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Taula del Delta

Imatge aèria del Delta de la Tordera. Foto CEAB

Blanes, Malgrat Tordera i Palafolls han constituït la Taula del Delta i la 
Baixa Tordera per les condicions deficients en què es troba el riu, se-
gons l’estudi científic que han elaborat.  Pàg.  3

URBANISME - Pàg. 4

PINEDA URBANITZA EL PASSEIG MARÍTIM

ESPORTS - Pàg. 25

MEMORIAL 
BARCELÓ
56 equips han participat a la 21a 
edició del Memorial Barceló de 
Tordera. Barça, Espanyol i Girona 
s’han emportat les tres finals. 

Obres per arreglar el tram de passeig destruït per l’últim gran temporal.

Festivals d’estiu

Actuació de Mishima a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

L’estiu s’omple de festivals al Maresme. Santa Susanna ha celebrat el Festival Familiar Solstici d’Estiu i Pala-
folls el FiSSures. A Calella s’ha inaugurat ja el NEC 2018 i la Temporada Lírica. Tordera aposta per la lec-
tura al Multipolar i les arts escèniques a l’Altre Clavé. El Murmuris a Malgrat i l’Arts d’Estiu a Pineda veu-
ran la llum a finals de mes. Més informació a les pàgines 10, 15, 17, 18, 21 i 23

Mapa de la ruta de la Tourdera. Foto web La Tourdera

Un total de 18 municipis han 
participat en el projecte “Ruta 
de la Tordera i riera d’Arbúcies” 
amb la voluntat de dinamitzar 
els recursos vinculats al riu i la 
seva conca. En aquesta primera 
fase, s’han obert trams en 11 po-
blacions, com Malgrat, Tordera 
o Palafolls, d’un recorregut que 
es pot fer tant a peu com en bi-
cicleta. Els 7 municipis restants 
tindran llestos el seu recorregut 
el 2019. Pàg. 5

La Tourdera
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CALELLA
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

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

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

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

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

 

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

 

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

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

Accés a les edicions anteriors 
de La Marina per codi QR o

a www.radiomarina.com/
hemeroteca 

Habiliten 3 passos soterranis 
per pintar grafits

Un dels passos soterranis habilitats. Foto Yoyo

PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda, amb 
la Regidoria de Joventut, ha ha-
bilitat tres passos soterranis per a 
la realització de grafits de forma 
autoritzada. L’objectiu d’aquest 
projecte és el de fomentar el grafit 
com a forma d’expressió artística, 
rebutjant l’incivisme a la vegada 
que es busca embellir l’espai pú-
blic del municipi.

Aquesta acció s’emmarca dins 
la campanya “El civisme ets tu”, 
que l’Ajuntament de Pineda va 
començar fa uns mesos, per tal de 
fomentar el civisme entre els veïns 
i veïnes del municipi. La recollida 
selectiva, la recollida d’excrements 
o la recollida de mobles són al-

guns dels àmbits en què ha actuat 
la campanya.

Els passos habilitats són: el de 
Can Jalpí, a la N-II, davant de l’Es-
glésia de Pineda de Mar; el de Can 
Xaubet, també a la N-II; i el del 
Cementiri Municipal, que traves-
sa la via del ferrocarril, al costat de 
la Base Nàutica.

Per poder pintar als passos so-
terrats no cal demanar permís previ 
a l’Ajuntament, sinó que són espais 
d’ús lliure. L’únic que es demana és 
que els usuaris utilitzin l’espai con-
cedit de forma respectuosa. Cada 
pas s’ha senyalitzat amb una sèrie 
de recomanacions i s’ha dividit en 
diferents espais destinats a una te-

màtica concreta: Can Jalpí, a l’oci i 
als joves; Can Xaubet, als esports, i 
el del cementiri, a l’estiu i la platja.

A la senyalització que es pot 
trobar als diferents passos, l’Ajun-
tament recomana l’ús de màscares 
protectores a l’hora de pintar, així 
com també destaca la diferència 
entre el grafit, entès com una for-
ma d’art, de les pintades incíviques 
conegudes com a “tags” que sovint 
embruten les parets del municipi.

Pineda disposa d’altres espais 
reservats per a fer grafits. Es tracta 
de dos murs, un al camp de futbol 
de Can Xaubet i un altre a la Rie-
ra de Pineda, al costat de l’Institut 
Joan Coromines. yy

Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial
La Tordera i les platges

Per fi tenim una bona notícia sobre el delta del Tordera. 

Finalment s’ha constituït una “Taula” que agrupa als Ajun-
taments de la Baixa Tordera i entitats afectades, per intentar 
recuperar el delta i les platges de S’Abanell i Malgrat.

Un estudi encarregat fa anys pel gremi d’Hostaleria de Bla-
nes ens va permetre determinar les dues causes principals 
que han provocat la reculada del delta: les extraccions de 
sorra destinada a la construcció que es va fer durant tants 
anys al llit del riu i la sobreexplotació de l’aqüífer pel submi-
nistrament d’aigua a la creixent població de la comarca, des 
de Tossa fins a Calella.

Per revertir la situació i recuperar l’equilibri del delta, fa 
anys que Rafel Sardà, membre del Centre d’Estudis Avan-
çats de Blanes, estudiós del tema i autor de diversos treballs, 
proposa la implicació del conjunt de les administracions lo-
cals de la baixa Tordera. 

Ara li han fet cas i esperem que l’acord dels Ajuntaments i 
entitats implicades ajudin a mantenir aquesta tendència, se-
guint el camí que ens senyalen els científics. yy
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Per fi un show room on tenir experiències 
reals de com faries les teves estades.

Livings, vestidors, estudis, tot per transformar 
els teus espais imaginats en reals.

Colors, textures, materials.

PLANTA SUPERIOR DEL CENTRE COMERCIAL ESPAI SUSANNA · www.merkaganga.com

Sent, toca, prova... i no imaginis

Dormitoris funcionals. Capçal 
Entapissat Easy Clean:129 € 
Tauleta 2 cal. (Potes Opcional): 89 €

Vestidors a joc 
a partir de 395 € 
(200 x 240) 

REBAIXES20 %
30 %
40 %

Foto de grup dels implicats en aquest ambiciós projecte de futur. Foto Yoyo

SELVA - MARESME

“L’estat del riu Tordera és de-
ficient, el sistema es troba en es-
tat d’erosió i la biodiversitat està 
amenaçada”. Aquestes són tres 
de les conclusions que s’extreuen 
de l’estudi científic sobre el delta 
de la Tordera, un treball que s’ha 
centrat en l’aigua, el litoral i la bi-
odiversitat.

Rafael Sardà, del CEAB-
CSIC, va presentar el treball fet 
aquests darrers mesos el mateix 
dia que es constituïa la Taula del 
Delta i la Baixa Tordera.

Sardà assegura que el treball és 
un regal pels quatre ajuntaments 
implicats en la iniciativa, però ara, 
el que cal fer és actuar, “les deman-
des socials, culturals, econòmiques 
del territori no s’han integrat en el 
funcionament ecològic del Delta, i 
com això ha passat, ara estem pa-
tint les conseqüències. L’aqüífer del 
Delta està sobreexplotat”. 

Respecte al tema de la biodi-
versitat, Rafel Sardà ha elogiat 
particularment l’estudi efectuat 
per Javier Romera, “que recull 148 
hàbitats diferents identificats al 
Delta, tant animals com vegetals, 
com per exemple la papallona 

reina, llúdrigues, la sageta negra 
o bé una espècie particularment 
carismàtica: l’orquídia”.

Entre les dades aportades per 
Sardà, es va explicar que l’am-
plada de la platja de s’Abanell de 
Blanes ha anat creixent durant 
els darrers 10 anys, i s’ha mantin-
gut particularment estable en els 
darrers dos anys, quan la mesura 
efectuada era de 31,91 metres.

PROCÉS PARTICIPATIU

Paral·lelament a l’estudi ci-
entífic, hi ha hagut un procés 
participatiu, l’ISAAC TorDelta, 
coordinat des del CREAF. L’ob-
jectiu, implicar la societat en 
l’adaptació al canvi climàtic.

Hi ha hagut reunions, semi-
naris i tallers a diversos muni-
cipis. Segons la coordinadora 

del procés, Annelies Broekman, 
s’han marcat diversos objectius: 
recuperar la dinàmica geomor-
fològica del riu, les planes al·lu-
vials i dels sistemes costaners; 
garantir la protecció de la biodi-
versitat; promoure models d’ex-
plotació del territori que siguin 
compatibles amb la preservació 
de l’espai natural que conforma 
el Delta; incloure el canvi polí-
tic a la planificació de les actu-

acions al territori; disminuir el 
risc de desastres naturals; posar 
en valor la pagesia i el paper de 
l’agricultura al Delta; l’educació 
i divulgació a la ciutadania com 
a eix transversal estratègic, i 
garantir una millor governança 
que permeti la participació de 
tothom, establint criteris i ob-
jectius compartits.

Broekman ha destacat la 
gran acollida que ha tingut el 
procés, “doblant el nombre de 
persones previstes inicialment”.

FUTUR

La Taula de Treball del Delta 
i la Baixa Tordera s’ha fixat com 
a fita la redacció d’un Pla d’Ac-
tuació Integral de recuperació 
del delta de la Tordera, la platja 
de S’Abanell de Blanes, així com 
la platja i la conca de la punta 
del riu. La iniciativa inclou que 
aquest pla proposi quines han 
de ser les accions que s’han de 
posar en marxa per retornar 
l’equilibri tant al delta com a 
les seves platges, així com que 
es coordinin les figures de pla-
nejament i protecció conjunta 
d’aquest espai natural. yy

Constitueixen la Taula del Delta i la Baixa Tordera
Hi participen Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls



4   LA MARINA JULIOL DE 2018

MARESME

El Comissionat per la preser-
vació del Litoral del Maresme, 
format per representants de tots 
els grups comarcals i la Platafor-
ma Preservem el Litoral, s’ha re-
unit aquest mes per analitzar la 
pèrdua de platges i les actuacions 
a emprendre. 

Les conclusions han estat que 
cal una actuació coordinada i que 
és necessari disposar d’assesso-
rament especialitzat que permeti 
prendre decisions avalades per 
informes tècnics. En aquest sentit, 
es convocarà una reunió amb tots 
els ajuntaments dels municipis 
costaners per parlar sobre la ne-
cessitat de contractar una assesso-
ria tècnica especialitzada.

Les solucions que es prenguin 
s’han de basar en l’existència de 
dues zones clarament diferencia-
des. S’ha de reconèixer que, mal-
grat que els problemes derivats de 
la deficient gestió del litoral de la 
comarca en les últimes dècades te-
nen un origen comú, les solucions 

s’han de prendre en base a aquests 
dos espais. 

D’una banda, la zona nord, en-
tre Arenys i Blanes, que necessita 
solucions dirigides a recuperar la 
dinàmica litoral, que assegurin un 
bon funcionament de les aporta-

cions naturals de sorra al mar a 
través de la Tordera. 

De l’altra, la zona sud, entre 
Arenys i Montgat, que com a con-
seqüència de les successives actuaci-
ons urbanístiques no admet un pla 
d’acció encaminat a restaurar una 

dinàmica litoral satisfactòria i que, 
per tant, les solucions hauran de 
venir a través d’intervencions d’en-
ginyeria respectuoses amb el medi.

El Consell Comarcal manifes-
ta la voluntat de promoure una 
actuació coordinada entre els 

municipis afectats de la comarca, 
que reculli també les aportacions 
de les entitats socials implicades. 
No obstant això, el Consell ha 
manifestat que hi ha limitacions 
competencials, estructurals i eco-
nòmiques que redueixen la seva 
actuació.

S’ha acordat la contractació, 
amb fons provinents dels muni-
cipis del litoral, d’un servei tècnic 
d’assessoria amb diferents finali-
tats, entre les quals es troben: revi-
sar els projectes del Ministeri que 
tenen repercussió a la Costa del 
Maresme i informar al Comissio-
nat; fer propostes al Comissionat 
relacionades amb les actuacions 
que es detectin; preparar un docu-
ment marc d’actuacions que abasti 
tot el litoral de la comarca; connec-
tar amb la Taula per a la Defensa 
de la Tordera per tal d’incorporar 
el Consell Comarcal en aquest àm-
bit de treball o fer el seguiment de 
l’execució dels compromisos legals 
dels ports de la comarca amb rela-
ció a la dinàmica litoral. yy

Reunió per abordar el projecte de preservació de 
la costa del Maresme

Urbanitzen el passeig marítim de Pineda de Mar

Inici de les obres al tram afectat. Foto Yoyo

Regeneració de la platja amb la sempre polèmica draga. Foto Yoyo

«El comissionat demana una 
actuació coordinada entre 

tots els municipis»

«S’ha destacat la necessitat 
de contractar un Servei 

tècnic d’assessoria 
especialitzat»

PINEDA DE MAR

L’arribada de l’estiu ha coincidit 
amb les obres d’urbanització del 
tram de passeig de Pineda de Mar 
que va quedar destruït pel darrer 
gran temporal. 

Al gener de l’any passat un fort 
temporal de llevant va fer grans 
destrosses al passeig amb ona-
des de 3 a 4 metres que impacta-
ven directament al carril bici en 
el tram comprès entre la riera de 
Pineda i la platja de Pescadors. 
Aquest hivern, els temporals no-
més s’han emportat molta sorra, 
però no han causat cap destrossa.

La primera fase de les obres, 
finalitzades ara fa justament un 
any, va anar a càrrec del Ministeri 
de Medi Ambient, que va fer la 
reparació i construcció d’una es-
cullera als dos trams del passeig 
afectats. Després, l’Ajuntament de 
Pineda va condicionar el tram de 
manera provisional per tal d’ha-

bilitar el pas a vianants, banyistes 
i ciclistes i es van instal·lar ele-
ments bàsics com ara les dutxes, 
les passeres per arribar a l’aigua 
i els canals per les embarcacions.

Al maig d’aquest 2018 es 
va decidir que seria l’empresa 
BROSSA, SA la que duria a terme 
les obres d’urbanització del tram 
malmès. L’acció està dividida en 

dues fases. En aquesta primera 
actuació, s’han instal·lat fanals i 
bancs i s’han dut a terme feines 
d’enjardinament a càrrec de Parcs 
i Jardins de l’Ajuntament.

Passat l’estiu es començarà a 
millorar la part del costat de la 
sorra, per no afectar la tempora-
da turística i així acabar el projec-
te redactat per la millora definiti-
va de l’espai.

També continuen les obres al 
tram de passeig a Poblenou, on 
s’està fent la primera fase de tre-
balls, a l’espai que es convertirà 
en una àrea de jocs i en un parc 
infantil, on s’hi plantaran més de 
50 arbres. 

El parc comptarà amb més 
de 600m2 que compliran amb la 
normativa vigent. Tindrà el ter-
ra de goma i serà adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda.

També s’instal·larà un espai 
per fer esport amb maquinària a 
l’aire lliure. En una segona fase, 
les millores arribaran fins al r ie-
rany dels Frares, just a tocar amb 
Calella. yy

«Acaba la primera fase 
d’urbanització del passeig 
afectat pel gran temporal»

«Ha començat la construcció 
del parc infantil al passeig 

de Mar de Poblenou»
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S’inaugura la Ruta de la Tourdera

Autoritats a la inauguració de la ruta. Foto Yoyo

TORDERA

El projecte “Ruta de la Tor-
dera i riera d’Arbúcies” neix 
amb la voluntat de dinamitzar 
els recursos naturals, culturals 
i immaterials vinculats al riu 
Tordera i la seva conca.

Es tracta d’un recorregut que 
es pot fer a peu o en bicicleta, i 
que ressegueix els cursos fluvials 
del riu Tordera i de la riera d’Ar-
búcies i que enllaça la Costa Bra-
va i el Maresme amb el massís del 
Montseny. La ruta de la Tourdera 
passarà per 18 municipis, però en 
aquesta primera fase s’han obert 
trams en 11 poblacions. Els 7 mu-
nicipis restants tindran llestos el 
seu recorregut al 2019.

Els municipis que participen 
en aquest projecte són: Blanes, 
Malgrat de Mar, Palafolls, Tor-
dera, Fogars de la Selva, Mas-
sanes, Hostalric, Sant Feliu de 
Buixalleu, Arbúcies, Breda, Ri-
ells de Viabrea, Gualba, Fogars 
de Montlús, Montseny, Sant Es-
teve de Palautordera, Santa Ma-
ria de Palautordera, Sant Celoni 
i Vallgorguina.

El recorregut es pot fer bai-
xant des del naixement del riu 
Tordera a Font Bona fins la de-
sembocadura, seguint el riu Tor-
dera durant 75 km, o bé seguint 
la riera d’Arbúcies durant 65 km. 
També es pot fer a la inversa, re-
muntant els cursos fluvials des 
del mar fins al naixement.

A l’acte inaugural hi han partici-
pat tots els organismes implicats, en 
total 11 ajuntaments, les Diputaci-

ons de Girona i Barcelona i el Con-
sell Comarcal de la Selva, que actua 
de coordinador. Abans de finalitzar 
l’acte, s’ha convidat a tots els assis-
tents a fer un petit tram de la ruta.

La presentació ha anat a càrrec 
de l’alcalde de Tordera Joan Carles 
Cañizares que ha donat la benvin-
guda. Seguidament han intervin-
gut diverses personalitats com el 
president del Consell Comarcal 
de la Selva, Salvador Balliu, o els 

representants de les diputacions 
de Girona, Lluís Costabella, i de 
Barcelona, Marc Castells.  

L‘adequació d‘aquest recor-
regut per al senderisme i ciclo-
turisme pretén fomentar un tu-
risme allunyat del sol i la platja. 
És una forma d’ensenyar als vi-
sitants el gran patrimoni natural 
que té la zona, i també mostrar 
altres valors com el patrimoni 
gastronòmic o arquitectònic.

També vol contribuir a deses-
tacionalitzar la temporada turísti-
ca, servint d‘element vertebrador 
del territori i, alhora, convertir-la 
en un eix d’activitat per les empre-
ses de serveis, per al comerç i per 
als equipaments disponibles en els 
municipis participants.

