molts equips de la part alta de 
la taula, a l’igual que el conjunt 
torderenc.

En una tarda grisa i plujosa 
el CF Tordera es va imposar per 
1-0 amb gol de Jonatan Rodríguez 
Gómez, aconseguit al minut 67.

Després de 27 jornades, hi 
ha un líder clar, el Quart amb 
57 punts. La lluita la trobem per 
aconseguir el segon lloc, una po-
sició que al final del campionat, 
permet, com a mínim, jugar la 
promoció d’ascens.

Després dels partits del 7-8 
d’abril, entre el segon, Vilarta-
gues amb 51 punts; i el setè, el CD 
Blanes, hi ha 5 punts. El CF Tor-
dera és sisè amb 47 punts i el Ca la 
Guidó, quart, també amb 47.

El CD Malgrat, l’altre equip 
maresmenc del grup 16, és desè 
amb 43 punts. Hi ha diversos 
equips amb un i fins i tot dos par-
tits pendents.

En el grup 4, el CF Calella es 
manté cuer amb 19 punts, des-
prés de 5 victòries, 4 empats i 18 
derrotes.

2A CATALANA 

A la Segona Catalana, grup 1, 
el CD Palafolls és cuer amb 16 
punts després de 3 victòries, 7 
empats i 17 derrotes. yy

ESPORTS

Trail Senyor del Castell

Tercera Cursa Jove 

Raid Internacional de Tordera

El Castell de Palafolls, un dels atractius de la cursa. Foto Yoyo

Participants de totes les edats a la Cursa Jove de Pineda. Foto Yoyo

Èxit de participació al Raid Internacional de Tordera. Foto Yoyo

Palafolls ha acollit el Primer 
Trail Senyor del Castell, una 
prova esportiva que va comptar 
amb la participació de 416 cor-
redors. La prova comptava amb 
dos recorreguts per l’entorn del 
Castell de Palafolls, un de 12 

quilòmetres per als corredors 
més experimentats, i un de 5 
quilòmetres per al públic en 
general. Els guanyadors de la 
prova van ser Pedro López en la 
categoria masculina i Magdale-
na Vicens en la femenina. yy

250 corredors van participar a 
la III Cursa Jove de Pineda or-
ganitzada per l’Ajuntament en 
benefici de l’Obra Social de Sant 
Joan de Déu. La cursa va ser im-
pulsada pels alumnes del Pla de 
Transició al Treball de Pineda 

de Mar, que tenen participació 
activa en totes les fases prèvies 
de l’organització i donen suport 
durant la celebració. L’objectiu 
de la cursa és millorar la capaci-
tat d’organització, l’autoestima 
i els hàbits dels alumnes. yy

Més de cent genets i amazones 
es van donar cita al IX Raid 
Internacional de Tordera que 
va tenir com a punt de concen-
tració el Parc de Prudenci Ber-
trana. Les diferents categories 
comptaven amb un recorregut 

d’entre 160 i 85 quilòmetres di-
vidits en diverses fases. El Raid 
va tenir participants d’arreu 
del món, però l`èxit va ser pels 
nostres genets i amazones que 
es van emportar la victòria en 
moltes de les categories. yy

«El CF Tordera supera al 
Blanes el dia que torna a la 
banqueta torderenca Josep 

Matas “Pai”»
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La Sansi triomfa a la Mitja Marató Costa de 
Barcelona Maresme 

Volta ciclista a Catalunya

Primers classificats de la categoria masculina. Foto Joan Maria Arenaza

Alvaro Hodeg del Quick-Step Floors es va imposar a Calella. Foto J.M. Arenaza

MARESME

Adberrahim El Jaafari (1:07:01) 
i Janeth Becerra (1:20:58), els dos 
corredors del Club La Sansi, gua-
nyadors de la 10a Edició de la Mitja 
Marató Costa de Barcelona Mares-
me. Ells dos també van ser els gua-
nyadors de l’edició del 2016.

El 18 de març, amb una partici-
pació de més de mig miler d’atletes 
i amb una molt bona temperatura, 
es va disputar una edició de la clàs-
sica maresmenca. Prova oficial del 
Gran Premi Challenge Diputació 
de Barcelona i també inclosa dins 
el Circuit Maresmenc de Curses.

El tret de sortida es va  donar a 
les 9.30 h, però un minut abans va 

sortir amb una Handbike l’atleta 
vallesà Jordi Mas.

El guanyador d’aquest 2018 ha 
estat Adherrahim El Jaafari (La 
Sansi) amb un temps de 1.07.01. El 
segon classificat Dmitrijs Serjogins 
(La Sansi) amb un temps de 1.08.29 
i el tercer Ali Benhmbarka amb un 
temps de 1.10.22. El primer català 
classificat ha estat Marc Garcia de 
Corredors.cat, amb un temps de 
1.12.57. El primer atleta local ha es-
tat Issam Mounir, Tricbm. Mounir 
ha entrat en sisena posició amb un 
temps d’1.14.54.

Cal remarcar que en les deu 
edicions de la Mitja Marató Cos-
ta de Barcelona Maresme s’ha 

baixat de l’hora deu minuts.

Pel que fa a les noies, Janeth 
Becerra de La Sansi, tot i els seus 
problemes de salut que de mica 
en mica va superant, s’ha imposat 
amb autoritat. L’atleta de Bolívia 
ha encapçalat tota la cursa impo-
sant-se amb un temps de 1.20.58. 
seguida de Kitja Valtere, 1.27.32 i 
de Jakaterina Sokunova, 1.29.52 les 
tres corredores del club La Sansi.

Tot plegat va començar el dis-
sabte quan a la tarda es va celebrar 
la Fira del Corredor.

La prova va transcórrer arran 
de costa entre Calella, Pineda, 
Malgrat i Santa Susanna. yy

MARESME / SELVA

El ciclista del Movistar Team 
Alejandro Valverde ha guanyat la 
seva tercera Volta a Catalunya, que 
ha finalitzat al tradicional circuit de 
Montjuïc a Barcelona. Aquesta ha 
estat la 98a edició de la Volta amb 
inici, com marca la tradició de les 
set darreres edicions, a Calella i fi-
nal a Barcelona.

