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Sant Jordi

Sant Jordi a Pineda de Mar. Foto YoyoFira Sant Jordi Tordera. Foto Yoyo

Les poblacions del Maresme, 
com les de la resta de Catalu-
nya, han viscut un Sant Jordi fes-
tiu i reivindicatiu, amb el record 
als presos polítics i exiliats. El 23 
d’abril i dies previs hi va haver 
presentació de llibres, revetlles a 
les biblioteques, fires del llibre i 
de la rosa... Pàg. 18 i 23

CULTURA - Pàg. 3

JOAN JOSEP THARRATS
SALUT - Pàg. 4

MES DE LA SALUT
Malgrat de Mar celebra aquest 
maig el mes de Salut amb 
un gran nombre d’activitats: 
xerrades, tallers, caminades...

L’Ajuntament de Pineda de Mar i la Fundació Tharrats 
d’Art Gràfic commemoren el centenari del naixement 
de l’artista Joan Josep Tharrats. Han previst un 
ampli programa d’activitats amb l’objectiu de retre 
homenatge a la seva figura i obra.

4t aniversari

Els Maduixots a Santa Susanna. Foto Yoyo

Els Castellers de l’Alt Maresme han celebrat a Santa Susanna el seu quart 
aniversari. La seva actuació va coincidir amb el cap de setmana dedi-
cat al turisme familiar. Els Maduixots han estat aquest hivern a Sevilla 
fent tallers de castells en centres de secundària, una experiència més, 
en la seva fins ara curta però intensa història. Més informació a la pàgina 9

Festimatge 2018

Premis Ciutat 
de Calella

Col·lecció guanyadora del Trofeu de l’Ajuntament, autor Andreu Noguero

M. Candini, els guardonats, les pubilles i els hereus. Foto J.M. Arenaza

Calella ha celebrat aquest abril un 
nou festival de la imatge: cinema i 
fotografia. 455 fotògrafs han parti-
cipat al Trofeu Torretes de fotogra-
fia i 1.450 directors ho han fet al 
Trofeu Torretes de curtmetratges. 
S’han pogut veure 24 exposicions, 
moltes d’elles d’autoria col·lecti-
va. També hi ha hagut la tradicio-
nal trobada de cinema 9,5 mm. El 
festival va començar el 7 d’abril i 
va finalitzar el dia 29. La majoria 
d’exposicions s’han pogut visitar a 
la Fàbrica Llobet-Guri. Pàg. 18

La Cooperativa l’Amistat s’ha em-
portat el premi de les entitats i Jo-
sep Maria Lloveras, l’individu-
al, dels Premis Ciutat de Calella 
2018. Els guardons, que es van 
lliurar el Primer de Maig, es deci-
deixen per votació popular. Pàg. 6
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Neix un nou Cicle a Palafolls

De la Carmela actuarà el dia 20

PALAFOLLS

 Cada diumenge del mes de 
maig, Palafolls gaudeix del MI-
NIMAL, un nou festival que neix 
amb voluntat de portar les músi-
ques del món a l’Alt Maresme. Un 
cicle que té unes característiques 
molt especials. Quatre concerts 
acústics, en llocs singulars del 
poble i amb un aforament de tant 
sols 50 espectadors.

MINIMAL crea un nou esce-
nari per tots aquests que volen gau-
dir de les músiques del món en un 
ambient íntim i proper, però amb 
uns músics de contrastada qualitat.

Lídia Pujol, juntament amb Pau 

Figueres, han inaugurat el cicle a la 
Fusteria Matas, al centre del poble. 
Enmig de les fustes i les màquines, 
van oferir Tretze maneres de cantar 
les quaranta o Farem la revolució i 
la tornarem a fer. Cançons reivin-
dicatives amb un personatge que fa 
moltes preguntes.

Sendarena és una ballarina i 
tres músics, que ens apropen les 
músiques de les danses tradicio-
nals i gitanes de Pèrsia, de la Medi-
terrània Oriental, de l’Afganistan o 
del Rajastan indi. Míriam Encinas, 
Alexandre Guitart i Josafath Larios 
acompanyaran les evolucions de la 
ballarina Banyari. Serà el dia 13 al 
Local Social de Sant Genís.

Daniel Felices, guitarrista i can-
tant del grup D’Callaos, i la can-
tant Queralt Lahoz, formen De la 
Carmela. El bolero, el flamenc, el 
son, el tango i cançons d’autors tan 

emblemàtics com Mercedes Sosa, 
Diego Cigala, Manuel de Molina 
o Toni Zanet, són interpretades de 
forma propera i plena d’emocions 
per aquests dos músics amb una 
actuació plena de complicitats. Al 
Casal de la Dona, el dia 20.

La cirereta la posaran, el dia 29, 
al Molí d’en Puigvert, Mario Mas, 
guitarrista de Sílvia Pérez Cruz o 
Paco Ibáñez, entre altres, i Ale-
xandru Bublitchi, el violinista que 
acompanyava a Leonar Cohen a les 
seves actuacions. Música andalusi-
na, romanços russos, tarantas, se-
guiriyas i soleares amb aquests dos 
virtuosos de la guitarra i el violí. 
El festival es tancarà amb una sor-
presa, per això, però caldrà ser-hi. yy

Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

«S’han previst quatre 
concerts en llocs singulars 
amb una capacitat per a 50 

persones»

«Va començar el dia 6 i 
continuarà el 13, 20 i 27 
d’aquest mes de maig»

L’Editorial
Turisme

Fa més de 60 anys que el turisme va arribar a les nostres comar-
ques per canviar-les totalment.

Aquells primers turistes van despertar l’esperit emprenedor dels 
més agosarats que van començar a muntar pensions, hotels i càm-
pings, atiats per la demanda dels tour operadors.  

Sense massa planificació, guiats per l’afany de millorar, van co-
mençar a florir establiments amb noms mítics de Florida o Hawaii.

Després de 60 anys, els nostres pobles han multiplicat per 5 o per 
10 la seva població i també han tingut ocasió d’experimentar els 
aspectes més negatius del turisme. La necessitat de recórrer al “low 
cost” dels establiments menys preparats, ha portat danys col·late-
rals no desitjats.

Ara, que ja hem vist com el tsunami humà del turisme pot arra-
sar les nostres costums i cultura, és hora de fer el necessari per es-
quivar els aspectes més negatius del turisme, com l’abús d’alcohol 
i els aldarulls nocturns, per afavorir el turisme més tranquil i a la 
vegada més productiu.

És per això que les iniciatives a favor del turisme familiar han de 
ser aplaudides i benvingudes. Calen molts més passos en aquest 
sentit per consolidar el canvi del model del nostre turisme que la 
societat necessita per refer-se. yy
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Presentació dels actes del Centenari a Barcelona. Foto Aj. Pineda

PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda 
de Mar i la Fundació Tharrats 
d’Art Gràfic commemoren el 
centenari del naixement de l’ar-
tista Joan Josep Tharrats, amb 
un ampli programa d’activitats 
on es retrà homenatge a la seva 
figura i obra.

Joan Josep Tharrats i Vidal 
(Girona, 1918 – Barcelona 2001) 
ha estat un dels artistes d’avant-
guarda més importants del nos-
tre país. L’any 1989 va exposar 
per primer cop a la Sala Muni-
cipal de Pineda de Mar, moment 
en què va iniciar una intensa re-
lació amb aquesta població. 

Dos anys després, gràcies a 
l’aportació de tota la seva obra 
gràfica i de més de cinc-centes 
peces de la seva col·lecció par-
ticular, es va crear la Fundació 
Tharrats d’Art Gràfic, que s’en-
carrega de mantenir el seu lle-
gat. Enguany es compleixen cent 
anys del naixement de l’artista. 
Per aquest motiu s’ha volgut ce-
lebrar aquesta efemèride amb 
l’objectiu de ressituar el seu nom 
en el panorama cultural català.

El programa del Centenari 
Tharrats es va presentar el dia 23 

d’abril dins de la Fira Interna-
cional del Llibre d’Artista i Edi-
ció Contemporani (Arts Libris), 
a la Sala d’actes de l’Arts Santa 
Mònica de Barcelona. L’acte va 
comptar amb la intervenció de 
diverses personalitats com ara 
l’alcalde de Pineda Xavier Amor 
o el fill de l’artista, Joan Tharrats.

EXPOSICIONS

El programa compta amb tres 
exposicions, que es podran veure 
a la Fundació Tharrats de Pineda 
de Mar: 

-“Les arts del llibre amb Thar-
rats i Dau al set”, del 28 d’abril al 
10 de juny: Alumnes de l’Escola 
Superior de disseny i Art “Llot-
ja” han desenvolupat un projec-
te a partir de les publicacions de 
la revista Dau al Set, combinant 
les tècniques de gravat, litogra-
fia, serigrafia i tipografia. També 
s’hi podran trobar bona part dels 
exemplars de la revista.

-“Tharrats, Cosmos i Art grà-
fic” del 23 de juny al 7 d’octubre: 
L’exposició partirà d’una selecció 
dels propis fons d’obra gràfica de 

la Fundació Tharrats, on es mos-
trarà l’interès que l’artista va ma-
nifestar per tot allò que envoltava 
l’observació de l’univers i dels 
seus misteris: els astres, la cièn-
cia, l’astronàutica, etc.

-L’exposició central “Univers 
Tharrats” del 24 de novembre al 
3 de març del 2019: La mostra 
transmetrà una visió renovada 
més enllà del Tharrats que conei-
xem. La seva obra es pot estruc-
turar en quatre grans apartats: 
Artista plàstic, dissenyador grà-
fic, escriptor, i emprenedor cultu-

ral. L’objectiu és fer comprendre 
al visitant les múltiples facetes 
creatives de l’artista.

Aquestes exposicions es com-
plementaran amb diverses con-
ferències o col·loquis entre les 
quals destaquen “Entre la ciència 
i l’art: el llegat del telescopi Hub-
ble” o “Joan Josep Tharrats: l’ar-
tista, el dissenyador gràfic, l’es-
criptor i l’emprenedor cultural”.

Altres activitats relacionades 
amb el Centenari seran un con-
cert de jazz a l’Auditori de Pineda 
homenatjant la figura de Thar-
rats; la segona edició de la mostra 
de creació al carrer “Pineda Mar 
de flors” que tindrà l’artista com a 
tema, i la realització d’una escul-
tura de ferro a mans del pintor i 
escultor Agustí Penadès.

L’acte de presentació dels 
actes a Pineda de Mar es va ce-
lebrar el 28 d’abril a la Fundació 
Tharrats d’Art Gràfic, donant 
inici a la primera de les tres ex-
posicions. yy

Centenari Joan Josep Tharrats 

«Hi haurà tres exposicions 
relacionades amb la figura i 

obra de Joan Josep Tharrats»
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PINEDA  DE MAR

El govern municipal de Pineda 
de Mar ha presentat aquest mes 
d’abril una nova edició de la cam-
panya “El civisme ets tu!” amb el 
lema “Fica-t’ho al cap!” per sensi-
bilitzar i conscienciar la ciutada-
nia de la importància de mantenir 
i respectar  l’entorn urbà.

El cartell d’aquesta nova edi-
ció té com a protagonista un 
senyor d’edat avançada amb di-
versos barrets que simbolitzen 
tot allò que cal “ficar-se al cap”, 
com ara la recollida de mobles, 
la recollida selectiva o la pràctica 
de grafits en llocs no autoritzats. 
Un dels barrets està sense espe-
cificar, un fet que li permet en-
globar tots aquells aspectes que 
també són importants per una 
bona convivència.

L’objectiu és aconseguir un 
poble més net i sostenible per 
millorar, la convivència ciuta-
dana. Silvia Biosca, regidora de 
Presidència i Comunicació, ha 
explicat que en aquesta prime-
ra fase “es vol informar a la po-
blació del canvi que hi ha hagut 
recentment en l’Ordenança Mu-
nicipal, sobretot pel que fa a la 
tinença d’animals domèstics”. 

Aquesta nova normativa de-
termina l’obligatorietat de portar 
bosses per la recollida d’excre-
ments així com també una am-
polla d’aigua. Com a incentiu, 
l’Ajuntament de Pineda regala 
un pack amb una ampolla plega-
ble i un dispensador per a bosses 
a totes les persones propietàries 
d’animals de companyia censats 
al municipi.

Un altre dels aspectes sobre 
els animals de companyia que 
més preocupa al govern munici-
pal és els atacs a infants que hi 
ha hagut a causa de gossos que 
anaven deslligats. Molts d’ells ni 
tan sols eren de races perilloses. 
Del gener al març, la Policia Lo-

cal de Pineda de Mar ha tramitat 
222 denúncies relacionades amb 
animals de companyia.

La idea d’aquesta campanya 
és transmetre les normes bàsi-
ques de convivència social i do-
nar a conèixer la informació de 
com fer-ho bé. 

La fase informativa finalit-
zarà a finals del mes de maig. 
Després es considerarà que la 
població ja ha de conèixer la 
nova normativa i es procedirà a 
aplicar les sancions respectives.

Aquestes darreres setmanes 
s’han pogut veure pels carrers 
de Pineda uns agents cívics, fent 
les explicacions, donant consells 
i responent a les preguntes dels 
ciutadans. L’objectiu, millorar 
entre tots Pineda. yy

MALGRAT DE MAR

La Regidoria de Salut Comu-
nitària de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar organitza durant el mes 
de maig el Mes de la Salut amb 
l’objectiu de promoure la informa-
ció, la prevenció i els bons hàbits 
perquè la ciutadania pugui gaudir 
d’una bona salut.

El Mes de la Salut va arrencar 
amb un acte a la Sala de Plens a 
càrrec del cap clínic de la Unitat 
de Parkinson de l’Hospital Sant 
Pau de Barcelona, el doctor Ale-
xandre Gironell; la delegada de 
l’Associació Celíacs de Catalu-
nya a Malgrat de Mar, Georgina 
Girons; el director mèdic de la 
Comunitat Terapèutica del Ma-
resme, el doctor Guillem Homet, 
i la metgessa especialista familiar 
i comunitària i director de l‘Àrea 
Bàsica de Salut Malgrat-Palafolls, 
la doctora Montserrat Tejedor. 

El regidor de Salut Comuni-
tària, Jofre Serret, ha destacat que 
aquesta iniciativa, “que és pionera 
a Malgrat de Mar, respon a la vo-
luntat de sensibilitzar la ciutada-
nia en la necessitat de tenir cura 
de la salut amb formació i hàbits 
saludables. La prevenció en salut 
es tradueix en una disminució de 
les malalties i en una millor quali-
tat de vida“.

Jofre Serret ha explicat que 
s‘ha triat el mes de maig perquè se 

celebren un gran nombre de dies 
mundials relacionats amb la salut 
com el dels celíacs, sense tabac, 
la salut de les dones, entre molts 
d’altres.  A més, de les activitats 
obertes a tota la ciutadania, la Re-
gidoria de Salut Comunitària or-
ganitza activitats específiques en 
matèria de salut amb els alumnes 
de l’Escola Municipal d’Adults i el 
Centre d’Atenció Primària.

 
PROGRAMA D’ACTES:
  
11 de maig 
L’hora del conte: “Descobrint 
l’Estel” a càrrec d’Associació 
positiva. 18 h a la Biblioteca la 
Cooperativa.

12 de maig 
Dona cançó presenta l’espectacle 
“A cor obert” a càrrec de Descabe-
lladas: dona teatre i salut. 18 h al 
Centre Cultural.
 
16 de maig
Xerrada “Hidratació per a perso-
nes grans” a càrrec de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 15.30 
h a l’Escola Municipal d’Adults 
(Cases dels Mestres).

22 de maig 
Taller “Tenim un comensal Free 
Gluten a taula” adreçat a treba-
lladors de la restauració (Cal ins-
cripció prèvia*). 18 h a la Cuina 
de l’Escola Marià Cubí.

 23 i 24 de maig 
Curs “Manipulació d’Aliments i 
Al·lèrgens Alimentaris” adreçat 
a persones en situació d’atur o de 
recerca d’una millora de feina. 
(Cal inscripció prèvia*). De 9.30 
h a 12.30 h a l’Escola d’Adults
 
24 de maig 
Xerrada “Maneig de l’estrès i 
l’ansietat” a càrrec de Creu Roja. 
15.30 h a la Sala Polivalent de 
l’Escola  Municipal d’Adults.
 
25 de maig 
Xerrada “El cervell es fa gran: 
normalitat i malaltia (Alzheimer, 
Parkinson...)” a càrrec del doctor 
Alexandre Gironell, cap clínic del 

Servei de Neurologia de l’Hospi-
tal de Sant Pau de Barcelona. 20 
h a la Sala Polivalent de l’Escola 
Municipal d’Adults.

26 de maig
Caminada solidaria per la salut 
mental “Fem salut!” a càrrec de 
l’Associació Positiva i amb la 
col·laboració de la Comunitat 
Terapèutica de Malgrat de Mar. 
10 h a l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar. 
 
27 de maig 
Taller “Cuinar a casa sense glu-
ten i sense riscos” adreçat a ciu-
tadanes i ciutadans que es troben 
en contacte amb persones celía-
ques en situació de manipulació 
d’aliments (Cal inscripció prè-
via*). 10 h a la Cuina de l’Escola 
Marià Cubí.
 
29 de maig 
Xerrada “Canvis en la introduc-
ció de l’alimentació en la primera 
infància segons la guia de l’Agèn-
cia de Salut Pública” a càrrec de 
Mireia Hernández i Maria Isabel 
Rios, infermeres del CAP Mal-
grat. 17.30 h a la Sala Polivalent 
de l’Escola d’Adults.
 
30 de maig 
Xerrada “Vols saber quins bene-
ficis t’aporta el deixar de fumar?” 
a càrrec de la Begoña López, in-
fermera del CAP Malgrat. 18 h a 
l’Escola d’Adults. yy

Nova campanya de civisme a Pineda

Mes de la Salut a Malgrat de Mar

Cartell de la campanya “El civisme ets tu”

Acte inaugural del Mes de la Salut. Foto Yoyo

«En els darrers mesos, 
s’han tramitat més de 200 

denúncies relacionades 
amb animals de 

companyia»

«Després de la fase 
informativa, es 

començaran a aplicar les 
sancions»
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PINEDA  DE MAR

Pineda de Mar ha fomentat 
entre març i abril la recollida se-
lectiva de matèria orgànica. S’han 
col·locat diversos punts informa-
tius, s’ha ofert el Kit de l’orgànica 
i el 21 d’abril es va fer la Festa de 
l’Orgànica a la plaça de les Mèlies. 
Hi va haver tallers, sorteig d’un 
hort urbà, aperitiu amb fruites de 
temporada...

QUÈ ÉS EL FORM?

Són les restes de menjar i res-
tes vegetals de mida petita que es 
recullen selectivament. FORM 
és l’acrònim de Fracció Orgànica 
dels Residus Municipals. Aquestes 
restes orgàniques són fàcilment 
degradables i per això és necessari 
que aquesta fracció es reculli i ges-
tioni separada, i ràpidament per 
tal d’evitar la generació de lixiviats 
i males olors.

QUINS RESIDUS SÓN 
CONSIDERATS FORM?

- Restes de fruita i verdura.
- Restes de carn i peix, ossos i es-
pines.

- Restes de menjar i menjar en mal 
estat.
- Closques d’ou i pellofes i clos-
ques de fruits secs.
- Restes de pa.
- Marro de cafè i restes d’infusions
- Taps de suro, serradures, viros-
tes i encenalls de fustes naturals, 
excrements d’animals domèstics 
sense llits ni sorres absorbents, 
escuradents i palets de gelat, de 

menjar xinès o de fer pinxos...
- Paper de cuina, tovallons bruts i 
mocadors de paper.
- Rams de flors pansits, flors i fulles 
seques, males herbes, gespa, petites 
branques d’esporga, fullaraca.