La conca de la Tordera es tro-
ba en una situació privilegiada per 
a un projecte d’aquestes caracte-
rístiques: comunicacions excep-
cionals, proximitat amb la Costa 
Brava i amb el Parc Natural del 
Montseny, una forta infraestruc-
tura turística, atractius paisatges 
naturals de costa i de muntanya i 
un gran patrimoni cultural.

Aquesta proposta s’ha fet en al-
tres rius molt importants com ara 
la Ruta del Danubi, la Ruta del Roi-
na o més a prop amb el Camí natu-
ral de la Muga a l’Alt Empordà.

A la plana web del projecte 
www.tourdera.cat es pot consultar 
l’itinerari complert, on es pot ac-
cedir a les fitxes individualitzades 
de cadascun, amb la seva informa-
ció tècnica i l’accés als tracks. yy

«La Ruta de la Tourdera 
compta amb la participació 

de 18 municipis»

«De moment són 11 els 
trams que s’han obert de tot 

el recorregut»
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PALAFOLLS

Palafolls ha celebrat la se-
tena edició del Festival Floïd a 
càrrec del Casal d’Homes. Du-
rant el dia s’ha fet la tercera edi-
ció de la Fira del Disc a la Plaça 
Valls d’Ax.

La nit ha deixat pas a la mú-
sica en viu de la mà dels veterans 
A Jako Pako, i Hazendado, que 
han actuat més d’una vegada a 
Palafolls i Doble Malta, grup 
blanenc que s’ha estrenat aquest 
any en el festival. yy

CALELLA

Les dades sobre els visitants 
Calellencs s’han obtingut de l’in-
forme “Perfil i hàbits dels turistes 
a l’entorn de Barcelona”, un estu-
di del Pla d’Acció Calella Smart 
Tourism Destination. Aquest és 
un projecte que té com a objectiu 
millorar les accions turístiques 
del municipi a través de l’anàlisi 
dels patrons de comportament 
dels visitants.

Es tracta d’un informe que 
s’elabora cada any des del 2011. Al 
2017, es van realitzar un total de 
400 enquestes a turistes a diferents 
localitzacions de Calella.

Segons les dades publicades a 
l’estudi, més del 45% dels turistes 
que visiten Calella repeteixen i 
ho fan acompanyats. Un 60% són 
homes, i un 40% dones, i l’edat 
mitjana és d’uns 47 anys. Pel que 
fa a la procedència, un 65% eren 
turistes internacionals, mentre 
que la resta eren nacionals. Els 
visitants passen de mitjana unes 
6 nits al municipi.

Nou de cada deu turistes vi-
sita Calella per motius d’oci i els 
principals grups són la parella 

(47%) i la família (24%). Les ac-
tivitats més realitzades són passe-
jades tranquil·les, relax i anar a la 
platja, seguits de la gastronomia i 
el shopping.

Del total d‘enquestats, un 
63,8% utilitzen internet per plani-
ficar el viatge i més del 50% van 
escollir Calella sense tenir present 
cap altra alternativa. Pel que fa a 
la contractació del viatge, més del 
70% ho fa pel seu compte. Cal des-
tacar que més d’un 50% dels visi-
tants contracta les seves vacances 
amb més d’un mes d’antelació.

Pel que fa la despesa, el cost 
de l’allotjament per persona i dia 
és d’uns 43 € i la despesa en des-

tinació per persona i dia de 30,8 
€. Els turistes enquestats que més 
gasten són els que venen de l’es-
tranger i ho fan per motius d‘oci. 
La distribució de la despesa en 
destinació situa com a primera 
prioritat el menjar (53,2%), se-
guit de les compres (32,6%), l’en-
treteniment (7,8%) i el transport 
intern (5,4%).

Així mateix, els turistes en-
questats valoren el municipi amb 
un 8 sobre 10 i gairebé el 95% re-
comanaria el municipi a amics i 
familiars. yy

SANTA SUSANNA - GEMMA PALET

La biblioteca Vall d’Alfatà de 
Santa Susanna  acull aquest juliol 
“La Descoberta Científica”, un ta-
ller per a nens de més de 8 anys 
amb una durada de tres dies.

Aquesta activitat forma part 
del Bibliolab, un programa de la 
Xarxa de Biblioteques Munici-
pals (XBM) que desenvolupa i 
dóna suport a accions, que tenen 
com a finalitat l’accés al coneixe-
ment a través de l’experimentació 
i metodologies innovadores en un 
entorn col·laboratiu obert a la ciu-
tadania. 

Segons la directora de la Bibli-
oteca, Núria Basart, l’objectiu és 
“generar interès en les activitats, 
per tal de motivar la lectura dels 
temes tractats a través de l’acom-
panyament a la ciència, la cultura 
i les arts”. En aquest cas, en l’acti-
vitat a càrrec de Marc Boada, di-
vulgador científic i ex presentador 
del quèquicom, es realitzen experi-
ments científics que fomenten la 
participació dels més petits.

D’aquesta manera, es genera 
en els nens un interès per ampliar 
els coneixements adquirits, ja que 
com explica Boada, “la intenció 
no només és portar la ciència a les 

biblioteques o la possibilitat de fer 
experiments”, també es busca “tre-
ballar el tema de la lectura de lli-
bres de coneixement, no només de 
ficció, sinó també de ciències”. yy

Festival Floïd Els turistes valoren Calella 
amb un 8 sobre 10

Descobrint la ciència

Actuació dels Doble Malta al Festival. Foto Doble Malta
Turistes banyant-se a les platges de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

«Gairebé un 95% dels 
turistes recomanaria visitar 

Calella»

«Nou de cada deu visita el 
municipi per motius d’oci»

Embarcacions durant l’homenatge. Foto Yoyo

Nens fent experiments. Foto Biblioteca Vall d’AlfatàParticipants a la marxa. Foto Yoyo

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha celebrat la 
5a edició de l’homenatge a les 
persones de Pineda que “de la 
mar en feien vida”. Com cada 
any, una barca fa el paper de ser 
la barca patrona, portant el Sant 

Joan de la capella de la Confraria 
de Pescadors. Al punt conegut 
com “el marge” s’han fet unes 
lectures recordant les persones 
que van viure de la mar. També 
s’ha realitzat el tradicional es-
morzar de patrons. yy

PINEDA DE MAR

La celebració de la marxa per 
la lluita contra el càncer a Pineda 
ha aconseguit recaptar 17.000 €, 
sumant les inscripcions i els do-
natius.  Ha comptat amb 2.400 
participants que s’han solida-

ritzat amb aquesta iniciativa de 
la Junta Local de l’Associació de 
Catalunya Contra el Càncer. El 
recorregut era de 10 km, malgrat 
que s’oferia una alternativa més 
curta per a qui no volgués cami-
nar tant. yy

Festa marinera

Marxa solidària
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SELVA - MARESME

El conseller de Territori, Da-
mià Calvet, assegura que el per-
llongament de la C-32 entre Bla-
nes i Lloret de Mar és una obra 
“irrenunciable”. 

A mitjans març, el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
va tornar a treure a informació 
pública tant l‘estudi informatiu 
com el d‘impacte ambiental del 
perllongament de la C-32 en-
tre Blanes i Lloret de Mar. Amb 
aquesta decisió, la Generalitat 
anul·lava la tramitació que es va 
iniciar ara fa divuit anys, i que ha 
estat el focus del litigi que la pla-
taforma Aturem C-32 va portar 
davant del TSJC.

En total, fins a setze entitats 
agrupades sota el paraigües de la 
plataforma van presentar un con-
tenciós davant l‘alt tribunal cata-
là. Al·legaven que l‘últim projecte 
que s‘havia aprovat –el del 2016- 
no es podía emparar amb la de-
claració d‘impacte ambiental del 
2000, perquè aquest document 
havia caducat (ja que s‘havia fet 
amb un canvi de traçat).

El TSJC va admetre a tràmit 
el recurs i al juliol de l‘any passat, 
quan les màquines ja eren a punt 
d‘entrar sobre el terreny, va atu-

rar les obres de manera cautelar. 
Arran d‘això, la Generalitat va 
decidir posar el comptador a zero. 
I per això, va tornar a començar la 
tramitació de cap i de nou. 

Els nous documents que el 
Departament va treure a exposi-
ció pública (tant l‘estudi informa-
tiu com el d‘impacte ambiental) 
no proposaven nous traçats, però 
sí que incorporaven aquelles mi-
llores que s‘havien pactat amb els 
ajuntaments. I és que, a l‘hora de 

tirar endavant el perllongament 
de la C-32, de fet Territori aposta 
per la solució aprovada el 2016.

En concret, aquest projecte 
dibuixa un traçat on es redueix 
el nombre de carrils, passant de 
quatre a tres (dos de pujada en un 
sentit i un de baixada a l‘altre). 
La nova C-32 entre Blanes i Llo-
ret s‘estendrà al llarg de 6,5 qui-
lòmetres, serà lliure de peatge i 
s‘estima que el cost de l‘obra sigui 
d‘uns 71 MEUR (que assumirà la 

concessionària Abertis).

TRES AL·LEGACIONS

Ara, un cop acabada la fase 
d‘exposició pública, el Departa-
ment ha rebut tres al·legacions. 
El conseller de Territori ja ha 
avançat que totes s‘estudiaran a 
fons, per veure si alguna de les 
propostes que s‘hi fan es poden 
incorporar al projecte. I que, so-
bretot, es parlarà amb el territori 
i amb la comissió de seguiment 

del projecte, de la qual en formen 
part els ajuntaments. 

“Som conscients que ho hem 
de fer bé, perquè la tramitació an-
terior havia provocat neguit”, ha 
assegurat Damià Calvet. Per això, 
el conseller ja diu que, un cop 
s‘hagin estudiat les al·legacions, 
el projecte de la C-32 “s‘explicarà 
tantes vegades com faci falta” da-
vant la comissió.

“NO HI HA D‘HAVER RISC”

Calvet afirma que, havent tor-
nat a tramitar de nou el projecte, 
la Generalitat “ha complert amb 
rigor tot allò que determina la le-
gislació”. A més, assegura que ar-
ran del contenciós que es va pre-
sentar, el Departament informa 
puntualment a la justícia de tots 
els passos que fa en relació al per-
llongament de la C-32. “Creiem 
que no hi ha d‘haver risc que el 
TSJC torni a aturar l‘obra”, afirma 
Damià Calvet.

El conseller, però, de moment 
no posa terminis perquè les mà-
quines entrin sobre el terreny 
(perquè, de fet, abans caldrà es-
tudiar les al·legacions i incorpo-
rar-les o no al projecte). “Anem 
tirant endavant sense pressa però 
sense pausa”, precisa. yy

L‘allargament de la C-32 és irrenunciable

En certs moments, els vehicles que circulen per la carretera de Tordera a Blanes tenen un stop al mig de la rotonda. Foto Yoyo
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«En total s’han presentat 10 
treballs de recerca»

«El curset de sardanes farà la 
festa de cloenda coincidint 

amb la Festa Major»

PALAFOLLS

L’acte celebrat al Casal d’Avis 
de Palafolls ha servit per conèixer 
els premiats en aquesta 11a edició 
de la convocatòria dels Premis 
de Treballs de Recerca Memorial 
Daniel López.

L’objectiu d’aquest concurs és 
donar valor a la investigació dels 
estudiants de batxillerat de Palafo-
lls. El primer premi se l’han endut 
Alba Pujol i Mariona Regí, estu-
diants de secundària de l’Institut 
Ramón Turró de Malgrat amb el 
treball “Dona i publicitat. Trenca-
ment dels estereotips de gènere fe-
mení en la publicitat audiovisual”.

El segon premi ha estat per 
Alba Martí amb “Proporció àuria, 
la perfecció musical”. I el tercer i 
últim guardó ha estat pels estudi-
ants Agustín Millán i Isaac López 
pel treball “Un robot que resol el 
cub de Rubik”.

En total s’han presentat 10 
treballs, la majoria individuals i 
2 en grup. També s’han atorgat 
diplomes commemoratius a tots 
els participants d’aquesta onzena 
convocatòria. yy

TORDERA

L’associació La Nostra Dansa 
de Tordera organitza com cada 
any a l’estiu un seguit de ballades 
de sardanes i balls tradicionals a 
diversos indrets del municipi.

Cada divendres fins el 17 
d’agost, se celebraran audicions 
de sardanes a la plaça de l’Esglé-
sia amb diferents cobles com la 
Ciutat de Terrassa, la Cobla Saba-
dell, la Palafolls, o la Principal de 
Banyoles. La Cobla encarregada 

d’inaugurar les ballades d’aquest 
any ha estat la Cobla Baix Empor-
dà a finals de juny.

Els dissabtes de juliol i agost 
es fan balls tradicionals a diverses 
places de la vila com la plaça de la 
Concòrdia, l’Amistat o l’Església, 
i hi actuen grups com 3 Quarts de 
Quartet, Se’n fa una o la Sonsoni.

Tampoc falta aquest any el 
curset de sardanes, que s’allarga-
rà fins el 18 d’agost i es realitza-
rà cada dimarts i divendres. En 
acabar el curset, coincidint amb 
la Festa Major, es farà la Festa 
de Cloenda i l’última ballada de 
sardanes. yy

PINEDA DE MAR

Més de 2.500 persones han 
assistit al Festival dedicat a la 
música Psychobilly de Pineda de 
Mar. En total ja són més d’onze 
edicions celebrades a la locali-
tat pinedenca. L’any passat es va 
realitzar a Can Xaubet, però en 
aquesta edició han tornat a l’es-
pai de la platja dels Pins. 

És un festival molt recone-
gut arreu del món, és una pa-
rada obligada per als seguidors 
d’aquest estil musical. Aquest 
any ha destacat per un car-
tell amb un gran nivell, on han 
participat grups molt rellevants 
d’aquest gènere. 

Algunes de les bandes més im-
portants que han actuat en aques-

ta edició han estat Bad Manners, 
Nekromantix o Mad Sin. També 
s’ha celebrat una festa dedicada al 
Japó i una de disfresses amb una 
festa de l’escuma.

El primer dia s’ha realitzat la 
tradicional festa d’inauguració. 
En total ha durat 7 dies, on han 
actuat 30 bandes, des de les 8 del 
vespre fins ben entrada la mati-
nada. Aquest any, amb el canvi 
de lloc, s’han instal·lat limita-
dors de potència per preservar el 
descans dels veïns.

Es tracta d’un Festival d’or-
ganització privada que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Pineda. Al gener, al ple de l’Ajun-
tament, es va aprovar declarar el 
Psychobilly d’Interès Turístic.yy

MARESME

Com cada any ja han arribat 
els nens procedents dels Campa-
ments de Refugiats Sahrauís de 
Tinduf (Algèria) ubicats al desert 
del Sàhara, on pateixen unes con-
dicions de vida molt extremes. 

Venen aquí a passar l’estiu gràci-
es al projecte “Vacances en Pau”, que 
té com a objectiu l’acollida de nens 
i nenes sahrauís d’entre 10 i 12 anys 
durant els mesos de juliol i agost. 

Josep Gelpí, president de l’As-
sociació Solidària Malgrat amb el 
Sàhara, ha destacat que “des de fa 
uns anys costa més trobar famílies 
d’acollida, ja que molta gent tre-
balla o no pot fer-se’n càrrec. Tot i 
així, ens hem anat mantenint”.

En total són 13 els infants que 
passaran l’estiu a la zona de l’Alt 

Maresme. Les famílies acollidores 
són: dues de Calella, dues de Pine-
da de Mar, una de Santa Susanna, 
dues de Tordera, tres d’Arenys de 
Munt, dues de Canet de Mar i una 
de Sant Vicenç de Montalt.

Alguns dels nens repetei-
xen l’experiència que van viure 

l’any passat i d’altres venen de 
vacances per primer cop. Durant 
l’estiu s’organitzaran diferents 
trobades entre les famílies d’aco-
llida de l’Alt Maresme i a finals 
de juliol hi haurà la festa central, 
amb la reunió de tots els nens 
acollits d’arreu de Catalunya 
aquest 2018. yy

Premis als millors 
Treballs de Recerca

Sardanes i 
Fes-t’hi-ball 2018 Torna el Psychobilly Meeting 

de Pineda de Mar

Arribada dels nens sahrauís 
per l’acollida 2018

Tots els alumnes participants al concurs. Foto Aj. Palafolls

Ballada a la Plaça de l’Església. Foto Yoyo

Arribada dels nens a l’aeroport. Foto ASMS

Una de les actuacions del Festival. Foto Yoyo

«En total han estat 13 les 
famílies acollidores a l’Alt 

Maresme»

«Josep Gelpí destaca la 
dificultat per trobar famílies 

d’acollida»

«En aquesta edició han 
tornat a la Platja dels Pins»

«Nekromantix, Bad Manners 
o Mad Sin són alguns dels 

grups que han actuat»
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PINEDA DE MAR

“Tharrats, Cosmos i Art Grà-
fic” és la segona de les tres exposi-
cions plantejades dins dels actes 
del Centenari Tharrats en com-
memoració dels cent anys del 
naixement de l’artista. En aquest 
cas està comissariada per Lluís 
Ivern i compta amb la col·labora-
ció del filòsof i crític d’art Arnau 
Puig. La primera exposició “Les 
Arts del Llibre amb Tharrats i 
Dau al Set” es va realitzar durant 
els mesos d’abril i maig.

La mostra reflecteix la passió 
que tenia Tharrats per l’Univers i 
el Cosmos. A l’acte d’inaugura-
ció celebrat al mes de juny han 
participat diverses personalitats, 
com l’alcalde de Pineda Xavier 
Amor, o diversos membres de 
la família Tharrats, com una de 
les seves joves, Teresa Martí o 
la seva neta, Rosa Tharrats, que 
han destacat “l’orgull que sentim 
al veure totes les seves obres a la 
vegada en un mateix lloc”.

Durant la presentació s’ha 
inaugurat l’“Asteroide Penedès” 
una escultura de ferro de 250 
cm feta en homenatge a l’artis-
ta. L’escultor Agustí Penadès ha 
estat el responsable del projecte i 
ha explicat com ha estat el procés 
creatiu: “he volgut recordar com 
és la figura d’un asteroide, mal-
grat que tots són molt diferents. 
Amb una planxa de ferro, i una 
màquina excavadora jo li deia al 
maquinista com havia de colpe-

jar-la. Després, amb llimadures 
de ferro i resina, ha anat molde-
jant-la”. La peça s’ubicarà en un 
indret de la plaça Catalunya de 
Pineda on es troba la seu de la 
Fundació.