La primera etapa va començar 
a Calella enmig d’una gran expec-
tació i es va dirigir cap a Malgrat de 
Mar, Santa Susanna, Blanes, Lloret 
i Tossa. Tot i els intents d’escapada, 
la victòria d’etapa i per tant, primer 
lideratge, es va decidir a l’esprint ja 
de tornada a la ciutat calellenca. 

Aquest any hi havia dues jorna-
des amb final en port d’alta munta-

nya (Vallter 2000 i la Molina). Les 
fortes nevades del mes de març, van 
obligar a escurçar l’etapa de Vallter 
pel risc d’allaus que hi havia. Valver-
de va guanyar dues etapes i conjun-
tament amb la resta de l’equip van 
controlar la situació en tot moment.

Els organitzadors ja treballen en 
la propera edició (2019), i molt espe-
cialment amb la Volta del centenari 
del 2020. Calella té contracte per 
acollir l’inici del 2019. L’alcaldessa 
Montserrat Candini s’ha mostrat 
disposada a negociar amb l’orga-
nització per formar part de l’edició 
del centenari. A un any de les mu-
nicipals (maig del 2019), ERC ha 
demanat a Candini que si s’han de 
negociar grans esdeveniments més 
enllà de l’any 2019, que ho parli amb 
la resta de formacions. yy
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DEL 9 AL 21
XXII CONCURS PINTURA 
RÀPIDA. Biblioteca. Casa Cultura

DIA 12
THE MUSIC MAKERS 
BANDCAMP. Plaça de la Vila. 18 h

DIA 14
FIRA ALIMENTÀRIA I DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 8  - 20.30 h

RUTA INDIANA
Museu del Mar. 10 h (Cast) 
12h (Cat). Preu: 5€ / 2,5€

MARXA NÒRDICA, 10 h

CUENTOS DIMINUTOS
El racó dels contes
Biblioteca. 11.30 h (Cast)

LLIGA DE NATACIÓ
Piscina Municipal.16  - 20 h

UN MUNT DE COLORS
Taller infantil. Can Font. 17 h. 
Català. Preu: 5 €

BON VIATGE
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 6/7€

DIA 15
CERCAVILA - Av. Vidreres. 11 h

DEL 16 AL 19
PETANCA VETERANS
Passeig Marítim. 9-19 h
Torneig Vila de Lloret

DIA 19
ADIÓS A EUROPA
Cinema. Stefan Sweig.
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €

DIA 20
COSTA BRAVA SATGE RUN
Camí de Ronda. 15-18 h

CONCERT: BLOWSOC
Roca d’En Maig. 17 h

CONTE EN ANGLÈS (Conte 
infantil) Bibioteca Municipal. 18 h

DIA 21
MARXA NÒRDICA. 10 h

RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (Cast) 12h 
(Cat). Preu: 5 € / 2,5 €

LA MÀGIA DELS LLIBRES 
Bibioteca Municipal. 11.30 h
EL RACÓ DELS CONTES

UN MUNT DE COLORS
Can Font. 17 h. Català. Preu: 5 €
Taller infantil.

PACTO DE CABALLEROS
II Concert sopar (Tribut Joaquin 
Sabina). Teatre de Lloret.
20.30 h. Preu: 15 €

BALL AMB LA PRINCIPAL DE 
LA BISBAL. Palas Atenea-Hotel 
Guitart. 23 h

DIA 21 I 22
TROBADA HOLA FAMÍLIES
Dia 21: plaça Pere Torrent. Tarda
Dia 22: plaça de la Vila: tallers 
/ pg. J. Verdaguer: rocòdrom-
tirolina

DIA 22
I CURSA SOLIDÀRIA
Passeig de Cúllar 10-13 h
Institut Ramon Coll i Rodés

FESTA DELS TRES TOMBS. 11-14 h
Font Kaikuta, 10.45 h: Sortida de 
genets. Església Parroquial,
11.30 h: Benedicció. Plaça 
Església, 12 h: Cercavila i Sardanes

XIV NIT DE LA CULTURA
LLORETENCA
Teatre de Lloret. 20 h

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI
Fira del llibre i la rosa
17 -18.45 h, lectura de poemes 

intercanvi de llengües
19 h, sardanes. Casa de la Vila 
-plaça de la Vila- pg. Verdaguer. 
10  - 20 h

DIA 26
CINEMA: PINA
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 5€

DEL 26 AL 10
EXPOSICIÓ BATXILLERAT
ARTÍSTIC. En curs. Projectes en 
evolució. Casa Cultura

DIA 27
LA TU CARELLA
Trobada corals - 17 h
Església Parroquial Sant Romà. 

ELS PROTESTANTS
XERRADA. De Josep-Lluís Carod 
Rovira. Club Marina Casinet. 20 h

DEL 27 AL 29
FESTIVAL DE CERVESA 
ARTESANA BIRRASANA
Passeig Marítim-Aparcament Sa 
Caleta. 11-1.30 h

DIES 28 I 29
LLORET CICLING WEEKEND

DIA 28
LLORET BALLA
Dia internacional de la dansa

Teatre de Lloret. 10-18 h

RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (Cast) 12h 
(Cat). Preu: 5€ / 2,5€

MARXA NÒRDICA, 10 h

CANTACONTES (Conte infantil)
A càrrec de David Planas.El racó 
dels contes. Biblioteca. 11.30 h

UN MUNT DE COLORS
Taller infantil. Can Font. 17 h. 
Català. Preu: 5 €

10è ANIVERSARI ASSOCIACIÓ
AMICS DELS BALLS DE SALÓ
Teatre de Lloret. 17 h

DIA 29
GRAN FONDO CICLOTURISTA
www.granfondolloretcostabrava.
com

SARDINADA POPULAR
Barri dels pescadors. 10-13 h

FESTA D’ANDALUSIA
Cercavila.
Camí de l’Àngel. 11-23 h

AMORTAL COMBAT
Dansa Cia. Los Moñekos
Plaça Germinal Ros. 12 h

DE L’1 AL 30
JORNADES GASTRONÒMIQUES 
MES DEL PEIX BLAU

DEL 13 AL 29
EXPOSICIÓ “ETS CULPABLE” de 
Joel Ristol. Sala García-Tornel

DIA 15
XXVII RUTA DE LES ERMITES 
Centre Excursionista de Blanes  
Sortida del passeig de Mar. De 9 
a 14 h

DIA 20
TEATRE: UNA NOCHE DE 
PRIMAVERA SIN SUEÑO

Grup Miratge / Teatre de Blanes
A les 19 h

LLETRAMAJÚSCULA RAMON 
FREIXENET
Presentació del llibre i lectura 
textos de lletraminúscula. Sala 
de Plens de l’Ajuntament. A les 
19.30 h

DIA 21
XXXI CONCURS DE MURALS AL 
CARRER, SANT JORDI 2018
Passeig de la Mestrança i dia 22 
entrega premis, concert de la 
Bandeta / Monument del frare.
De 10 a 13 h.

JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 
De 0-3 anys. Passeig de Mar / 
Banc dels músics. A les 10 h.

VOLADA I TALLER D’ESTELS.
Passeig i platja S’Abanell. De 16 
a 20 h.

TALLER INICIACIÓ SARDANES
Esbart Joaquim Ruyra / passeig 
de Mar. A les 17.30 h

TEATRE REFLEXIONES DEL 
HOMBRE LENGUA
amb Miguel Ángel Rodríguez / 
Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIES 21 I 22
VISITES GUIADES PER A 
FAMÍLIES AL JARDÍ BOTÀNIC 
MARIMURTRA. A les 11.30 h. 
Reserva prèvia al: 972 33 08 26                                                                                                                                               
                                                                                                                                          
DIA 22 
ACTIVITATS INFANTILS SANT 
JORDI. AEiG Pinya de Rosa. Plaça 
Espanya.

DIA 23
FIRA DE SANT JORDI als carrers 
del centre

IV RAM DE MOTS AMB 
CONCERT DE MÚSICA I 
POESIA.
Plaça Verge  Maria, a les 20.30 h

DIA 28
DIA MUNDIAL DE LA DANSA 

Esbart Joaquim Ruyra / Passeig 
Pau Casals. A les 17 h

DIA 1 DE MAIG
PARC D’INFLABLES. Passeig de 
Mar i plaça Dies Feiners

DIA 29
DANSA: PRAISE. Cobosmika.
Teatre de Blanes. A les 19 h

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 9 AL 27
EXPOSICIÓ: Els drets humans 
de les dones, d’Amnistia 
Internacional. Al vestíbul.

DIA 13
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Entre dos banderas, de l’escriptor 
Marcelino Rodrigo. Presentarà el 
llibre el seu fill, Daniel Rodrigo. A 
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 19
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Més que un crim, amb el seu 
autor l’escriptor local Jaume 
Reixach. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 20
ESPECIAL REVETLLA DE SANT 
JORDI

TALLER BOOKTUBERS
per a joves a partir de 12 anys 
amb en Xavier Lluís Chavarria. A 

les 17 h a la Biblioteca Jove.

HORA DEL CONTE
Sant Jordi i la princesa amb 
Pengim Penjam Titelles (a partir 
de 3 anys). A les 18 h a la Sala 
Infantil

1r CERTAMEN LITERARI 
INFANTIL I JUVENIL DE LA 
COSTA BRAVA SUD
Tema: La Pau. Organitza: Centre 
de Recursos Pedagògics. A les 
19h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 23 SANT JORDI
FIRA DEL LLIBRE USAT
(amb el carnet de la Biblioteca et 
podràs endur un llibre provinent 
de donatius). Durant tot el dia, al 
vestíbul de la Biblioteca.

DIA 27
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL
Mentida de Care Santos + Taller 
Booktubers. A les 17 h a la 
Biblioteca Jove.

DEL 23 AL 26
TALLERS ALFIN
Les xarxes socials. De 15 a 16 h.

CLUB DE JOCS DE TAULA PER 
A JOVES
(a partir de 12 anys) i adults, amb 
en David Quesada. Els divendres 
a les 18 h i dissabtes a les 11 h, a 
la Biblioteca Jove.
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DEL 7 AL 29
Calella 
FESTIMATGE 2018: Fotografia, 
Curtmetratges, Cinema 9’5
www.fotofilmcalella.org.

DIA 13
Pineda de Mar
OBRA: EL VOL DE L’HOME 
OCELL; un musical de llegenda, 
dramatúrgia i direcció escènica: 
Joan Gallart. A les 21 h, a la 
Sala Gran del CCR. També es 
representarà els dies 14, 21 i 22.

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

Calella
NIT DE TERROR
21 h, al Museu-Arxiu Municipal 
Josep Codina i Bagué.

Tordera
XERRADA: AMB TU DURANT 
I DESPRÉS DEL CÀNCER 
#mesdelasalut. 19 h a la Biblioteca.

Palafolls
XERRADA AL CASAL DE LA 
DONA, 18 h.

PRESENTACIÓ A LA POBLACIÓ 
DE LA MEMÒRIA ANUAL DE LA 
POLICIA LOCAL. Sala Polivalent 
de la Caserna, 19 h.

XERRADA PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE LES POSSESSIONS, de 
Llucia Ramis. Biblioteca.

DIA 14
Pineda de Mar
FIRA D’ARTESANIA
De 9 h a 21, a la Plaça Espanya.

CONCERT DE SARDANES, amb la 
Cobla Jovenívola de Sabadell.
A les 19 h, a L’Auditori.

TALLER RECUPERACIÓ del nen 
interior. De 10 h a 18 h, al 
c/ Maragall, 19 local.

Santa Susanna
XERRADA DE L’ABAT OLIBA I 
EL NAIXEMENT DE LA NACIÓ 
CATALANA. Ponents: Joan Piña 
Pedemonte i el Monjo Gabriel de 
Montserrat. A les 10 h. 

INAUGURACIÓ DE L’OBRA D’EN 
JAUME FONT. c/ Ponent  - 
c/ Montagut a la 13 h. 

Calella
MERCAT SOLIDARI en benefici de 
la Fundació Hàbitat Solidari.
10  - 20 h, a la plaça de l’Església.

MATINAL INFANTIL DE CINEMA. 
12 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

TALLER DE FOTOGRAFIA “LIGHT 
PAINTING” 16  - 24 h, a l’espai de 
Foto-Film Calella.

CONCERT DINS DEL CICLE DE 
CAMBRA: Arrels, amb Dos de Lis. 
Roser Farré (violí) i Laura Fontanals 
(guitarra). 21 h, a l’Escola Pia.

NIT DE TERROR a les 21 h, al 
Museu-Arxiu Municipal Josep 
Codina i Bagué.