No s’hi pot llençar cap resi-
du no biodegradable, burilles de 
cigarreta, pols d’escombrar, bol-
quers ni compreses. A més de tots 

aquells materials que ja es recu-
llen selectivament a través d’altres 
contenidors de vorera/sistemes de 
recollida selectiva.

A Pineda de Mar, la recollida 
dels contenidors de la FORM la 
realitza la brigada municipal i la 
freqüència establerta és de dilluns- 
divendres de 5 a 9 h del matí. 

Aquest sistema de recollida 
aplica per a tots els contenidors 
del municipi (FORM comercial i 
FORM domèstica). 

Un pinedenc genera de mitja-
na 631,23 kg residus/ any (2016). 
Del total, només un 30% es recull 
selectivament (La recollida selec-
tiva de la FORM  representa un 
6%). L’altre 70% del total generat 
correspon a la fracció resta. Per 
contra; la mitjana catalana de re-
collida  selectiva de la FORM as-
soleix un percentatge del 12,5% 
del total.

ASSIGNATURA PENDENT

La recollida selectiva de matè-
ria orgànica és l’assignatura pen-
dent de molts municipis. Els ciu-
tadans, s’apunten ràpidament a re-
ciclar paper, vidre o envasos, però 
quan es tracta de matèria orgàni-
ca, els percentatges són molts me-
nors. No separar bé les deixalles 
augmenta el preu del tractament, 
i en conseqüència dels rebuts que 
arriben a casa. yy

Campanya “Jo Reciclo Orgànica”

Festa del reciclatge a la plaça de les Mèlies. Foto Yoyo

«El FORM són les restes de 
menjar i restes vegetals»

«A Pineda, només es recull 
de manera selectiva un 

30% de les deixalles»
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CALELLA

El Premi Ciutat de Calella es 
concedeix des de fa 6 anys en re-
coneixement a aquelles persones i 
entitats que hagin tingut un ressò 
especial al llarg de la seva trajec-
tòria o una repercussió notable 
pel municipi, durant l’any ante-
rior al qual es convoca. Hi ha dues 
categories: individual i entitat. 

Aquest any, la Cooperativa 
l’Amistat s’ha emportat el premi 
de les entitats i Josep Maria Llo-
veras, l’individual.

La Cooperativa l‘Amistat és 
una entitat (una cooperativa de 
consum des dels seus orígens) 
fundada el 1905 i, per tant, amb 
una història de més de 113 anys. 
Aquesta entitat fou fundada per 
treballadors dels diferents sec-
tors (pescadors, pagesos, obrers 
del tèxtil, etc.) en una època molt 
difícil (amb problemes econòmics 
per aconseguir una alimentació 
mínima per a les famílies). Amb 
el pas del temps, les seves acti-

vitats s’han ampliat i modificat. 
Segons explica el seu president, 
Josep Gibert, “ara també toquem 
el sector immobiliari”. La Coo-
perativa sempre està disposada a 
cedir els seus espais a la gent i les 
entitats de Calella per a xerrades, 
actes informatius, concerts…

Josep M. Lloveras, més cone-
gut com a Llove, va néixer a Ca-
lella el 1944 i fou membre durant 

20 anys de la Junta de Comissió 
de Festes del Barri de Pequín. 
Després d’una etapa de descans 
va entrar a la Junta de Gent de 
Barri de Pequín i fa 28 anys que 
n’és el vicepresident. Va ser mem-
bre durant molts anys de la junta 
de pares del col·legi L’Estonnac 
(actual Escola Pia) i membre 
també del Consell Escolar del 
centre. Va ser membre del Con-
sell Escolar de l’Alt Maresme, pri-

mer com a vocal, després com a 
secretari i finalment com a presi-
dent. Va ser delegat i àrbitre del 
Club de Tennis Taula Calella amb 
els infantils i juvenils als Campi-
onats de Catalunya i d’Espanya. 
Va ser una dels primers col·labo-
radors de Ràdio Calella Televisió 
participant en programes d’entre-
teniment i aportant els resultats 
dels Jocs Escolars de l’Alt Mares-
me, resultats tennis taula i altres 

esdeveniments esportius. Tot i 
tractar-se d’un premi individual, 
Lloveras ho té clar, “el celebraré i 
el compartiré amb els meus com-
panys i la meva família”.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, en el lliurament 
va voler destacar la importància 
d’aquest premi perquè “identifi-
ca clarament aquestes activitats 
individuals o col·lectives que fan 
dels valors de convivència, com-
promís, solidaritat i cohesió soci-
al una raó de ser en benefici de la 
comunitat”.

El sistema d’elecció dels gua-
nyadors es fa per votació popular 
i, enguany, han anat a votar prop 
de 350 persones. En aquesta edi-
ció han quedat com a finalistes en 
la modalitat d’entitat o associació, 
a més de la Cooperativa l’Amis-
tat, el Cor i l’Orquestra Harmonia 
Calellenc i en la categoria indivi-
dual a més d’en Josep M. Llove-
ras, Josep Mates, que va ser direc-
tor de Ràdio Calella Televisió. yy

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha viscut una 
Mostra Nacional de Teatre de rè-
cord. Enguany ha durat 4 dies, hi 
ha hagut 80 representacions en 12 
espais diferents, més de 70 volun-
taris i una gran afluència de públic.

El certamen està organitzat per 
l‘Ajuntament de Pineda de Mar, 
la Federació de Grups Amateurs 
de Teatre de Catalunya i el Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda de 
Mar, i compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i del 

Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La gran novetat d’aquesta edi-
ció ha estat que no s’ha homenatjat 
cap artista o actriu de renom. Els 
protagonistes de l’homenatge han 
estat totes aquelles persones que 
treballen perquè les obres surtin 
endavant, però no apareixen a l’es-
cenari: directors, encarregats de la 
llum i el vestuari, apuntadors…

Segons explicava Josep Refe-
ques, president de la Federació 

de Grups de Teatre Amateur de 
Catalunya, “sense ells no seria 
possible arribar al públic, per 
tant, per a ells aquest merescut 
reconeixement”.

A més de les representacions 
teatrals, la Mostra Nacional de 
Teatre Amateur ha consolidat el 
seu programa d’activitats paral-
leles adreçades a les agrupacions 
participants i al públic en gene-
ral, com per exemple la celebra-
ció de la 6a Fira d’intercanvi de 
llibres i textos teatrals. yy

PINEDA DE MAR

La Garnacha Teatro de Lo-
groño ha estat el grup més guar-
donat al 39è Concurs de Teatre 
Vila de Pineda de Mar. Ha acon-
seguit 9 premis, entre ells els de 
millor companyia, millor direc-
ció, millor actor principal, actor 
i actriu de repartiment. Vicente 
Cuadrado, actor i director de La 
Garnacha Teatro, visiblement 
emocionat, va rebre el premi Jo-
sep Piris al millor actor principal, 
i va destacar la relació que va co-
mençar quan en Josep el va tele-
fonar fa 14 anys per participar en 
el Concurs. 

Quatre per Quatre de Grano-
llers, amb L’auca del Senyor Esteve 
de Santiago Rusiñol, va guanyar 
el segon premi a la millor compa-
nyia, i el tercer va ser per Impuls 
Teatre de Molins de Rei i el seu 
muntatge La gàbia buida. 

El premi del públic va ser per 
Gespa Teatre de Palamós amb el 
seu muntatgeTots eren fills meus 
d’Arthur Miller.

De cara a la temporada vinent, 
es canviarà el format i l’equip que 
anirà al capdavant del Concurs 
de Teatre. yy

Premis Ciutat de Calella 2018

XVI Mostra Nacional de 
Teatre Amateur

39è Concurs de 
teatre

«Els guanyadors es 
decideixen per votació 

popular»

«El premi ha arribat a la 6a 
edició»

M. Candini, els guardonats, les pubilles i els hereus. Foto J.M. Arenaza

Homenatge als que estan darrere l’escenari. Foto Yoyo

Gran Nit del Teatre 2018. Foto CCR Pineda
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Imatge cedida pel SSID i logo de la Corporació

Indignació entre la societat catalana. Foto ACN

Amplien el servei d’atenció a pacients en situació 
de final de vida 

Rebuig a la sentència de La Manada

SELVA - MARESME

El Servei de Suport Immediat a 
Domicili per a persones en situació 
de final de vida (SSID) s’ha ampliat 
aquest mes d’abril a les poblacions 
de la Selva Marítima. Això és de-
gut a la incorporació al projecte de 
la Fundació Miquel Valls i a l’am-
pliació de  pressupost per part de 
l’Associació de Voluntaris i Amics 
de l’Hospital de Calella (AVAH).

Aquest projecte, coordinat per 
la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva (CSMS) i finançat 
per AVAH, Fundació ONCOLLI-

GA Barcelona, i ara la Fundació 
Miquel Valls, ha atès en 6 anys de 
funcionament a 450 persones, do-
nant suport als pacients i a les seves 
famílies.  

 
El servei consisteix en l’atenció 

a pacients en els seus últims dies de 
vida d’un cuidador especialitzat en 
cures pal·liatives a domicili. El per-
fil del pacient atès és el de malalts 
crònics complexos, amb processos 
oncològics avançats o amb malal-
ties degeneratives avançades que 
precisen un recurs de suport per-
sonal domiciliari urgent. El servei 
pretén oferir una atenció integral 
del malalt incloent aspectes físics, 
emocionals, socials i espirituals. 
En aquest sentit, el suport perso-
nal al malalt pot incloure la higi-

ene, l’alimentació, la supervisió de 
la medicació, cures no complexes, 
acompanyament, etc

El servei s’activa en menys de 
48 hores, no té cost per a les famí-
lies, però està limitat a 30 dies. A 
més, no és substitutori de serveis 
públics i/o privats paral·lels. Des 
de la Corporació es valora cada 
cas individualment i es decideix en 
quins casos s’activa el servei. Per 
tenir dret a optar-hi, el pacient ha 
d’estar inclòs en el Programa PA-
DES de la Corporació. yy

SELVA / MARESME

Només fer-se pública la sen-
tència de l’anomenat cas de La 
Manada, les mostres de rebuig i 
indignació van ser immediates. 
El mateix dia hi va haver concen-
tracions a les portes dels ajunta-
ments. Posteriorment s’han posi-
cionat polítics i juristes.

La sentència de l‘Audiència de 
Navarra considera que els fets van 
ser un abús sexual continuat i no 
una violació. A més, hi ha un vot 
particular d’un dels jutges, que de-
fensava l’absolució. La pena dictada 
per l‘Audiència, nou anys, és molt 
menor a la sol·licitada per la Fisca-
lia –prop de 23 anys per diversos 
delictes- i per l‘acusació particular 

25 anys. A més, sol·licitaven una 
indemnització de 100.000 i 250.000 
euros per a la víctima, que finalment 
ha quedat reduïda a 50.000 euros. 

Els fets es van produir durant 
els Sanfermines del 2016 quan els 
cinc membres del grup conegut 
com La Manada va violar una 
jove, que aleshores tenia 18 anys, li 
van sostreure el mòbil i van enre-
gistrar l‘agressió.

Les queixes ciutadanes també 
es van fer veure i sentir a les ma-
nifestacions organitzades amb 
motiu del Primer de Maig. En po-
ques hores es van recollir en una 
plataforma digital més de 600.000 
signatures contra la resolució. yy

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

«En 6 anys ha arribat a 
450 persones de l’Alt 

Maresme»

«Per tenir dret a optar al 
servei, el pacient ha d’estar 

inclòs en el Programa 
PADES»
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13a Beca d‘Investigació Vila de Malgrat 

Càsting per a la 4a 
Shopping Night 

4t aniversari

MALGRAT DE MAR

El jove malgratenc Marc 
Martín Solà és el guanyador de 
la 13a Beca d’Investigació “Vila 
de Malgrat de Mar”. El jurat ha 
atorgat la beca al projecte que 
porta per títol “La Pilona de Mal-
grat de Mar. Història, futur i ca-
racterístiques ecològiques d’un 
sistema natural aïllat”.

 
Es tracta del treball de fi de Grau 

d’en Marc Martín Solà, que cursa 
quart de Ciències Ambientals. 

A la convocatòria de la 13a 
beca es van presentar 5 projectes: 
“Malgratencs murcians. Estudi 
de les famílies d‘origen murcià 
immigrades a Malgrat de Mar al 
segle XX” d’Anna Jiménez; “Felip 
Mercader i de Saleta: la petjada de 
la noblesa a Malgrat. L’herència 
dels Estornell i els Desclapers” 
d’Anna Maria Anglada; “Els al-
tres malgratencs” de Joan Rus-
calleda; “Club Bàsquet Malgrat. 
Una qüestió de valors” de Víctor 
Aldea i “La Pilona de Malgrat de 
Mar. Història, futur i caracterís-
tiques ecològiques d’un sistema 
natural aïllat” de Marc Martín. 

La 13a edició de la Beca d‘In-
vestigació “Vila de Malgrat de 
Mar” està dotada amb 3.000 eu-
ros. La beca d‘investigació, crea-
da i convocada per l‘Ajuntament 

de Malgrat té com a objectiu esti-
mular treballs que contribueixin 
al coneixement de la realitat actu-
al i històrica del poble. 

El regidor de Patrimoni, Ri-
card Núñez, ha destacat que “el 
nivell de la majoria dels treballs 
presentats ha estat més que accep-
table i volem agrair a totes les per-
sones que s’hi han presentat el seu 
esforç”. Núñez també ha destacat 
que “la beca d’investigació és ben 
viva. La comissió ha apostat per 
potenciar un tema, el de la Pilo-
na, que serà tractat més des d’un 

punt de vista del medi natural 
que des del punt de vista històric”. 
En aquest sentit, es diversifiquen 
temàticament els projectes que 
reben la beca. “Recordem que la 
beca va ser creada per ampliar el 
coneixement de qualsevol àmbit 
de coneixement relacionat amb el 
nostre poble”, ha afegit.

HISTORIAL 
  
1a. “Malgrat i la seva prem-

sa: 1915-1968. Cinquanta anys de 
vida malgratenca” de Jordi Bayar-
ri i Jordi Goñi.

2a “Malgrat al vuit-cents. Es-
tudi socioeconòmic” de Maria 
Teresa Mora.

 
3a “El cinema a Malgrat de 

Mar. 1904-1997” de Manuel Cu-
sachs i Corredor.

 
4a “Associacionisme popular 

a Catalunya (1850-1950). Una po-
blació paradigmàtica: Malgrat de 
Mar” de Jordi Pomés i Vives.

5a “Malgrat de Mar (1975-
2002) Creixement urbà dins de la 
Regió Metropolitana de Barcelo-

na” de Fàbio Valbonesi Prieto.

6a “Malgrat 1930 - 1940: els 
anys silenciats. República, revolu-
ció, guerra i dictadura a un poble 
de l’Alt Maresme” de Sònia Ga-
rangou Tarrés.

7a “Canvi social, identitat i 
poder local: els orígens del règim 
municipal a Malgrat de Mar (Vi-
lanova de Palafolls s.XIII-XVI)” 
de Jaume Oliver Bruy. Treball no 
realitzat per incompareixença de 
l‘autor.

8a “Fèlix Cardona i l’explora-
ció catalana de l’Orinoco” d’Eu-
geni Casanova Solanes.

 
9a “Ramon Turró vindicat” de 

Miquel Verdaguer Turró.

10a “El tresor ecològic de 
les mines de can Palomeres: els 
ratpenats” de Jordi Serra, Marc 
López i Xavier Bayer.

11a “Entre el Capaspre i la 
Tordera. Orígens i primeres pas-
ses de Malgrat de Mar (Segles 
X-XV)” de Xavier Soldevila. (més 
informació a la contraportada)

12a “La parròquia de Malgrat 
(segles XVI-XIX): estudi trans-
versal de la comunitat” de Joan 
Piña i Anna Maria Anglada. yy

MALGRAT DE MAR

La Regidoria de Desenvolu-
pament Econòmic i Promoció del 
Municipi de Malgrat de Mar ha se-
leccionat amb un càsting que s’ha 
fet a Ca l’Arnau els participants als 
flaixos de moda i a la passarel·la de 
la 4a edició de la Shopping Night, 
que tindrà lloc el proper 19 de maig. 

Hi van participar una setantena 
de persones, la majoria adolescents.

La dinàmica del càsting va ser 
exactament igual que en la primera 

edició. Estava dirigit per una pro-
fessional de la moda que seleccionà 
persones de totes les edats, alçades i 
talles. Les persones escollides pren-
dran part als flaixos de moda i a la 
passarel·la d’aquest mes de maig.

Les desfilades de moda són una 
iniciativa de la Regidoria de Desen-
volupament Econòmic i Promoció 
del Municipi per dinamitzar el co-
merç local. La 4a Shopping Night 
inclou diverses activitats comple-
mentàries, com actuacions musi-
cals i oferta gastronòmica. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha acollit els 
actes de commemoració del 4t ani-
versari dels Castellers de l’Alt Ma-
resme, coneguts popularment com 
“Els Maduixots”. La trobada caste-
llera va formar part de la campanya 
turística “Catalunya, hola família!”

Aquesta celebració ha suposat 
el tret de sortida a una nova tem-
porada en que els Castellers de l’Alt 
Maresme volen consolidar els mi-
llors castells fets l’any passat, i com 

no, assolir nous reptes.

Aquest hivern, una parella de 
“maduixots”, Dolors Nogueras, 
grallera, i Marc Ruiz, president, es 
van desplaçar fins Sevilla, a An-
dalusia, per explicar els castells, i 
també per fer practicar els alumnes 
de l‘Institut Secundària Diamanti-
no García Acosta de Sevilla.

També aquest hivern, quatre 
membres dels Castellers de l’Alt 
Maresme han viatjat a Pego, a la 

comarca de la Marina Alta (País 
Valencià) per assessorar tècnica-
ment la muixeranga local. Apro-
fitant la visita, els membres de la 
Muixeranga de la Marina Alta, van 
voler homenatjar els Castellers de 
l‘Alt Maresme amb la instal·lació 
d’una placa commemorativa del 
3d7 que els Maduixots van descar-
regar el passat mes de juny a la Pla-
ça de l’Ajuntament. Aquest va ser 
el primer castell de 7 descarregat a 
la comarca de la Marina Alta de la 
història del fet casteller. yy

La Pilona de Malgrat. Foto Yoyo

El càsting es va fer a Ca l’Arnau. Foto Yoyo

Actuació a Santa Susanna. Foto Yoyo
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Plantilla de la Policia Local. Foto Yoyo

Concert inaugural del cicle. Foto Joan Maria Arenaza

Sílvia López. Foto Aj. Calella

Seu de la Policia Local. Foto Yoyo

PALAFOLLS

En l’informe anual de la Po-
licia Local de Palafolls, s’explica 
la seva partida pressupostària, 
els recursos humans i materials 
i també totes les dades derivades 
de les seves actuacions.

Del total de la partida pres-
supostària de l’Ajuntament, un 
5,88% es va destinar al cos po-
licial. Al 2017 van treballar 17 
agents, 2 menys que l’any ante-
rior, i han estat gairebé 30.000 
hores treballades, unes 12.000 
més que al 2016.

Dels 17.428 serveis, uns 2.500 
van ser per trucades telefòniques. 
Destaquen les dades que fan refe-
rència als vehicles. Es van inter-
posar 1.227 denúncies de trànsit 
per infringir l’ordenança muni-
cipal. S’han produït un total de 
159 accidents, pràcticament un 
cada dos dies. Pel que fa a l’apar-

tat judicial, es van instruir un to-
tal de 284 atestats, dels quals hi 
va haver 20 detinguts.

Miguel Ángel Marín, sergent 
cap de la Policia Local, porta un 
any treballant a Palafolls, i ha fet 
una valoració molt positiva de la 
feina feta. Tenen com a objectiu 
professionalitzar encara més el 
cos. També volen fer més activi-
tats educatives a les escoles del 
municipi, sobretot referides a la 
seguretat vial. 