L’exposició parteix d’una se-
lecció dels propis fons d’obra 
gràfica de la Fundació Tharrats 
de Pineda, on es mostra l’interès 
que l’artista va manifestar per tot 
allò que envoltava l’observació de 

l’univers i dels seus misteris: els 
astres, la ciència, l’astronàutica, 
etc. S’hi mostren algunes de les 
sèries significatives que van con-
formar aquest interès: “Homes i 
estrelles”, “Gènesi” i “Zodíac”.

L’exposició també inclou una 
secció, amb una clara voluntat 
didàctica, que mostra obres grà-
fiques d’altres artistes i també un 
breu repàs de les diferents tècni-
ques compreses en el que s’entén 

com a art gràfic. Aquest apartat 
ofereix l’oportunitat de conèixer, 
en el context de la mostra, els di-
ferents procediments emprats en 
l’edició d’obra gràfica original.

Es complementa amb unes 
visites guiades on també s’ex-
pliquen les principals caracte-
rístiques de cada procediment a 
partir de l’obra i l’artista exposat. 
Està programada també la realit-
zació d’un taller pràctic relacio-
nat amb algunes de les estampes 
presentades. 

A banda del material exposat, 
es faran diverses activitats com-
plementàries. En primer lloc, 
l’astrònom Armand Olivia re-
alitzarà la conferència “Entre la 
ciència i l’art: el llegat del telesco-
pi Hubble”. També se celebrarà 
un col·loqui sobre Art i Ciència a 
càrrec d’especialistes en filosofia, 
història i educació. L’exposició 
és podrà visitar fins a principis 
d’octubre. 

La mostra central “Univers 
Tharrats”, l’última de les tres ex-
posicions, s’inaugurarà a finals 
de novembre. yy

Cosmos i univers, protagonistes de l’exposició 
sobre Joan Josep Tharrats

«L’exposició mostra l’interès 
de l’artista pel cosmos i 

l’univers» Alguns visitants de l’exposició de Tharrats. Foto Yoyo



10   LA MARINA JULIOL DE 2018

Assistents a la presentació del Diccionari. Foto Yoyo

Actuació dels Mishima al NEC. Foto Joan Maria Arenaza

Una de les activitats programades. Foto Yoyo

MALGRAT DE MAR / ANNA CARLOS

“Una al·lèrgia és una reacció 
que té el cos quan no et fa sentir 
bé alguna cosa o algun animal 
o planta que toques o menges, o 
quan hi estàs a prop”. Aquesta és 
una de les definicions que es tro-
ben al ‘Primer diccionari de me-
dicina il·lustrat’. 

És un llibre que pretén expli-
car el significat i l’ús de paraules 
que els nens i nenes fan servir 
quan parlen de la seva salut i de 
les seves malalties. 

En aquesta iniciativa dirigida 
per Rosa Estopà, lingüista i pro-
fessora i natural de Santa Susan-

na amb la col·laboració del Col·le-
gi Oficial de Metges de Girona, hi 
han intervingut un total de 1.200 
infants d’arreu de Catalunya. 

Vuit escoles catalanes han 
contribuït en la seva elaboració, 
entre les quals es troba l’escola 
Sant Jordi de Pineda de Mar. Du-
rant tres anys, alumnes de segon, 
tercer i quart de primària han ex-
plicat i dibuixat una paraula cada 
setmana. Un cop recopilades, els 
lingüistes les han deconstruït i les 
han tornat a definir, amb l’ajuda 
dels pediatres.

Estopà ha destacat “que és un 
llibre tant per als infants, com per 
als seus pares, professors, i fins 
i tot per què els metges puguin 
explicar als pacients més menuts 
allò que els passa”.

Aquest diccionari és fruit del 

projecte “Jugant a definir la ciència” 
del qual han sortit altres publicaci-
ons com el Petit diccionari de cièn-
cia i el Petit imaginari de ciència.

La presentació s’ha fet a Mal-
grat aquest mes de juny a la Bibli-
oteca La Cooperativa, amb la pre-
sència de l’autora i la participació 
de la Doctora Mercè Aubanell, 
pediatra del CAP de Tordera.

Les paraules d’aquest pri-
mer diccionari de medicina són 
noms molt bàsics que fan servir 
els professionals de la salut: al·lèr-
gia, ambulància, càries, hospital, 
infecció, mal de cap, operació, 
xarop, etc. En total el diccionari 

inclou 366 paraules entre noms, 
verbs, sinònims i explicacions 
amb els seus dibuixos correspo-

nents. Aquest llibre pretén expli-
car els mots mèdics de manera 
fàcil i entenedora. yy

CALELLA

Enguany se celebra una nova 
edició del Festival Nits d’Estiu 
de Calella, consolidat com una 
proposta de referència de l’estiu 
a la zona del Maresme. Música 
i contes per a adults omplen les 
nits dels divendres, amb una 
programació adaptada a tots els 
gustos. 

En total són 14 actuacions 
repartides en dotze nits d’estiu 
per passar-les a la fresca, tot 
gaudint de la cultura. Els con-
certs es duen a terme en els llocs 
més emblemàtics de Calella com 
són: el Far, el pati de la Bibliote-
ca o la Sala Mozart. 

El festival ha començat amb 
l’actuació dels Mishima, un dels 
principals reclams de la progra-
mació, amb un concert al Far, 
i la Sarsuela Dúo a la africa-
na amb dos espectacles dins la 
Temporada Lírica.

PROGRAMACIÓ:

13 de juliol, a les 21.00 h, al pati 
de la Biblioteca, Assumpta Mer-
cader. Preu: gratuït.

13 de juliol, a les 22.00 h, al Far 
de Calella, Nil Moliner. Preu: 8 €

20 de juliol, a les 22.00 h, al Far 
de Calella, Raúl Rodríguez. 
Preu: 12 €

27 de juliol, a les 22.00 h, a la 

Sala Mozart, Orquestra Simfò-
nica Harmonia. Preu: 15-18 €

3 d’agost, a les 21.00 h, al pati de 
la Biblioteca, Companyia Les 
Fugitives. Preu: Gratuït.

3 d’agost, a les 22.00 h, al Far de 
Calella, Guillem Roma. Preu: 8 €

10 d’agost, a les 22.00 h, al Far de 
Calella, Hugo i Arnau. Preu: 8 €

17 d’agost, a les 22.00 h, al Far  de 
Calella, Marion Harper. Preu: 8 €

24 d’agost, a les 22.00 h, al Far 
de Calella, Maria Hinojosa & 
Eduard Iniesta. Preu: 8 €

31 d’agost, a les 22.00 h, al Far 

de Calella, Maria Arnal i Macel 
Bagés. Preu: 12 €

7 de setembre, a les 22.00 h, al 
Far de Calella, Nikol Kollars & 
Frederic Wort. Preu: 8 €.

Les entrades anticipades ja 
es poden adquirir a través del 
web http://nec.tictactiquet.com/
ca/events/ i els dimecres, de 
18.00 a 21.00 h, a taquilla de la 
Sala Mozart. 

També es podran comprar el 
mateix dia a les taquilles, dues 
hores abans de l’espectacle, 
sempre que no s’hagin exhaurit. 
En cas de pluja, els espectacles 
de pagament es realitzaran a la 
Sala Mozart. yy

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha donat la ben-
vinguda a l’estiu. Les platges dels 
Pescadors, dels Pins, de la Riera i de 
Poblenou han organitzat un munt 
d’activitats per a tota la família com 
rocòdrom, circuit amb tirolina o 
diversos espectacles infantils per 
inaugurar la temporada de l’estiu.

Aquesta festa ha servit també 
per presentar els serveis que l’Ajun-
tament té previstos per la tempora-
da estiuenca com el Baby Center o 
el Mini Beach Club.

L’espai Baby Center estarà obert 
fins el 16 de setembre. És l’únic es-

pai a tota Catalunya per al lleure 
infantil de nens i nens fins a 6 anys, 
pensat per facilitar a les famílies la 
seva estada a la platja.

Ofereix activitats dirigides per 
monitors en un espai dotat amb 
canviadors, trones, llitets, biblio-
teca, nevera, microones, lavabo, i 
hamaques per l’alletament. Tots els 
nadons i nens que facin ús de l’espai 
han d’anar acompanyats d’un adult 
responsable.

També estarà obert fins aques-
ta data, a la platja dels Pescadors, 
el Mini Beach Club, on s’ofereixen 
tallers i jocs d’aigua per la maina-
da. Aquest espai acull també, fins al 
15 de setembre, sessions esportives 
d’Aquagym, Zumba, i balls llatins. 
Totes les activitats programades 
en aquests espais són gratuïtes i de 
lliure accés. yy

Presenten a Malgrat de Mar el Primer diccionari 
de medicina il·lustrat

Tornen les Nits d’Estiu Festes d’estiu a 
les platges

«Càries, xarop, infecció... 
són algunes de les paraules 

que es poden trobar al 
diccionari»

«El Baby Center o el Mini 
Beach Club són alguns 

serveis que l’Ajuntament 
ofereix a l’estiu»

«És una iniciativa de Rosa 
Estopà amb la col·laboració 

del Col·legi de Metges de 
Girona»
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Els ratpenats seran la primera part del projecte. Foto Aj. Malgrat

MALGRAT DE MAR

Ciència Ciutadana vol im-
plicar persones no especialitza-
des en la recerca científica, amb 
l’objectiu de millorar les dades 
científiques locals, facilitar a la 
població formació científica bàsi-
ca i compartir els resultats amb la 
resta de la ciutadania.

La regidora de Medi Ambient, 
Mireia Castellà, ha explicat que 
aquest programa s’ha plantejat 
com “un projecte col·laboratiu, ja 
que els participants, a part d’ana-

litzar mostres, ajudaran en el dis-
seny de l’estudi, interpretació de 
les dades, extracció de conclusi-
ons i difusió dels resultats”. 

Iniciaran el programa amb els 
ratpenats. Les persones voluntà-
ries que en vulguin formar part 
hauran de realitzar un curs de 20 
hores teòriques i pràctiques. La 
formació s’impartirà del 23 al 27 
de juliol de les 19 h a les 23 h a la 
sala de l’Arxiu Municipal. 

Un cop finalitzat el curs, 
els participants rebran un cer-
tificat i un aparell d’ultrasons 
perquè puguin començar a fer el 
mostreig a nivell particular. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a la formació a través 
d’una instància que han de pre-
sentar a l’Ajuntament.

L’últim dia de curs, com a acte 
de cloenda, es realitzarà “La Nit 
dels Ratpenats”, una passejada 
oberta a tota la ciutadania. yy

Programa de Ciència 
Ciutadana a Malgrat de Mar

SANT JOAN

Flama del Canigó

Marxa de Torxes

Revetlla i foc

Encesa de la Foguera. Foto Joan Maria Arenaza

Portadors de les torxes. Foto Yoyo

Els portadors de la Flama. Foto Yoyo

La Flama del Canigó marca 
l’inici de la celebració de la Re-
vetlla de Sant Joan. Un cop a 
Calella, la comitiva l’ha portat 
pels carrers de la vila, fins al 
passeig de Mar, on s’ha celebrat 
la Revetlla i s’ha llegit el mani-

fest. L’escriptor Joan Rebagliato 
ha estat l’encarregat de la lectu-
ra, després s’ha encès la foguera 
i tot seguit s’ha fet el sopar i el 
ball organitzat per l’Associació 
de Sant Quirze. La gresca es va 
allargar fins a la matinada. yy

La Flama ha arribat sobre les 
vuit del vespre a plaça Ca-
talunya de la mà d’un veí de 
Santa Susanna. Després s’ha 
fet l’encesa de les torxes acom-
panyats dels Xqt’s, i la lectu-
ra del missatge a càrrec del 

pubillatge de Santa Susanna. 
Els grallers del municipi han 
interpretat l’himne dels Sega-
dors, i per acabar la nit s’ha fet 
la tradicional foguera i el ball 
a càrrec del grup Ballem! yy

En l’edició d’aquest any de la 
Flama del Canigó s’ha potenci-
at Malgrat de Mar com a destí 
de la flama dels pobles de l’Alt 
Maresme. Ha estat la plaça de 
la Sardana el lloc on s’han re-
unit els portadors dels muni-

cipis de l’entorn. Després de 
l’arribada, s’ha realitzat el cor-
refoc i la cercavila fins la pla-
ça Xesco Boix on s’ha encès la 
gran foguera de Sant Joan. Tot 
seguit, s’ha fet un sopar popu-
lar i diversos concerts. yy

«El programa s’iniciarà amb 
un estudi dels Ratpenats»

«L’últim dia de curs es 
realitzarà “La Nit dels 

Ratpenats”»
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CALELLA

Aquest mes s’ha celebrat la ter-
cera edició del Calella Film Festi-
val, el certamen de cinema de pro-
duccions de baix pressupost.

El concurs està format per tres 
seccions: El Low Budget, de pro-
duccions fins a 500.000 €, el Cre-
ative Rosebud, de produccions de 
pressupost més alt i el Límit 48 
hores, per curtmetratges realit-
zats en un temps màxim de 2 dies.

En aquesta edició s’ha pro-
clamat el Women’s edition, ho-
menatjant a la dona, amb la pro-
jecció de pel·lícules on els paper 
femenins són els protagonistes.

Durant la setmana que dura 
el festival s’han projectat els 
films participants als concursos 
i també s’han organitzat diver-
ses activitats relacionades, com 
tallers, xerrades i, fins i tot, un 
passatge del terror de la pel·lícu-
la IT. També s’ha fet una festa de 

cloenda amb un carnaval d’estiu 
dedicat als anys 70 i 80.

L’últim dia s’ha fet l’entrega 
de premis de les diferents cate-
gories. Els encarregats de con-
duir la cerimònia han estat Juli 
Fàbregas i Jordi Díaz. També ha 
comptat amb la participació de 
l’actriu Cristina Brondo.

Els premis a millor actor els 
ha donat Bárbara Goenaga i han 
estat per Myung-Guk Kim per 
Dad is Pretty a la categoria de 
Low Budget i a la Creative Ro-
sebud els guardonats han estat 

Jason Ritter per Bitch i Eduardo 
Antuña per Matar a Dios.

Mireia Aixalà ha entregat els 
premis als millors guions a Steven 
Sears i Bill Watterson per Dave 
Made a Maze i a Jurgen Ureña per 
Abrázame como antes, en les cate-
gories de Creative Rosebud i Low 
Budget respectivament.

Els següents premiats han 
estat els candidats a millor di-
rector. Els guardonats han estat 
Mariana Palka per Bitch i Da-
vid Sousa per Re-evolution que 
han rebut el premi de mans de 

Jaume Balagueró. El director ha 
destacat la gran qualitat que té el 
festival calellenc, amb una gran 
participació tant nacional com 
internacional. 

Octavi Pujades i Cristina 
Campos han donat els trofeus a 
millor actriu a Itziar Castro per 
Matar a Dios a la categoria Crea-
tive Rosebud i a les actrius Virgi-
na de Morata per Resort Paraiso 
i Jimena Franco per Abrázame 
como antes de Low Budget.

L’últim premi l’ha entregat 
l’alcaldessa de Calella, Montser-

rat Candini a la millor pel·lícula. 
Els guardonats han estat Dad is 
Pretty de Soo-min Park en el Low 
Budget i en la categoria de Crea-
tive Rosebud el film premiat ha 
estat Errementari de Paul Urkijo.

El concurs també ha conce-
dit premis a la categoria Límit 
48 hores. Adam i Eva ha estat 
guardonada amb el trofeu a mi-
llor curtmetratge. La millor in-
terpretació ha estat per les pel·lí-
cules Black and White i Adam i 
Eva, al millor guió per Educant el 
meu pare i al millor director per 
Les Dones.

En aquesta categoria els tre-
balls presentats s’han ideat i rea-
litzat en no més de dos dies, fent 
que els curtmetratges mostrin 
elements característics del festi-
val. En aquesta edició les pel·lí-
cules presentades havien de tenir 
alguna relació amb les dificultats 
de la dona d’avui dia o les dife-
rències entre homes i dones. yy

Tercera edició del Calella Film Festival

«Tres categories conformen 
el festival: Low Budget, 

Creative Rosebud i Límit 48 
hores»

«Jaume Balagueró, Octavi 
Pujades o Juli Fàbregas han 
estat alguns dels membres 

del jurat d’enguany»

Tots els guardonats a les 3 categories. Foto Joan Maria Arenaza

Els Maduixots fan el primer 5/7 de l’any a Lloret
LLORET DE MAR

Jornada castellera d’alçada a 
Lloret de Mar amb la presència 
dels Castellers de Vilafranca, els 
Marrecs de Salt i els Castellers de 
l’Alt Maresme “Els Maduixots”. 

Els Verds, que tenen com 
a cap de colla el lloretenc Toni 
Bach Lleal, en Toni de Lloret 
han aconseguit descarregar el 
primer castell de nou que s’ha 
vist mai a Lloret de Mar. Con-
cretament, els vilafraquins han 
portat a plaça el 3d9f davant del 
deliri de lloretencs i turistes que 
veien un castell de molt nivell en 
una població que no té ni colla. 
Segons recorda el tinent d’alcal-
de de Cultura, Albert Robert, 
“portem a Lloret castells de la 
Champions, si parlem a nivell 
futbolístic. En aquests moments 
no tenim colla, però potser des-
prés de viure aquesta experiència 
algun grup local s’anima a crear 
els Castellers de Lloret”.

Els Castellers de Vilafranca 
van completar la diada a Lloret de 
Mar amb la Td8f i el 4d8. A més, 
a la ronda de pilars, han descar-
regat el pilar de 6 i sis pilars de 
4. Com fan a totes les diades, els 
Verds, a l’inici de la jornada, tam-
bé han fet un pilar per reivindicar 
la llibertat dels presos polítics i el 
retorn dels exiliats.