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

DIA 15 
Pineda de Mar
MISSA MENSUAL CANTADA 
per la Coral de La Hermandad del 
Rocío. A les 10 h, a la Capella de 
les Creus.

CONCERTS D’ALUMNES 
I PROFESSORS de l’Escola 
Municipal de Música de Pineda 
de Mar. A les 12 h, al pati de Can 
Comas.

CARXOFADA POPULAR. A les 
13 h, a la plaça de les Mèlies.

TEATRE: FRANKENSTEIN. 
Entrades exhaurides. A les 18 h, a 
l’Auditori.

Santa Susanna
TROBADA DE 600 I MOTOR 
ANTIC. 10 h.
 
Calella
GALA MATINAL DE CINEMA 
LOCAL DEL FESTIMATGE’18. 
11.30 h, a la Sala Mozart.

Tordera
SOL SOLET al Clavé, 18 h.

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

DIA 16
Calella
PROJECCIÓ DE CURTS 
SELECCIONATS PEL TROFEU 
TORRETES DE CURTMETRATGES 
DEL FESTIMATGE’18. Hi haurà 
projeccions tota la setmana.
19 - 20.30 h i 21.30 - 23 h, a la Sala 
Mozart.

Palafolls
LLUCIA RAMIS PRESENTA 
EL SEU DARRER LLIBRE a la 
Biblioteca, 20 h.

DIA 17
Calella
CONCERT DE JAZZ a càrrec del 
grup Blowsoc University del Regne 
Unit. 17 h, a la plaça de l’Església.

Tordera
DIADA ESPORT ESCOLAR 2018

Palafolls
INICI DEL CURS D’INICIACIÓ A 
LES DANSES TRADICIONALS. 
Local de Can Batlle, 19 h

DIA 18
Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: TOTS 

SOM UNA OBRA D’ART. A les 18 
h, a la Biblioteca Poblenou.

Malgrat de Mar
TALLER DE SANT JORDI, a les 
17 h a la Sala de la Biblioteca la 
Cooperativa.

Calella
ACCIÓ FORMATIVA ADREÇADA 
A EMPRESES I EMPRENEDORS: 
Vols ser un instagramer, youtuber 
o blogger professional? Informa’t 
dels requisits legals, 15 - 19 h, a la 
Fàbrica Llobet-Guri.

CONFERÈNCIA: MILEVA MARIC 
I ALBERT EINSTEIN, a càrrec 
del Dr. Jesús Maria Galech. Aula 
d’Extensió Universitària. 18.30 h, al 
Casal l’Amistat.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE UN 
PORT PER QUEDAR-ME. Diari 
d’Alexandros de Joan Rebagliato. 
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

DIA 19
Pineda de Mar
TALLER DE POESIA I TEATRE 
(1a sessió), a càrrec de TeatrArt. 
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 
anys. A les 18 h, a la Biblioteca M. 
Serra i Moret.

CINEFÒRUM LA EDUCACIÓN 
PROHIBIDA (2a part). A les 19 h, 
al Centre Cívic Poblenou.

Malgrat de Mar
TALLER INTRODUCTORI A 
L’ESCULTURA. 10 h. Centre Cívic.

EXHIBICIÓ D’ESCULTURA
Projecte Solidarity Park. 17 h Plaça 
de l’Església.

CONTE
Tomba la tinta i salta el conte a 
càrrec d’Assumpte Mercader.
18 h Centre Cívic

TALLER TEATRE DE CARRER
A càrrec de Pere Hosta. 18.30 h 
Centre Cívic.

TEATRE FORUM 
Jaulas invisibles a càrrec de La 
quarta finestra. 20 h. Centre 
Cultural.

Calella
XERRADA DE NUTRICIÓ
9.30 h, al local d’Oncolliga.

MATINAL DE CINEMA JOVE 
realitzat pels alumnes de l’Institut 
Euclides dins del Festimatge’18. 
10.30 h, a la Fàbrica Llobet-Guri.

XERRADA INFORMATIVA GRUP 
D’AJUDA MÚTUA. Recursos 
de suport per a persones que 
pateixen dependència i per a les 
seves famílies. Per a familiars amb 
Alzheimer i altres demències.
15.15 - 16.30 h, a la Sala de Juntes 
de l’Hospital Sant Jaume.

DIA 20
Pineda de Mar
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
OBRES 2017: Plaça Miró i Terra 
silenciada, a càrrec dels seus  
autors Raimon Miranda i Marta 
Fornieles. A les 20 h, a la Biblioteca 
M. Serra i Moret.

Malgrat de Mar
TALLER INTRODUCTORI A 
L’ESCULTURA. 10 h Centre Cívic.

EXHIBICIÓ D’ESCULTURA. 17 h. 
Plaça de l’Església.

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

CIRC. The CircPàtics a càrrec de El 
circ Petit. 19 h plaça de l’Església.

CINEMA. 120 pulsaciones por 
minuto. 22 h Centre Cultural.

Santa Susanna
VI- BIBLIOTECA. Biblioteca la Vall 
d’Alfatà a les 19.30 h.

Calella
TALLER: FES LA ROSA DE SANT 
JORDI. 18 - 20 h, al Mercat 
Municipal.

2a TEMPORADA DE TROBADES 
D’ÒPERA amb l’òpera Roméo et 
Juliette de Charles Gounod, amb 
els comentaris de Rosa Maria 
Carbonell. 18.30 h, a la Sala 
Mozart.

CICLE GAUDÍ: THE BOOKSHOP
21 h, a la Sala Mozart.

DIA 21
Pineda de Mar
VISITA EL GALEÓ PIRATA, 
TALLER D’ESPASES D’EN 
DRAGUT, TALLER DE 
MAQUILLATGE DE PIRATES I 
FAMILY, JOCS PER A TOTA LA 
FAMÍLIA. Dins de la programació 
Acció “Catalunya, Hola família! 

Durant tot el dia, a plaça Espanya.

RUTA EXPERIENCIAL GUIADA 
al centre històric de Pineda i 
teatralitzada amb la visita del 
Pirata Dragut. De 12 h a 13.30 h.

Malgrat de Mar
PINTADA A L’EXTERIOR 

TALLER INTRODUCTORI A 
L’ESCULTURA. Projecte Solidarity 
Park, a càrrec de Rob MacDonald. 
10 h. Centre Cívic.