La presentació, oberta a la 
ciutadania, es va fer a la Caserna 
del Fòrum Palatiolo i es preveu 
que es repeteixi en altres zones 
del municipi com el barri de Sant 
Lluís o a Sant Genís, on se cen-
trarà la informació en dades re-
lacionades amb aquests veïnats.

En aquest acte també s’han 
fet entrega dels reconeixements 
al mèrit a diversos policies, una 
novetat, ja que fins ara no existia 
el reglament del cos. yy

CALELLA

El Cicle de Cambra 2018 de 
Calella va començar el dissabte dia 
14 d’abril amb ARRELS. Dos de 
Lis amb Roser Farré, violí, i Laura 
Fontanals, guitarra. Els concerts 
d’enguany es fan a l’Escola Pia.

El dissabte dia 28 d’abril, hi va 
haver SERENATES PER A COR-
DES amb l’Orquestra de Cambra 
Harmonia dirigida per Albert 
Deprius. 

Les properes actuacions seran:

Dissabte dia 12 de maig, MÚ-
SICA AL PALAU FREDERIC EL 
GRAN PRÚSSIA. Claudi Ari-
many, flauta, Eduard Sànchez, 

flauta, José Mor, violoncel i Jordi 
Ribell, clavicèmbal.

Dissabte dia 26 de maig, MÓN 
A TRIO. Bells Brass Trio. Marc 
Garcia, trompa, Marc Monzonis, 
trompeta, Pol Vilar, trombó.

Aquest  cicle de concerts de 
música clàssica està organitzat per 
l’Orquestra Simfònica Harmonia 
i l’Aula Musical Can Salom, amb 
la col·laboració de l’Escola Pia de 
Calella i patrocinat per l’Ajunta-
ment de Calella.

Les entrades 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

SANTA SUSANNA

L’alcalde de Santa Susanna, 
Joan Campolier, ha signat aquest 
abril el decret de creació del Con-
sell Municipal de Seguretat, com 
a òrgan consultiu que ha de tre-
ballar, amb la resta d’organismes 
oficials, en l’elaboració del Pla de 
Seguretat Local de Santa Susanna 
que es vol presentar en breu.

L’alcalde l’ha definit com a 
grup de treball sectorial en ma-
tèria de seguretat, previ a l’elabo-
ració del Pla Local de Seguretat. 
L’objectiu és implicar-hi tothom 
que tingui alguna cosa a dir, “es 
confeccionarà en base a un procés 
participatiu de la ciutadania”. Hi 
haurà un període d’exposició pú-
blica i s’obriran consultes amb els 
diferents organismes, institucions 
i grups del municipi.

El Pla de Seguretat Local és 
l’instrument que, a partir d’una 
diagnosi, ha de permetre ordenar 
en el temps actuacions en l’àm-

bit material de la seguretat –tot 
identificant els actors que hi han 
d’intervenir i els paràmetres per 
avaluar-ne l’eficàcia en la seva apli-
cació.

Ha d’analitzar la situació de la 
seguretat, definir els objectius ge-
nerals i les accions que des del mu-
nicipi es consideren prioritàries. 
Ha d’especificar de manera clara 
les accions que s’han d’emprendre, 
juntament amb el calendari d’apli-
cació, els mètodes de seguiment i 

avaluació adequats per valorar-ne 
el resultat i el període de vigència 
que haurà de tenir.

 
Segons l’alcalde, Joan Cam-

polier, “cal conèixer les nostres 
possibilitats i la nostra capacitat 
d’actuació davant les emergències 
que puguin sorgir, simplificar les 
respostes que es donen davant els 
problemes de seguretat local per 
així oferir un millor servei a la 
ciutadania. La seguretat és cosa de 
tots, és transversal.” yy

CALELLA

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va proposar Sílvia 
López per ser la Síndica Muni-
cipal de Calella al ple municipal 
del mes d’abril. La proposta es va 
sotmetre a votació del Ple i va ser 
aprovada amb els vots a favor de 
tots els assistents.

Sílvia López va ser la candi-
data que més suport va obtenir 
per part del Consell Municipal 
de Convivència i Participació en 
la reunió celebrada el passat mes 
de febrer i, per això, va ser la pro-
posta que l’alcaldessa va fer al Ple 
Municipal. 

La Síndica Municipal exercirà 
les seves funcions durant un ter-
mini de 5 anys, que pot ser ree-
legit com a màxim per un termi-
ni de 5 anys més, sense que una 
mateixa persona pugui exercir el 
càrrec més de dos mandants con-
secutius.  

La Síndica Municipal atendrà 
els ciutadans de manera presen-
cial un cop a la setmana. 

A la zona compresa entre Ca-
lella i Tossa de Mar, només Lloret 
de Mar té Síndic del Ciutadà, Jo-
aquim Teixidor, que ja porta cinc 
anys en el càrrec. yy

La Policia Local de Palafolls 
atén més de 17.000 serveis

Cicle de Cambra Procés participatiu per fer el 
Pla de Seguretat Local

Sílvia López, 
Síndica Municipal 

«La Policia Local ha registrat 
més de 17.000 actuacions 

durant el 2017»

«Cada dos dies hi va haver 
un accident de trànsit a 

Palafolls»
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Claqueta de presentació. Foto Joan Maria Arenaza

Detall de l’escultura amb el seu autor. Foto Joan Maria Arenaza

Actuació de la Coral Atzavara. Foto Yoyo

CALELLA

Calella aposta per posicio-
nar-se com una ciutat plató amb 
un ampli ventall de localitzacions 
idònies per al rodatge de projectes 
audiovisuals i publicitaris. Amb 
aquest objectiu s’ha impulsat la 
creació de Calella Film Office.

La pàgina web: www.calella-
filmoffice.cat centralitza a partir 
d’ara totes les consultes i petici-
ons de rodatges, i facilita tots els 
tràmits i gestions. 

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, la regidora de Co-
municació i Noves Tecnologies, 
Lorena Sànchez, el responsable de 
comunicació 2.0, Ferran Muñoz, i 
l’actor calellenc Juli Fàbregas, han 

estat els encarregats de presentar 
Calella Film Office.

En paraules de l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Candini, els 
rodatges de 100 metros (Filmax) i 
Amics per sempre (Lastor Media, 
TV3 i Batabat produccions) “van 
començar a materialitzar allò cap 
a on volíem anar i avui es culmi-
na amb la creació de Calella Film 
Office”. Així mateix, l’alcaldessa ha 
volgut agrair la feina feta tant pel 
departament de Comunicació com 
als professionals calellencs que han 
format part del projecte, a la Gisela 
Toll, pel disseny de la imatge i del 
web, al Enric Gómez, per la pro-
gramació del web, a l’Anna Torras, 
per l’edició dels vídeos i al Joan M. 
Arenaza, per les fotografies.

El projecte, que s’ha capita-
litzat des de l’Àrea de Comuni-
cació de l’Ajuntament de Cale-
lla, amb la regidora Lorena Sà-
nchez al capdavant, suposa un 
pas més per promocionar la ciu-
tat, “portar produccions a Cale-
lla aporta economia productiva 
a la ciutat”. Calella Film Office 
també compta amb un web que, 
en paraules del responsable de 
comunicació 2.0 de l’Ajunta-
ment de Calella, Ferran Muñoz, 
“facilitarà la feina a qualsevol 
productora que tingui interès en 
rodar a Calella”.

Calella Film Office comp-
ta amb un gran ambaixador, 
en Juli Fàbregas, qui, a més de 
fer d’altaveu del projecte anirà 
portant a Calella actors, actrius, 
productors, directors i professi-
onals del món audiovisual que 
participaran en petits curts on 
parlaran del projecte i del que 
suposa rodar fora de casa. Com 
a actor professional ha destacat 
el caràcter amfitrió de Calella 
així com “des del punt de vista 
d’una producció, Calella té tot el 
que fa falta: mar, boscos, carrers 
comercials, edificis històrics...”. 

Durant la presentació es va 
estrenar el primer d’aquests ví-
deos amb l’actor Octavi Pujades 
com a protagonista, així com el 
videoclip “Mr. Ponytail”, de la 
cantant Marion Harper, rodat a 
Calella. yy

CALELLA

Personatges que defineixen la 
cultura i història de Calella pas-
sen a formar part en forma d’es-
cultures de bronze del paisatge 
urbà gràcies al projecte Calella, 
ciutat d’escultures. 

El dimarts dia 1 de maig, en 
commemoració del Dia Inter-
nacional dels Treballadors, es va 
inaugurar la tercera de les escul-
tures que formen part del projec-
te Calella, ciutat d’escultures, si-
tuada a la cantonada dels carrers 
Amadeu i Bruguera. L’escultura 
representa a un treballador d’una 
fàbrica tèxtil en homenatge al 
passat tèxtil de la ciutat. Aquesta 
indústria, més concretament la 
fabricació de mitges i mitjons, va 
donar ocupació a moltes famílies 
de Calella que treballaven a algu-
nes de les fàbriques ubicades en-
tre aquests carrers.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va inaugurar 
l’escultura i va explicar per què 
s’ha col·locat al carrer Bruguera 

i què representa l’escultura: “Ho 
fem al lloc que toca. De ben se-
gur que hi havien molts carrers 
en què hi havia moltes fàbriques, 

però aquest era un dels carrers 
significatius. Ell representa un 
mitjonaire, que gira un mit-
jó per mirar si hi ha saldo, que 

és un gest quotidià que es feia a 
totes les fàbriques, que era molt 
important per mirar si hi havia 
punts i si vanisava bé. Per tant, 
aquest gest comporta això que a 
nosaltres ens agrada, que és dir 
que tenim una ciutat amb ànima 
i que ens recorda d’on venim. 
Agraeixo també la col·laboració 
per part del supermercat Bon 
Preu que ha entès que els terri-
toris i llurs carrers formen part 
d’un passat”.

Igual que les dues primeres –
la noia amb flabiol i tamborí i la 
Llopa–, aquesta tercera escultura 
l’ha realitzat l’escultor manre-
sà Ramon Oms i comptarà amb 
una placa en què es podrà llegir 
què representa l’escultura en tres 
idiomes: català, castellà i anglès. 

Oms explica que “a les meves 
obres, els protagonistes són la 
gent del carrer”. yy

MALGRAT DE MAR

MalgrART, la mostra d‘art 
que promou per Sant Jordi la 
cultura al carrer com a nou espai 
de gestió cultural i participació 
activa de la ciutadania, es va ce-
lebrar entre el dijous 19 d’abril i 
la diada de Sant Jordi. En el pro-
grama d’activitats hi havia escul-
tura, teatre, ceràmica, circ, cine-
ma, pintura, música i literatura, 
entre d’altres. 

Segons ha explicat el regidor 
de Cultura, Paco Márquez, “al 
MalgrART es fa una combinació 
en què es dona protagonisme a 
les entitats del poble però també 

a propostes culturals de nivell 
com l’espectacle poeticomusical 
amb Oscar D‘Aniello i el malgra-
tenc Rafel Plana”.

Paco Márquez ha explicat 
que s’han programat activitats 
de tot tipus, “des de tallers in-
troductoris a l’escultura, circ, 
cinema passant per un vermut li-
terari, funcions de microteatre o 
un espectacle poeticomusical per 
arribar a tots els públics”. 

El bon temps va acompanyar 
i tots els actes es van poder cele-
brar amb normalitat. yy

Neix Calella Film Office

Calella homenatja el seu passat tèxtil

MalgrART 2018

«Les tres primeres obres 
s’han dedicat a la cobla, la 

Llopa i el tèxtil»

«Les escultures de bronze 
són obra de Ramon Oms»
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Els Tres Tombs “500 anys de protestantisme”

LLORET DE MAR

El diumenge 22 d’abril es van 
celebrar els Tres Tombs de Sant 
Antoni, patró dels animals, a 
Lloret de Mar. Tot i que la diada 
és el 17 de gener, diverses pobla-
cions de les comarques gironines 
es coordinen per tal de facili-
tar-hi l’assistència de diverses 
hípiques del territori.

La concentració de genets es va 
fer a la Font de Kaikuta a primera 
hora del matí.

A les 11.30 h s’arribà davant 
l’església parroquial i es beneïren 

tots els animals, ja fossin de tre-
ball o de companyia.

A continuació hi va haver la 
cercavila amb els Tres Tombs i per 
tancar l’acte, a la plaça de l’Esglé-
sia, sardanes a càrrec de la Cobla 
Santa Maria de Blanes. El genets 
i els seus cavalls van passar pels 
carrers més cèntrics, inclosa la fa-
çana marítima, generant la curio-
sitat de lloretencs i visitants.

Aquest és  un acte organitzat 
per Agricultors de Lloret amb la 
col·laboració del Club Hípic Lloret 
i l’Ajuntament de Lloret de Mar. yy

LLORET DE MAR

La Sala d’Actes del Club Mari-
na – Casinet de Lloret de Mar  va 
acollir la conferència del polític i 
professor Josep Lluís Carod-Rovi-
ra sobre “500 anys de protestantis-
me”, coincidint amb els 500 anys de 
l’inici de la reforma de Luter. 

L’objectiu dels organitzadors, 
“tenir una idea general d’un fet que 
va motivar un trencament dins del 
cristianisme que ha pesat en l’evo-
lució del pensament arreu del món”. 

Josep Lluís Carod-Rovira 
(Cambrils 1952), fou exvicepresi-
dent del govern de la Generalitat de 
Catalunya de 2006 a 2010, conse-
ller en cap de 2003 a 2004, diputat 
al Parlament per ERC i president 

d’aquest partit entre 2004 i 2008. 

És llicenciat en filologia catala-
na per la Universitat de Barcelona. 
Va ser tècnic superior de Planifi-
cació Lingüística de la Generalitat 
(1981-1988) i cap dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura de Tarragona 
(1982-84).

És autor de diversos llibres: 
Rovira i Virgili i la qüestió naci-
onal (1981), Marcel·lí Domingo, 
de l’escola a la República (1988), 
Tornar amb la gent (1997), Jubi-
lar la transició (1998), El futur a 
les mans (2003), 2014. Que parli el 
poble català (2008) i el de Els pro-
testants, que ha tret recentment. 
Col·labora habitualment en di-
versos mitjans de comunicació. yy

Benedicció dels animals. Foto M.A. Comas

Parc de gossos de Mas Moixa. Foto Aj. Blanes

Carod Rovira a Lloret. Foto M.A. Comas

Consulta sobre les zones 
d’esbarjo per a gossos 

BLANES

L’Ajuntament de Blanes, a 
través de l’Àrea de Participació 
Ciutadana i el suport de l’Àrea de 
Medi Ambient, ha posat en mar-
xa durant aquest mes de maig un 
procés de consulta pública obert 
a tota la ciutadania. L’objectiu és 
que es facin les aportacions que 
es vulguin en relació al reglament 
d’ús dels espais públics urbans 
habilitats per als gossos a Blanes. 

Actualment la normativa està 
en procés d’elaboració, en base a 
les aportacions que han fet tèc-
nics i polítics. 

Ara, per poder incorporar 
suggeriments i aportacions, s’ha 
obert el procés de consulta públi-
ca per conèixer l’opinió tant dels 
usuaris i entitats com de la ciuta-
dania en general. El punt de par-
tida és l’avantprojecte, que ja està 
en format esborrany, així com 
l’acta de treball de la comissió 
redactora que es va aprovar a fi-

nals de març. Tots dos documents 
són accessibles a la plana princi-
pal del web de l’Ajuntament de 
Blanes: https://www.blanes.cat/
docweb/participa.esbgossos 

Un cop s’hagi llegit la docu-
mentació, la mecànica per po-
der fer aportacions és fàcil, de 
manera que tothom qui vulgui 
participar té tres opcions al seu 
abast. La primera és enviant un 
correu electrònic indicant el nom 
i cognoms i DNI, o bé el nom i 
NIF de l’entitat a qui es represen-
ta, si és aquest el cas. La segona 
possibilitat és presentant una 
instància a l’Oficina de l’AMIC, 
als baixos de l’Ajuntament de 
Blanes, i la tercera omplir un for-
mulari al qual s’accedeix a través 
d’aquest enllaç:
ht t ps : //goo.g l /for ms/QPRu-
m631IG9PlaTB3 

Hi ha temps per participar i 
fer aportacions fins l’1 de juny, 
quan s’analitzaran totes les pro-

postes per estudiar si s’incorpo-
ren al reglament definitiu. Fins al 
moment, a Blanes hi ha en fun-
cionament dues àrees d’esbarjo 
per a gossos als barris de Mas 
Moixa i Quatre Vents. Mentre no 
s’aprovi la normativa definitiva, 
a l’entrada dels dos espais s’hi 
ha penjat cartells temporals amb 
tres indicacions bàsiques. 

La primera és que es prohi-
beix l’entrada al recinte de fe-
melles en zel. La segona, que els 
gossos catalogats com a poten-
cialment perillosos han d’estar 
a l’interior del recinte portant 
sempre posat el morrió, sense 
cap excepció. I, per últim, la ter-
cera indicació que cal seguir en 
cas que es vulgui utilitzar l’àrea 
d’esbarjo, és l’obligatorietat dels 
amos dels gossos de recollir els 
excrements que generin les res-
pectives mascotes, així com di-
positar-los a les papereres que hi 
ha instal·lades a l’interior de les 
zones per aquesta finalitat. yy
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Delta Riu Tordera. Foto Aj. Blanes

Taula de Treball del Delta de la Tordera
SELVA - MARESME

La Sala de Plens de l’Ajun-
tament de Blanes va acollir a 
finals d’abril una nova reunió 
per continuar fent realitat la 
Taula de Treball del Delta de la 
Tordera, un projecte que suma 
els objectius comuns de quatre 
municipis de la conca: Malgrat, 
Blanes, Palafolls i Tordera. A 
diferència de les anteriors tro-
bades, en aquesta ocasió només 
estaven cridats a participar-hi 
representants polítics dels qua-
tre ajuntaments implicats. 

El tema de debat central va 
ser el document de constitució 
formal i el reglament de funci-
onament, amb l’objectiu que la 
propera trobada de la Taula de 
Treball del Delta de la Tordera 
tingui lloc a mitjans del proper 
mes de juny, abans de Sant Joan. 
Es dona aquest marge de temps 
perquè a partir d’ara es tracta 
de què s’aprovi el document de-
finitiu consensuat entre totes les 
parts. S’haurà d’aprovar en els 
respectius plens municipals dels 
quatre municipis. Actualment la 

taula està constituïda de facto i 
tan sols manca que es faci de ma-
nera formal i oficial. 

Durant la sessió es van trac-
tar les esmenes presentades a la 
proposta original que es va fer 
arribar als càrrecs electes. Una 
de les qüestions que va generar 
més debat va ser la possibilitat 
d’alterar el nom de l’organisme 

perquè passés a dir-se Taula de 
Treball del Delta i la Conca de 
la Tordera, una proposta que en 
principi no va acabar prosperant. 
També es va recordar la necessi-
tat que en un futur es vetlli tam-
bé per la situació que es pateix al 
cabdal alt del riu. 

Aquest òrgan es considera 
com un espai de governança ne-

cessari per al desenvolupament 
del procés de planificació integral 
del territori deltaic i el litoral de 
la conca de la Tordera. L’objectiu 
és poder recuperar els equilibris 
ecològics i socials d’aquest espai 
natural i reduir la seva vulnerabi-
litat al canvi climàtic. Es vol as-
solir mitjançant un pla d’actuació 
integral de recuperació del delta 
de la Tordera, de la platja i del del-

ta de Malgrat, així com la platja 
de S’Abanell de Blanes. 

Per això, es tractaria que 
aquest pla contemplés totes les 
mesures necessàries per retornar 
l’equilibri del delta i les platges, 
així com que coordini les figu-
res de planejament i protecció 
conjunta. També es compta amb 
col·laboracions de projectes espe-
cífics i/o entitats de recerca com 
el Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes, (CEAB), on precisament 
va tenir lloc la segona trobada de 
la Taula de Treball del Delta de la 
Tordera.