MADUIXOTS

A Lloret de Mar els Madui-
xots  descarreguen el seu primer 
5/7 de l’any i tercer de la seva 
història. Els dos anteriors havien 
estat fets a Calella el setembre i el 
novembre de 2016.

Ha estat, de moment, la mi-
llor diada de la temporada i ter-
cera de la història.

Les construccions dels Ma-
duixots a Lloret han estat: 2xP4, 
3d7, 4d7, 5d7, 2xP4. 

Ben aviat començarà la tem-
porada de festes majors Blanes, 
Santa Susanna, Malgrat, Pineda, 
Tordera, Palafolls i Calella, són 
algunes de les places habituals, 
unes places molt especials per-
què la gent que forma la colla són 
d’aquestes poblacions.

Per tal d’afrontar aquest exi-
gent tram de la temporada, els 
Castellers de l’Alt Maresme con-
viden a tots els seus castellers i 
els alt-maresmencs en general a 
participar dels assajos d’aquest 
estiu. Els assajos tenen lloc a 
l’escola Sant Jordi de Pineda de 
Mar, els dimarts de 8 a 10 del 
vespre i els divendres de 8.30 a 
10.30. La canalla està citada una 
hora abans.

EQUIP TÈCNIC

• Cap de colla: Esteve Sebastià
• Sots cap de colla: Hèctor 
Montero
• Equip de pinyes: Pol Torrent, 
Alex Garcia, Laura Blasi i Bernat 
Sanjuan
• Equip de troncs: Andrea 
Almenta, Titus Carro, Ismael 
• Equip de canalla: Mercè 
Masferrer, Mireia Arcos, Esther 
Charles i Joan Heras

 JUNTA DIRECTIVA

• President: Marc Ruiz
• Secretari: Francesc Gil
• Tresorer: Ramon Bigas
• Cap de colla: Esteve Sebastià
• Cap de gralles i timbals: 
Dolors Nogueras
• Responsable de comunicació: 
Natàlia Ribé
• Vocals: Emili Montfort, 
Anna Urdiales, Juan Moreno, 
Xavier Soler

MARRECS DE SALT

Els Marrecs també van pro-
tagonitzar una bona actuació a 
Lloret de Mar: 3d8 descarregat 
en primera ronda, 3d8 descarre-
gat a la segona, 5d7 descarregat 
en tercera i per acabar P5. yy

Construcció dels Maduixots ajudats pels Verds. Foto M.A. Comas
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Blanes aprova finalment els Pressupostos 
Municipals 2018 

BLANES

Després de mesos de contac-
tes i negociacions, el 20 de juny, 
en un ple extraordinari, l’Ajun-
tament de Blanes ha aprovat els 
pressupostos 2018, una aprova-
ció que hauria d’haver arribat el 
desembre passat; és a dir, fa més 
de sis mesos. En els plens d’abril 
i maig, el PSC ho havia previst 
a l’ordre del dia, però a darrera 
hora el punt es va retirar perquè 
no hi havia prou majoria per tirar 
els números endavant.

Aquest juny, l’equip de go-
vern del PSC (4 dels 21 regidors 
del plenari) ha comptat amb el 
recolzament del PDeCAT, ERC 
i PP, un total d’11 vots,  mentre 
que ICV-EUiA, C’s, Batega per 
Blanes i la CUP (10 vots) hi han 
votat en contra.

En relació al 2017, el més 
destacat del nou pressupost pre-
sentat pel tinent d’alcalde Ni-
colás Laguna és l’augment fins 
als 53 M€, davant dels 46 M€ del 
pressupost de l’any passat. És a 
dir, els números aprovats aquest 
juny s’incrementen en 7 MEUR. 

Una part d’aquest increment 
revertirà en millorar les políti-
ques d’acció a la ciutadania, en 
especial en les partides relaciona-
des amb els Serveis Socials, que 
han augmentat en gairebé el 33% 
respecte al 2017 per cobrir neces-
sitats d’habitatge, assistència do-
miciliària, atenció a la dona, etc. 
També s’han inclòs diverses mi-
llores en el capítol 1 del personal 
que treballa a l’Ajuntament. 

ERC, la darrera formació 
que va arribar a un acord amb 
el PSC, ha basat el pacte en 15 
punts, segons explica el seu 
portaveu Àngel Canosa, “no 
importa el qui i el com, el més 
important és el poble”. Canosa 
recordava que els 15 punts són 
d’obligat compliment del govern 
local, “El primer de desembre hi 
ha d’haver pisos per emergènci-
es socials o el mes de desembre 
s’han de presentar els pressupos-
tos del 2019”.

Joaquim Torrecillas del PDe-
CAT, va utilitzar un símil futbo-
lístic per remarcar que Blanes 
necessita un pressupost aprovat 
“Johan Cruyff, afirmava que els 
diners havien d’estar al camp i 
no al banc. Blanes necessita que 
els diners estiguin al carrer i no 
als bancs i, per això, cal disposar 
d’un pressupost”.

Torrecillas recordava que cal 
executar molts pactes amb els 
treballadors municipals, s’ha de 

buscar solucions als problemes 
amb la sorra, “unes actuacions 
que ha de pagar Madrid i no 
nosaltres”. De cara a la propera 
Festa Major, va recordar que cal 
la protecció acústica adequada 
per evitar problemes com els del 
2017. En relació als sis dies de 
focs, Torrecillas recorda que hi 
ha sis dies “per quadrar el calen-
dari. Cal una posició definitiva, 
però, per sobre de tot, que tots els 
dies de focs, siguin els que siguin, 
la qualitat estigui garantida”.

ERC i PDeCAT havien for-
mat part del Govern local fins 
que la situació política va tren-
car el pacte a finals del 2017.

Salvador Tordera del PPC, 
que col·labora amb el govern des 
de principi del mandat, donava 
algunes de les raons del seu sí al 
pressupost 2018. “Vam aprovar 
les ordenances i el sostre de des-
pesa i això ja era un primer pas. 
El que hem negociat ha estat se-
gons el nostre programa”.

El nou pressupost contempla un 
sensible augment en les inversions: 
enguany seran de 5.659.000 €, i en 
canvi al 2017 van ser de 1.350.000 €. 
La partida més destacada es des-
tinarà a renovar l’enllumenat pú-
blic, amb 3.745.000 €, una millora 
que es cobrirà a través d’un crèdit 
de l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia (IDAE) de 3,74 
M€ a retornar sense interessos.

VOTS EN CONTRA

Dolors Rubio (ICV-EUiA) va 
parlar durant el debat de situació 
anòmala “perquè el pressupost 
arriba amb sis mesos de retard”. 
Pel que fa als pactes amb els tre-
balladors, “són per recuperar 
drets perduts, no millores”. Tam-
bé va recordar que en sis mesos, 
“no hi haurà temps d’executar-lo, 
bona prova són els nombrosos 
romanents del 2017”. 

Sergio Atalaya de Cs, que va 
negociar un acord fins el mateix 
dia del ple de maig, assegurava 

que “no ho podem aprovar per-
què no tenim confiança en el go-
vern. El 2016 ja ens va fallar”.

Jordi Urgell, que va acusar 
ERC d’anar al darrera de Cs, va 
assegurar que l’acord “és un bri-
dis al sol”.

Joan Rota de la CUP va fer 
autocrítica. “No hem estat capa-
ços d’atreure al govern amb pro-
postes que ara hi són gràcies a 
ERC, un partit que ha aconseguit 
millorar el nivell social d’aquests 
números”. 

En el que tothom va estar 
d’acord, favorables i contraris als 
números, va ser en la capacitat de 
treball i voluntat per parlar del re-
gidor d’Hisenda, Nicolàs Laguna.

INVERSIONS

Una setmana després del ple 
extraordinari, es va fer l’ordinari 
de juny. Aprofitant el romanent de 
tresoreria positiu del 2017, es va 
modificar el pressupost vigent i es 
van incloure diverses inversions: 
pressupostos participats, enderroc 
de les graderies de l’antic camp de 
futbol, millores al passeig i l’enllu-
menat, creació d’un skate parc i 
rehabilitació dels antic habitatges 
dels Mestres, unes obres valorades 
en 625.000 euros.

Per manca de suport polític, 
el govern va retirar el projecte de 
remodelació de la plaça dels Dies 
Feiners, valorat en 630. 000 euros. yy

«El pressupost 2018 és 7 
MEUR superior al de l’any 

passat»

«El govern del PSC 
ha comptat amb el 

recolzament del PDeCAT, 
ERC i PP, un total d’11 vots»

El pressupost 2018 va rebre 11 vots afirmatius. Foto Yoyo
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Nous contenidors«Feia mesos que 
treballàvem per portar OT»

29a arrossada

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha estrenat 
els nous contenidors de recollida 
selectiva que es van aprovar al 
Ple municipal del gener. En total 
s’han substituït 205 contenidors: 
65 per als envasos, 65 per paper i 
cartró i 75 per al vidre.

El nou conveni també va revi-
sar la freqüència de recollida, que 
durant la temporada d’estiu és de 
4 cops a la setmana, així com la 
neteja mensual de contenidors i 
de la seva zona d’influència. yy

PINEDA DE MAR - ANNA CARLOS

Un any més, Pineda celebra 
l’Arts d’Estiu, el Festival mul-
tidisciplinari de referència a la 
Costa del Maresme. El projecte 
es consolida any rere any, amb 
grans propostes artístiques tant 
del panorama nacional com in-
ternacional. Hem parlat amb 
Xevi Gómez, director artístic del 
festival, que ens ha explicat com 
estan vivint l’edició d’enguany.

-Vuitena edició, deveu estar 
molt contents de poder cele-
brar un any més el Festival.

Si, realment estem molt con-
tents. Si fa 8 anys haguéssim fet 
una llista dels artistes que to-
quen aquest any, hauríem pen-
sat que pecàvem d’innocents. 
Cada any anem fent passos en-
davant per fer créixer el Festival, 
malgrat que creiem que ja és una 
proposta del tot consolidada.

-Com ha estat l’evolució?
Ha estat molt gran. A nivell 

d’espectadors, el primer any te-
níem una capacitat per a 280 
persones, i l’any passat, al con-
cert de David Bisbal, en van 
venir 3.500. A nivell de pressu-

post també. Vam començar amb 
15.000 euros i ara comptem amb 
més de 600.000. 

-Quines són les novetats?
A nivell artístic aquest any 

comptem amb 13 actuacions en 
comptes de les 9 de l’any ante-
rior. La gran novetat és el canvi 
de lloc, ja que serà l’últim any 
que es farà en aquest espai al 
costat de la Nacional. Aquest 
any també hem ampliat la zona 
de restauració, ja que hem tras-
lladat la zona VIP a un altre lloc.

-Com noteu la resposta per 
part del públic?

Molt bona. L’any passat vam 
fer un estudi d’impacte econò-
mic per veure d’on provenia el 
públic. El que vam notar és que 
durant els primers anys, el pú-
blic de casa venia gairebé a tots 
els concerts, i ara veiem com es 
va diversificant. Tenim una gran 
part de públic que prové de la 
comarca, i la majoria de la gent 
és de fora. Si parlem en percen-
tatges, el 25% és de Pineda, l’al-
tre 25% és públic comarcal i el 
50% és de fora de la comarca. 
Aquest any hi ha 6 o 7 artistes 

que venen molt bé les entrades, 
i esperem que al final s’exhaurei-
xin totes. 

-Anastacia, únic concert a 
Espanya. Remarca la gran im-
portància que té el Festival, 
no?

Estem molt contents, per-
què a banda de ser una artista 
internacional, que Pineda sigui 
l’única parada de la seva gira a 
Espanya és tot un luxe. Actuaci-
ons com la de Bisbal l’any passat, 
o Anastacia aquest any ens aju-
den a posicionar Pineda dins del 
mapa. En general, tenim caps de 
cartells molt bons en cadascuna 
de les seves disciplines.

-Quina és la proposta més 
arriscada?

Salvador Sobral, sens dubte. 
Al ser un Festival petit, nosal-
tres hem de fer propostes que 
siguin sostenibles, és a dir, que 
amb a venda d’entrades es pugui 
recuperar la inversió. A vegades 
no és tan senzill, però ho inten-
tem. Amb Salvador Sobral és un 
misteri. El coneixem per ser el 
guanyador d’Eurovisió de l’any 
passat amb Portugal, però no va 
poder fer la gira per problemes 
de salut. Ara tot just comença 
els concerts per Espanya, i és 
una incògnita saber com anirà. 
Pinta molt bé, però és l’aposta 
més arriscada que potser fa un 
parell d’anys no haguéssim fet.

-Com ha estat la incorpora-
ció d’última hora de la Gira OT?

Des del febrer que intentà-
vem que vinguessin a actuar, 
però com que no ho teníem del 
tot tancat, vam haver de fer la 
presentació de tota la progra-
mació i esperar si finalment 
podien venir. Al final ho hem 
aconseguit i esperem que sigui 
un concert multitudinari, estem 
molt contents. La venda d’entra-
des està anant molt bé i esperem 
poder penjar el cartell d’entra-
des exhaurides.

PROGRAMACIÓ

21/07 Pastora Soler
24/07 Anastacia
28/07 Pasión Vega
3/8 Orquestra de Cambra 
de l’Empordà
6/8 Juanes
10/8 Chenoa
12/8 Buhos + Animal
14/8 Salvador Sobral
15/8 Operación Triunfo
17/8 David Amor & Santi 
Rodríguez
19/8 Sara Baras
24/8 Els Catarres + 
Marcel & Júlia
31/8 David Guapo yy

CALELLA

L’associació Gent del Bar-
ri de Pequín ha celebrat la seva 
vint-i-novena arrossada popular 
a la plaça Bunyol. Els membres 
de l’associació han cuinat 5 pa-
elles, d’unes 50 racions cadascu-

na i han servit un total de 220 
plats. La participació ha estat 
més o menys com l’any anterior, 
i a l’acte hi ha assistit l’alcaldessa 
de Calella amb alguns regidors i 
també la Pubilla, Dama i Hereu 
de Calella de l’any 2017. yy

Els nous contenidors ja instal·lats. Foto Yoyo
Aitana i Cepeda, concursants d’OT. Foto Angel Bernabeu

La cantant Anastacia actuarà el 24 de juliol. Foto Arts d’Estiu

Elaboració de l’arròs. Foto Joan Maria Arenaza
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Homenatge als 
“savis” de Calella

Calella ja és ciutat 
cardioprotegida

CALELLA

Coincidint amb la Festa Ma-
jor de Sant Quirze i Santa Julita, 
l’alcaldessa de Calella, Montser-
rat Candini, ha inaugurat l’escul-
tura “Els Savis”, la quarta del pro-
jecte “Calella, ciutat d’escultures”. 

L’estàtua ha estat realitzada 
per l’escultor Ramon Oms, i està 
situada al passeig de Manuel 
Puigvert. Pretén homenatjar als 
savis de Calella, totes aquelles 
persones que solen reunir-se en 
aquest punt per explicar les se-
ves vivències.

L’escultura s’integra amb el 
mobiliari urbà, permetent al vi-

sitant asseure’s i fotografiar-se 
amb ella. També té una placa on 
s’explica qui són els savis.

El projecte ha deixat figures 
que defineixen la història i la cul-
tura local per diversos indrets de 
la vila. Les altres tres escultures 
són la de “La noia amb flabiol i 
tamborí” al Parc Dalmau, la figura 
de “La llopa a la riera Capaspre” i 
la d’un treballador tèxtil al carrer 
Bruguera. Al setembre s’inaugura-
rà una nova escultura. yy

CALELLA

Aquest mes de juny ha con-
clòs la instal·lació de tretze desfi-
bril·ladors semiautomàtics repar-
tits per diferents punts de la ciutat 
que permeten donar atenció im-
mediata a persones que pateixen 
una aturada cardiorrespiratòria.

Ells sols s’adapten a les ne-
cessitats de cada pacient, ja que 
compten amb elèctrodes, con-
trols i amb indicadors d’assesso-
rament i instruccions verbals. A 
més, no necessiten cap punt de 
connexió elèctrica ni placa foto-
voltaica, ja que els aparells estan 
alimentats per bateries.

Els desfibril·ladors disposen 
de trucada automàtica a emer-
gències (112) i monitoratge per-
manent les 24 hores. Això suposa 
que per qualsevol manipulació 
de l’aparell, sigui per ús conven-

cional o vandalisme, l’empresa 
instal·ladora rep un avís i es posa 
en marxa el protocol establert.

Es tracta del projecte gua-
nyador dels Pressupostos Parti-
cipatius 2017 que també inclou 
la formació que rebran les per-
sones que tenen el seu domicili 

proper a un desfibril·lador. Els 
aparells estan situats a l’IES Bis-
be Sivilla, platja de Garbí, riera 
Capaspre, plaça de l’Ajuntament, 
platja Gran, Mercat Municipal, c. 
Església, Camp de Futbol de Mar, 
aparcament Les Palmeres i plaça 
de les Roses. Dos dels desfibril-
ladors són mòbils. yyMoment de la inauguració de l’escultura. Foto Joan Maria Arenaza

Un dels desfibril·ladors instal·lats. Foto Aj. Calella

«L’estàtua forma part del 
projecte “Calella, ciutat 

d’escultures”»

«Es tracta del projecte 
guanyador dels Pressupostos 

Participatius 2017»

«En total són 13 els 
desfibril·ladors col·locats a 

diversos indrets de la ciutat»
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Santa Susanna organitza el primer Festival 
Familiar del Solstici

GEMMA PALET - SANTA SUSANNA

Després de 15 anys, la Fira 
Màgica de Santa Susanna ha can-
viat el seu format per passar a 
convertir-se en El Festival Fami-
liar del Solstici. La nova edició de 
la fira, que ha tingut lloc aquest 
mes de juny a la Masia de Can 
Ratés, ha experimentat una signi-
ficativa transformació.  

Si recordem edicions ante-
riors, la Fira Màgica estava carac-
teritzada pel seu ambient holístic 
i esotèric, així com per la presèn-

cia de parades i activitats enfoca-
des a la salut natural i l’artesania. 
Aquest any no hi hem trobat cap 
d’aquests espais, i és que com ex-
plica la Sílvia Vives, regidora de 
Comunicació, Promoció Eco-
nòmica, Turisme, Fires i Festes, 
“l’objectiu del festival d’enguany 
ha estat promoure les activitats 
infantils i de lleure que afavorei-

xin un ambient familiar i inclu-
siu, això sí, sense perdre el punt 
de màgia que ha caracteritzat du-
rant tants anys l’esdeveniment”.  