CANT CORAL
La banda sonora de la teva vida 
a càrrec de Coral Atzavara. 11 h 
Plaça de l’Església.

EXHIBICIÓ D’ESCULTURA
17 h. Plaça de l’Església.

IX MOSTRA DE COMPOSICIÓ 
AULA CONTRAPUNT
18 h. Auditori de Ca l’Arnau.

Santa Susanna
LABORATORI NATURALISTES. 
Biblioteca la Vall d’Alfatà. 12 h.

Calella
XOCOLATADA. 10 h, a la plaça 
Ròmul Bosch i Alsina.

FESTA HOLI. 11 h, a la plaça 
Ròmul Bosch i Alsina.

XI FIRA DE LLIBRES DE 
SEGONA MÀ I II TROBADA 
D’INTERCANVI DE PUNTS DE 
LLIBRE. 11 - 20 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

HORA DEL CONTE: Per Sant Jordi: 
princeses, dracs, cargols i altres 
animalons. 11.30 h, a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

TALLER DE FOTOGRAFIA. Revelat 
experimental en tècnica LITH, a 
càrrec d’Andrei Farcasanu.
16 - 20 h, a l’espai de Foto-Film 
Calella.
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XIV LECTURA PÚBLICA DE SANT 
JORDI AMB MOTIU DEL 70È  
ANIVERSARI DE LA PUBLICACIÓ 
EL PETIT PRÍNCEP, d’Antoine de 
Saint-Exupéry. 17 h, a la plaça de 
l’Ajuntament.

TALLER DE CUINA “Tastem, 
cuinem i viatgem en família. Japó” 
17 - 19 h, al Museu del Turisme.

SESSIONS DE CINEMA EN 3D 
DEL FESTIMATGE’18. 18 h, a la 
Sala Mozart.

ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE 
DANSA LA FÀBRICA. 19 h, a la 
plaça de l’Ajuntament.

TAULA RODONA SOBRE LES 
DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE 
HOMES I DONES EN EL MÓN 
DEL BÀSQUET. 19 h, a l’Espai 
Mercat.

Palafolls
FIRA MARKET. Manualitats al 
Forum Palatiolo, de 10 h a 20 h

FESTIVAL SINGULARS. Miquel 
Abras i Marta Casanova. Al Casal, 
22:30 h

Fogars de la Selva
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE I 
CONTA CONTES. Museu Pagesia. 
A les 11.15 h.

DIA 22
Pineda de Mar
TALLER DE ROSES DE PAPER, 
TALLER DE CORONES DE 
PRINCESA i Taller de barrets i 
màscares del pirata Dragut. Al 
matí, a la plaça Espanya.

TEATRE FAMILIAR: PETITS 
PRÍNCEPS. A les 18 h, a l’Auditori.

Malgrat de Mar
PRESENTACIÓ LLIBRE 
Flors de Bach: teràpia floral del Dr. 
Bach de Carmen Beltran Boix. 12 
h. Sala de l’Arxiu Municipal.

TALLER DE CIRC
Circ en família a càrrec d’El circ 
Petit. 10 h. Plaça de la Figuera.

EL SR. DE LES BALDUFES
A càrrec de Cía. Penélope y 
Aquiles. 12 h Plaça de la Figuera.

VERMUT LITERARI
La Barretina Vermella
A càrrec de Marta Pérez Sierra 
(poeta), Genís Lleopart (guitarra), 
i Joan Opi (percussió). 13 h. Sala 
Social de la SCiR.

MICROTEATRE
First Round, a càrrec de Las Fritas. 
18 h i 19 h Sala Arxiu Municipal.

ESPECTACLE POÈTIC-MUSICAL
La Barretina Vermella.
DELAFÉ NU, a càrrec de Oscar 
D’Aniello i Rafel Plana. 20 h.
Sala Social de la SCiR

Santa Susanna
DIADA CASTELLERA
Taller de Castellers a l’avinguda del 
Mar alçada Galeries Pins. Taller a 
realitzar per part dels Castellers 
del Maresme Maduixots. 11 h.

ACTUACIÓ DE CASTELLERS 
d’Alt Maresme, Castellers Sagals 
d’Osona i Castellers de Sant Adrià 
del Besòs. 12 h. 

Calella
DESFILADA I EXHIBICIÓ 
CANINA. 10.30 h, a la plaça de 
l’Església.

TALLER DE CUINA “Tastem, 
cuinem i viatgem en família. Itàlia”. 
11  - 13 h, al Museu del Turisme.

CINEMA-COL·LOQUI amb Maria 
Roig sobre el film Baix a mar. La 
vida a Torredembarra als anys 30, 
del Festimatge’18. 12 h, a la Sala 
Mozart.

DIA 23 DIADA DE SANT JORDI
Pineda de Mar

PARADETES A LA PLAÇA MÈLIES

CELEBRA SANT JORDI AMB 
NOSALTRES: teatre, tallers, 
manualitats, a càrrec dels 
alumnes del Cicle Formatiu 
d’Educació Infantil de l’Institut 
Joan Coromines. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

Malgrat de Mar
PARADES DE LLIBRES I ROSES
Tot el dia al barri antic.

SANT JORDI CERCA EL DRAC
De 9 h a 13 h pels carrers de 
Malgrat de Mar. El cavaller dalt del 
seu cavall cerca el drac.

BUSQUEM LA PRINCESA 
VERDADERA. 17:30 h Parc de Can 
Campassol. Gimcana

Santa Susanna
ESPECTACLE DE CARRER “LA 
LLEGENDA DE SANT JORDI” 
Plaça Catalunya. 19 h. 

Calella
FIRA DEL LLIBRE I DE LA ROSA. 
9 - 21 h, a la plaça de l’Església.

Durant tot el dia, als diferents 
establiments associats, 
LLIURAMENT DE PUNTS DE 
LLIBRE. Organitza: Associació 
de Comerciants Calella Centre 
Comercial.

VENDA DE ROSES SOLIDÀRIES. 
Per a encàrrecs i voluntaris 
calella@oncolliga.cat. 9  - 21 h, a la 
plaça de l’Església.

Tordera
FIRA DE SANT JORDI 2018. 
Activitats tot el dia. 

Palafolls
PARADES DE LLIBRES I ROSES, 
RECITAL D’ENRIC CASASSES a la 
Biblioteca de l’Institut (9:45h), 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LA 
COL·LECCIÓ EL PONT DE FERRO, 
El carrer de dalt, a la plaça del 
Teatre. 12:30 h.