L’estructura de la taula inte-
gra com a membres un consell 
regidor, un comitè d’autoritats 
competents i els participants, 
amb la finalitat de generar un 
òrgan participatiu transparent 
i funcional. Del què es tracta és 
d’emprendre un procés de plani-
ficació estratègica per a la recu-
peració dels equilibris ecològics 
i socials del territori deltaic, la 
principal finalitat. yy

«Formen part de la taula: 
Blanes, Tordera, Malgrat i 

Palafolls»
«Hi haurà un consell 
regidor, un comitè 

d’autoritats competents i 
els participants»

51è Aplec de la 
Sardana 

LLORET DE MAR

El primer diumenge de maig es 
va celebrar, com marca la tradició, 
una nova edició del tradicional Aplec 
de la Sardana de Lloret de Mar.

Hi van participar les cobles La 
Flama de Farners, Ciutat de Girona 
i La Principal del Llobregat que van 
interpretar un total de 30 sardanes.

Al migdia hi va haver el dinar 
popular cuinat pel Xino-Xano. Al 
llarg del dia també hi va haver ac-
tivitats per a la mainada i altres ele-
ments que van completar la festa. 

En l’apartat d’homenatges, en-
guany el protagonista ha estat Mar-
cel Sabaté i Reixach, director d’or-
questra. L’altre protagonista ha estat 
Jordi Rocas Palau, que pocs dies 
abans havia rebut el guardó Sa Ga-
vina per la seva implicació en la vida 
cultural i social de Lloret de Mar, 
destacant, entre moltes altres acti-
vitats, la seva activitat sardanística 
(veure la contraportada d’aquesta 
mateixa edició, pàg. 32).

El dia abans a la nit, La Principal 
del Llobregat va oferir el tradicional 
concert de la vigília. yy

La pluja va obligar a fer l’Aplec al pavelló. Foto M.A. Comas
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Acte on es van decidir les deu propostes finalistes. Foto M.A. Comas

Intervenció de Maria Dolors Oms al plenari. Foto Yoyo

Pressupostos participats 2018

Demanen la Creu de Sant Jordi per ASPRONIS

LLORET DE MAR

Els pressupostos participats 
2018 de Lloret de Mar segueixen 
el seu camí. Enguany no s’ha di-
vidit el poble en zones i l’obra 
que es farà pot tenir un pressu-
post màxim de 500.000 euros i 
es pot situar a qualsevol indret 
de la vila.

Després de la valoració de la 
Comissió Tècnica dels Pressu-
postos Participats 2018, 43 pro-
postes d’un total de les 95 que es 
van plantejar van superat els cri-
teris per ser una proposta vàlida 
per als Pressupostos Participats 
d’enguany.

Les 52 propostes considera-
des no viables per no seguir els 
criteris previstos pels Pressupos-
tos Participats 2018, ho han estat 
pels següents motius:

• 16 estan previstes o s’estan rea-
litzant per part de l’Ajuntament.

• 15 no són de competència mu-
nicipal.

• 9 superen els 500.000 €, quanti-
tat màxima que podien tenir les 
propostes.

• 6 no són inversió.

• 3 no respecten el marc legal.

• 2 no són viables tècnicament.

• 1 es considera ja realitzada.

De les 43 idees seleccionades, 
per ser similars, 28 es van poder 
fusionar entre elles. Per tant, el 21 
d’abril, una concorreguda assem-
blea de veïns va poder triar deu 
opcions d’entre 25 propostes.

Aquestes 25 propostes vàli-
des feien referència a àmbits di-
versos com espai públic i enjar-
dinament, medi ambient i parcs, 
equipaments municipals i mobi-
litat i accessibilitat.

Després del debat i la votació, les 
deu propostes finalistes han estat:

1 - Instal·lació  de  càmeres  de  
videovigilància  a  diverses  ur-
banitzacions, connectades amb 
el servidor de la Policia Local.

2 - Construcció de rotonda a 
l’encreuament de la carretera de 
Tossa (Gi682) amb Canyelles.

3 - Creació d’un parc d‘educació 
ambiental al Turó d‘en Buc.

4 - Construcció d‘una nau per a 
ús “d‘hotel d‘entitats”.

5 - Millora de la mobilitat en 
carrers, voreres i accessibilitat al 
nucli antic.

6 - Millores a les instal·lacions es-
portives.

7 - Renovació del paviment del 
passeig de la platja de Fenals.

8 - Condicionament del passeig 
marítim i sa Caleta..

9 - Creació d‘una escola/conserva-
tori municipal de música i dansa.

10 - Remodelació de la pista es-
portiva de sorra del Pere Torrent.

Estan col·locades de major a 
menor nombre de suports. Ara, 
però, qui decidirà quin projecte 

tirarà endavant serà la ciutadania 
entre l’1 i el 15 de juny.

El regidor de Participació 
Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, 
agraeix a totes les persones que 
han entrat propostes a la platafor-
ma, ja que en general, “totes són 
molt encertades i aporten molt 
valor al municipi”. yy

SELVA - MARESME

Blanes demana a la Genera-
litat que concedeixi la Creu de 
Sant Jordi a ASPRONIS, una en-
titat que fa 50 anys que treballa 

amb discapacitats intel·lectuals 
de la Selva i el Maresme, des del 
naixement fins a l’edat adulta a 
nivell assistencial, laboral i es-
portiu.

La petició, aprovada per una-
nimitat del plenari, es fa per re-
conèixer la tasca feta en aquest 
camp durant cinc dècades.

L’alcalde Mario Ros va que-
dar impressionat quan va visi-
tar l’entitat quan va ser regidor 
d’Acció Social. “La tasca que es fa 
o la veus o no saps realment tots 
els serveis que ofereixen i la im-
plicació dels seus treballadors”.

Va seguir la sessió plenària 
Maria Dolors Oms, la presiden-
ta de la Fundació ASPRONIS i 
exalcaldessa de la vila. Tot i que 
no estava previst inicialment va 
intervenir asseguda al costat de 
l’actual alcalde. “L’entitat la van 
posar en marxa els mateixos pa-
res i el 1992 es van crear les fun-
dacions, es va passar d’un treball 
més paternalista a un altre de 

més professional. En aquest sen-
tit, vull destacar la implicació de 
tots els treballadors. Ho fan per 
vocació i tenen una gran comu-
nió amb tots els nanos”.

Malgrat la unanimitat i la 
coincidència en el reconeixe-
ment a la feina feta, des de la 
CUP es va demanar que a nivell 
global,  es treballi per millorar 
les condicions laborals de les 
persones discapacitades. Joan 
Rota explicava que, “hi ha certs 
aspectes relacionats amb els 
treballadors discapacitats que 
cal analitzar i millorar. Des del 
2009, els convenis no s’han ac-
tualitzat. En aquest camp hi ha 
molta feina per fer”.

Oms va assegurar que és un 
tema que es treballa amb el go-
vern català i central, però que,  

se’ls ofereix el millor que es pot. 
“El nostre gerent treballa aques-
ta problemàtica a Barcelona i 
Madrid. Ara per ara, és el que hi 
ha o s’haurien de quedar a casa”.

La intervenció de la resta de 
regidors va anar dirigida al re-
coneixement, agraïment i felici-
tació, alguns amb relació directe 
per haver-hi treballat o perquè 
algun familiar ho ha fet. Van par-
lar Jordi Urgell (Batega per Bla-
nes), Sergio Atalaya (Cs), Juan-
jo Navarro (PDeCAT), Àngel 
Canosa (ERC), Joan Salmeron 
(ICV-EUiA) i Jordi Blai(PSC).

Diversos grups ja van anun-
ciar que presentaran el mateix 
acord al Consell Comarcal de la 
Selva. A ben segur que d’altres 
municipis on treballa ASPRONIS 
també s’hi afegiran. yy

«Els ciutadans podran 
votar de l’1 al 15 de juny »

«Es van presentar un total 
de 95 idees i ara n’han 

quedat deu »
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Cap de setmana molt familiar 
SELVA - MARESME

L‘Agència Catalana de Turis-
me ha apostat aquesta primavera 
per la promoció del turisme fa-
miliar a 24 destinacions amb dos 
caps de setmana temàtics centrats 
en els nens. Els municipis han 
programat 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, hote-
ler o empreses de lleure- han ofert 
paquets de descompte o tracte es-
pecial a les famílies. 

Tot això es coordinà de ma-
nera conjunta sota l’acció “Cata-
lunya, Hola Família!”. La prime-
ra edició, centrada a atreure el 
turisme de proximitat, ha tingut 
com a temàtica les llegendes. En 
aquest sentit, també es va crear 
una aplicació per al mòbil que 
permetia buscar i “caçar” éssers 
màgics -n’hi havia de diferents a 
cada municipi, a l’estil de “Poké-
mon Go”- creats per a l’ocasió, 
per Sergi Zapater. 

L‘acció es va fer del 20 al 22 
d’abril a les destinacions de cos-
ta entre les que n’hi havia quatre 
del Maresme (Calella, Pineda, 
Malgrat de Mar i Santa Susanna) 

i dues de la Selva (Lloret de Mar i 
Blanes). Del 18 al 20 de maig s’ha 
previst la mateixa acció promoci-
onal a nivell familiar a destinaci-
ons d’interior i muntanya. 

ACTIVITATS

A Blanes les activitats van co-
mençar amb la gimcana familiar 
“un grapat de pistes”. També es 
van programar una volada d’es-
tels i visites guiades al Jardí Botà-
nic Marimurtra.

Lloret de Mar també va tenir 

una gimcana on s’havia de tro-
bar l’exvot perdut. Hi va haver 
diversos tallers de Sant Jordi així 
com un concert per als més pe-
tits i altres activitats com tirolina 
i rocòdrom.

A Malgrat de Mar es van pre-
veure tallers de circ, cant coral i 
exhibicions d’escultura. Es podia 
seguir també l’activitat “Busquem 
la Princesa verdadera” pels car-
rers del poble.

A Santa Susanna, a banda de 
la gimcana familiar, destacava la 

diada castellera de diumenge. 

Pineda de Mar apostà per 
conèixer més a fons la ciutat, ja 
sigui amb les rutes programades 
amb el trenet o amb l’activitat 
“Descobreix el cor de Pineda 
amb el pirata Dragut”. També hi 
va haver tallers per als més pe-
tits, com el de roses de paper, el 
de corones de princeses i el taller 
de barrets i màscares.

Calella va optar per la cuina 
amb dues activitats que perme-
tien conèixer la gastronomia de 

Japó i Itàlia. També es va fer una 
festa Holi, i es va poder visitar 
la ciutat amb rutes guiades en el 
Carrilet.

PERSONATGES DE LLEGENDA

Els visitants podien capturar 
amb el mòbil la Llopa de Cale-
lla, el Pirata Dragut de Pineda de 
Mar, la Dona de l’aigua de Santa 
Susanna, el Ratpenat gegant de 
Malgrat de Mar, el Guerrer inven-
cible de Blanes i el Dimoni sense 
banya de Lloret de Mar. yy

Tallers a Pineda de Mar. Foto Yoyo

Víctor Conchello Vendrell. Foto Maristes Sant Pere Chanel

Un dels tallers programats. Foto Joan Maria Arenaza

La cuina va tenir un paper destacat a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Reconeixement matemàtic Dia Internacional 
de la DansaMALGRAT DE MAR

Un alumne dels Maristes 
Sant Pere Chanel de Malgrat de 
Mar, primer classificat de Cata-
lunya a les proves Cangur 2018 
de resolució de problemes de 
matemàtiques. 

  
Víctor Conchello Vendrell ha 

obtingut 141,25 punts que l’han 
situat al capdamunt de la catego-
ria de 4t d’ESO, en la qual hi han 
participat més de 9.500 alumnes 
de tot Catalunya. 

Aquest és el tercer any con-
secutiu que Víctor Conchello 
obté premi en aquesta prova. A 
3r d’ESO va quedar en la vuitena 
posició i a 2n d’ESO va ser el cin-
què classificat. 

Víctor ha participat en al-
tres proves de matemàtiques on 
també ha aconseguit molt bons 
resultats. A nivell individual va 
ser el tercer classificat de Catalu-
nya del Fem Matemàtiques 2016 
i això li va permetre participar a 
la Olimpíada Espanyola. També 

ha concursat a la Marató de Pro-
blemes, i a l’Olitele, competició 
per a alumnes de Batxillerat (que 
permet, excepcionalment, la par-
ticipació d’alumnes de 4t d’ESO). 

Aquest any s’ha presentat a 
les proves CiMs-CELLEX per 
optar a una de les 24 beques per 
cursar el Batxillerat Internacional 
i li han concedit. També ha sol·li-
citat entrar en el programa Joves 
i Ciència en el qual ha estat pre-
seleccionat i està a l’espera de la 
resolució definitiva. yy

CALELLA

Cada any des del 1982 se ce-
lebra el Dia Internacional de la 
Dansa el 29 d’abril. El dissabte dia 
28, per commemorar aquest dia, 
l’Ajuntament de Calella va orga-
nitzar un seguit d’activitats rela-
cionades amb el món de la dansa.

Els actes començaren al matí 
amb un taller de dansa en famí-
lia a la Biblioteca Can Salvador. 
La plaça de l’Ajuntament s’omplí 
de música amb els tallers de dan-
ses hindús i de tribal-fusió. Ja a 
la tarda, al Museu del Turisme, 

hi va haver una xerrada “Pre-
mis, certàmens i concursos, una 
oportunitat de formació per als 
alumnes de dansa”. La gala com-
memorativa se celebrà a la Sala 
Mozart amb la “Mostra de Dan-
sa” on hi van participar totes les 
escoles.

Aquell mateix dia a la nit, es 
va poder veure el documental 
Five days to dance, a la Sala Mo-
zart, amb entrada gratuïta. I al 
Museu del Turisme hi havia l’ex-
posició fotogràfica sobre dansa 
“Pre-essència”. yy
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Prevenció i detecció d‘abusos en persones amb 
discapacitat intel·lectual 

MALGRAT DE MAR

Els mossos posen en marxa 
tallers de prevenció i detecció 
d’abusos en persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

Una de les proves pilot s’ha fet 
al Centre Especial de Treball que 
ASPRONIS té a Malgrat de Mar. 
Els tallers es basen en el ROA, re-
flexionar, orientar i aplicar.

Es treballen diversos tipus 
d’abusos: econòmic, abús sexual, 
odi i discriminació, psicològic, ci-
ber-assetjament... De les denúnci-
es per abusos i agressions sexuals 
que els Mossos van rebre el 2017, 
el 5,2% eren de persones amb dis-
capacitat intel·lectual, 94 en total.

Imma Bestard, caporal de la 
Unitat de Proximitat i Atenció al 
Ciutadà dels Mossos, explica que la 
clau és Identificar i Comunicar, “el 
més important és que identifiquin 
l’abús. Per tallar-ho, però, també 
cal comunicar-ho. Ells s’identifi-
quen molt amb les emocions”. 

Els tallers són molt interactius 
i visuals. Inclouen vinyetes que 
representen situacions en què les 
persones amb discapacitat intel-
lectual s‘hi poden trobar identifi-
cades. “Els ensenyem una imatges 
i construïm la història perquè ells 

vegin si estan patint un abús com 
han d‘actuar, fins on han d‘arribar, 
que han de ser valents i que ho 
han de poder explicar”, explica.

Participa en els tallers un 
agent que es dedica a l’atenció a 

les víctimes per si en el decurs del 
taller poden sorgir casos fins ara 
desconeguts.

Aquest programa serà presen-
tat a diverses institucions i s’anirà 
estenen arreu de Catalunya.

David Gurri, director tèc-
nic del servei ocupacional d‘in-
serció de la fundació Aspronis, 
assegura que la presència dels 
Mossos dona “més credibilitat” 
als consells dels professionals 
del centre. “Quan tu els pregun-
tes ells saben que les xarxes són 
un perill però no són capaços de 
detectar aquest perill i que vin-
guin els Mossos els fa reflexionar 
i reconèixer aquestes situacions”, 
comenta.

En el marc de la campanya 
també s‘han format més de 400 
professionals del cos policial, 
membres del Grup d‘Atenció a 
la Víctima i de les Oficines de 
Relacions amb la Comunitat. A 
banda, s‘ha presentat una guia 
d‘assistència i atenció dirigida 
als agents perquè donin un trac-
te més qualificat a les persones 
amb discapacitat. yy

Taller celebrat a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

«Els tallers es basen en 
reflexionar, orientar i aplicar 

(ROA)»

«Es treballen diversos tipus 
d’abusos: econòmic, abús 
sexual, odi i discriminació, 

psicològic, ciber-
assetjament...»
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Calella està de moda
CALELLA

Del 27 al 30 d’abril s’ha cele-
brat la sisena edició del Calella 
està de moda, amb activitats i ta-
llers relacionats amb el món de 
la moda en diferents punts del 
municipi.

Es tracta d’una acció promo-
cional del comerç local de la ciu-
tat, organitzada per l’Ajuntament 
de Calella i FestaMusic Grup, en 
col·laboració amb el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Ca-
talunya de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona 
i amb el suport de l’Associació de 
Comerciants de Calella Centre 
Comercial.

Al llarg del cap de setma-
na, els comerços de Calella van 
oferir un conjunt d’activitats 
relacionades amb el món de la 
moda en diferents punts del mu-
nicipi. Les activitats del Calella 
està de moda 2018 van ser: “els 
flaixos” que converteixen a mo-
dels en maniquins perfectament 
estàtics als aparadors de les bo-
tigues, que després prenen vida 
i desfilen sobre la catifa verme-
lla a peu de carrer; els tallers on 

es podia aprendre a fer un vano 
de moda; un d’automaquillatge; 
un altre de tractament facial i de 
mans; un de canvi d’imatge; els 
inflables per a la mainada a la 
plaça de l’Església; cercavila dels 
Udols de Foc al carrer Església i, 
a la Plaça Vicenç Ferrer, desfila-
da, flaixos de moda i concert del 
grup Rumba Catalana Triampa. 

Finalment, i repetint la bona 
acollida de les passades edicions, 
hi va haver la desfilada central 
a la Riera Capaspre. En principi 

prevista pel diumenge 29 d’abril, 
però finalment feta el dilluns dia 
30 pel risc de pluja que hi havia 
el dia abans.

Totes les activitats van ser se-
guides amb molta expectació i 
curiositat per calellencs i visitants.

Aquest any també s’ha orga-
nitzat un concurs fotogràfic a Ins-
tagram. Les fotografies penjades 
en la popular xarxa social, amb 
més “likes”, que continguin el has-
htag #CEDM2018, van entrar al 

sorteig d’un xec regal valorat en 
150 €, bescanviable en qualsevol 
dels establiments que han partici-
pat al Calella està de moda.

Calella està de moda s’orga-
nitza amb l’objectiu que la ciutat 
sigui un reclam perquè visitants 
i turistes puguin gaudir del co-

merç, l’hostaleria i la restauració 
de Calella i per promocionar el 
centre comercial a tota la comar-
ca. Botigues de gran qualitat en 
moda i complements i marques 
molt conegudes formen part de 
la fisonomia urbana de la ciutat 
i generen un dinamisme  econò-
mic molt important. Calella té 
un dels centres comercials més 
importants de la comarca i es-
deveniments d’aquest tipus con-
tribueixen a donar a conèixer el 
teixit comercial del municipi. yy

Final de la desfilada. Foto Joan Maria Arenaza Vista aèria de la passarel·la. Foto Joan Maria Arenaza

RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

«La desfilada central es va 
retardar un dia pel risc de 

pluja»

«Totes les activitats van 
ser seguides amb molta 
expectació i curiositat»
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Festimatge 2018

CALELLA

El Festival de la Imatge de 
Calella és l’únic festival de tot el 
món que reuneix cinema i foto-
grafia en un mateix festival, i amb 
una durada tan extensa, gairebé 
tot un mes d’activitats relaciona-
des amb la imatge.