Així doncs, la Masia de Can 
Ratés ha donat la benvinguda a di-
ferents activitats, concerts i espec-
tacles no només destinats als més 
petits, sinó també d’altres que han 
convidat a tota la família a viure la 
màgia del festival. La masia es divi-
dia en diversos espais diferenciats. 
Per un costat, hi trobàvem l’espai 
familiar, la zona infantil i l’espai 

Era, on hi tenien lloc totes aquelles 
activitats enfocades a fer gaudir a 
les nenes i nens i els familiars que 
els acompanyaven. Espectacles 
de “màgia divertida” a càrrec de 
Carlos Adriano (Masters of Magic 
Street Magic World Champions-
hip), pinta cares amb animacions 
de Globoflèxia, tallers amb argila 
de colors, tallers de circ a càrrec de 
Kanaya Circ o fins i tot un campa-
ment medieval a càrrec d’Alquímia 
Medieval, que els permetia formar 
part de l’Edat Mitjana i conver-
tir-los en autèntics cavallers.

Per altre costat, hi trobàvem 
l’Espai Central, amb l’escenari 
on hi van actuar els reconeguts 
grups de música convidats com: 
Blaumut, Obeses o La Loca His-
teria. Per a fer més acollidora la 
vetllada, hi podíem trobar dife-
rents foodtrucks que permetien 
al públic sopar mentre gaudien 
de la música. Tanmateix, hi havia 
la presència de l’entitat Tocs de 
Santa Susanna, que s’encarregava 
del servei de bar. També hi havia 
parades de la Fira d’artesans.

En definitiva, el festival s’ha 
convertit en un espai on grans i 
petits han pogut gaudir de l’es-
tada gràcies al gran ventall d’ac-
tivitats i actuacions dirigides a 
tots els públics. Tal com explica 
l’Artur Vidal, tècnic de Cultu-
ra i Esports de l’Ajuntament de 
Santa Susanna, “aquesta nova 
edició de la Fira Màgica ha es-
tat enfocada a l’espai familiar”, i 
de fet, aquest ha estat el resultat 
final, un lloc on nenes, nens i 
adults han pogut viure plegats 
la màgia de la fira. yy

Cada nit hi va haver concerts. Foto Yoyo Una de les activitats infantils del Festival Familiar. Foto Yoyo

RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

«Hi havia activitats infantils 
i de lleure que afavorien un 
ambient familiar i inclusiu»

«Van actuar, entre d’altres, 
Blaumut, Obeses o La Loca 

Histeria»
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Els ciutadans podran decidir entre les millors propostes. Foto Joan Maria Arenaza

Una de les propostes és la remodelació de plaça Catalunya. Foto Yoyo

Primera representació de ‘El Dúo de la Africana’. Foto Joan Maria Arenaza

Presentació amb els organitzadors del Festival. Foto Yoyo

Pressupostos 
participatius 2018

Malgrat vota 7a Temporada Lírica 

Neix Murmuris, un festival 
de música independent

CALELLA

La partida econòmica d’aquest 
any és de 135.000€, dels quals 
10.000 seran destinats a joventut 
i 125.000 a projectes d’inversions.

Els projectes han de ser de 
caràcter local i se n’han de po-
der beneficiar tots els ciutadans. 
Qualsevol ciutadà empadronat a 
Calella pot presentar fins a dues 
propostes, omplint el formulari 
específic que poden trobar tant a 
l’Ajuntament com al web www.ca-

lella.cat. El termini està obert fins 
el 20 de juliol.

Amb els diners del 2017 s’ha 
fet que Calella sigui una ciutat 
cardioprotegida amb la instal·la-
ció de desfibril·ladors a diferents 
punts de la vila. 

Per a qualsevol dubte entorn 
al projecte, l’arquitecte municipal, 
Ramón Mas i el delineant Joa-
quim Imbert, estan al servei de la 
ciutadania de dilluns a divendres, 
presencialment, telefònicament 
trucant al número 93 766 30 30 
o enviant un correu electrònic a 
participacio@calella.cat. yy

MALGRAT DE MAR

El grup motor de Malgrat de 
Mar ha triat les 8 propostes fi-
nals que els malgratencs podran 
votar fins el 16 de juliol. Del to-
tal de 26 propostes presentades, 
aquest òrgan ciutadà ha triat les 
finalistes.

Les propostes finals per desti-
nar-hi 180.000 euros del pressu-
post municipal són les següents: 

Millora d’algunes voreres en 
mal estat com les del carrer Lli-
bertat cantonada amb Sant Pere, 
i les del carrer del Carme amb 

cantonada carrer Blanch. Millora 
de la plaça de Catalunya, planells 
informatius als edificis catalogats 
com a Béns d’Interès Local i un 
concurs per pintar murals a dife-
rents murs del poble i fer un gran 
mural a l’entrada. 

Altres propostes són condi-
cionar el solar de l’antic escor-
xador, millorar la mobilitat en 
bicicleta amb la instal·lació de 
carrils i aparcaments, comprar 
tendals desmuntables que ser-
veixin per fer ombra per les acti-
vitats a l’aire lliure i remodelar i 
sanejar la plaça de Ca l’Arnau. yy

CALELLA

Arriba una nova edició de 
la Temporada Lírica Ciutat de 
Calella, que enguany segueix el 
format d’altres edicions amb un 
espectacle escenificat, un concert 
simfònic i dos concerts més. Nas-
cuda l’any 2011 està constituïda i 
organitzada per l’Associació Cor i 
Orquestra Simfònica Harmonia.

El primer espectacle que ha 
obert la temporada ha estat “El 
Dúo de la Africana”, una sarsuela 
en dos actes amb llibret de Miguel 
Echegaray i amb actuació de la so-
prano Anna Farrés, el tenor Car-
les Cremades, i el baríton Marc 
Calvo. Al capdavant hi havia el 
director d’escena Joan Garrido i el 
director musical Albert Deprius.

El proper 27 de juliol es farà 
a la Sala Mozart la “Simfonia 
del Nou Món”, de Dvorak i in-
terpretada per l’Orquestra Sim-
fònica Harmonia.

El 23 de setembre serà el 
Torn de la “Tarda italiana” a 
l’Envelat de Calella, un ambient 
nou que busca apropar les can-
çons napolitanes i l’òpera italia-
na als espectadors a través de la 
soprano Beatrice Jiménez, el Cor 
i l’Orquestra Harmonia.

La temporada conclourà amb 
el tradicional “Concert d’Any 

Nou”, el 29 de desembre a la 
Sala Mozart. Una de les novetats 
d’aquesta edició és que s’ha obert 
la venda d’entrades per Internet 
per facilitar l’assistència del públic 
d’altres municipis. yy

MALGRAT DE MAR

Els dies 20 i 21 de juliol es 
celebrarà a Malgrat de Mar el 
Festival Murmuris, una propos-
ta de música independent que 
es vol allunyar dels grans es-
deveniments de masses d’estiu, 
oferint una gran qualitat musi-
cal en un entorn únic. 

Aquest festival neix sota la 
producció de Son Canciones, 
productora que ja havia parti-

cipat a Malgrat amb el Festival 
Fem Pop celebrat a l’octubre. La 
intenció és que Murmuris sigui 
un element més en l’oferta cul-
tural de la població i que ser-
veixi per apropar la cultura al 
públic turístic.

Murmuris comptarà amb 
l’actuació de sis grups de l’es-
cena independent nacional i 
internacional. Divendres 20 de 
juliol els concerts és faran a la 
platja, davant de la plaça Xesco 
Boix, i actuaran la cantant esco-
cesa Hailey Beavis, el trio por-
tugués Birds are Indie i el català 
Nico Roig.

El dissabte es realitzaran al 
Parc del Castell i actuaran la can-
tant de Nova Zelanda Lydia Cole, 
el cantant irlandès Ciaran Lavery 
i tancarà el festival la banda ma-
drilenya Young Forest.

Totes són propostes musicals 
que connecten molt bé amb el pú-
blic en petit format. Els concerts 
començaran al voltant de les 10 de 
la nit i s’allargaran fins la 1 de la 
matinada aproximadament. yy

«El termini de presentació 
està obert fins al 20 de juliol»

«Aquest nou festival 
busca fugir de les grans 

massificacions de l’estiu»

«La sarsuela “El Dúo de 
la Africana” ha obert la 

temporada»

«El 29 de desembre es 
celebrarà el tradicional 
“Concert d’Any Nou”»

«En total seran 6 les 
propostes musicals que 

actuaran al Festival»
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Blanes reclama unes pensions dignes
BLANES

Convocada amb el lema  ‘Per 
unes pensions dignes!’ i organit-
zada per l’Ajuntament de Blanes, 
el 30 de juny s’ha celebrat la pri-
mera mobilització unitària que 
s’ha fet a Catalunya, ja que ha 
comptat amb el recolzament de 
totes les forces polítiques amb 
representació al consistori, així 
com dels principals sindicats al 
municipi. 

La manifestació va sortir des 
de davant l’edifici de l’Ajunta-
ment de Blanes, encapçalada per 
una pancarta on es podia llegir 
el lema amb què s’ha convocat: 
“Per unes pensions dignes!”. Es 
van encarregar de dur la pancarta 
gent gran del municipi, en especi-
al membres de les dues entitats de 
referència que hi ha a la vila: l’As-
sociació de Pensionistes i Jubilats 
del Casal Benet Ribas i l’Associ-
ació de Prejubilats i Pensionistes 
de la Casa del Mar. 

Darrera d’ells i elles, s’han 
situat representants de tots els 
partits polítics de l’arc plenari: 
PSC, ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, 
C’s, Batega per Blanes, CUP i PP, 
així com dels principals sindicats 
que també han recolzat explíci-
tament la mobilització: CCOO, 
UGT, CSIF i USOC. La mani-

festació va fer un breu recorre-
gut pel centre del municipi fins 
arribar al Banc dels Músics del 
passeig de mar, on l’actor i direc-
tor teatral, Pere Box, va llegir el 
manifest unitari. 

El manifest començava re-
cordant que la pensió pública 
és un dret -tal com ho recull la 

constitució espanyola en el seu 
article 50-, així com que és una 
obligació de l’Estat espanyol vet-
llar pels drets de la ciutadania, 
especialment pels de les perso-
nes més vulnerables. També s’ha 
remarcat que els drets s’han de 
garantir en l’àmbit públic, ja que 
derivar-ho al sector privat supo-
sa que deixen de ser uns drets. 

En aquesta mateixa línia, s’ha 
constatat que durant els darrers 
anys s’està assistint a un deterio-
rament de les pensions públiques, 
així com a una pèrdua del seu po-
der adquisitiu. Noves mesures 
com el factor de la sostenibilitat, 
s’ha explicat que ja avancen un 
futur increment de les retallades 
de les pensions, per ampliar el 

negoci  dels fons de pensions pri-
vats sobre la base de la degrada-
ció del sistema públic. 

Per aquest motiu, s’ha remar-
cat que “estem vivint una situació 
d’alarma social pel perill que cor-
re un dels pilars fonamentals de la 
nostra societat, un eix de solidari-
tat intergeneracional i interterri-
torial. Les pensions públiques no 
tan sols són un dret, un símbol de 
progrés i  una conquesta demo-
cràtica. Suposen una protecció 
per a milers de famílies i per al fu-
tur de les properes generacions”. 

D’altra banda, al manifest 
també s’hi recull que hi ha mi-
lions de persones que van donar 
molts anys de la seva vida per 
produir riquesa per a d’altres i ara 
en canvi  es veuen en la misèria.

El manifest conclou instant al 
govern i al Congrés dels Diputats 
perquè promoguin “una reforma 
de la constitució espanyola que 
inclogui la prohibició expres-
sa que qualsevol govern, actual 
o futur, pugui tocar, retallar o 
privatitzar  total o parcialment 
el sistema públic de pensions”. 
Finalment, també fa un adverti-
ment: “Tocar les pensions és cre-
uar la línia vermella que no hem 
de permetre”. yy

Pas de la manifestació pel carrer Ample. Foto Yoyo
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Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols

Blanes passa del blau al blanc

Presenten els còctels “Delamar” i “La Bella Dolores”

BLANES

Les 1.300 places d’aparcament 
que hi ha entre els antics pave-
llons i camps de futbol, aquest 
estiu, són gratuïtes.

Aquests darrers cinc anys 
(2013-2017) ha estat una zona 
blava gestionada per SABA entre 
el 15 de juny i el 15 de setembre. 
Per tant, des del 16 de setembre de 

l’any passat, les places ja havien 
quedat lliures de pagament.

L’any 2013, quan es va posar 
en marxa la zona blava, l’em-
presa concessionària va invertir 
275.000 € per aplanar i igualar 
el sòl, asfaltar tot l’espai, pintar 
les places i millorar les entrades 
i sortides per als vehicles. Poste-
riorment també s’hi va afegir un 
grau més de seguretat a l’instal-
lar il·luminació en tot el recinte.

PLA DE MOBILITAT

Tot i que es van retirar les mà-
quines expenedores de tiquets i 
que l’Ajuntament de Blanes va ins-
tal·lar uns cartells on s’informava 
que la zona havia passat a ser gra-
tuïta, lliure de pagament, quedava 
pendent prendre una decisió res-

pecte què s’hi volia fer. Finalment, 
es va anunciar que es vincularia a 
l’estudi del Pla de Mobilitat que es 
vol fer arreu del municipi. 

Algunes propostes són que 
quedin definitivament alliberades, 
com havia estat fins al 2013; que 
tornin a ser de pagament amb ex-
plotació municipal amb uns preus 
més tous o bé que es regularitzi 
temporalment l’aparcament amb 
discs horaris per promoure la ro-
tació dels vehicles, entre d’altres 
possibilitats. Mentre no es pren la 
decisió definitiva, doncs, s’ha cre-
gut convenient que quedi deguda-

ment senyalitzada la gratuïtat de 
totes aquestes places.

Aquesta és una zona molt ben 
situada i que permet arribar ca-
minant al centre del poble, platja, 
zona turística...El cap de setmana 
de la revetlla de Sant Joan, l’apar-
cament es va omplir de gom a 
gom, una situació que es repetirà 
tot aquest juliol i agost. 

Els treballs per esborrar l’anti-
ga senyalització i pintat de color 
blanc han suposat un cost aproxi-
mat d’uns 20.000 euros. yy

LLORET DE MAR

 Coincidint amb la Fira dels 
Americanos, (més info a la pàg. 
23) a Lloret de Mar s‘ha escrit 
un nou capítol de la història del 
còctel. L‘esdeveniment que s’ha 
organitzat volia retre home-
natge als lloretencs Constantí 
Ribalaigua Vert, “Constante” 
(1888-1952), propietari del fa-
mós Floridita de l‘Havana, i Mi-
quel Boadas Parera (1895-1967), 
creador del Bar Boadas a Barce-
lona, tots dos pioners mundials 
en l‘art de la cocteleria. El resul-
tat del seu mestratge ha servit a 
les generacions posteriors com 
a il·lustració dels més profunds 
coneixements de les barreges, 
de les habilitats i destreses en 
elaborar unes de les millors 
amalgames de sabor, aroma i 
color que el món ha conegut, 
com el Daiquirí.

Es va fer la presentació mundial 
de dos còctels:

- DELAMAR. Dedicat a les arrels 
cubanes del reconegut establi-
ment hoteler. Ingredients: 45 ml, 
rom 3 anys, 22 ml, Licor 43, 7 ml, 
vi de xerès olorós, 15 ml, suc de 
llima, 30 ml, suc de pinya i gel.

- LA BELLA DOLORES. Dedicat 
a la popular sarsuela lloretenca vin-
culada a l’època dels Americanos.  
Ingredients: cogombre picat, 45 ml. 
de ginebra, 15 ml, d’orujo d’herbes, 
15 ml, de suc de llima, 15 ml, d’al-
mívar, 3 gotes de solució salina. Gel 
batut i servit amb doble filtrat. 

Les creacions -en directe- van 
anar a càrrec del reconegut bar-
tender cubà - nordamericà Julio 
Cabrera del The Regent Cocktail 
Club de Miami. 

Altres actes:

- Presentació del llibre de 
còctels “Els nostres còctels i els 
seus orígens” que fa referència als 
còctels Delamar i Bella Dolores, i 
tres còctels destacats i vinculats a 
Lloret: El Frozen Daiquirí i el He-
mingway Special de Constante i 
el Lloretenc, creat per Boadas en 
homenatge a la seva terra.

També hi va haver:
- Xerrada per als alumnes del 

grau de Hostaleria de l’Institut 
Coll i Rodés i del PFI-PTT Lloret.

- Presentació de la proposta 
“Lloret de Mar, capital del còctel” 
a polítics, empresaris i agremiats 
del sector.

- Màster Class al Gremi de Bars 
i Restaurants de Lloret de Mar. yy

«El futur de la zona es 
vincularà a l’estudi del Pla 
de Mobilitat que es vol fer 

arreu del municipi»

«És una zona molt ben 
situada i que permet 

arribar caminant al centre 
del poble, platja, zona 

turística...»
Més de 1.000 places de lliure accés. Foto Yoyo

Confecció d’un dels còctels. Foto M.A. Comas
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PINEDA DE MAR

Ha arribat a Pineda la cinque-
na edició de la mostra cinemato-
gràfica que any rere any segueix 
augmentant el nombre d’adeptes. 
Organitzat per l’entitat CinemArt 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, fa cinc anys que 
va néixer amb la voluntat de crear 
un espai de difusió i projecció de 
les creacions de nous artistes. 

En l’edició d’enguany s’han 
presentat un total de 548 curtme-
tratges procedents de 15 països 
diferents. El jurat n’ha seleccionat 
30 que s’han projectat durant els 
dies que ha durat la mostra. 

La inauguració s’ha fet a la 
plaça d’Espanya, amb la projecció 
de 3 dels 30 curtmetratges prese-
leccionats. També s’ha presentat la 
pel·lícula Pau Gibert, el bandoler.