DIA 24
Palafolls
XERRADA AMB L’ESCRIPTOR 
LOCAL Lluís Hernández, a la 
Biblioteca, 20 h.

DIA 25
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA 
Indecències, d’Alan Bennett. 
19 h. Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa.

Santa Susanna
LABORATORI NATURALISTES. 
Biblioteca la Vall d’Alfatà. 18 h.

Calella
CONFERÈNCIA: LA DECLARACIÓ 
UNIVERSAL DELS DRETS 
HUMANS (EUROPA SEGLE XX). 

A càrrec del Dr. Andreu Mayayo. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

CONFERÈNCIA “Ocells del nostre 
entorns” a càrrec d’Antoni Abad. 
20 h, a l’Espai Mercat.

DIA 26
Malgrat de Mar
LECTURES ESPECIALS: EL CLUB 
DE LECTURA FÀCIL 
11 h. Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa

Calella
CINECLUB: MANCHESTER 
FRENTE AL MAR. 21 h, a la Sala 
Mozart. 

DIA 27
Pineda de Mar
CENAFORUM BERENAR-SOPAR. 
A les 20 h, al c. Maragall, 19 local.

Santa Susanna
HISTÒRIES DE LLETRES. 
Biblioteca la Vall d’Alfatà. 18 h.

ESPECTACLE MR TRAIN / Cia 
Trukitrek. Local Social. 19.45 h.

Calella
TALLER “DISSENYA EL TEU 
VANO DE MODA” 11 - 13 h, a 
l’Espai Mercat.

CLOENDA DEL TALLER 
“ENSENYEM A BALLAR 
SARDANES” 15 - 17 h, a la plaça 
de l’Església.

GRAN FI DE FESTA DE LA 
SETMANA GRAN DE L’ESPLAI
17.30  - 20.30 h, a la Sala Polivalent 
de la Fàbrica Llobet-Guri.

TALLER ÒPERA-GASTRONOMIA 
de l’Associació Aula d’Extensió 
Universitària de Calella. 19 h, a 
l’Espai Mercat.

CELEBRACIÓ DIA 
INTERNACIONAL DE LA DANSA 
amb la projecció documental 
Five days to dance. 22 h, a la Sala 
Mozart.

DIA 28
Pineda de Mar
6a FIRA D’INTERCANVI DE 
LLIBRES. De 10 h a 14 h, a la 
plaça Catalunya i al Centre Cívic 
Poblenou.
 
JAZZ VERMUT. A les 12h, al pati 
de Can Comas.

Calella
MERCAT DEL COL·LECCIONISME 
DINS DEL FESTIMATGE’18. 10  - 
14 h, a l’Hotel Bernat II.

JOCS D’INFLABLES PER A LA 
MAINADA. 11 - 14 h, a la plaça de 
l’Església.

TALLER DE DANSA EN FAMÍLIA 
a càrrec de Júlia Turró. 11 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la Plaça.

TALLER DE DANSES HINDÚS.
12 h, a la plaça de l’Ajuntament.

REMORS DE SANT JORDI A 
LA BIBLIOTECA, a càrrec dels 
alumnes de l’Oficina de Català.
12 h, al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça.

TALLER DE TRIBAL FUSIÓ: estil 
de ball que combina moviments 
de dansa del ventre amb altres 
estils com les danses urbanes. 
12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament.

JOCS D’INFLABLES PER A LA 
MAINADA. 17 - 20 h, a la plaça de 
l’Església.

XERRADA: Premis, certàmens 
i concursos, una oportunitat de 
formació per als alumnes de 
dansa. 17 h, al Museu del Turisme.

MOSTRA DE FILMS EN FORMAT 
9,5 MM i projecció dels treballs 
realitzats amb found footage pels 
alumnes de l’Institut Euclides dins 
del Festimatge’18. 17 h, a la Sala 
Mozart.

FLAIXOS DE MODA. 18 h, al 
carrer Església.

CANVI D’IMATGE. 18 h, a la plaça 
de l’Església.

CERCAVILA DELS UDOLS DE 
FOC. 19 - 20 h, al carrer Església.

MOSTRA DE DANSA CALELLA 
2018. 20 h, a la Sala Mozart.

CONCERT DINS DEL CICLE DE 
CAMBRA: Serenates per a cordes 
amb l’Orquestra de Cambra 
Harmonia. 21 h, a l’Escola Pia.

Palafolls
L’Escola Municipal de Música i 
Dansa, COMMEMORA EL DIA DE 
LA DONA al Forum Palatiolo, matí

HORA DEL CONTE a la Biblioteca

TEATRE FÒRUM: Jaulas invisibles, 
al MiD, 21 h.

DIA 29
Pineda de Mar
PAELLADA POPULAR
A les 14 h, a la plaça del Carme.
 
Malgrat de Mar
CINEMA. Els fills perduts del 
franquisme. 19 h Centre Cultural.

Calella
24a TROBADA D’AFICIONATS 
AL TRUC. 9.15 -14 h, a la plaça 
d’Espanya.

GALA CLOENDA DEL 
FESTIMATGE’18. 11.30 h, a la Sala 
Mozart.

DESFILADA CENTRAL, 
PASSAREL·LA DE MODA.
21 h, a la Riera Capaspre.
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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

CALELLA
L‘institut públic Bisbe Sivilla de Ca-

lella oferirà el curs 2018-2019 la possibi-
litat d’estudiar el grau superior de Gestió 
d‘Allotjaments Turístics en la modalitat 
de formació dual. Serà el primer centre 

públic de la comarca que ho fa. La for-
mació dual és una modalitat de la FP on 
l‘estudiant també esdevé aprenent (amb 
contracte laboral i sou). La FP dual ha ser-
vit per combatre la desocupació juvenil i 
la manca de personal qualificat. yy

SANTA SUSANNA
Mobimark del grup Merka-

ganga, botiga especialitzada en 
mobles de qualitat a preus sense 
competència, s’ha traslladat a la 
planta superior del Centre Co-
mercial Espai Susanna. Fins ara 
estava a la planta inferior.

Ocupa  una superfície més 
àmplia amb un gran show 
room, perquè es puguin tenir 
experiències reals de com fari-
en les estades.