Festimatge reuneix tres certà-
mens que, originàriament, se ce-
lebraven per separat: La Trobada 
Internacional de 9,5 mm, úni-
ca a Espanya i de les poques que 
queden arreu del món, que aquest 
any celebrava la seva 45a edició; 
el Trofeu Torretes de Fotografia, 
que es fa des de fa 42 anys i que 
és reconegut per la Federació In-
ternacional de Fotografia, la qual 
cosa demostra el seu prestigi, i, el 
més jove de tots, el Trofeu Tor-
retes de Curtmetratges, amb 24 
anys de vida, que destaca per la 
quantitat de curtmetratges selec-
cionats que projecta durant el fes-
tival. Es realitzen més de 10 ses-
sions repartides entre el cinema 
Sala Mozart (sessions de 3 hores 
cada dia de projecció), la Bibliote-
ca Municipal Can Salvador de la 
Plaça i la cafeteria La Tetera, que 
ofereix un passi més informal.

Enguany, el Festimatge 2018 
ha celebrat la tretzena edició des 
que els tres certàmens s’ajuntaren 
per fer un gran festival. Un projec-
te ambiciós, fet amb el caliu que 
un grup d’amants de la fotografia 
i el cinema, com són els aficionats 
de Foto-Film Calella, posen en el 
festival.

El festival va començar el 7 
d’abril i va finalitzar el dia 29. La 
majoria d’exposicions s’han pogut 
visitar a la Fàbrica Llobet-Guri.

455 fotògrafs han participat 
al Trofeu Torretes de fotogra-
fia, 1.450 directors ho fan en el 
Trofeu Torretes de curtmetratge, 
s’han pogut veure 24 exposicions, 
moltes d’elles d’autoria col·lectiva, 
com la Federació Xilena de Foto-
grafia, la Galeria Valid foto Bar-
celona o els alumnes de l’institut 
Euclides de Pineda, i compta amb 
la participació d’autors de cinema 
9,5mm, que porten els seus tre-
balls personalment durant el fes-
tival. La trobada de cinema 9,5, 
única a l’estat, es va celebrar el 
darrer cap de setmana del festival, 
coincidint amb la gala de cloenda 
i lliurament de premis.

Entre els premiats, gent de 
tot el món, que es dona cita en 
la Gala de Cloenda, en un acte 
multicultural amb una motivació 
en comú: la passió per la imatge.

CURTMETRATGES

El director madrileny Mac-
gregor guanya el Trofeu Torretes 
de Curtmetratges del Festimatge 
de Calella. 

 
S’han presentat 1.450 curts a 

concurs, 13 dels quals han estat 
premiats en aquesta edició nú-
mero 24 del festival, 4 d’ells d’au-
tors catalans.

FOTOGRAFIA 

El guanyador del Premi 
d’Honor, el Trofeu Torretes de 
Fotografia, ha estat el fotògraf 
guipuscoà Miguel Cabezas, nas-
cut a Irún i que resideix, actu-
alment, a Madrid. La seva col-
lecció de dotze fotografies, dis-
tribuïdes en cadascun dels cinc 
apartats de què consta el Trofeu, 
ha estat la millor valorada pel 
jurat. Els cinc apartats són foto-
grafies monocromes de temàtica 
lliure, fotografies en color de te-
màtica lliure, fotografies en color 
relacionades amb el mar en tots 
els seus aspectes, fotografies en 
color sobre Costums i Tradici-
ons Catalanes, i fotografies tema 
Creativitat.

El Trofeu Torretes de Fotogra-
fia lliura 118 premis i mencions, 
atorgats per la Federació Interna-
cional de l‘Art Fotogràfic (FIAP), 
la Confederació Espanyola de 
Fotografia (CEF), la Global Pho-
tographic Union (GPU), la Pho-
tographic Society of America 
(PSA) la Federació catalana de 
Fotografia (FCF), Imatges Sense 
Fronteres (ESF) i l’Ajuntament de 
Calella, que lliura el premi a les 
Tradicions Catalanes. yy

Foto de la col·lecció guanyadora del Torretes, autor Miguel Cabezas d’Irun

Guanyador del Premi d’honor de fotografia. Foto Joan Maria Arenaza

LLIBRES

Obres 2017

Carrer de Dalt

Orgull Xirucaire

Miranda i Fornieles presentant el llibre. Foto Yoyo

Les autores del treball amb el llibre i una rosa. Foto Yoyo

Elisenda Rovira a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Aquest Sant Jordi han presentat 
a Pineda de Mar Obres 2017: 
Plaça Miró i Terra silenciada. 
Els seus autors són Raimon Mi-
randa i Marta Fornieles. Plaça 

Miró, ens parla de la problemà-
tica de l’habitatge. Terra silenci-
ada és un guió cinematogràfic. 
La presentació s’ha fet a la Bi-
blioteca Serra i Moret. yy

L’Ajuntament de Palafolls ha 
editat aquest Sant Jordi el tre-
ball de recerca d’Alba Ribot i 
Mercè Robert, El carrer de Dalt, 
un llibre que forma part de la 
col·leció local Font del Ferro. 

El carrer de Dalt, segons expli-
quen les autores, “és el més nou 
dels quatre més antics del po-
ble”. Les seves famílies hi estan 
molt vinculades i han volgut 
conèixer les seves arrels. yy

El mocador al coll, les botes de 
muntanya, la tenda de campa-
nya, el foc de camp, les llargues 
caminades per la natura, les 
cançons, els jocs de nit… Anar 
al cau o l’esplai ens omple una 
motxilla de vivències inoblida-

bles. Solidaritat, companyonia, 
treball en equip, diàleg, sosteni-
bilitat o educació per la pau són 
alguns dels valors que fomenta 
l’escoltisme. Això és el que in-
tenta recordar Elisenda Rovira 
en el seu treball. yy



LA MARINA   19MAIG DE 2018

Presentació d’un dels nous autobusos. Foto M.A. Comas

Entra en funcionament el nou transport urbà de 
Lloret de Mar

MOISÉS GARCIA - LLORET DE MAR

Des d’aquest mes de maig, 
l’empresa Sagalés és l’encarregada 
del nou servei de transport urbà 
de Lloret de Mar, que des de feia 
50 anys oferia Transports Pujol. 
Segons fonts municipals, s’han 
aplicat diverses mesures que afa-
voreixen la mobilitat tant de llo-
retencs com de visitants. A més, 
destaca la presència de les noves 
tecnologies.

Hi ha un total de 5 vehicles, 
3 dels quals són nous. Disposen 
de 8 carregadors usb per a mò-
bils, connexió WiFi i un sistema 
de monitoratge. A més, s’incor-
pora una aplicació per a mòbils, 
que permet conèixer la localitza-
ció exacta de cada bus i saber el 
temps real de cada viatge. Segons 
va apuntar en la presentació del 
nou servei el conseller delegat de 
l’empresa Sagalés, Ramon Sagalés, 
els planells situats a les parades in-

clouen un codi QR que permet als 
usuaris saber quins són els horaris 
i recorreguts. D’altra banda, tam-
bé es pot consultar informació en 
línia a través del web www.lloret-
bus.cat.  

 
Els autocars tenen una llarga-

da de 8,6 metres i compten amb 
un motor de baix consum. Han es-
tat dissenyats per circular per car-
rers estrets, com els que presenta 

algun dels trams del recorregut 
del nou servei. Aquests vehicles, a 
més, disposen de plataformes per 
a persones amb mobilitat reduïda 
i estan dotats de desfibril·ladors.

 
Pel que fa a les línies, totes 

tenen inici i final a l’estació de 
bus, per facilitar el transbord 
dels usuaris. N’hi ha tres. La Lí-
nia 1 recorre la major part del 
nucli urbà de Lloret i es divideix 

en tres sectors, amb tres autocars 
diferents que, cada 30 minuts es 
troben a la terminal. Guillem 
Bernatallada, tècnic de mobili-
tat, apunta que d’aquesta manera 
s’amplia la cobertura i s’optimit-
za el temps del recorregut dels 
usuaris. La Línia 2 dona cober-
tura a les urbanitzacions, coin-
cidint amb els horaris d’entrada 
i sortida de les escoles. La resta 
de les hores, es converteix en un 

servei a la demanda, per optimit-
zar els recursos i evitar que els 
autocars circulin sense usuaris al 
llarg del dia. En últim lloc, la Lí-
nia 3 és l’encarregada de connec-
tar Lloret amb Cala Canyelles.

L’alcalde, Jaume Dulsat, des-
taca la importància de la quali-
tat en aspectes de mobilitat per 
a una destinació turística com 
Lloret. Considera que és estricta-
ment necessari oferir un bon ser-
vei de transport. Per la seva part, 
el regidor de Mobilitat, Albert 
Robert, valora molt positivament 
el canvi d’empresa, que arriba 
després de diferents retards en la 
concessió del servei. Robert, que 
agreix la tasca realitzada pel re-
gidor socialista Antonio Lorente 
durant la seva etapa en aquesta 
àrea, recorda que és un afer que 
han tingut a la taula des del pri-
mer any de mandat. yy

«S’han aplicat diverses 
mesures que afavoreixen la 
mobilitat tant de lloretencs 

com de visitants»

«Totes les línies tenen inici 
i final a l’estació de bus, per 

facilitar el transbord dels 
usuaris»
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VI Mostra de Treballs de Recerca de la Selva 
LA SELVA

Organitzat pel CRP Selva II, 
s’han presentat a Blanes els tre-
balls de 15 alumnes de batxillerat 
de 8 instituts de Blanes, Lloret, 
Tossa i Vidreres, prèviament se-
leccionats entre tots els centres. 

L’objectiu és que sigui un punt 
de trobada entre estudiants de 
batxillerat dels diferents insti-
tuts de la zona, per compartir i 
difondre les seves investigacions. 
Els treballs presentats van passar 
un procés selectiu previ realitzat 
per cadascun dels centres parti-
cipants, valorant-se la creativitat, 
la innovació i l’aplicació de dife-
rents estratègies de recerca. Per 
això, signifiquen un reconeixe-
ment a l’esforç esmerçat tant per 
l’alumnat com pel professorat que 
el tutoritza. 

La major part de treballs pro-
cedien de centres de Lloret (6) i 
Blanes (6), seguits per Vidreres 
(2) i Tossa de Mar (1). 

Els temes que han triat els 
alumnes per escriure els respec-
tius Treballs de Recerca han estat 
enguany força variats. No tan sols 
per les conclusions a què han ar-
ribat, sinó sobretot per la implica-
ció que han esmerçat tots i totes a 
l’hora d’exposar-los i defensar-los 
davant el públic. 

Així, hi havia des de l’ús de la 
cançó protesta com a vehicle de 
la política fins a l’all com a font 

d’antibiòtics naturals, passant 
per una diagnosi de l’estat actual 
de l’ecosistema del delta de la Tor-
dera, les víctimes de la violència 
de gènere, la moda flamenca o 
l’entrenament físic i mental per 
fer escalada. També ha destacat 
el primer dels treballs presentat: 
el LEGO, considerat com més que 
un joc, així com sobre la diabetis, 
la infantesa dins d’un orfenat, as-
sassinats a les cunetes o bé el pre-
sentat sota l’original títol Dopa’m 
i n’aprendré millor.

La benvinguda a tots els as-
sistents va anar a càrrec de la 
directora del CRP Selva II, Pepa 
Celaya, mentre que la cloenda 
i lliurament de diplomes el van 
encapçalar Mario Ros, alcalde de 
Blanes, Joaquim Costa, inspector 
de zona d’Ensenyament, i el regi-
dor d’Educació de l’Ajuntament 
de Blanes, Blai Vinaixa. Es van 
entregar els reconeixements tant 
a l’alumnat com al professorat 
que s’ha encarregat de la tutorit-
zació dels treballs. yy

Alumnes i Equip CRP. Foto Aj. Blanes

ALUMNE/A TÍTOL DEL TREBALL TUTOR/A CENTRE LOCALITAT

ARNAU COSTA LEGO, + QUE UN JOC JORDI VILAJELIU INS VIDRERES VIDRERES

JOSEPH HOOWORTH-SMITH L'ÚS DE LA CANÇÓ PROTESTA COM A VEHICLE DE 
LA POLÍTICA FRANCESC CASADEMONT INS VIDRERES VIDRERES

MAMASA WAGGEH LA HISTÒRIA DE LA MURALLA DE TOSSA JOAN MUNDET INS TOSSA TOSSA 

NÚRIA BALTRONS DOLÇA DIABETIS MERCÈ TORROELLA INS SERRALLLARGA BLANES

MARIA TORRENTS L'ALL COM A FONT D'ANTIBIÒTICS NATURALS RAQUEL GÜELL INS SERRALLARGA BLANES

ISABEL GÁLVEZ GEMINI. TRENCANT TÒPICS ANTÒNIA GUILLÉN INS S’AGULLA BLANES

MARTA SÁNCHEZ DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ECOSISTEMA 
DEL DELTA DE LA TORDERA MARIA JOSÉ TARANCÓN INS S'AGULLA BLANES

POL SALAS UN CELÍAC AL CARRER ALEXANDRA TER INS SA PALOMERA BLANES

EMMA ZURITA LA INFANTESA DINS UN ORFENAT RAFEL VILÀ I M. DEL VILAR 
GONZÁLEZ INS SA PALOMERA BLANES

LLUÍS GÓMEZ ASSASSINATS A LES CUNETES JOAN CARLES CORTÉS INS ROCAGROSSA LLORET

GEMMA VALLE LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ARANTXA MAS DE XAXARS INS ROCAGROSSA LLORET

PAULA CARDONA MODA FLAMENCA MONTSE MARTÍNEZ INS RAMON COLL I RODÉS LLORET

PERE PENA DOPA'M I N'APRENDRÉ MILLOR MARC GARCIA INS RAMON COLL I RODÉS LLORET

ÀLEX AGÚNDEZ EL SISTEMA IMMUNOLÒGIC. LES AL·LÈRGIES JORDI GIBERT COL. IMMACULADA C. LLORET

JORDI JUANOLA L’ART D’ESCALAR. ENTRENAMENT FÍSIC I MENTAL 
PER A L’ESCALADA XEVI MIR COL. IMMACULADA C. LLORET

«La major part de treballs 
procedien de centres de 

Lloret (6) i Blanes (6)»

«Els treballs presentats van 
passar un procés selectiu 

previ realitzat pels centres 
participants»



LA MARINA   21MAIG DE 2018

Musicava a la Biblioteca i Vermut Jazz al Teatre 
de Lloret de Mar

LLORET DE MAR

Àmplia oferta musical a Llo-
ret de Mar. Del 6 de maig al 3 de 
juny es podrà gaudir de vuit con-
certs diferents a la Biblioteca i a la 
terrassa del Teatre.

La 7ena edició del Musicava a 
la Biblioteca de Lloret ha comen-
çat el dissabte 5 de maig i se cele-
brarà tots els dissabtes del mes. Es 
tracta d’una activitat adreçada a 
totes aquelles persones amants de 
la música que vulguin gaudir de 
concerts programats els migdies 
a la Biblioteca i que s’acompanyen 
d’una copa de cava.

El Musicava ha començat amb 
“4 guitars”, un quartet de guitar-
res integrat per guitarristes d‘alt 
nivell que han ofert concerts als 
principals auditoris i sales de con-
certs del nostre país amb un cè-
lebre repertori d‘obres clàssiques 
de diverses èpoques i estils com: 
Concierto de Aranjuez, Canon de 
Pachelbel o Asturias d‘Albeniz 
entre d‘altres. 

El 12 de maig serà el torn del 
pianista Enric Carreras que oferi-
rà un emotiu concert de piano on 
presentarà el seu darrer treball, 
Absències, un compendi de can-
çons escrites amb molta melan-
conia després de la mort del seu 
pare. El concert comptarà amb la 
col·laboració del seu amic i com-
pany, el guitarrista Josep Soto. 

El dissabte 19 de maig a la Bi-
blioteca, hi actuarà Nikiti Duo, 
un duet integrat per dos grans 
músics brasilers presents a les 
principals sales de concerts i de 
música en viu de Barcelona que 
oferiran un concert amb música 
d‘autors com Tom Jobim, Vini-
cius de Moraes, Djavan, Dorival 

Caimi, Noel Rosa o Joao Bosco 
entre d‘altres. 

La setena edició del Musi-
cava a la Biblioteca de Lloret es 
tancarà el dissabte 26 de maig 
amb l’actuació de Jenifer Pane-
bianco (violí) i Alfredo Pane-
bianco (guitarra). Amb tan sols 
12 anys, a Jenifer se la defineix 
com l‘enfant prodige, donada a 
la seva curta però reeixida i ex-
traordinària carrera musical. Ha 
estat guardonada amb els pri-
mers premis dels concursos més 
importants d’arreu del món i ha 
estat elogiada per la crítica naci-
onal i internacional per les seves 
sempre brillants interpretacions 
com a solista, amb orquestra o 
acompanyada de la guitarra com 
en aquestra ocasió. El públic po-
drà gaudir en aquesta ocasió a 
la Biblioteca de Lloret, de l‘ex-
cel·lent interpretació d’aquesta 
jove violinista acompanyada de 

la guitarra del seu pare, Alfredo 
Panebianco.

Totes les actuacions del 
Musicava s’han programat a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca 
de Lloret a les 12.00h del matí. 
L’entrada és gratuïta. Com en 
d’altres ocasions compten amb 
la col·laboració de Cava Vallfor-
mosa i Magatzems d’Alimenta-
ció Masgrau.

VERMUT JAZZ

Per la seva banda, el Teatre 
de Lloret ha programat la ter-
cera edició dels Vermut Jazz. 
Per això, tornarà a instal·lar 
un petit escenari a la terrassa 
del bar del Teatre, a l’aire lliu-
re, on es podrà escoltar música 
en directe els diumenges des 
del 13 de maig  fins al primer 
diumenge de juny. Els concerts 
començaran a les 12 h i tothom 

qui ho vulgui podrà gaudir d’un 
concert de jazz a la vegada que 
prendrà un vermut en una de les 
taules que envoltaran l’escenari.

El Vermut Jazz s’inaugurarà 
el diumenge 13 de maig amb un 
concert a càrrec de Litus. Litus 
és un Music/Actor/Compositor/
Showman/Humorista, que con-
verteix els seus directes en quel-
com més que un gran concert, 
una experiència vital que conté 
humor, proximitat i complicitat 
amb el públic i que no deixa in-
diferent a ningú. En aquest con-
cert Litus es farà acompanyar 
pel guitarristai cantant Jordi 
Belsa.

Els seguirà el 20 de maig els 
Aire Quartet que presentaran 
nou treball discogràfic. Aire és 
un projecte integrat per quatre 
excel·lents músics de l‘escena 
jazzística barcelonina en el que 

es barregen diverses tendències 
i inf luències.

El diumenge 27 de maig, serà 
el torn de la formació Cuacci & 
Mercadante. Un duet de luxe in-
tegrat per dos grans músics ar-
gentins enamorats pel tango, la 
música, la vida, les experiències, 
la bellesa i l‘art. 

L’última cita del Vermut Jazz 
es tancarà el diumenge 3 de juny 
amb l’actuació de Lucas Martínez 
Quartet. Lucas Martínez és un 
jove saxofonista que ja va actuar 
a la darrera edició del Musicava 
2017 amb gran èxit de públic i que 
destaca per la seva energia, joven-
tut i saber fer en  la improvisació 
i el jazz. Malgrat la seva joventut 
se’l considera un referent del seu 
instrument realitzant concerts 
tant a casa nostra com arreu 
d‘Europa i els EUA.

CABARET TROPICANA

El proper mes de juliol l’au-
tèntic Cabaret Tropicana omplirà 
d’alegria i color la nit de Lloret 
de Mar amb el seu espectacle al 
Gran Casino Costa Brava.

Un espectacle singular, amb 
una espectacular posada en esce-
na i 50 artistes que interpretaran 
l’essència de Cuba a través d’un 
recorregut per la Història de la 
seva música.