Cada any els organitzadors 
presenten una producció pròpia. 
En aquesta edició han realitzat un 

curtmetratge basat en la vida del 
bandoler pinedenc Pau Gibert. 
Durant l’acte també s’ha fet una 
retrospectiva recordant aquests 5 
anys de Festival.

A la festa de cloenda s’han 
entregat els premis als curtme-
tratges guanyadors en les catego-
ries de Millor Comèdia, Millor 

Animació i el Premi del Públic. 
Aquest últim ha estat el resultat 
de les votacions que el públic ha 
fet en cadascun dels dies de les 
projeccions. yy

TORDERA

Els dimecres de juliol tornen 
els contes per a adults a la Bibliote-
ca de Tordera. El Multipolar és un 
festival de contes per a adults que 
es fa a les Biblioteques municipals 
del Maresme amb una programa-
ció coordinada entre totes. 

Tordera concentra les seves 
activitats del Festival en els di-
mecres del mes de juliol. La pri-
mera ha estat “Las travesuras de 

Eros” una lectura de relats erò-
tics a càrrec de Sandra Rossi. Ha 
narrat quatre històries travessa-
des per la mirada d’Eros.

Les lectures continuen aquest 
dia 11 amb “Avui parlo de mi” per 
la Commemoració de l’Any Ma-
nuel de Pedrolo. És tracta d’una 
lectura dramatitzada basada en els 
diaris de l’escriptor.

El proper dimecres 18, s’han 
previst els contes per a adults “Des-
tins”, a càrrec de Judith Navarro, 
que llegirà textos de Julio Cortá-
zar, García Márquez i Fernando 
León de Aranoa entre d’altres.

L’últim dimecres, el 25 de 
juliol, la lectura es traslladarà al 
Parc del Pla de la Mollera, molt a 
prop de la biblioteca, amb “El nen 
de la neu”, un espectacle de petits 
grans romanços a càrrec de Jordi-
na Biosa i Adolfo Osta.

Per a totes les sessions progra-
mades del festival cal recollir la 
invitació a la biblioteca de Torde-
ra uns dies abans, ja que l’afora-
ment és limitat. yy

V Festival de curtmetratges

Festival Multipolar

«S’han presentat un total de 
548 curtmetratges»

«Són 4 les lectures 
programades per aquesta 

edició del Multipolar»

«“Las travesuras de Eros” 
ha encetat el Festival 

d’enguany»

«Pau Gibert, el bandoler és la 
producció pròpia d’aquesta 

edició»

Acte d’inauguració del Festival. Foto Yoyo

Assistents a la lectura de Sandra Rossi. Foto Yoyo

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita

Santa Susanna 
s’omple d’activitats

48è Concurs de Focs 
Artificials de la Costa Brava

CALELLA

Com cada any, en motiu de la 
festivitat de Sant Quirze i Santa 
Julita, Calella ha celebrat la seva 
Festa Major petita amb un munt 
d’activitats per a totes les edats. 

Els actes han començat el di-
vendres amb els tradicionals so-
pars al carrer als diferents barris 
de la ciutat. Dissabte de bon matí, 
a la capella de Sant Quirze i Santa 
Julita, s’ha fet l’ofici de la secretà-
ria i el repartiment dels tradicio-
nals rams de clavells. En acabar, 
s’ha realitzat una xocolatada al 
passeig de Manuel Puigvert.

La festivitat ha continuat amb 
la celebració d’una Festa de l’ener-
gia sostenible amb activitats infan-
tils i un punt informatiu sobre l’es-
talvi energètic. Al Mercat Munici-
pal s’ha fet la 3a Mostra de Postres 

Casolanes en benefici de l’Associa-
ció de Voluntaris i Amics de l’Hos-
pital de Sant Jaume de Calella que 
ha fet les delícies de grans i petits.

A les 12 del migdia s’ha fet 
l’Ofici Solemme de Festa Major 

presidit per Mn. Cinto Busquet i 
acompanyat pel Cor Harmonia.

En matèria esportiva, també 
s’ha disputat la Copa Festa Major 
Petita 2018, amb torneig de futbol 
7, bàsquet i handbol, activitat que 

ha sorgit del Pressupost Partici-
patiu de Joventut.

Durant tot el dia hi ha hagut 
moltes activitats lúdiques com 
són l’espectacle infantil Idolls 
Party, la cercavila a càrrec dels 

Geganters i Grallers de Calella o 
la 10a Trobada de Bestiari.

S’han realitzat diverses actua-
cions a diferents llocs de la ciu-
tat com la de l’orquestra Parfils 
al passeig Manuel Puigvert o el 
concert de Festa Major al pati de 
l’Os amb els grups Hora de Joglar 
i Red Shoes, que va durar fins ben 
entrada la matinada.

Diumenge, la celebració s’ha 
allargat fins al migdia amb la 
plantada de la 3a Trobada de Ge-
gantonets i la posterior cercavila 
i ball. Més tard, s’ha fet el lliura-
ment de records a totes les colles 
participants. 

La festa l’ha tancat el 1r Tor-
neig de bàsquet familiar celebrat 
amb motiu d’aquesta festivitat i 
una festa de l’escuma realitzada a 
la plaça Lluís Gallart. yy

SANTA SUSANNA

Ha arribat l’estiu a Santa Susan-
na i amb ell, les activitats. Una 
d’elles ha estat la celebració de la 
Norantada, la tradicional festa de 
música dels 90 a la platja de les 
Dunes, que enguany ha comptat 
amb una gran assistència de públic. 

La nit ha començat amb músi-
ca Disco Funky dels anys 70 i 80, 
i, per rematar la vetllada, s’ha fet 
una sessió de temes dels 90 a càr-

rec del Dj Slum Dj’s.  A finals de 
juny també s’ha realitzat la Des-
filada de moda de les Galeries 
Pins, aquest any anomenada Fas-
hion Night, on s’han mostrat les 
col·leccions de roba per aquesta 
temporada d’estiu.

La Biblioteca Vall d’Alfatà 
tampoc tanca per vacances i ha 
previst un extens programa per 
aquest mes de juliol. Cinema, ho-
res del conte, jocs, concerts, des-
coberta científica o manualitats, 
són algunes de les activitats que 
ocupen aquest mes per què petits 
i grans pugin gaudir d’un estiu 
lúdic i formatiu a la vegada. yy

BLANES

L’escriptora blanenca Alba 
Saskia serà la pregonera de la 
Festa Major de Blanes 2018.

El cicle festiu se celebrarà del 
21 al 28 de juliol i compta amb 
207.000 € de pressupost.

La Festa Major, que inclourà 
la 48a edició del Concurs Inter-
nacional de Focs d’Artifici de la 
Costa Brava, finalitzarà el dissab-
te 28 de juliol. Enguany hi haurà 
6 dies de focs, un més que l’any 
passat (del 21 al 26). Segons l’al-
calde Mario Ros, el gran objectiu 
de la comissió tècnica ha estat 
“que l’espectacle dels sis dies sigui 
de gran qualitat”.

El programa de la Festa Major 
de Santa Anna inclou un ample 
ventall d’actuacions per a tot ti-
pus de públic, que combinen pro-
postes professionals amb d’altres 
a càrrec d’entitats blanenques.

Després dels problemes que 
hi va haver ara fa un any per tirar 
endavant l’Ensorra’t arran de la 
denúncia d’un veí que va acabar 
al jutjat, aquest any hi ha hagut 
nombroses reunions i es pren-
dran tota mena de mesures per 
controlar el soroll i garantir la se-
guretat de l’esdeveniment. 

Tancant programa, el diven-
dres 27 hi haurà un acte públic 
al Teatre de Blanes per conèi-
xer el Veredicte del Concurs de 

Focs, i el dissabte 28 de juliol 
l’Aplec de l’Amor a Cala Bona 
amb un concert nocturn de La 
Selva Big Band. yy

Els gegants uns dels protagonistes de la jornada. Foto Joan Maria Arenaza

«Dissabte al matí s’ha fet 
l’Ofici de la secretària amb el 

tradicional repartiment de 
clavells»

«La tradicional Norantada 
s’ha celebrat a la platja de les 

Dunes»

«Animacions infantils, balls 
i concerts són algunes de les 

activitats que s’han realitzat»

Públic assistent a la Norantada. Foto Yoyo

Focs 2017. Foto Cesc Casals
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Nits d’estiu a L’Altre Clavé

Nova edició del FiSSures

TORDERA

Aquest any s’ha posat en 
marxa una nova edició de L’Altre 
Clavé, el cicle nocturn d’estiu del 
Teatre Clavé de Tordera. 

El primer espectacle s’ha fet el 
5 de juliol, en una nit titulada “La 
dimensió desconeguda”, en què el 
públic ha posat a prova els seus 
coneixements sobre esoterisme 
mentre han gaudit de la música 
del conjunt flamenc, el conjunt 
de guitarres i quartet de violon-
cels del Teatre.

Danseu, danseu maleïts serà 
l’espectacle del proper dijous 12. 
Dansa clàssica, flamenca, con-
temporània, en definitiva, una 
nit per gaudir de la riquesa de la 
dansa com a mitjà d’expressió.

L’última actuació es farà el di-
jous 19 de juliol, una nit de clown 
amb el Rei Rinkonete retreturns 
i la seva música “runk” i amb 

tres bufons: Hèctor Joan, Senyor 
Morrut i Suky.

Com en les edicions anteriors, 
l’Altre Clavé es fa a la plaça Mi-
quel Martí i Pol, situada davant 
del Teatre. Aquest mes, el Clavé 
també ha tancat les actuacions 
de final del Centre de Formació 

Artística amb la representació de 
l’obra de Federico García Lorca, 
La casa de Bernarda Alba. 

La proposta escènica ha posat 
l’accent en l’alliberament perso-
nal de les dones, destacant la seva 
possibilitat d’escapar dels rols que 
la societat fixa al gènere femení. yy

PALAFOLLS

L’àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Palafolls ha organitzat per 
cinquè any consecutiu el FiSSures, 
la mostra d’art multidisciplinari 
del municipi. És un festival que 
vol servir d’aparador per propostes 
emergents del món de l’art.

En aquesta edició s’han pre-
sentat més de 50 propostes, de les 
que el jurat n’ha seleccionat 9. Els 

espectacles mostrats han anat des 
del circ, les performance o els es-
pectacles infantils.

Aquest any el FiSSures s’ha 
complementat amb diverses pro-
duccions pròpies de l’organització, 
com són dos concerts i dues expo-

sicions sobre la història de Palafolls 
vista des de diferents perspectives.

Una de les novetats d’aquesta 
edició ha estat el canvi d’escenari, 
ja que en altres anys els espectacles 
es feien als diferents barris del mu-
nicipi. Enguany han decidit con-
centrar-ho tot al centre de Palafo-
lls. Les actuacions s’han fet al Casal 
de la Dona, al Palauet i al Fòrum 
Palatiolo, entre d’altres. yy

«Són tres els espectacles 
d’aquesta edició de l’Altre 

Clavé»

«Es tracta d’una mostra d’art 
de diferents disciplines»

«El Centre de Formació 
Artística ha tancat la 

temporada 2018»

Primera de les tres nits de l’Altre Clavé. Foto Yoyo

Espectacle aeri al Palauet. Foto Aj.Palafolls
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 Pràctiques de kickboxing. Foto Yoyo

 Alba Fernández al Campionat d’Espanya. FOTO CTT

L’equip guanyador als Jocs Mediterranis. Foto CTT

Tots els campions de Catalunya al podi. Foto Federació Catalana de Ciclisme

7a Festa de l’Esport

Nous èxits del Club Tennis Taula Calella

Proclamats a Palafolls els 
campions de Catalunya de BTTMALGRAT DE MAR 

La regidoria d’Esports de 
Malgrat ha organitzat aquest mes 
de juny la setena edició de la Fes-
ta de l’Esport. Amb la col·labora-
ció de les entitats esportives de la 
vila s’ha fet un reconeixement a 
gairebé un centenar d’esportistes 
locals de diferents disciplines.

La jornada esportiva s’ha 
celebrat al Camp Municipal 
d’Esports. La festa ha tingut un 
doble objectiu. D’una banda, 

presentar tota l’oferta esportiva 
del municipi i, per l’altra, fer un 
reconeixement a aquells espor-
tistes que han destacat al llarg 
de la temporada. 

En total més de 400 joves han 
participat en les diferents acti-
vitats programades. S’han ator-
gat 75 reconeixements, entre els 
quals es troben Lola Llusà, pri-
mera jugadora malgratenca de 
bàsquet en ser seleccionada per la 
Selecció de Barcelona l’any 1943; 
el Club Tennis Malgrat, campió 
de Catalunya per equips en cate-
goria aleví, o Anselmo Cortado, 
que s’ha proclamat subcampió 
del món en culturisme. yy

CALELLA

El Club Tennis Taula de Ca-
lella ha aconseguit grans èxits 
esportius tant nacionals com in-
ternacionals. En aquest últim mes 
han participat als Campionats 
d’Espanya i als Jocs Mediterranis.

Els Campionats d’Espanya 
s’han celebrat a Antequera a fi-
nals de juny. Alba Fernández s’ha 
proclamat campiona en la prova 
individual sub23, després de dis-
putar un gran torneig i d’una gran 
remuntada, salvant 3 pilotes de 
partit quan perdia 0-3 i 7-10 amb 
Yolanda Enríquez de Priego. 

La jugadora del Suris Calella 
es va acabar imposant per 14 a 
12 al 7è, salvant de nou una pilo-
ta de partit amb 10-11 en contra. 
Fernández ha guanyat la medalla 
d’or en els dobles juvenils, amb 
Andrea Pérez de l’Hispalis. Com 
també ha fet Clàudia Pérez en la 
categoria infantil amb Jana Riera 
del Tramuntana Figueres.

Sofia Xuan Zhang amb Clàu-
dia Caymel en l’absolut i Alba 
Fernández amb Andrea Pérez en 

la categoria Sub23 s’han emportat 
les medalles de plata.

Alba Fernández, una de les 
protagonistes absolutes de la 
competició, s’ha emportat la me-
dalla de bronze en la categoria ab-
soluta després de caure amb Galia 
Dvorak, que acabaria guanyant la 
medalla d’or.

També han participat per part 
del Club l’equip aleví, format per 
Xavier Abio, Pol Villaret, Pau Ar-
deriu i Aniol Roca. Els joves palis-
tes calellencs han participat tant a 
les proves d’equips, individuals i 
dobles, i han deixat bones sensaci-
ons de cara al futur. 

L’equip infantil amb Aman 
Kumar, Tomás Leone, Mickey 
Muñoz i Àlex Martínez no ha po-
gut superar la fase de grups per 
equips. En individuals, Aman Ku-
mar ha estat el més destacat, supe-
rant les fases de grups, les prèvies i 
una ronda del quadre final.

El Suris Calella, format per 
Gabriela Feher, Sofia Xuan Zhang 
i Alba Fernández i dirigit per Jès-

sica Hernández, no ha pogut reva-
lidar el títol de la Copa de la Reina.

Les calellenques han quedat 
primeres de grup, imposant-se amb 
comoditat a Linares, Rivas i Jaen. Ja 
a la ronda de 1/4 de final, el Suris va 
derrotar l’equip gallec Arteal San-
tiago per 3 a 0, i es van classificar 
per unes semifinals que repetien 
l’enfrontament de la final del 2017 
entre el Suris Calella i el Girbau Vic.

L’equip osonenc, format per 
Wang Ting Ting, Ni Xia Lian, Ana 
García i Clàudia Caymel, no ha 
donat opcions a les calellenques, 
i acabarien imposant-se per 3 a 1.

JOCS DEL MEDITERRANI

El Club Tennis Taula també 
ha participat als Jocs Mediterra-
nis celebrats a Tarragona aquest 
mes de juny. L’equip format per 
la palista calellenca Sofia Xuan 
Zhang, juntament amb Maria 
Xiao i Galia Dvorak, s’ha procla-
mat campió de Tennis Taula, em-
portant-se la medalla d’or.

L’equip ha superat brillantment 

la fase de grups, classificant-se pels 
1/4 de final, on derrotarien Itàlia 
per 3 a 0. En semifinals, han gua-

nyat contra França per 3 a 1 i en 
la lluita per la medalla d’or s’han 
imposat a Turquia per 3 a 0. yy

PALAFOLLS

Ha estat una de les proves del 
Campionat de Catalunya d’aques-
ta disciplina ciclista que s’ha cele-
brat a Palafolls de la mà del Club 
Ciclista Cat Bike CC. 

La cursa ha constat d’un cir-
cuit de gairebé 5 quilòmetres i 
mig entorn del municipi, amb ini-
ci i final a l’Institut de la Font del 
Ferro. La primera de les categori-
es participants ha sortit al voltant 
de les 9 del matí mentre que la 
resta han pres la sortida a les 12. 

A la competició han pres la 
sortida els i les ciclistes de les ca-
tegories cadet, junior, S23, elit, 
tant en femení com en masculí, 
M30, M40, M50 i M60.

Han assistit a l’entrega de 
premis la regidora d‘Esports de 
Palafolls, Montse Rovira, Sergi i 
Juan Izquierdo del club organit-

zador CatBike, i els delegats de 
Barcelona i Girona de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme, Xavier 
Costa i Carles Ferrer.

A la categoria elit s’ha endut la 
victòria el líder de la Copa Catala-
na Internacional Ever Alejandro 
Gómez (Olympia Factory), acom-
panyat al podi per Cristofer Bos-
que i Mario Sinués. Seguint amb 
les categories masculines, a Sub23 
el primer ha estat Guillem Cassú 
(Gerunda Club Ciclista). A la júni-
or, Roger Colomina (Team One to 
One) ha estat el primer en creuar la 
meta, mentre que a cadet, ho ha fet 
Juan Pérez (La Torreta Bike Club).

Per la seva banda, la més ràpi-

da de les noies ha estat la campi-
ona sub23 Magda Duran (Biking 
Point), superant en dos minuts la 
campiona elit Sandra Jordà (Or-
bea Sport Club) i en tres i mig 
Laura Terradas (Irontech-Tec-
nic-Ambisist), que finalment ha 
pujat al podi com a segona elit 
de la jornada. La campiona Ju-
nior ha estat Lídia Fuentes (Mas-
si-TBikes) i la cadet Sara Méndez 
(Relber Cycling Team).