Hi ha exposició de livings, 
vestidors, estudis i sofàs... yy

Formació dual Mobimark 

Façana del Bisbe Sivilla Una de les moltes habitacions que es poden visitar
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.42 16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.39 20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.29 07.33 07.36 07.39 07.46 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

09.00 09.04 09.07 09.10 09.15 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.59 11.03 11.06 11.10 11.16 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.59 13.03 13.06 13.10 13.16 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.58 15.02 15.05 15.09 15.15 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.59 17.03 17.06 17.09 17.15 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.59 19.03 19.06 19.09 19.15 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.56 21.00 21.03 21.06 21.12 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

R1 RG1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT MATARÓ - BLANES/FIGUERES

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

TORDERA (SERVEI DIÜRN) - MALGRAT DE MAR

CALELLA - PINEDA DE MAR   

TORDERA MALGRAT DE MAR

Farmàcia VENDRELL 
C. Ral, 84 bis.  
Tel: 93 764 06 55
Farmàcia DE TIBURCIO 
C. Romero de Torres, 3-5
Tel: 93 764 21 41
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 93 764 09 92
Farmàcia MATEOS 
C. Emili Vendrell, 6
Tel: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C. Amadeu Vives, 20
Tel: 93 765 08 75

Farmàcia VON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VILADEVALL
C. Carme, 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JUAN
Pge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia BUÑOL
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia LLANSÓ
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

CALELLA MALGRAT

PALAFOLLS

TORDERA

PINEDA DE MAR

SANTA SUSANNA

 1 FARMÀCIA ÁNGEL 
       M. MELA JAMBRINA 

C. Balmes
 2 CAPRABO

C. Sant Joan
 3 FRANKFURT LA RIERA

Riera Capaspre
 4 CAPRABO

C. Turisme
 5 CREU GROGA

C. Sant Jaume
 6 EL TALL

C. Església

 1 FARMÀCIA CARLOS 
       JUAN PEÑA

C. Joan Maragall
 2 FARMÀCIA ENRIQUE 
       TORRUELLA

C. Girona
 3 PASTISSERIA GUTIÉRREZ

C. del Carme
 4 CAPRABO

Av. del Carme
 5 REST. ESTANY

C. de l’Estany
 6 XALOC MALGRAT

C. del Mar

 1 BENZINERA GALP 
Ctra. Accés Costa Brava

 2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava

 3 BAR EL CAFÈ DE 
       PALAFOLLS

C. Francesc Macià

 4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

 5 OUTLET PERFUMS
C. Major

 1 MILAR TORDERA 
Camí Ral

 2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

 3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

 4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

 1 BENZINERA EVOLUTION
N-II

 2 CAPRABO
Pl. Espanya

 3 XALOC PINEDA
C. Dr. Bartomeu

 4 FARMÀCIA ELDA LLOBET      
        ALONSO

Av. Mediterrani
 5 FRANKFURT LA RIERA

Av. de la Hispanitat
 6 FARMÀCIA F. COSTA 
       PERICH

Pl. de les Mèlies

 1 AJUNTAMENT 
Pl. Catalunya

 2 CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km 673

CALELLA

Farmàcia PLANAS 
C. Església, 360
Tel: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel: 93 769 47 54
Farmàcia MELA 
C. Balmes, 151
Tel: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS 
C. Bruguera, 226
Tel: 93 769 11 70
Farmàcia NOÈ
C. Església, 116
Tel: 93 769 07 91
Farmàcia COLÓN
C. Jubara, 11, 08370, Calella
Tel: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA 
C. Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA 
C. de Mar, 14 A
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 ESQUEU
C. Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

PINEDA

Abril

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

1
2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

1
2
3
4

3
4

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
Dimecres

BADIA

VIVAS 

NOÈ / SETO

NOÈ 

PLANAS 

CASTELLS 

NOGUERA 

MELA 

ALBA

VIVAS / COSTA

VIVAS / COSTA

VIVAS

MIR

SETO

FRANCITORRA

NOÈ 

PLANAS / BADIA

PLANAS / ESQUEU

CASTELLS 

NOGUERA / BADIA

MELA

TIBRUCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MARCOVAL
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO

Congelador Seminou
Glass - Top de + Fred model 
Nevada 200 (665 x 705 x 875).
Preu: 250 €. Tel. 606 368 643

Taula mescles 48 canals.
Amb la seva font d‘alimentació, 
pach per connectar al PC. 250 €
Tel. 666 357 832

Vitrina expositora
Amb fred. Seminova. 
Frost-Trol Onega PVRTZ18 (1.930 x 
1.140 x 1.240). Preu: 1.600 €. 
Tel. 606 368 643

Venc Scooter Peugeot Sate-
lis 125 cc. Seminova, poc us, no-
mes 9.000 Km, any 2007 estat im-
pecable, entrego amb canvi de 
nom inclòs. Preu: 1.400 €
Contacte: Abel. Tel. 609 641 995

Venc Wii
Wii en perfecte estat, amb dos 
comandaments amb funda + U 
Draw i 11 jocs 150 €. 
Contacte: 661 1412 49 (tarda)

 COMPRA VENDA PARTICULARS: Gratuït (dues publicacions) /  IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 € /  SERVEIS PROFESSIONALS (Autònoms): 10 €

Contractació exclusivament  a Ràdio Marina de 9.00 a 13.00 h o per correu a  publicitat@radiomarina.com

ANUNCIS PER PARAULES

VIVAS

LLOBET



PRÒXIMA EDICIÓ: 12 JULIOLPRÒXIMA EDICIÓ: 9 MAIG

ENTREVISTA A AURORA MANCEBO  (OFEREIX EL SERVEI D’ONCOESTÈTICA A LES PERSONES QUE PATEIXEN UN CÀNCER)

“El servei d’oncoestètica no curarà un càncer, però els 
ajudarà a afrontar-lo més segurs, positius i relaxats”

Aurora Mancebo ofereix el servei d’oncoestètica als afectats per un càncer. Foto: Almudena Montaño

Ensenya a maquillar-se i hidratar la pell. Foto: Oncolliga Calella. Tallers de maquillatge en grup. Foto: Oncolliga Calella. Per Sant Jordi, vendran roses com l’any passat. Foto: Oncolliga Calella.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Molts estudis avalen que l’estat 
d’ànim influeix en la recupera-
ció d’una malaltia. A l’entitat 
Oncolliga de Calella hi estan 
totalment convençuts, per això 
ofereixen el servei d’oncoestètica 
per a les persones que pateixen 
un càncer i volen dissimular els 
efectes externs dels tractaments 
de quimioteràpia. Saben que l’ac-
titud positiva no serà la que els 
curarà, necessitaran dels tracta-
ments, però creuen fermament 
que si es troben guapos estaran 
més alegres, tranquils i segurs de 
sí mateixos. Aurora Mancebo és 
l’encarregada d’oferir a l’Oncolli-
ga de Calella el servei d’oncoes-
tètica personalitzat i els tallers 
grupals d’assessoria cosmètica. 
Aquesta tasca la combina amb 
la seva feina de dependenta. Tot 
i que es considera tímida, sap es-
coltar molt bé i, segurament per 
això té tant d’èxit entre les per-
sones que acudeixen a ella a de-
manar-li consells d’estètica quan 
estan travessant un moment dur 
com patir un càncer.