La companyia està formada 
pels artistes titulars de l’especta-
cle a Cuba, dirigits pel gran mes-
tre Juan Armando Pérez Sánchez, 
el “Jimagua”.

El mes de juny seran a Teneri-
fe, el juliol a Lloret de Mar, i a 
l’agost i setembre, a Barcelona. yy

Concert inaugural del Musicava. Foto M.A. Comas
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Consell dels Adolescents

Aquest estiu, tornen les 
Vacances en Pau

Fira Renaixentista

3a Eixida
CALELLA

Un total de 16 adolescents dels 
instituts de Calella hauran de dis-
senyar el funcionament de  l’Espai 
Jove que es crearà properament a 
l’Hostal Vell, així com els serveis 
i les activitats que s’hi oferiran. 
Aquesta és la primera tasca que 
hauran de realitzar els joves del 
Consell dels Adolescents.

La creació del Consell dels 
Adolescents neix arrel de la bona 
valoració que es fa del Consell 
dels Infants i amb l’objectiu de do-
nar continuïtat als nois i noies que 
formen part del Consell dels In-
fants a poder seguir formant part 
d’un espai de participació durant 
els seus anys d’adolescència.

El Consell dels Adolescents es 

va constituir en un acte presidit 
per l’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, i on també hi van 
assistir la regidora de l’àrea de 
Joventut, Cindy Rando, el regi-
dor de Participació, Marc Buch, 
la tècnica de joventut, Mariona 
Greu, i la representant de la con-
sultoria CIVIS, Marta Martorell. 

Per part de l’oposició, hi van par-
ticipar la portaveu d’ERC, Cristi-
na Gómez, el portaveu de la CUP, 
Jan Catà, i el portaveu d’ICV-
EUiA, Sebastián Tejada. yy

MARESME

L’Associació Solidària Mal-
grat amb el Sàhara ha començat 
els preparatius per l’arribada dels 
nens que viuen als campaments 
de refugiats d’Algèria. En aquests 
moments estan en la fase de cap-
tació de famílies acollidores a 
l’Alt Maresme.

“Vacances en Pau” és un pro-
jecte que es porta realitzant des 
de l’any 1996. Durant els mesos 
de juliol i agost, nens i nenes que 
viuen als campaments de refugi-

ats sahrauís a Algèria es queden 
aquí amb famílies d’acollida.

Aquesta associació s’encarre-
ga de gestionar el projecte a les 
poblacions de Calella, Pineda, 
Malgrat, Santa Susanna, Sant 
Pol, Palafolls i Tordera. 

L’acollida d’infants sahrauís 
es una experiència molt enriqui-
dora, tant per als nens com per 
a les famílies, que descobreixen 
una nova manera de viure. Els 
infants venen durant els mesos 
d’estiu, quan les condicions de 
vida als campaments són més 
extremes, sobretot per les altes 
temperatures. 

En els últims anys el nombre 
de famílies acollidores ha anat dis-
minuint, sobretot a causa de la cri-
si. Això ha comportat que els nens 
que venen hagin de ser més grans, 
ja que no hi ha lloc per a tots.

El dissabte 28 d’abril al Centre 
Cultural de Malgrat es va realitzar 
la primera reunió per aquells que 
volien conèixer en detall el projecte.  

Per a més informació: 
asms@malgratambelsahara.cat yy

CALELLA

Durant 2 dies la ciutat de Ca-
lella s’ha transformat per reviure 
el segle XVI i  representar l’estil 
de vida propi de la Calella renai-
xentista.

Núria Parella, Regidora de 
Fires de l’Ajuntament calellenc 
ha ressaltat “la importància de 
celebrar una activitat no només 
turística, sinó també amb un im-
portant contingut històric”.

Diferents expositors amb els 
seus productes artesans, feien re-
trocedir en el temps a les places 

de l’Ajuntament i de l’Església. 
Hi va haver diferents cercaviles, 
rutes i tallers. 

També es va poder visitar 
una exposició al carrer de l’Ar-
xiu Històric Municipal, sobre la 
figura de Margarida Flequer de 
Vall, una dona calellenca, pubilla 
de Can Flaquer, amb la capacitat 
legal i real per intervenir en la 
vida del poble. 

Els visitants van tenir l’opor-
tunitat de tastar el Menú del Re-
naixement a diversos restaurants 
de la vila. yy

MALGRAT DE MAR

La Regidoria de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar ha organitzat la 3a edi-
ció de l‘Eixida, la visita guiada a 
patis de cases del poble, dins les 

activitats del Garric 2018.  La vi-
sita guiada va transcorre per un 
total de 10 patis. Va començar 
a l’Arxiu Municipal i va acabar 
amb un tast del gelat de flors de 
la gelateria Núria. yy

«El Consell haurà de 
dissenyar el funcionament 

de l’Espai Jove»

«Està format per 16 
adolescents»

Foto de família. Imatge Joan Maria Arenaza

Vacances en Pau 2017. Foto Malgrat amb el Sàhara

Un dels deu patis que es van visitar. Foto Yoyo

Abanderats de Tortosa. Foto Joan Maria Arenaza

«El període d’acollida es fa 
els mesos de juliol i agost»

«Amb la crisi ha disminuït 
el nombre de famílies 

acollidores»
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Malgrat t‘estima: la nova 
marca de promoció del poble 

Pau Gibert, el bandoler

MALGRAT DE MAR

L‘Ajuntament de Malgrat de 
Mar ha estrenat coincidint amb la 
diada de Sant Jordi, marca de po-
ble: “Malgrat t‘estima”. Una nova 
imatge per promocionar Malgrat 
de Mar que vol ser emocional, 
positiva i alhora transgressora. 
“Malgrat t‘estima” neix pensant 
en les persones que visiten el 
poble, però sobretot, en els mal-
gratencs i malgratenques que el 
viuen, el treballen, el gaudeixen i 
sobretot, el fan possible 

L‘Ajuntament de Malgrat de 
Mar va encarregar el 2016 als 
dissenyadors malgratencs Xavi 
Camps i Pep Boix la creació 

d‘una nova marca amb la idea de 
modernitzar i posar en valor la 
identitat del poble, i de generar 
un element estratègic per a la di-
ferenciació. Una nova marca que 
identifiqui el poble dins i fora de 
l‘àmbit geogràfic i que comple-
menti la marca de gestió pública 
de l’Ajuntament. 

Per desenvolupar la nova 
identitat de Malgrat va néixer de 
l’aposta clara per despertar un 
sentiment positiu entre els mal-
gratencs i malgratenques amb la 
voluntat de reforçar el sentiment 
de pertinença, d’estima i d’orgull 
de poble. Per fer-ho possible es va 
començar a construir a partir de 

conèixer l’opinió dels veïns i veï-
nes sobre el poble, així com també 
dels visitants i turistes. D’aquesta 
manera, el procés de creació de la 
nova marca va arrencar amb una 
enquesta anònima a veïns i veï-
nes del poble, i també visitants i 
turistes. Es va preguntar: què es 
el millor de Malgrat? i el pitjor? i 
també “com definiries el poble en 
tres paraules”. Les valoracions van 
ser en general positives. Entre els 
aspectes més destacats pels en-
questats hi va haver que Malgrat 
és un poble tranquil i bonic, així 
com també, acollidor i amable. 

Amb aquest punt de parti-
da, la nova marca va començar a 
prendre forma a través de 3 eixos: 
territori, actitud i experiència. 
La filosofia ha estat la d’ubicar i 
reivindicar Malgrat, donar-lo a 
conèixer, crear ambaixadors, fo-
mentar l’activitat al poble, incidir 
en l’actitud de les persones i fer-la 
participativa: creure’s i fer creure 
que Malgrat és un poble actiu. I 
sobretot, reforçar el vincle amb la 
ciutadania, valorar el que ofereix 
el poble i fer créixer l‘autoestima. 

La diada festiva de Sant Jor-
di ha estat el tret de sortida de la 
campanya de presentació de la 
marca.  Amb el lema “Omplim 
Malgrat de petons” es va donar 
a conèixer el “Malgrat t‘estima” 
M:* i la seva representació grà-
fica, on els colors, la iconografia 
i les onomatopeies en són grans 
protagonistes. La implantació de 
la marca es farà de manera pro-
gressiva i en diferents fases. yy

PINEDA DE MAR - SANTA SUSANNA

L’associació CinemArt de Pine-
da de Mar, realitza cada any una 
producció pròpia dedicada a un 
personatge històric relacionat amb 
la vila. Aquest projecte va sorgir 
amb l’objectiu de recuperar la me-
mòria històrica del municipi.

Ambientat en el segle XVIII, 
aquest any, el projecte s’ha dedi-
cat al personatge de Pau Gibert, el 
bandoler. Marçal Mora, director de 
la pel·lícula, explica que “en Pau 
Gibert es dedicava a robar, unes 
accions que li van posar la pobla-
ció en contra. Quan el van detenir, 
va tenir un tràgic final”.

Enguany, a més de gravar a 
Pineda de Mar, també s’han rodat 
unes escenes a Can Ratés de Santa 
Susanna. En motiu d’aquesta grava-
ció, es van buscar persones del po-

ble perquè també hi participessin. 
L’estrena es farà al juliol en el marc 
del V Festival de Curtmetratges de 
Pineda de Mar. També es presenta-
rà a Santa Susanna.

CinemArt va produir el 2016 
“Major, 57”, sobre Manuel Serra 
i Moret i Sara Llorens; i el 2017 
“Dragut”, la història d’un pirata turc 
que va assetjar Pineda de Mar.  yy

La campanya als accessos al municipi. Foto Yoyo

Rodatge a Santa Susanna. Foto Yoyo

SANT JORDI

Tordera

Calella

Pineda de Mar

Fira de Sant Jordi a Tordera. Foto Yoyo

Sant Jordi de color groc. Foto Joan Maria Arenaza

Parada del CAU a Pineda. Foto Yoyo

La Fira de Sant Jordi de Torde-
ra que organitza cada any La 
Peixera es va celebrar a la plaça 
de l’Església i zona del Mirador 
amb activitats tot el dia. Ara 
fa un any va canviar d’ubica-

ció perquè era diumenge, dia 
de mercat. Sant Jordi, va tenir 
molts més ingredients com el 
lliurament dels diversos premis 
del Concurs Literari o la Revet-
lla a la Biblioteca.  yy

La Diada de Sant Jordi a Calella 
va tenir un marcat caire reivin-
dicatiu amb el color groc com 
a gran protagonista, en record 
dels presos i exiliats. Presen-
tació i venda de llibre; roses 
vermelles, però també de color 

groc; mercat del llibre de sego-
na mà i punts de llibre; activi-
tats a la biblioteca i les escoles...
van ser alguns dels ingredients 
d’un llarg cap de setmana que 
va portar molta gent al carrer a 
gaudir de la festa. yy

Míriam Perálvarez, Impulso, 
Dulce Locura i en Jordi Basart, 
4 Fichas van signar els seus lli-
bres a la plaça de les Mèlies de 
Pineda de Mar, plena de pa-
rades amb llibres i roses. A la 
mateixa plaça els alumnes de 

l’institut de Pineda van fer un 
taller de poemes. La jornada va 
acabar amb una xocolatada. El 
diumenge a l’Auditori hi va ha-
ver música en viu, dansa, teatre 
i circ per a públic familiar. yy
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Presentació del llibre de Bassas a Tordera. Foto Aj. Tordera

Circuit en plena natura. Foto Yoyo

La competició s’ha fet al pavelló municipal. Foto Yoyo

Trobada d’escoles del mes d’abril. Foto J.M. Arenaza

La veu de Montilivi

Calella, Ciutat del Bàsquet

Copa Catalana BTT

Capital del fitness

TORDERA - GIRONA

El periodista de Tordera, Al-
bert Bassas, ha presentat aquest 
Sant Jordi el llibre, Girona. Un 
equip, una afició i una ciutat de 
primera, o el que és el mateix, la 
història del Girona d’aquests dar-
rers anys, el que l’autor del llibre 
anomena “dècada prodigiosa”.

Després de tres ascensos 
frustrats en les darreres tempo-
rades el Girona FC va aconseguir 
per fi el desitjat ascens a Primera, 
era el juny del 2017 i la ciutat va 
embogir. La temporada 2017-18, 
la primera a la màxima categoria 
començava amb un únic objec-
tiu, assegurar la permanència. 
Ben aviat, però, es va veure que 
els homes de Pablo Machín, po-
dien optar a cotes molt més altes.

Bassas explica que el tècnic 
sorià ha comentat en més d’una 
ocasió que d’aquesta història se’n 
podia fer una pel·lícula, “jo no 
tinc les eines per fer-la, però sí 
que he escrit aquest llibre a pro-
posta de l’editorial Al Poste, un 
llibre per recordar el que s’ha vis-
cut aquests darrers anys i que va 
culminar amb l’ascens, uns fets 
que ja formen part de la història 
de la ciutat i del futbol català”.

Vivències de tots colors des 
d’una petita cabina de Montilivi, 
“d’un equip a Tercera a Prime-
ra, sense oblidar que a vegades 
ha estat a punt de desaparèixer”, 
recorda.

D’anècdotes, mil i una, “un 
dia que es feia un minut de silen-

ci, havia de sonar per la megafo-
nia el cant dels ocells, i va sortir 
la Shakira!”.

El llibre s’ha presentat, en-
tre d’altres indrets a Tordera i 
Girona. Coincidint amb la Dia-
da de Sant Jordi, va signar llibre 
a les portes de Montilivi (el dia 
22) i a diversos indrets de la ca-
pital gironina (el 23). Va ser un 
dels llibres amb més acceptació 
de la diada.

Albert Bassas treballa des de 
l’any 2011 a RAC1. És cronista 
del Girona FC pel diari La Van-
guardia i participa regularment 
en tertúlies televisives a Esport3 
i 8TV dedicades al Girona FC. 
Des del 2010 també posa veu a 
Montilivi en tots els partits. yy

CALELLA

El CB Calella viu amb la mà-
xima intensitat aquest any 2018. 
D’una banda celebra els seus pri-
mers 90 anys de vida, i de l’altra, 
Calella és la Ciutat del Bàsquet 
Català. L’objectiu, omplir tot 
l’any de bàsquet la ciutat.

Un dels actes celebrats el mes 
d’abril ha estat una nova trobada 
Kids&Us d’escoles d’iniciació. 

Una nova matinal per guadir 
del bàsquet en què els jugadors i 
jugadores locals van estar acom-
panyats de l’Arenys de Mar, 
l’UER Pineda i l’AECAM.

OBJECTIUS

Educar jugant no és una ex-
pressió gratuïta. I l’ordre dels 
dos verbs, tampoc. Ensenyar els 
fonaments del bàsquet és im-

portant, però més encara, el fet 
d’apropar els nens i nenes als 
valors que acompanyen l’esport 
del bàsquet. Un d’ells, el compa-
nyerisme.

MISSATGE ALS PARES

“No ens agrada que, com 
hem vist que passa a vegades en 
els partits dels grans, els pares 
i mares aixequin la veu més del 
compte contra uns senyors que 
van de gris i porten un xiulet a 
la boca. Volem educació, també 
a la grada.” 

ACTES DEL MAIG

Dia 14. Clínic de formació 
amb Joel Seira al pavelló del Parc 
Dalmau.

Dia 20. Accions relacionades 
amb l’Ironman 70.3 Barcelona

Dies 26 i 27. Final a 4 del 
Campionat de Catalunya, cate-
goria Infantil Masculí A1 (Parc 
Dalmau). yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha acollit una 
prova de la Copa Catalana inter-
nacional BTT Biking Point.

El circuit, molt tècnic i selec-
tiu, va ser molt dur per la pluja 
caiguda els dies previs. 

En categoria masculina es va 
imposar Oliver Avilés. Ever Ale-
jandro Gómez, líder de la com-
petició, va quedar segon. Pau 

Romero, sisè de la general, es va 
emportar la categoria sub-23.

En categoria femenina, la 
victòria va ser per a Sandra San-
tanyes. Magada Duran, que va 
quedar segona i primera de la 
categoria sub-23, lidera el cam-
pionat.

Un dels atractius de la mati-
nal, Aleix Espargaró, no va pren-
dre la sortida per evitar lesions. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna s’ha convertit, 
un any més, en la capital mundial 
del Fitness.

El municipi ha acollit el Cam-
pionat d’Europa d’aquesta moda-
litat i els campionats Júnior i Màs-
ter, unes proves que han reunit 
els millors professionals de cada 
categoria. 

Les diferents competicions 
s’han celebrat del 3 al 7 de maig al 
pavelló poliesportiu. 

Des de fa anys, la Federació 
Internacional de Bodybuilding 
i Fitness (IFBB) escull Santa 
Susanna per celebrar aquest es-

deveniment que reuneix milers 
d’atletes d’arreu del món. 

 La capacitat hotelera de San-
ta Susanna, sumada a la qualitat 
dels seus serveis per al visitant, la 
seva ubicació i les bones connexi-
ons, han convertit al municipi en 
un lloc idoni per a la celebració de 
grans esdeveniments com aquest. 

 Des del consistori agraeixen 
a l’IFBB que hagi escollit nova-
ment el municipi per a la celebra-
ció d’aquesta prova internacional i 
destaquen el positiu impacte que 
té, no només en termes econòmics, 
sinó també en promoció i posicio-
nament de Santa Susanna com a 
destinació de turisme esportiu. yy
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Lloret Cycling Weekend

Foto de grup abans d’anar a Sant Grau. Foto YoyoIndurain i Roma. Foto Yoyo

LLORET DE MAR

El cicliturisme està de moda 
i Lloret de Mar fa temps que tre-
balla per acollir aquest tipus de 
turisme. Per posicionar-se clara-
ment en el món del ciclisme, s’ha 
organitzat Lloret Cycling We-
ekend. Va ser el darrer cap de set-
mana d’abril.

Hi va haver un sopar col·loqui, 
una sortida amb Miguel Indurain 
fins a Sant Grau i el Gran Fondo 
de 162 quilòmetres o Mig Fondo 
de 91 km. amb una participació 
de 750 ciclistes, el màxim previst 
per l’organització.

Gran Fondo: 162 km amb 
2600 metres de desnivell. Lloret, 
Tossa, Llagostera, Quart, la Bis-
bal, Calonge, Sant Feliu, Tossa i 
Lloret. Alts de Sant Grau, els Àn-
gels i Romanyà, entre d’altres.

Mig Fondo: 91 Km i 1996 me-
tres de desnivell. Lloret, Tossa, 
Llagostera, Sant Feliu i Lloret.

La gerent de Lloret Turisme, 
Elisabeth Keegan, explica que fa 
molt temps que treballen per po-
sicionar Lloret en aquest àmbit 
esportiu, “Lloret té un gran po-
tencial de mar i muntanya. Diver-
sos hotels ja acullen grups des de 
fa anys. L’any passat ja es van pro-
moure una sèrie de rutes. Accions 
com la d’aquest cap de setmana 
reforcen la nostra oferta”.

El regidor d’Esports, Joan 
Bernat, destaca el nombre de par-
ticipants que visiten Lloret i el 
nombre d’hotels certificats que té 
la vila. “N’hi ha un total de 16. Te-
nen magatzem per a les bicicletes, 
diversos serveis per al seu mante-
niment, s’adapten a l’horari dels 
ciclistes...”

L’objectiu és seguir promoci-
onant l’oferta lloretenca en fires 
especialitzades arreu del món tal 
i com ja s’ha fet aquests darreres 
mesos.

MIGUEL INDURAIN

Sens dubte, el millor ciclista 
espanyol de tots els temps. Una 
llegenda que sosté en el seu pal-
marès 5 Tour de France conse-
cutius i 2 Giro d’Itàlia. Ha estat 
rècord de l’hora i campió del món 
de contrarellotge. Va ser la gran 
atracció de la trobada. Indurain 
parlava de l’increment de practi-
cants de cicloturisme. “Està crei-
xent molt i és important que els 
hotels estiguin preparats perquè 
portem molt material”. Indurain 
havia estat a Lloret participant en 
alguna prova ciclista en la seva 
etapa professional. Precisament 
veu el futur del ciclisme professi-

onal amb optimisme, “hem pas-
sat uns anys de crisi econòmica 
i problemes interns. Ara, sembla 
que tot està millorant. A nivell 
esportiu, estem en ple canvi ge-
neracional. Caldria més patroci-
nadors per poder fer més equips 
competitius a nivell mundial”. 