En les categories Màster 30, 
40, 50 i 60, els primers classi-
ficats han estat Pablo Egeda 
(Biking Point), Javier Jurado 
(Pallares-Ixcor), Miquel Llaudet 
(Coluer-Ixcor) i Josep Palomino 
(Navarcles) respectivament. yy

«En total s’han atorgat 75 
reconeixements a esportistes 

del municipi»
«El recorregut ha estat de 5 
quilòmetres i mig al voltant 

de Palafolls»

«El primers en creuar la meta 
han estat Ever Alejandro 
Gómez i Magda Duran»
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El FC Barcelona celebrant la victòria. Foto CF Tordera

Activitats combinant el bàsquet amb el breakdance. Foto Joan Maria Arenaza

Barça, Espanyol i Girona 
s’emporten el 21è Barceló 

Bàsquet en família

TORDERA

Un total de 56 equips de 28 
clubs han competit durant dos 
dies de juny a Tordera jugant un 
total de 121 partits de F-7.

El Memorial Barceló ha ar-
ribat a la 21a edició. Després de 
la fase prèvia, quarts, semifinals 
i finals, els tres guanyadors han 
estat tres equips de la base dels 
tres conjunts catalans de Prime-
ra Divisió: FC Barcelona, RCD 
Espanyol i Girona FC. Els juga-
dors havien nascut els anys 2006, 

2007 i 2008. També hi partici-
paven d’altres equips de primer 
nivell d’arreu de l’estat: Athletic 
Club de Bilbao, València CF, Vi-
la-real CF, CA Osasuna o Rayo 
Vallecano.

El lema del Memorial és “Un 
poble, un club, un record”, “Un 
poble, Tordera, que amb el seu 
ajuntament al capdavant sempre 
s’ha implicat molt amb el Memo-
rial; un club, el CF Tordera, que 
l’organitza amb el suport de mol-
ta i molta gent i un record a Josep 

Barceló”, explica Santi Barreja, 
coordinador del torneig.

Jordi Bonet, delegat territorial 
de la FCF, fa 7 anys que ocupa el 
càrrec i encara recorda la primera 
vegada que va visitar el Barceló. 
“Quan vaig arribar no es podia 
aparcar de tants cotxes, i això que 
era dissabte i no hi havia mercat! 
L’altre cosa que em va marcar van 
ser els més de 100 voluntaris, tots 
uniformats. Una organització com 
aquesta no es troba enlloc de l’es-
tat, i mira que jo vaig a tornejos”.

Carles Gamonal, president del 
CF Tordera, i altres companys de 
junta, van jugar la primera edició 
del memorial. “La vam perdre i 
ara, 21 anys després, som de jun-
ta i l’organitzem intentant supe-
rar-nos a cada edició”.

Jordi Guerrero, segon de Mac-
hín al Girona i ara al Sevilla, va 
participar a l’acte de presentació 
i va explicar que el memorial su-
posa molts valors per als joves ju-
gadors: “amistat, diversió, educa-
ció, sociabilització, aprenentatge, 
creixement personal i de grup”.

En la mateixa presentació, la 
regidora d’Esports de l’Ajunta-
ment de Tordera, Bàrbara Ver-
gés,  va assegurar que “Tordera 
s’ha de sentir orgullosa del que 
es fa any rere any”. yy

CALELLA

Durant la Festa Major de 
Sant Quirze i Santa Julita el 
Club Bàsquet Calella ha orga-
nitzat diferents actes també per 
celebrar els cinquanta anys del 
club i la Ciutat del Bàsquet Ca-
talà 2018.

Dissabte s’ha fet la Festa del 
Bàsquet al Carrer, que ha fusio-
nat el tradicional torneig de 3x3 
amb diverses expressions de la 
cultura urbana, com música, ta-
llers de grafits i de breakdance. 

També hi ha hagut exhibicions i 
dj’s amenitzant la jornada.

Diumenge s’ha fet el primer 
Torneig de Bàsquet en Família 
de Festa Major al Pavelló Mu-
nicipal del Parc Dalmau. Tot 
seguit s’ha dut a terme la desco-
berta del mural commemoratiu 
a l’interior del Pavelló. 

Es tracta d’una obra de Jan 
Barceló amb què l’artista ha 
volgut representar el valor de 
gaudir fent esport i jugant i la 
importància del respecte i la 
convivència més enllà de l’es-
port. A més a més, s’ha projectat 
el making off de com ha estat el 
procés d’elaboració del mural. yy

«S’ha descobert un mural 
commemoratiu a l’interior 

del Pavelló Municipal»

Jordi Guerrero explica el funcionament del 
futbol professional a Tordera

TORDERA - JOAN FERRER

L’arbucienc Jordi Guerrero ha 
estat el segon de Pablo Machín al 
Girona FC i ara, ho serà al Sevilla. 
L’any 2003 va ser entrenador del 
Tordera i enguany ha participat en 
l’acte de presentació del Memorial 
Josep Barceló que se celebra al mu-
nicipi torderenc.

Guerrero va explicar com 
funciona un equip professional, 
cas del Girona, que en el seu de-
but a Primera ha fet una tempo-
rada excepcional.

“Els equips professionals, es-
pecialment els de Primera tenen 
un gran equip de tècnics”, apun-
ta Guerrero.

Cada setmana es fa un vídeo de 
l’equip contrari i un vídeo de cada 
jugador rival que posen a disposició 
dels seus homes. “De cada jugador, 

saben per on es mou, si surt per la 
dreta o l’esquerra, com remata... Al 
moment de fer-se pública l’alinea-
ció, ho poden repassar. Hi ha juga-
dors que miren el seu rival i els deu 
restants, d’altres, no s’ho miren”.

A tall d’exemple, quan el Reial 
Madrid va visitar Montilivi, havia 
llençat 202 córners. Els observa-
dors del Girona els tenien tots con-
trolats, “sabíem on es posava cada 
jugador, quin percentatge de juga-
des anaven a un punt o un altre de 
l’àrea, quins són els moviments de 
Sergio Ramos...”

Un espectador va preguntar 
a Guerrero, si els vídeos de Mes-
si duraven més que els de la resta 
de jugadors. “No, duren el mateix, 
aproximadament un minut amb 4 
o cinc jugades. Tothom sap el que 
farà Messi, el problema és saber 
quan ho farà”, apuntava Guerrero.

Jugadors i tècnics esmorzen i 
dinen cada dia junts. Si volen, també 
es poden emportar el sopar a casa. 
Ho controla tot un nutricionista.

El Girona també té un antro-
pometrista que controla els plecs 
de greix. “Venia cada tres setmanes 
i feia controls. Hi havia un màxim 
(10’5) i el jugador que el superava 
pagava una multa i ja us puc asse-
gurar que no era de 50 euros”, afir-
mava el tècnic arbucienc.

A cada partit, es pengen al 
vestidor uns 15 fulls amb les juga-
des d’estratrègia, córners i faltes, 
unes jugades que aquesta passada 
temporada han donat molts gols a 
l’equip de Montilivi.

Ara, Guerrero, Machín i el llo-
retenc Jordi Balcells com a prepara-
dor físic han iniciat una nova etapa 
a terres andaluses. yy Jordi Guerrero, segon per la dreta, a Tordera. Foto CF Tordera
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DE L’1 AL 25
EXPOSICIÓ “WILL EISNER. 
CENTENARIO” Casa Cultura.

DE L’1 AL 31
VISITES GUIADES SANTA 
CRISTINA. 16-20 h

DIA 11
CONCERT BANDA ANGLESA
OUR LADY’S ABINGTON
Plaça de la Vila. 18-19.30 h.

MUSEO DE NOCHE + 
HABANERAS. Museu del Mar. 
20.30 h (CAST). Preu: 4/2€

FESTIVAL TODES. Plaça de la 
Vila. 20.30-22.30 h.

DIA 12
RUTA INDIANA + CAN FONT 
Museu del Mar. 18.30 h (FR). 
Preu: 5 / 2,50 €

CHILDREN’S WORKSHOP OF 
MAGIC Museu del Mar. 18 h 
(GB). Preu: 4 / 2 €

FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 21-23.30 h

NITS DE PIANO A LLORET
Teatre de Lloret. 21.30 h

DEL 13 AL 15
FESTES MAS BAELL - CAN CARBÓ

DIA 13
FIRA ALIMENTÀRIA ARTESANA
Plaça de la Vila. 10-20 h

ATELIER DE MAGIE POUR 
ENFANTS. Museu del Mar. 18 
(FR). Preu: 4/2 €

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB). 
Preu: 5 /2,50 €

NITS D’ESTIU
Jardins Sta Clotilde. 20 h (CAT). 
Preu: 5 / 2,50 €

DIA 14
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €

LLORET NIGHT TRAIL
Platja de Lloret -Passeig Jacint 
Verdaguer. 10  - 23.30 h

VISITA NOCTURNA AMB 
MÚSICA
Cementery. 19.30 h (GB). 
Cementière. 21 h (FR)

LOS ROMANOS YA ESTAN 
AQUÍ. Jaciment Turó Rodó.
 20 h (CAST). Preu: 3 / 1,50 €

COBLA MEDITERRANIA
Plaça Església Sant Romà. 
22 h. Sardanes

DIES 14 I 15
FESTA VEÏNAT CARRER CARME

DEL 15 AL 17
FESTIVAL MÚSICA  - CANTS
Plaça de la Vila. 20-22.30 h

DIA 15
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT). 
Preu: 4/2 €

DIA 17
FESTIVAL TODES
Roca d’En Maig. 20.30-22.30 h. 
Balls moderns i dances.

DEL 18 A L’1 D’AGOST
EXPOSICIÓ PINTURES:
ART ESTUDIO
Felicià Serra Mont, 17. 16-20 h. 

DIA 18
SNORKEL NOCTURN. Casa del 
Mar- Fenals. 20 h. Preu: 15 €. 
Visita guiada.

MUSEO DE NOCHE + 
HABANERAS. Museu del Mar. 
20.30 h (CAST). Preu: 4/2 €

NITS DE PIANO A LLORET
Teatre de Lloret. 21.30 h

DEL 18 AL 26
FESTA MAJOR DE SANTA 
CRISTINA (Programació a part)

DIA 19
CHILDREN’S WORKSHOP OF 
MAGIC. Museu del Mar. 18 h 
(GB). Preu: 4/2 €

CONCERT BANDA ANGLESA
ESHER CE HIGH SCHOOL
Plaça de la Vila. 18 h.

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR). 
Preu: 5 / 2,50 €

CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA. Esglèsia Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €

DEL 27 AL 29
FESTES URBANITZACIÓ
ELS PINARS

DIA 27
FIRA ALIMENTÀRIA ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h

ATELIER DE MAGIE POUR 
ENFANTS. Museu del Mar. 18 
(FR). Preu: 4/2 €

CONCERT BANDA ANGLESA
SAFFRON WALDEN HIGH 
SCHOOL
Plaça de la Vila. 18-19.30 h.

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (eng). 
Preu: 5 /2,50 €

ESPECTACLE OUTDOOR 
SUMMER - MINUTE
Roca d’en Maig. 21 h

NITS D’ESTIU
Jardins de Santa Clotilde. 20 h 
(CAT). Preu: 5 / 2,5 €

DIA 28
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €

VISITA NOCTURNA AMB 
MÚSICA. Cementery. 19.30 h 
(GB). Cementière. 21 h (FR)

LOS ROMANOS YA ESTAN 
AQUÍ. Jaciment Turó Rodó. 
20 h (CAST). Preu: 3 / 1,50 €

SARDANES COBLA VILA DE LA 
JONQUERA
Plaça de la Vila. 22 h. 

DIA 29
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT). 
Preu: 4 / 2 €

CONCERT 25è CONCERT
SANTA MARTA
Ermita de Sta Cristina. 20 h.

FESTIVAL TODES
Roca d’en Maig. 20.30 h .

DEL 3 JULIOL AL 2 SETEMBRE
MINICLUB
Parc d’estiu del passeig de 
S’Abanell. Cada dia 10 -13.30 h

FESTA DE L’ESCUMA: Dimecres i 
Dissabtes: 17 - 18.30 h

DIES 14 I 15
TORNEIG FUTBOL PLATJA
Platja de Blanes. de 8.30 a 20.30 h

DIA 12
CINEMA ALS BARRIS “EL LIBRO 
DE LA SELVA”
Plaça 11 Setembre. A les 22 h

DIES 12 I 20
CANTADA D’HAVANERES
Restaurant Cala Bona / Reserves 
al tel: 972 33 49 13. A les 22 h

DIES 13, 14 I 15
FESTES BARRI VILAR PETIT / 
MAS MOIXA

DEL 13 AL 29
FIRA D’ATRACCIONS

DIES 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 I 29
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals

DIA 13
CONCERT D’ESTIU AL VILAR
Mone Teruel i Albert Pladellorens 

presenten “Més enllà d’unes 
cançons”. 21 h

DIA 14
VISITA GUIADA “RUTA DELS 
AMERICANOS”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat.  A les 20 h

DIA 14
CONCERT X-TRAMP 
SUPERTRAMP SHOW
Esplanada del Port. A les 21 h

DIES 15 I 29
SARDANES / Passeig de Mar 
(monument al Frare i a la 
Sardana) a les 19 h

DIES 18 I 25 
CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA ORIOL SALTOR (18) 
I QUARTET “4 GUITARS” (25)
Parròquia Santa Maria. A les 21 h

DIA 19
CINEMA ALS BARRIS “VAIANA” 
Pista Esportiva c/ Cedre. 22 h

DIA 20
ACTE COMMEMORATIU 50è 
ANIVERSARI ASPRONIS
Plaça dels Dies Feiners.
A les 19.30 h

DIES 21 I 22
CAMPANYA PREVENCIÓ 

OFEGAMENTS A LES PLATGES
Platja S’Abanell

DEL 21 AL 26
48è CONCURS DE FOCS 
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA
I TROFEU VILA DE BLANES
A les 22.30 h

DEL 21 AL 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA 

DIA 22
ESPECTACLE DE MÀGIA 
“MELANIE” / Teatre de Blanes
a les 19.30 h

DIA 23
ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR
Esbart Joaquim Ruyra. Plaça dels 
Dies Feiners. A les 23.15 h

DIA 26
BALL DE MORRATXES DE 
BLANES. Esbart Joaquim Ruyra. 
Davant de l’Ajuntament. 13.30 h

DIA 27
ECLIPSI TOTAL DE LLUNA · 
PLANTADA TELESCOPIS A
BLANES / info@universquark.
com. Passeig S’Abanell (davant 
plaça Mare de Déu del Vilar) de 
22 a 24 h

DIA 28
APLEC DE L’AMOR A CALA BONA.

- A les 18 h: SARDANES AMB 
LA BANDA-COBLA COL·LEGI 
SANTA MARIA.
- A les 19 h: MISSA A L’ERMITA 
DE SANT FRANCESC
- A les 22 h: CONCERT AMB LA 
SELVA BIG BAND 

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 2 AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “Bibliogràfic 
Park”. Promoció de la lectura per 
a nens i joves.

FINS A L’1 SETEMBRE
BIBLIOPLATJA situada a la platja 
de S’Abanell, davant de la Plaça 
Verge del Vilar, al costat del parc 
infantil. Horari: matins de dimarts 
a dissabte: 10 a 13 h.

DEL 4 AL 5 AGOST
FORMACIÓ TALLERS ALFIN: 
Press Reader, accés digital a més 
de 5000 diaris i revistes de tot el 
món. Inscripcions a la Biblioteca. 
De 15 a 16 h

DIA 12
CLUB DE JOCS DE TAULA: Sessió 
temàtica Biópolis, amb en David 
Quesada. A les 18 h, a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 13
RUTA LITERÀRIA ROBERTO

BOLAÑO conduïda per Iker 
Pascual. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca. A les 
19 h des de la Biblioteca.

DIA 18
HORA DEL CONTE: Nens al
rescat amb Mar Alcarria. A les 18 
h a la Biblioplatja.

DIA 20
CLUB DE JOCS DE TAULA: Sessió 
temàtica Los Buscaduendes, amb 
en David Quesada. A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño.
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DIES 13,14 I 15
Tordera
FESTES AL VEÏNAT DE 
FIBRACOLOR. Festa holi i concert 
amb Edu Vico, pista del local 
social (dia 13). Desfilada de 
gossos, festa de l’escuma, sopar 
i ball (dia 14). Xocolatada, jocs, 
country, gòspel i música dels 80 
(dia 15).

DIES 13 I 14
Palafolls 
FESTES DE MAS REIXACH
- Dia 14: Festa infantil i jocs (19 h), 
ball de les pubilletes (21 h) i balls 
de saló (22 h).
- Dia 15: (21 h) Parlaments, sopar 
popular, ball de les pubilletes i 
actuació de flamenc. Ball a càrrec 
de Leo i Rosa Maria (23 h).

DIA 13
Calella
ESPECTACLE DE TITELLES I 
ACTORS Puff, el drac màgic, 17 h, 
Pg. Manuel Puigvert.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Jo sóc 
aquell que va matar Franco de 
Joan-Lluís Lluís, 19 h, Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONTES PER A ADULTS: La dona 
que somiava mariatxis a càrrec 
d’Assumpta Mercader, Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 21 h.

CONCERT Hijos de la Tierra, amb 
Nil Moliner, 22 h al Far, dins del 
NEC 2018.

Malgrat de Mar
STORY TIME, contes en anglès, 
18 h, Biblioteca La Cooperativa
Tordera.

SARDANES amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa, 22 h, plaça de 
l’Església.

DIA 14
Calella
INAUGURACIÓ Exposició “L’art 
en el tabac”, 19 h, Museu Arxiu 
Municipal.

SARDINADA I CANTADA 
d’havaneres, 21 h, esplanada 
annexa al Camp de Futbol de Mar.

CONCERT d’Irie Souljah, 23.30 h, 
pati de l’Os. Obertura de portes a 
les 19 h. En cas de pluja es farà a 
la Fàbrica Llobet-Guri.