Què ofereix al servei d’oncoes-
tètica?
És un servei d’estètica completa-
ment personalitzat que consisteix 
en donar assessorament als paci-
ents durant el procés d’un càncer. 
Reviso les necessitats de la pell 
i els assessoro dels tractaments 
i productes que els calen segons 
cada persona. També els explico 
alguns trucs per tal de millorar la 
imatge i no fer mala cara.

Per tornar a estar guapos, vaja!
Exacte, per estar guapos!

Tenen algun denominador en 
comú les pells de les persones 
que estan realitzant quimiote-
ràpia?
Les necessitats de la pell canvien 
quan s’està passant per un trac-
tament per combatre el càncer. 
Normalment, hi ha molta des-
hidratació, s’asseca la pell i es 

transforma en una pell apaga-
da. Depenent de la localització 
del càncer, la tonalitat de la cara 
també canvia, i a vegades surten 
vermellors. 

Quins són els primers consells 
que els dona?
Els va molt bé fer-se una neteja 
facial i, sobretot, tractaments 
hidratants. Després, seguim 
amb el maquillatge, que serà di-
ferent per a les persones que es-
tan acostumades a maquillar-se 
molt i les que prefereixen sem-
blar més naturals.

Què més?
A moltes els cau el pèl de les 
celles, llavors els explico com po-
den simular unes celles amb lla-
pis maquilladors i ombres. Els hi 
faig jo i després elles ho proven. 
La idea és que aprenguin per-
què puguin fer-s’ho soles a casa. 
Però, si un cop a casa tenen algu-
na pregunta, em poden trucar i 
els aclareixo els dubtes.

Recomana a tothom que es pin-
ti les celles si els hi cau el pèl?
És una decisió molt personal, 
cada persona és diferent, però 
sense celles la fisonomia de la 
cara canvia per complet, i la gent 
vol estar com abans de tenir el 
càncer, com sempre, elles matei-
xes ho reclamen i, per això, vo-
len aprendre a fer-s’ho. 

Quan et donen la notícia que 
pateixes un càncer sembla que 
la prioritat hauria de ser el 
tema mèdic i que l’estètica pas-
sés a segon terme... és així?
Bé, moltes vegades és paral·lel. 
Hi ha gent a qui l’aspecte exte-
rior no li preocupa gaire, però 
n’hi ha d’altres que tenen molta 
cura de la seva imatge. Alguns, 
quan el metge els diu que se’ls 
cauran els cabells, ràpidament 
es compren una perruca i bus-
quen el servei d’oncoestètica 
per aprendre a pintar-se les 
celles per estar preparats per 
quan els caiguin.

S’ha apuntat algun home al vos-
tre servei?
No, cap.

Per què?
A l’Oncolliga normalment són 
tot dones, i alguna vegada que 
algun home ha passat pel local 
se sent una mica sol amb tantes 
dones i no torna. Crec que en 
aquests casos les dones fan més 
pinya que els homes. Sí que hi ha 
alguns col·laboradors que ajuden 
a l’Oncolliga quan els necessiten.

Maquillar-se potser no seria ne-
cessari, però les cremes hidra-
tants els anirien bé als homes?
Els homes també podrien venir 
perquè els recomani alguna cre-
ma hidratant, tractaments facials 
i neteja, no tant pel maquillatge, 
perquè els homes no es maqui-
llen. Tampoc acostumen a po-
sar-se perruca els homes ni mo-
cadors, es queden rapats i ja està. 
Els recomanaria hidratació a la 
cara i al cos.

Les seves pacients s’alegren de 
fer millor cara quan es veuen 
maquillades? 
Sí, són molt agraïdes; al ser un 
servei personalitzat que es fa in-
dividualment es crea una relació 
molt íntima. Si algú es veu gua-
po, és molt agraït!

Així que si estan maquillades i 
guapes es milloren els ànims de 
les dones que pateixen càncer?
Sí, les ajuda molt. El servei d’on-
coestètica no curarà un càncer, 
però els ajudarà a afrontar-lo 
més segurs, positius i relaxats. Si 
se senten millor, troben solucions 
on abans només veien problemes. 
Però això li passa a tothom, no 
només a la gent que està patint 
una malaltia, sinó a qualsevol 
persona: si estàs bé emocional-
ment, tot és molt més fàcil. 

També tindran menys pors?
La veritat és que la majoria de la 
gent quan arriba aquí té insegu-
retats, por, perquè no saben què 
trobaran al llarg de la malaltia. Jo 
intento que la por se’n vagi.

Has hagut de fer de psicòloga al-
guna vegada?
Sí, i tant! Però no només quan faig 
el servei d’oncoestètica, també si 
faig un taller d’estètica obert a tot 
el públic. Es crea una relació que 
va més enllà de l’estrictament es-
tètic. El càncer és un tema delicat 
i sempre m’expliquen cosetes... I 
jo les escolto amb atenció.

Els oncòlegs recomanen als pa-
cients l’oncoestètica?
A l’hospital els aconsellen que 
vagin a l’Oncolliga perquè els ex-
pliquin els serveis que s’ofereixen; 
tots són molt importants. A més 
del d’oncoestètica, també ofe-
reixen el servei de perruqueria, 
psicooncòloga, nutricionista i 
activitats físiques com el ioga i 
el pilates, així com les activitats 
obertes a tothom: xerrades, mar-
xes solidàries i venda de roses per 
Sant Jordi, entre d’altres. yy