NANI ROMA

Pilot de ral·lis de fons. Ha estat 
guanyador del Dakar en categoria 
de motos i cotxes i de moltes altres 
curses. Té una extensa trajectòria 
com a pilot professional. És un 
apassionat del ciclisme i practicant 
assidu de ciclisme de carretera i 
BTT. Roma havia practicat el ci-
clisme per zones properes a Lloret. 
“És una disciplina que m’agrada 
molt i que utilitzo habitualment 
en els meus entrenaments. Ha es-
tat molt agradable participar en 
aquesta trobada al costat de gent 

com en Miguel (Induirain), tot un 
referent en aquest camp”.

MARCEL ZAMORA

Triatleta. Recentment reti-
rat de la competició professional 
amb un palmarès de 5 victòries a 
l‘Ironman de Niça i 6 victòries a 
Embrunman, entre molts altres 
títols.

Professionals, en actiu o reti-
rats, i aficionats de totes les edats 
i nivells, van viure dues jornades 
amb molta intensitat, sempre al 
voltant de la bicicleta, la seva gran 
passió. Ara, queden les ganes de 
tornar a repetir. yy

«Hi va haver un sopar 
col·loqui, una sortida a Sant 
Grau, el Gran Fondo de 162 

quilòmetres i el Mig Fondo »
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BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DE 
L’ARRÒS

FINS EL 23 
TU, JO I EL LLIBRE
Casa Cultura-Biblioteca

DIA 10
FESTIVAL FIESTALONIA 
Plaça Pere Torrent. 18-20.30 h

L’ACOLLIMENT FAMILIAR 
Biblioteca Municipal. 19 h

DEL 10 AL 13
LLORET FORMULA WEEKEND 
Aparcament Sa Caleta- Passeig 
Marítim. 11-22 h

DIA 12
FIRA ALIMENTÀRIA I ARTESANA 
Plaça de la Vila. 9-20 h

INICIACIÓ AL CAIAC. Museu del 
Mar-Port de Canyelles. 9-15 h

GIMCANA D’ORIENTACIÓ. Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h. 5 €

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

MARXA NÒRDICA. Oficina 
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €

LLIGA DE NATACIÓ
Piscina Municipal. 16-20 h

TEATRE: YERMA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €

DIA 13
PADEL SURF COSTA BRAVA 
Platja de Lloret. 4 km-9km

TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9-14 h

XIII FESTA DE LES FLORS
Ermita de les Alegries. 10-24 h

UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h. 
4-12 anys gratuït. 5 € / 2,50 €

DEL 14 AL 19
FUTBOL SALA.
Pavelló Esports El Molí. 9.17 h

DEL 14 AL 26
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Casa Cultura-Biblioteca. 

DIA 16
MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

DIA 17
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 18

COMPETICIÓ DE SALVAMENT
Platja de Lloret. 9-14 h

DIA DELS MUSEUS
Museu del Mar i Can Saragossa

“POETA EN NUEVA YORK”
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 14 €

DIA 19
INICIACIÓ AL CAIAC Museu del 
Mar-Port de Canyelles 9-15 h. 
Preu: 25 € Of. Turisme

GIMCANA D’ORIENTACIÓ Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h

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

MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

LLIGA DE NATACIÓ 
Piscina Municipal. 16-20 h

NIT DE MUSEUS 
Museu del Mar. 21 h

DIA 20
UNA PLANTA, UNA VIDA 
Jardins de Santa Clotilde. 11 h

ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA 
Teatre de Lloret. 18 h

DIA MARÍTIM EUROPEU

PORTES OBERTES
Museu del Mar-Can Saragossa

DIA 21
TORNEIG TENNIS TAULA FP2000
Pavelló Esports el Molí. 9-15 h

DIA 22
CONCERT STADTMUSIK
SCHWENNINGEN
Plaça de la Vila. 17-19 h

DIA 23
MARXA NÒRDICA. Oficina 
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €

DIA 25
LLORET NIGHT SHOPPING 
Centre Vila. 19-00.30 h

VISITA TEATRALITZADA 
Cementiri de Lloret. 21 h

DIA 26
INICIACIÓ AL CAIAC. Museu del 
Mar-Port de Canyelles De 9 a 15 h

GIMCANA D’ORIENTACIÓ Casa 
del Mar- Fenals. 10-12 h

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

MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

IRON KIDS. Pistes Atletisme

CURTMETRATGE 72%
Teatre de Lloret. 21 h

BALL ORQUESTRA LA CHATTA. 
Palas Atenea-Hotels Guitart. 23 h

DIA 27
UNA PLANTA, UNA VIDA
Jardins de Santa Clotilde. 11 h

DIES 28 I 29
ESCOLES ANGLESES
Camp, Pavelló Molí, Camp Molí, 
Pistes, Pavelló. 9-17 h

DIA 29
VISITES TEATRALITZADES
Cementiri de Lloret. 21 h

DIA 30
MARXA NÒRDICA Museu del 
Mar 10-12 h. Preu 5 €

BANDA ALEMANYA
Plaça de la Vila. 17-19 h

DIA 31
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR) 
Preu: 5 € / 2,5 €

CINE CLUB ADLER Teatre de 
Lloret. 21 h. Preu: 5 €

EXPOSICIÓ PALAU I FABRE , 
L’HOME ÉS UN ANIMAL QUE ES 
BUSCA Casa Cultura-Biblioteca.

DE L’1 AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES MES DE 
LA GAMBA

DEL 4 AL 20
EXPOSICIÓ “SEX NATURE”
d’Alèxia Tarrés. Sala García-Tornel

DEL 4 AL 26
EXPOSICIÓ JOVES TALENTS V.6
Casa Saladrigas

DIA 11
XXVII CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA A L’ESPERANÇA
Benguelê (choro brasiler) Capella 
de l’Esperança. A les 22 h

DIA 12
TROBADA ESBARTS INFANTILS 
I JUVENILS DE CATALUNYA
Tot seguit TALLER DE BALL FOLK 
amb Marcel Casellas Trio. Plaça 
dels Dies Feiners. De 17 a 21 h

DIA 13
XXVII RUTA DE LES ERMITES 
Centre Excursionista de Blanes  
Passeig de Mar. De 9 a 14 h

YOMIMUÀ d’Arnau Pérez
Teatre de Blanes. A les 19 h

DIA 18
CURSA PER LA PAU CAES.
Passeig de Mar

XXVII CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA A L’ESPERANÇA
Gatticattivi. A les 22 h

DIA 19 
PRESENTACIÓ DEL NOU 
SISTEMA DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Passeig Pau Casals

DIA 20 
CAMINADA V “ONCOLLIGA’T 
EN MARXA”. Fundació Oncolliga 
Girona. Passeig de Mar

CERCAVILA DIA DE LA MARE
Sortida davant l’escola de música 
C/ Salut, 24. A les 9.15 h

PETIT CONCERT I AUDICIÓ DE 
SARDANES. 13.30 h. Pl. Espanya.

DIA 25
XXVII CICLE DE CONCERTS 

MÚSICA A L’ESPERANÇA
Quartet Gloria. Capella de 
l’Esperança. A les 22 h

DIA 26
V FIRA D’ANTIGUITATS 
Av. Mas enlaire. Plaça Onze de 
Setembre

“ESTEM D’ANIVERSARI” 
Espectacle infantil de l’escola de 
dansa de l’esbart. A les 17.30 h.
Teatre de Blanes / Entrada gratuïta

CONCERT LA HISTÒRIA DE LA 
NOSTRA CORAL. Coral Jubilate
Teatre de Blanes. A les 18 h

DEL 29 AL 3 DE JUNY
XXVIII APLEC DE PENYES BLANC 
I BLAVES. Sala García-Tornel

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 7 AL 26
EXPOSICIÓ: POESIA XINESA: 
Natura i bellesa, d’Oriol Petit.
Al vestíbul de la Biblioteca.

DIA 12
CLUB DE JOCS DE TAULA per 
a joves (a partir de 12 anys) i 
adults, amb en David Quesada.
a les 11 h i dia 18 a les 18 h. a la 
Biblioteca Jove.

DIA 16
LA RATETA PRESUMIDA per 
nadons amb l’Alma i la mar de 
contes. Sessió de Nascuts per 
Llegir. 10.30 h a la Sala Infantil.

DIA 17
HORA DEL CONTE: Contes de 
Hans Christian Andersen amb 
l’Eva González. Per a nens i nenes 
a partir de 3 anys. A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 18
1R PREMI EN EXCEL·LÈNCIA 
COMUNICATIVA EN ANGLÈS 
dels alumnes de 1r de batxillerat 
de Blanes. Organitza: Rotary Club 
Blanes amb la col·laboració del 
CRP Blanes. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DEL 21 AL 24
TALLERS ALFIN: Les xarxes 
socials. Inscripcions a la Biblioteca. 
Grups reduïts. de 15 a 16 h.

DIA 25
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL WOLFGANG 
(extraordinari) de Laia Aguilar.
A les 17 h a la Biblioteca Jove.

DEL 30 AL 21 DE JUNY
EXPOSICIÓ: Tu, jo i el llibre de 
Gabriel Salvans. A la Biblioteca Jove.
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DIA 11

Calella
VINE AL TEATRE AMB L’ESCOLA.
9.30 i 11 h, a la Sala Mozart.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
FLORS DE BACH. Teràpia floral del 
Dr. Bach, de Carme Beltran Boix. 
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

Pineda de Mar
CONTES MARROQUINS 
TEATRALITZATS. A les 17.30 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

TALLER JUVENIL: BOOKTRAILER 
DE LA BIBLIOTECA. A les 19 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

CONFERÈNCIA: CUINA NATURAL 
TERAPÈUTICA. A les 19 h, al local 
de l’Associació Canviem.

TRIDUO EN HONOR A LA VERGE 
DEL ROCÍO. A les 20 h, a l’església 
parroquial Santa Maria.

TALLER INTRODUCTORI A 
L’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA, 
a càrrec de Josep Gimbernat. A les 
21 h, a la platja de Pineda (davant 
del cementiri).

Palafolls
ACTIVITATS al Local Jove Can 
Batlle, 17 h.

Malgrat de Mar
HORA DEL CONTE a la Biblioteca. 
18 h.

Tordera
APLEC DE SANT PONÇ
Benedicció de roses, ofici, 
arrossada popular, sardanes...

DIA 12

Calella
JORNADA DE LA BOTIGA AL 
CARRER. De 10 a 21 h.

HORA DEL CONTE: “KALILA I 
DENMA”. 11.30 h, a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONCURS DE PESCA AMB 
CANYA. 20 h, a la Platja de Garbí.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
NO ES PAÍS PARA NEGRAS I 
COL·LOQUI amb Sílvia Albert 
Sopale i Mayte Faemboy. Entrada 
gratuïta. 20.30 h, a la Sala Mozart.

CONCERT DINS DEL CICLE 
DE CAMBRA: Música al Palau 
de Frederic el Gran de Prússia 
amb Claudi Arimany (flauta), 
Eduard Sànchez (flauta), José 
Mor (violoncel) i Jordi Ribell 
(clavicèmbal). 21 h, a l’Escola Pia.

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

CONFERÈNCIA: ASTROCONSTE-
LOGIA. A les 10.30 h, al local de 
l’Associació Canviem. 

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

Santa Susanna
TEATRE A CÀRREC DEL GRUP LA 
MAGNÒLIA TEATRE. 21.30 h. Al 
Local Social. 

Malgrat de Mar
DONA CANÇÓ PRESENTA 
“DESCOBRINT L’ESTEL” al Centre 
Cultural. 18 h. 

DIA 13

Calella
3a CURSA / MARXA POPULAR 
SOLIDÀRIA DE LA POLICIA 
LOCAL DE CALELLA. 9.30 h, al 
passeig de Manuel Puigvert.

JORNADA DE COMERÇ 
“Aixequem les persianes”. 
De 10 a 13 h, a l’Espai Mercat.

XV TROBADA PARROQUIAL AMB 
LA GENT GRAN. De 10 a 13 h, a 
l’Església de Sta. Maria i St. Nicolau.

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

CONCERT: TENORS. A les 18 h, a 
l’Auditori.

Palafolls
FIRA MEDIEVAL

DEL 14 AL 20

Palafolls 
SETMANA DE LA SALUT amb: 
campanya de prevenció del 
glaucoma, xerrades, Fira Saludable, 
caminada a la platja...

Santa Susanna
FIRA D’ENTITATS DE SANTA 
SUSANNA. A la rambla dels Països 
Catalans. D’11 a 20 h.

DIA 15

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“Eneagrama: 9 tipus de 
personalitat”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

Palafolls
PRESENTACIÓ a la Biblioteca de 
diverses NOVEL·LES ESCRITES 
PELS ALUMNES de l’escola Mas 
Prats, 17 h.

DIA 16
Calella
Sortida cap a Palau-Solità i 
Plegamans del grup del programa 
“Esport i Salut” per participar 
a la CLOENDA DEL CICLE DE 
PASSEJADES “A CENT CAP 
ALS CENT” de la Diputació de 
Barcelona. A les 8.15 h, des de 
l’Oficina de Turisme.

CONFERÈNCIA “Josep Maria Sert: 
de Vic a arreu del món”. A càrrec 
de la Sra. Mercè Puntí. Per a socis 
de l’Aula. A les 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

CINEFÒRUM amb la projecció 
del documental Una crida per a 
cadascú (Makhdoumin) de Maher 
Abi Smra. 20.30 h, a la Sala Mozart 
(c. Església, 91).

Pineda de Mar
L’HORA DEL CONTE: El Petit món 
del Petit Príncep. A les 18 h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

CONFERÈNCIA: Constel·lacions 
familiars. A les 19.30 h, al local de 
l’Associació Canviem.

Malgrat de Mar
XERRADA “Hidratació per a 
persones grans” a les Cases dels 
Mestres. 15.30 h.

DIA 17

Calella
XERRADA DE NUTRICIÓ amb 
la dietista Sara Justicia. 9.30 h, al 
local d’Oncolliga.

XERRADA INFORMATIVA GRUP 
D’AJUDA MÚTUA “L’estimulació 
cognitiva i les adaptacions al 
domicili” a càrrec de Lidia Vilches. 
15.15  - 16.30 h, a la Sala de Juntes 
de l’Hospital Sant Jaume de 
Calella.

TARDES DE TERTÚLIA amb el 
comentari del llibre Les dones de 
la Principal de Lluís Llach. 18 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la Plaça.

TAULA RODONA SOBRE LA 
IGUALTAT DE GÈNERE EN LES 
DIFERENTS CULTURES amb la 
participació de Jaume Pera, Exolina 
Aldana i Yolanda Oquelí. 18.30 h, al 
Casal l’Amistat.

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“AUTOCONEIXEMENT I 
AUTOESTIMA”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

CINEFÒRUM: EL COSMONAUTA. 
A les 19 h, al Centre Cívic Poblenou.

Tordera
CLUB DE LECTURA INFANTIL a la 
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 18

Calella
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“XILOGRAFIES, LA FUSTA FETA 
IMATGE” que es podrà visitar fins 
al 8 de juliol. 19 h, al Museu-Arxiu 
Municipal Josep Codina i Bagué.

XERRADA “CATALUNYA EN 
FAMÍLIA - SORTIDES D’ÈXIT 
ASSEGURAT” a càrrec de Cecília 
Lorenzo. 19.30 h, al Museu del 
Turisme.

CINEMA CICLE GAUDÍ: Pau, la 
força d’un silenci. Director: Manuel 
Huerga. 21 h, a la Sala Mozart.

Pineda de Mar
PROGRAMA SETMANA DE LA 
GENT GRAN 2018
Activitats a la Plaça de les Mèlies:
- De 10 h a 11 h - Arribada de la 
gent gran de les residències de 
Pineda, el Centre de Dia i usuaris 
del Servei d’Atenció domiciliaria
- D’11h a 11:30 h - Inauguració 
oficial de la Festa de la Gent Gran, 
amb la presència de l’Alcalde i la 
Regidora de Benestar Social
- D’11:30 h a 12:30 h - Ball en línia. 
Organitza: Casal d’avis Poblenou
- De 17 h a 18 h - Joc de l’Oca 
(organitza: Càritas Sta. Maria de 
Pineda)
- De 18 h a 19 h - Pentagrama: 
Play Back (organitza: Casal d’avis 
Les Mèlies)
- De 19 h a 20 h - Karaoke. Es 

L’AGENDA
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MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’AGENDA

participa en parella (formada per 
una persona major de 65 anys, i 
una persona menor de 25 anys). 
Inscripcions a l’estand de Serveis 
Socials el mateix divendres pel matí.

TALLER INFANTIL: 
PERSONATGES GEOMÈTRICS 
MODELATS. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

TALLER JUVENIL: BOOKTRAILER 
DE LA BIBLIOTECA. A les 19 h, a 
la Biblioteca Poblenou.

DIA 19

Calella
CELEBRACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Durant tot el dia, als espais 
museístics de Calella. Consultar 
www.calella.cat.

IRONKIDS
10 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

IRONWOMAN. 10 h, al passeig 
de Manuel Puigvert.

LABORATORI DE LECTURA. 
11.30 h, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça.

HORA DEL CONTE, VERMUT, 
QUINA, MÚSICA EN VIU, AIXÍ 
COM UNA MOSTRA D’ENTITATS 
I DEGUSTACIÓ I VENDA DE 
PRODUCTES DE COMERÇ 
JUST. 12  - 20.30 h, a la plaça de 
l’Església, Sidral Solidari.

FESTA DEL RECICLATGE.
17 h, a la plaça de l’Ajuntament.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL “PEDRO 
RODRÍGUEZ. L’ART DEL VESTIR”. 
18 h, a la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell. 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“RESISTENTS I DEPORTADES”. 
19.30 h, al Museu-Arxiu Municipal 
Josep Codina i Bagué.

Pineda de Mar
TROBADA INFANTIL DE 

PERCUSSIÓ PETIT RESSONA. 
A la plaça de la Biblioteca de 
Poblenou.

PROGRAMA SETMANA DE LA 
GENT GRAN 2018
Activitats a la Plaça de les Mèlies:
- De 10 h a 11 h - Estimulació 
cognitiva (organitza: Residència 
Paradís del Mar).
- D’11 h a 12 h  - Master Class de 
Gim Suau (organitza: Regidoria 
d’Esports).
- De 12h a 13h - Play Back 
(organitza: amics de la música del 
Casal d’avis Poblenou).
- De 17h a 18h - Activitat assistida 
amb gossos (organitza: Residència 
Pineda amb col·laboració de 
Kanstak, educació canina.
- De 18h a 20h - Ball Fi de Festa 
amb Luichi (organitza: Regidoria 
de Benestar Social).

Palafolls
SOPAR I ACTUACIÓ DE 
MARIACHIS al Casal d’Avis.

TALLER DE MANUALITATS a la 
Biblioteca, 11 h.

SESSIÓ DE CONTES BENÈFICS a 
la glorieta del doctor Torner, 17 h.

Tordera
DESÈ ANIVERSARI DEL CASAL 
DE JOVES. Diverses activitats a la 
plaça de l’Església.

Santa Susanna
EL FESTIVALET PRESENTA: 
l’espectacle familiar de carrer de 
circ-teatre, Els exploradors de 
l’aigua, a càrrec de Pessic de Circ i 
Claret Clown. A la plaça Catalunya.
18.30 h. 

REVETLLA DE SANT ISIDRE, amb 
ball popular a la plaça a càrrec dels 
Solistes de la Costa i sopar popular.
A partir de les 21,30 h. A la 
mateixa plaça Catalunya.

DIA 20

Calella
IRONMAN 70.3 BARCELONA 
2018. 7 h, a la Platja Gran.

REPRESENTACIÓ de l’obra Una 
nit a casa seva... senyora (Jean 
de Létraz) a càrrec de Joventut 
Artística de Calella. 18.30 h, al 
teatre Orfeó Calellenc.

ACTUACIÓ BENÈFICA DE 
DANSA DEL GRUP BILANS 
ESTUDI DE DANSA. 18 h, a la Sala 
Mozart.

Pineda de Mar
Sortida de Cal Capità, amb una 
RUTA GUIADA PEL CAMÍ DE LES 
COSTES FINS A HORTSAVINYÀ 
per celebrar l’Aplec de l’Erola 
d’Hortsavinyà. Més informació: 
http://aplecdelerola.wixsite.com/
aplecdelerola. A les 8 h.

Palafolls
FIRA OléPLF
 
FESTIVAL MINIMAL amb De 
Carmela a la Masia de Can 
Florenci, 18 h.

Santa Susanna
FESTA DE SANT ISIDRE, a la plaça 
de Llillota. 

AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
cobla Premià. A la Plaça Llillota. 
17.30 h.

DIA 22

Pineda de Mar
TALLER PER A ADULTS: 
“Eneagrama: 9 tipus de 
personalitat”. A les 18 h, a la 
Biblioteca Poblenou.

Malgrat de Mar
TALLER: TENIM UN COMENSAL 
FREE GLUTEN A TAULA, a la 
cuina de l’escola Marià Cubí, 18 h.

DIA 23

Calella
BALL PER A LA GENT GRAN. 
18  - 21 h, a l’Espai Mercat.

CONFERÈNCIA “Manuel 
de Pedrolo, l’escriptor de la 
fecunditat”. A càrrec de la Sra. 
Anna Maria Villalonga. Socis Aula.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

Malgrat de Mar
CURS DE MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS I AL·LÈRGENS 
ALIMENTARI. Escola d’Adults 
(matins). Dies 23 i 24.

DIA 24

Calella
CICLE CINEMA ASIÀTIC: Hers 
(Drama) VOSE. 21 h, a la Sala 
Mozart (c. Església, 91).

Malgrat de Mar
XERRADA “MANEIG DE 
L’ESTRÉS I L’ANSIETAT” a l’Escola 
d’Adults 15.30 h.

DIA 25

Calella
TROBADES D’ÒPERA amb l’òpera 
Manon Lescaut de Giacomo 
Puccini. Amb els comentaris de 
Rosa Maria Carbonell. 18.30 h, a la 
Sala Mozart (c. Església, 91).

CONFERÈNCIA “EL CANVI 
CLIMÀTIC”, a càrrec de Joan 
Manuel Riera. 20 h, a l’Espai 
Mercat.

Pineda de Mar
CENAFORUM (sopar compartit, 
passada de pel·lícula i debat 
posterior) A les 20 h, al local de 
l’Associació Canviem.

Palafolls
NIT ACÚSTICA, 22.30 h. Activitats 
al Local Jove de Can Batlle. 

Malgrat de Mar
XERRADA  - EL CERVELL ES FA 
GRAN: NORMALITAT I MALALTIA 
(Alzheimer, Parkinson...) Cases dels 
Mestres, 20 h.

DIA 26

Calella
TALLER INFANTIL “TEMPS DE 
FLORS”. 11.30 h a la Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONFERÈNCIA DE SOR LUCIA 
CARAM. 18.30 h, a la Sala 
Mozart, en el marc dels actes de la 
Setmana Barça Jugadors.

MOMENTS DE FLORS I 51A 
EXPOSICIÓ DE ROSES DE 
CATALUNYA a Calella. 17  - 21 h, a 
diversos espais de la ciutat.

CONCERT DINS DEL CICLE DE 
CAMBRA: Món a Trio amb Bells 
Brass Trio. Marc Garcia (trompa), 
Marc Monzonis (trompeta) i Pol 
Vilar (trombó). 21 h, a l’Escola Pia.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
UNA NIT A CASA SEVA... 
SENYORA a càrrec de Joventut 
Artística de Calella. 22 h, al teatre 
Orfeó Calellenc.

Pineda de Mar
XX FIRA D’ENTITATS. De 10 h 

a 21h, a la plaça Mèlies, plaça 
Espanya i al Pati Can Comas. 

DANSA: ONE-HIT WONDERS
Cia Sol Picó. A les 22 h, a l’Auditori.

Palafolls
MILLA URBANA
Avinguda Costa Brava, 17 h.

Santa Susanna
EL FESTIVALET DE SANTA 
SUSANNA presenta: l’espectacle 
familiar de circ-teatre, Alquimia, a 
càrrec de la Cia El negro y el flaco. 
Al Local Social. 19 h. 

Malgrat de Mar
CAMINADA SOLIDÀRIA PER A 
LA SALUT MENTAL
Sortida desde l’ajuntament, 10 h.

DIA 27
Calella
MARXA SOLIDÀRIA CONTRA EL 
CÀNCER
9 h, al passeig de Manuel Puigvert.

JORNADA DE PORTES OBERTES 
DELS HORTS SOCIALS
10  - 14 h, al Torrent de 
Valldebanador.

MOMENTS DE FLORS I 51A 
EXPOSICIÓ DE ROSES DE 
CATALUNYA a Calella. 10 - 14 h i 
17 - 21 h, a diversos espais de la 
ciutat.

5è ANIVERSARI DE CALELLA 
CIUTAT GEGANTERA. Plantada 
de gegants, cercavila, mostra 
de balls, lliurament de records i 
parlaments.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
UNA NIT A CASA SEVA... 
SENYORA. 18.30 h, al teatre 
Orfeó Calellenc.

Pineda de Mar
XX FIRA D’ENTITATS. De 10 h 
a 14 h, a la plaça Mèlies, plaça 
Espanya i al pati Can Comas.

Palafolls
SALVEM EL NOSTRE PATI A 
L’ESCOLA LES FERRERIES

PLANTADA D’ARBRES al parc de 
les Rentadores, 11 h.

FESTIVAL MINIMAL amb Mario 
Mas al Molí Puigvert, 18 h.

Santa Susanna
VERMUT MUSICAL a càrrec de 
Tocs Santa Susanna. Al parc del 
Colomer. A partir de les 12 h. 

SARDANES a càrrec de la cobla, 
la Principal de l’Escala. 18 h. A la 
plaça Catalunya.

Malgrat de Mar
TALLER “CUINAR SENSE 
GLUTEN I SENSE RISCOS”, a la 
cuina de l’escola Marià Cubí, 10 h.
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

Línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

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

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

Pineda de Mar – Església Sta. Maria 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18

Malgrat de Mar – CAP 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25

Palafolls – Palauet 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys 09.08 - 11.08 - 13.08 - 15.08 - 17.08 - 19.08 -

Blanes – Estació d’Autobusos - 09.45 - 11.45 - 13.45 - 15.45 - 17.45 - 19.45

Hospital Comarcal de Blanes - 09.59 - 11.59 - 13.59 - 15.59 - 17.59 - 19.59

Línia 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622 625 622

Hospital Comarcal de Blanes - 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00

Blanes – Estació d’Autobusos - 08.15 - 10.15 - 12.15 - 14.15 - 16.15 - 18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys 07.08 - 09.08 - 11.08 - 13.08 - 15.08 - 17.08 -

Palafolls – Palauet 07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25

Malgrat de Mar – CAP 07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria 07.43 08.43 09.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43

Calella – Plaça de les Roses 07.52 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52

Hospital de Sant Jaume 07.59 08.59 09.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59

Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes

Aeroport del Prat (T1) - 10.15 11.15 13.15 15.15 16.15 17.15 18.00 20.15 22.15

Aeroport del Prat (T2) - 10.30 11.30 13.30 15.30 16.30 17.30 18.15 20.30 22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) 9.00 - - 14.00 - - - 19.00 21.00 23.00

Estació del Nord 9.05 - - 14.05 - - - 19.05 21.05 23.05

Calella 10.05 11.35 12.35 15.05 16.35 17.38 18.38 19.55 21.58 23.55

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 15.12 16.42 - - 20.02 - 00.02

Santa Susanna 10.16 11.45 12.46 15.16 16.46 - - 20.06 - 00.06

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 15.32 17.02 18.02 19.02 20.22 22.22 00.22

Blanes 10.55 12.25 13.25 15.55 17.25 18.25 19.25 20.45 22.45 00.45

Blanes 3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 15.45 17.00 19.00

Malgrat de Mar 3.40 5.10 6.10 6.55 9.40 13.10 15.55 17.10 19.10

Santa Susanna 3.50 5.20 - 7.05 9.50 13.20 - 17.20 -

Pineda de Mar 3.54 5.24 - 7.09 9.54 13.24 - 17.24 -

Calella 4.05 5.35 6.40 7.20 10.05 13.35 16.25 17.35 19.40

Estació del Nord - - - 7.25 11.00 - - 18.25 20.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - - - 8.30 11.05 - - 18.30 20.45

Aeroport del Prat (T2) 5.10 6.40 7.50 9.05 11.35 14.40 17.35 19.00 21.15

Aeroport del Prat (T1) 5.20 6.50 8.00 9.15 11.45 14.50 17.45 19.10 21.25

ECONOMIA LOCAL

TORDERA
El restaurant Ca la Maria de 

la Urbanització Sant Daniel de 
Tordera ha obert les inscripcions 
del Casal d‘estiu 2018. Està pen-
sat per a nens i nenes d’entre 4 i 
12 anys. Entre les activitats pre-
vistes: tennis amb Smash Tennis, 
natació, anglès, repàs, tallers, 
jocs, gimcanes i excursions. Tot 
a les seves instal·lacions, de 9:00 a 
13:00 h i de 16:00 a 19:00 h. Tam-
bé s’ofereix un horari de tot el dia 
amb servei de menjador de 13:00 
a 15:00 h. Les dates del casal són 
del 25 de juny al 31 d’agost. S’hi  
pot assistir per setmanes. yy

PINEDA DE MAR
El Centre Mèdic Pineda ha afegit un nou 

servei: la podologia.  En moltes ocasions els 
dolors d‘esquena desapareixen quan cor-
regim les deficiències de la nostra trepitja-
da. Per això, realitzen un exhaustiu estudi 
biomecànic de la marxa, per saber com és 
exactament la trepitjada i aconseguir trac-
taments personalitzats, prevenir lesions i 
dolors. 

Ofereixen tots el tractaments: eliminació 
de callositats i alteracions de les ungles,  ta-
llat i fresat d‘ungles, deslaminatge d’hiper-
queratosi (durícies), callositats i helomes, po-
dologia infantil i esportiva... Més informació 
a: www.centremedicpineda.com yy

L’estiu a Ca la Maria Nou servei del C.M. Pineda

Logo Ca la Maria Servei de podologia
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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



LA MARINA   31MAIG DE 2018

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

Maig
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1

2

3

4

5

30

31

1

2

3
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5

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns 

Dimarts

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

BADIA

FRANCITORRA

PLANAS 

CASTELLS - SEGARRA

CASTELLS - SEGARRA

NOGUERA 

MELA 

VIVAS 

NOE 

VIVAS

PLANAS - ESQUEU

PLANAS - ESQUEU

MIR

SETO

SEGARRA

LLOBET

CASTELLS 

NOGUERA - FRANCITORRA

NOGUERA - FRANCITORRA

MELA 

VIVAS 

VENDRELL

VENDRELL

MATEOS

VENDRELL

VENDRELL

TIBURCIO

TIBURCIO

TIBURCIO

TIBURCIO

TIBURCIO

TIBURCIO

TIBURCIO

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MATEOS

MARCOVAL

MARCOVAL

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 ús, no-
més 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

NOE 

PLANAS 

COSTA

VIVAS

CASTELLS - VIVAS

ESQUEU

BADIA



ENTREVISTA A XAVIER SOLDEVILA TEMPORAL   (ESCRIPTOR I PROFESSOR EXPERT EN HISTÒRIA MEDIEVAL)

“El Maresme va deixar de ser l’any 1400 una 
comarca pobra i es convertí en un nucli dinàmic”

Xavier Soldevila a l’Institut Euclides de Pineda on imparteix classe. Foto Almudena Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Li apassiona la història Medieval 
i, des de fa anys, Xavier Soldevila 
investiga aspectes d’aquella èpo-
ca en diversos territoris de Cata-
lunya. És llicenciat en Geografia 
i Història i diplomat en Teologia. 
Ha guanyat més d’una desena de 
beques de recerca i les principals 
conclusions les ha plasmat en 7 
llibres històrics i un gran nombre 
de col·laboracions. El seu dar-
rer llibre –Entre el Capaspre i la 
Tordera. Orígens i primeres pas-
ses de Malgrat (segles X-XV)- va 
rebre l’11a Beca d’Investigació 
Vila de Malgrat. Ara el presenta 
i treu a la llum moltes curiositats 
del Malgrat medieval.

Per què em recomana llegir 
aquest llibre?
Perquè aquest llibre té la gràcia 
que ens posa davant d’una pa-
radoxa: explica el moment en 
què el Maresme va deixar de ser 
l’any 1400 una comarca pobra, 
endarrerida i poc poblada i es 
convertí en un nucli dinàmic a 
l’avantguarda de Catalunya. Del 
1100 al 1300 aproximadament 
el Maresme era una de les zones 
més pobres del territori català. 
No hi havia cap població, la ma-
joria de la gent vivia a la mun-
tanya i es dedicava a l’explotació 
del medi natural. En un moment 
donat, la comarca canvià i va co-
mençar a reviscolar, la població 
augmentà, van començar a apa-
rèixer els nuclis de població que 
ara estem acostumats a veure i, 
per tant, el Maresme va entrar 
en la gran història. 

Per què va passar això?
Va haver-hi una confluència de 
dos elements: d’una banda, una 
voluntat dels senyors feudals 
–els vescomtes de Cabrera i els 
senyors de Palafolls- de promo-
cionar els seus dominis creant 
nuclis de població i concedint 
privilegis a la gent que hi anés a 
viure, entre el 1320 i 1340. D’al-
tra banda, un cop instal·lats, 
entre el 1350 i el 1400, la pesta 
va afectar demogràficament tot 
Europa i va reduir un terç de la 
població del Maresme. La part 
positiva d’aquesta catàstrofe 
va ser que els supervivents van 
quedar més proveïts i es van 
quedar les terres i les cases dels 
morts. Hi havia menys gent, per 
tant, els recursos es podien dis-
tribuir millor i les condicions de 
vida de les classes populars van 
començar a millorar.

Com van millorar?
Si es comparen els inventaris o 
testaments del 1200 amb els del 
1400 es veu un canvi a millor: 
la gent anava més ben vestida, 
es podien permetre petits luxes, 
estaven més ben alimentats. La 
millora de la qualitat de vida va 
provocar una cosa que gairebé no 
existia abans: l’increment de la 
demanda de productes quotidi-
ans, roba, calçat, mobles...I si hi 
havia demanda calia que existís 
l’oferta! Es va fer més freqüent la 
presència de teixidors, sabaters, 
terrissaires, fusters, que produï-
en aquests productes que la gent 
consumia més. Aquestes noves 
poblacions que es formaven es 
van omplir d’artesans. 

D’on provenien els artesans de 
Malgrat?
Dels masos dels voltants. Un 
sector de terrissaires molt im-
portant, els ollers de Malgrat, 
provenien de Quart. Cap el 1300 
diverses famílies terrissaires de 
Quart s’instal·laren a Malgrat i 
començaren les tradicions dels 
ollers. Eren molts i ben organit-
zats. Al principi van tenir pro-
blemes amb els pagesos perquè 
la terra que necessitaven per fer 
les olles l’agafaven sense permís 
de terres bones de pagesos del 
voltant de la vila. Es va soluci-
onar quan cap el 1500 els ollers 
de Malgrat es van posar d’acord 
i van comprar una propietat. 

Ara ja coneixem la part econò-
mica. Què sabem de les anèc-
dotes de la societat d’aquella 
època?
He trobat contractes de dides que 
alletaven a nens que no eren els 
seus fills perquè la mare estava 
malalta o s’havia mort. També 
estan documentades algunes ba-
ralles entre la població: quan els 
senyors de Palafolls van fundar 
la Vilanova de Palafolls –Mal-
grat- van intentar que tots els 
serveis –ferreria, carnisseria, 
forn- s’instal·lessin allà, i que es 
traslladés l’església parroquial 
que fins llavors estava a Sant Ge-
nís de Palafolls. Això va generar 
unes baralles increïbles, perquè 
els veïns de Sant Genís no volien 
que la capitalitat parroquial pas-
sés al nou poble: quan es troba-
ven pels camins s’insultaven i els 
de la Vilanova deien “pagesos” 
als de Sant Genís!

D’on extreu tota aquesta infor-
mació?
La documentació és essenci-
alment escrita. Tenim la sort 
que, després de Gènova, Cata-
lunya és el país d’Europa on es 
concentren més documents de 
registres notarials: són llibres 
molt voluminosos de 100-150 
pàgines on hi ha els resums dels 
documents que s’atorgaven da-
vant els notaris i que permeten 
conèixer la història de l’època. 
En el darrer llibre he obtingut 
la informació bàsicament dels 
registres de l’Arxiu Judicial 
d’Arenys de Mar, on estan els 
fons de les notaries de Palafolls i 
Montpalau, i de l’Arxiu Provin-
cial de Girona, on estan els fons 
de les notaries de Blanes. Ho he 
complementat amb alguns per-
gamins de cases de pagès i algun 
document del bisbe de Girona i 
dels reis d’Aragó.

Fa gairebé vint anys que fa de 
professor a l’Institut Euclides 
de Pineda i coneix molt bé els 
joves. Com han canviat respecte 
l’època medieval? 
A l’època medieval no existia el 
concepte de joventut: de nen pas-
saven a l’edat adulta. A partir dels 
5-6 anys començaven a treballar, 
si vivien a pagès a tenir cura del 
bestiar o si estaven a la vila sem-
pre hi havia alguna feina o ajuda-
ven als pares. A partir dels 12-14 
anys es feien efectius els acords 
matrimonials que s’havien em-
paraulat quan eren nens. 

Què diuen els seus alumnes 
quan els explica això?

Jo els explico que això d’obrir la 
nevera i agafar el menjar que es 
vulgui és una cosa molt moder-
na, de fa uns 100 anys, abans el 
gran problema de les famílies era 
saber què menjaven l’endemà. 

D’on ve el nom de Malgrat?
No està del tot clar. La hipòtesi 
que jo defenso és que Malgrat ve 
de “mal grau”, mal embarcador, 
mal port. Podria ser que popu-
larment es comparés el mal grau 
que hi havia a Malgrat amb el 
bon port que hi havia a la vila de 
Blanes, amb embarcacions que 
navegaven fins a Itàlia. Per una 
altra banda, una teoria popular 
diu que l’origen designa la gent 
que estava obligada a construir 
el castell del senyor de Palafolls 
i que ho feia “de mal grat”.

Quan es va fer servir per pri-
mera vegada?
La primera vegada que s’anome-
na el poble de la Vilanova de Pa-
lafolls és el 1390. Més endavant, 
es va anomenar la platja de Mal-
grat de la Vilanova de Palafolls, 
i en algun moment donat el nom 
de la platja va passar a designar 
el conjunt de la població, con-
vertint-se en Malgrat. 

Farà difusió de tota aquesta in-
vestigació? 
Sí, impartiré un curs gratuït 
d’introducció a la història me-
dieval de Malgrat els dies 10, 17 
i 24 de maig a l’Arxiu Munici-
pal de la localitat. Entrarem en 
el túnel del temps i veurem com 
era Malgrat fa 600 anys! yy

PRÒXIMA EDICIÓ: 12 JULIOLPRÒXIMA EDICIÓ: 13 JUNY