Pineda de Mar
397 PINEDA FESTIVAL, Festival 
de hip-hop i cultura urbana, amb 
actuacions i diversos tallers, 10 h, 
platja dels Pins.

ACTUACIÓ MUSICAL a càrrec de 
l’Associació Animació i Cultura, 
12 h, plaça del Carme.

VI PINEDA RESSONA’18 Trobada 
de Percussió. 16 h recepció 
de Colles, 18.30 h cercavila de 

percussió, 20 h actuació petits 
musicae, 21 h tabalada conjunta.

Malgrat de Mar
XXVII LLOTJA DE LA MOTO I 
AUTOMÒBIL ANTIC, durant tot 
el dia, Av. Països Catalans.

XII CERCAVILA DE VEHICLES 
CLÀSSICS, 17 h, Av. Països 
Catalans.

Tordera
APLEC DE SANT TOU. Missa i 
activitats populars, 13 h.

XXXI TROBADA DE GEGANTS. 
Sortida i cercavila, 18 h.

BALLS TRADICIONALS amb La 
Sonsoni, 22 h, plaça de l’Església

DIES 15, 21, 22, 28, 29
Pineda de Mar
ESPECTACLE MUSICAL GREASE, 
19 h, Centre Cultural i Recreatiu.

DIA 15
Calella
PROCESSÓ de la Verge del 
Carme, 10 h, platja Gran.

SARDANES a càrrec de la Cobla 
Mediterrània, 19.30 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
PINTAPEDRA I MOBILITZA’T, 
11 h, platja dels Pescadors.

SARDANES amb la Cobla Premià, 
19.30 h, plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
FIRA D’ESTIU, productes 
artesanals, gastronomia local i 
food trucks, 18 h, Av. Bon Pastor

SARDANES, amb la Cobla Col·legi 
Santa Maria, 20.30 h, parc de Can 
Campassol.

Santa Susanna
SARDANES amb la Cobla 
Palafolls, 18 h, plaça Catalunya

DIA 16
Pineda de Mar
ESPECTACLE FAMILIAR: Mans, 
Companyia Fes t’ho Com Vulguis 
per a nens d’1 a 5 anys. 18 h, 
Auditori.

TALLER DELS DIMECRES: 
“Menjacocos” Espai de creació i 
creativitat per a nens de 7 a 11. 
18 h, Biblioteca Serra i Moret.

DIES 17 I 24
Palafolls
TALLER DE DIBUIX ANIMAT. 
17.30 h, Local Jove Can Batlle.

DIA 17
Pineda de Mar
DEBAT A BAT El que dius i no 
dius, per a joves de 12 a 16 
anys. Cal inscripció prèvia. 18 h, 
Biblioteca Serra i Moret.

Tordera
DISCOVERYTIME!
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. 
18.30 h, Biblioteca de Tordera.

Palafolls
TALLER
Elements, dansa oriental. 20.15 h, 
Casal de la Dona.

DIA 18
Pineda de Mar
BALLS D’ESTIU, 19.30 h, plaça 
Espanya.

Tordera
FESTIVAL MULTIPOLAR: 
“Destins” contes per a adults amb 
Judith Navarro, 21.30 h, Biblioteca 
de Tordera.

Palafolls
TARDA DE PEL·LÍCULA
Local Jove Can Batlle.

DIA 19
Calella
XERRADA per a familiars de 
persones amb Alzheimer i altres 
demències amb l’Associació de 
familiars d’Alzheimer de Mataró.
15.15 h, Sala de Juntes de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella.

VESPRES MUSICALS al Mutur, 
música i copa de cava, 19 h, 
Museu del Turisme.

CONFERÈNCIA
“Teresa d’Àvila i Teresa de 
Cardona: a la recerca de Teresa de 
Jesús”, a càrrec de Pep Mayolas. 
19.30 h, Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell.

Tordera
DISCOVERYTIME!
18.30 h, Biblioteca de Tordera

L’ALTRE CLAVÉ. Actuació de 

Rinkonete Retreturns i els clowns 
hèctor Joan, senyor Morrut i Suky. 
22 h, plaça Miquel Martí i Pol.

DIA 20
Calella
ESPECTACLE DE TITELLES Ona, 
la filla del Mar, a càrrec d’Alehop 
Produccions, 17 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

CONCERT LA RAÍZ ELÉCTRICA, 
amb Raúl Rodrígues, dins del NEC 
2018. 22 h, al Far.

Tordera
SARDANES amb la Cobla 
Principal de Banyoles, 22 h, plaça 
de l’Església.

Pineda de Mar
TALLER “Rueda de energia 
Angelical”, 10.15 h, local de 
l’Associació Canviem.

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)
www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

MASIA DE L’ANY 1968

Servei de menú diari i a la carta
i menús per a grups

Servei de menú diari i a la carta
i menús per a grups

50anys

MENÚ ESPECIAL D’ESTIU · GAUDIU DE LA NOVA PISCINA
GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS...

L’AGENDA
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TALLER INFANTIL Pots de sal, 
decoració amb sorra de platja.
18 h, Biblioteca de Poblenou

Malgrat de Mar
TALLER 20 ANYS DE FOC, 
organitzat per la Colla de Diables 
Ratpenats infernals, 19 h, 
Biblioteca La Cooperativa.

FESTIVAL MURMURIS amb 
Concert de Hailey Beavis, Nico 
Roig i Birds are indie, 22 h, platja 
davant la plaça Xesco Boix.

DIA 21
Calella
MASTERCLASS Qigong i Ioga, 
9.30 h, zona Mini Beach Club, 
platja dels Pescadors.

REVETLLA DE SANT JAUME, 
sopar i concurs de fanalets, 21 h, 
Pg. Manuel Puigvert.

SARDANES a càrrec de la Cobla 
Contemporània, 22h, Pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
CONCERT DE PASTORA SOLER 
al Festival Arts d’Estiu, 22h c/Sant 
Joan, 31.
TROBADA DE VELA LLATINA, 
Tot el matí, davant platja dels 
Pescadors.

TALLER “Reconecta con tu 
misión y tu alma”, 10 h, local 
de l’Associació Canviem, també 
diumenge 22 a les 10 h.

CONCERT INFANTIL
El pot petit, 19 h, pati de Can 
Comas.

SARDINADA I CANTADA 
d’havaneres, 21 h, zona estació i 
platja dels Pins.

Malgrat de Mar
FESTIVAL MURMURIS
Amb concert de Lydia Cole, Ciaran 

Lavery i Young Forest, 22 h, parc 
del Castell.

Tordera
BALLS TRADICIONALS amb 
Ameba, 22 h, plaça de l’Església.

DIA 22
Calella
SARDANES càrrec de la Cobla 
Ciutat de Terrasa 19.30 h,
Pg. Manuel Puigvert.

Pineda de Mar
SARDANES
Amb la Cobla Premià, 19.30 h, 
plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
SARDANES
Amb la Cobla Ciutat de Granollers, 
20.30 h, parc de Can Campassol.

DIA 24
Pineda de Mar
CONCERT D’ANASTASIA
Al Festival Arts d’Estiu, 22 h, c/
Sant Joan, 31.

Tordera
HORA DEL CONTE 
Animàlia, contes ferotges i altres 
criatures” ,  a càrrec de Sherezade 
Barjadí. 18 h, Biblioteca.

DISCOVERYTIME!
18.30 h, Biblioteca.

Palafolls
TALLER DE BOLLYWOOD 
20.15 h, Masia de Can Florenci- 
Casal de la Dona

DIA 25
Pineda de Mar
TALLER DELS DIMECRES: 
Papallones, per a nens de 7 a 
11 anys. 18 h, Biblioteca Serra i 
Moret.

BALLS D’ESTIU
19.30 h, plaça Espanya.

Tordera
APLEC DE SANT JAUME, Missa, 
13 h, Ermita de St. Jaume

FESTIVAL MULTIPOLAR, “El nen 
de la neu”, espectacle de petits 
grans romanços, 21.30 h. Parc del 
Pla de la Mullera

DIA 26
Calella
BOTIFARRADA, amb música en 
directe. 19 h, Pg. Manuel Puigvert

DIA 27
Calella
ESPECTACLE DE MÀGIA I 
CLOWN per a la mainada amb 
Txikrokkatakrok. 17 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

24a HAVANERES de Pequín, amb 
els grups Port Bo i l’Espingari. 
21.30 h, Riera Capaspre.

CONCERT, La Simfonia del Nou 
Món, dins la Temporada Lírica 
Ciutat de Calella i el NEC 2018.
22 h, Sala Mozart.

Pineda de Mar
CENAFORUM, sopar compartit, 
pel·lícula i debat posterior. 20 h, 
local de l’Associació Canviem.

Tordera
SARDANES amb la Cobla 
Sabadell, 22 h, plaça de l’Església

Palafolls
FESTA DE L’ESCUMA, 18 h, Local 
Jove de Can Batlle

DIA 28
Calella
CONCERT amb Blackpool Music 
Service, 21 h, plaça de l’Església.

Pineda de Mar
BERENAR TRADICIONAL gent 
gran, 19 h, pati de la Masia de 
Mas Rafat.

SOPAR AMB ACTUACIÓ, 21 h, 
Pistes de Petanca.

CONCERT de Pasión Vega al 
Festival Arts d’Estiu, 22 h, c/Sant 
Joan, 31.

Tordera
BALLS TRADICIONALS amb La 
Sonsoni, 22 h, plaça de l’Església.

Palafolls
APLEC MARIA SABATERA amb 
la Cobla Palafolls, Cobla Granollers 
i Cobla Principal de l’Escala, 20 h, 
Fòrum Palatiolo.

DIA 29
Calella
SARDANES, a càrrec de la Cobla 
Marinada, 19.30 h, pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
REVETLLA POPULAR, 16 h, 
plaça de Can Feliu de Manola.

SARDANES amb la Cobla Premià, 
19.30 h, plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
SARDANES amb la Cobla 
Palafolls, 20.30 h, Parc de Can 
Campassol.

EXPOSICIONS

Calella
“L’ART EN EL TABAC”, Museu-
Arxiu Municipal. Del 14 de juliol a 
7 de gener

“PEDRO RODRÍGUEZ. L’ART 
DE VESTIR”, Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament Vell. Fins al 2 de 
setembre

“PEDALEJANT PER LA 
HISTÒRIA”, Museu del Turisme, 
Fins al 20 de setembre

“POESIA”, Museu del Turisme, 
durant tot el mes de juliol

Pineda
“POMPEU FABRA, EL 
CIENTÍFIC DE LA LLENGUA”, 
Biblioteca M.Serra i Moret, del 16 
de juliol fins al 3 d’agost

“ÉSSERS DIMINUTS 
FABULOSOS”, Biblioteca M.Serra 
i Moret, fins el 31 de juliol

“18 DE JULIOL. DIA 
INTERNACIONAL DE NELSON 
MANDELA”, Biblioteca Poblenou
“PETITS LECTORS”, Biblioteca 

Poblenou
“PLANS DE VACANCES O DE 
VIATGES”, Biblioteca Poblenou



LA MARINA   29JULIOL DE 2018

ECONOMIA LOCAL

BLANES
Centre Mèdic Alomar, ubicat 

a Blanes i amb 22 centres a tot Ca-
talunya, es consolida com a cen-
tre de diagnòstic a la zona de la 
Selva i el Maresme amb la posada 
en marxa del nou servei de TAC.

És una clínica pionera en trac-
taments no invasius amb ultra-
sons focalitzats i són especialis-
tes en diagnòstic de la imatge. El 
procés de consulta és molt ràpid, 
amb citació i resultats en menys 
de 48 hores. Per a més informa-
ció: www.centremedicalomar.es o 
trucar al 872.220.212. yy

TORDERA
Miquel Manresa Bosch Car 

Service de Tordera inaugura un 
nou servei de lloguer de furgo-
neta amb cistella per dur a terme 
treballs en alçada fins a 18 metres.

A més a més, com a taller 
multimarca de serveis integrals, 
ofereix als seus clients serveis de 
reparació i manteniment de l’au-
tomòbil, amb l’ús de recanvis ori-
ginals per poder garantir el mi-
llor funcionament.  Miquel Man-
resa Bosch està situat al Camí 
Ral, 202, de Tordera. yy

Nou servei de TAC Treballs en alçada

Imatge del nou servei de TAC Miquel Manresa Bosch Car Service

Farmàcies de guàrdia

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 E. TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79
Farmàcia M. TORRUELLA 
C. Escoles, 31
Tel.: 93 761 25 31 
Farmàcia TARRAGONA
Av. Tarragona, 31
Tel.: 93 761 10 49

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

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

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

VIVAS
PLANAS
CASTELLS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
VIVAS
NOE
CASTELLS
NOGUERA
NOGUERA
MELA
MELA
VIVAS
VIVAS
NOGUERA
MELA
MELA
VIVAS
NOE
PLANAS

MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
LUCEA
LUCEA

VILADEVALL
VILADEVALL
VILADEVALL
VILADEVALL
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
M. TORRUELLA
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
 JUAN
E. TORRUELLA
E. TORRUELLA

MIR
SEGARRA
ALBA
ALBA
LLOBET
COSTA
ESQUEU
BADIA
FRANCITORRA
SEGARRA
ALBA
ALBA
VIVAS
MIR
SETÓ
LLOBET
VIVAS
VIVAS
COSTA
ESQUEU
BADIA

TORDERA (SERVEI DIÜRN)               MALGRAT DE MAR

CALELLA              PINEDA DE MAR   
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.42 16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.39 20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.29 07.33 07.36 07.39 07.46 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

09.00 09.04 09.07 09.10 09.15 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.59 11.03 11.06 11.10 11.16 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.59 13.03 13.06 13.10 13.16 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.58 15.02 15.05 15.09 15.15 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.59 17.03 17.06 17.09 17.15 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.59 19.03 19.06 19.09 19.15 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.56 21.00 21.03 21.06 21.12 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

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

Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes
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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 19.15 20.15 21.15 22.15 23.45

Aeroport del Prat (T2) - 10.30 11.30 13.30 15.30 16.30 17.30 18.15 19.30 20.30 21.30 22.30 00.00

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) 9.00 - - 14.00 - - - 19.00 - 21.00 22.00 23.00 -

Estació del Nord 9.05 - - 14.05 - - - 19.05 - 21.05 22.05 23.05 -

Calella 10.05 11.35 12.35 15.05 16.35 17.38 18.38 19.55 20.35 21.58 22.58 23.55 01.05

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 15.12 16.42 - - 20.02 20.42 - - 00.02 01.12

Santa Susanna 10.16 11.45 12.46 15.16 16.46 - - 20.06 20.46 - - 00.06 01.16

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 15.32 17.02 18.02 19.02 20.22 21.02 22.22 23.22 00.22 01.32

Blanes 10.55 12.25 13.25 15.55 17.25 18.25 19.25 20.45 21.25 22.45 23.45 00.45 01.55

Blanes 3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 14.15 15.45 17.00 19.00

Malgrat de Mar 3.40 5.10 6.10 6.55 9.40 13.10 14.25 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 14.55 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 16.05 17.35 19.00 21.15

Aeroport del Prat (T1) 5.20 6.50 8.00 9.15 11.45 14.50 16.15 17.45 19.10 21.25



ENTREVISTA A PERE SERRA BIGAS  (GERENT DE CAN THOS DE TORDERA, PREMI MILLOR RAMADERIA DE CATALUNYA 2018)

“Seleccionem genèticament per produir llet amb 
la màxima qualitat i el mínim cost per a tothom”

Pere Serra a la ramaderia Can Thos de Tordera, on té 380 vaques. Foto: Almudena Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Què tenen d’especial les seves 
vaques per haver estat distingi-
des com les millors de Catalu-
nya d’entre 350 ramaderies que 
hi han participat?
Són animals complerts que pro-
dueixen bona llet, tenen bona 
morfologia i genèticament són 
molt bons. No es busca una gran-
ja puntera en una sola cosa sinó 
una granja uniforme. El premi és 
un reconeixement a la feina que 
fem tots els que treballem aquí, 
que ens aixequem cada dia a les 
5 del matí per tenir la llet a punt 
a les 9, quan la ve a buscar l’em-
presa Llet Pascual. 

Com ha aconseguit millorar la 
seva ramaderia?
L’estem millorant amb la inse-
minació artificial de les millors 
vaques i amb el transplantament 
d’embrions. 

Ah... On compra el semen dels 
sementals?
Als Estats Units, Canadà, Ale-
manya, Itàlia... i els guardem en 
tancs fins el moment de la inse-
minació. Les vaques estan recep-
tives cada 21-25 dies, quan és el 
moment d’inseminar-les; si no 
queden prenyades es repeteix de 
nou. Normalment inseminem 
una vegada i hem d’esperar per 
saber quants òvuls es fecunden, 
com a les dones. La gestació tam-
bé és de 9 mesos.

Quants òvuls poden tenir les 
vaques?
Acostumen a tenir-ne un, el 
menys normal són dos, molt poc 
freqüent són tres i un de cada 
milió en pot tenir quatre. Amb 
aquest sistema no podem contro-
lar l’ovulació de la mare, per això 
treballem paral·lelament amb el 
programa de transplantament 
d’embrions, que ja suposa el 10% 
de la nostra explotació. Precisa-
ment avui en trasplantarem!

Els òvuls són de vaques vostres?
Hi ha la possibilitat de comprar 
embrions de fora o crear-los no-

saltres aquí. En el segon cas, pro-
voquem a les vaques una “súper 
ovulació” i els nostres veterinaris 
injecten el semen comprat en el 
moment en què estan en zel; al 
cap de set dies traiem els embri-
ons i els col·loquem en vaques 
que no són tan bones genètica-
ment, i per tant no produiran 
tanta llet, però que serveixen per 
fer de “ventres de lloguer”. 

Li fa una anàlisi de sang a totes 
les vaques per saber quins gens 
tenen i quines produiran més 
llet?
És l’única manera de ser rendi-
bles! El preu que ens paguen per 
la llet és molt just i no podem 
guardar totes les vedelles. Als 8 
dies de vida els hi fem una anàlisi 
de sang i en un mes el laboratori 
ens diu com són genèticament. 
Abans que entrin en època de 
producció de llet descartem les 
que, segons el genoma, no do-
naran la llet que jo necessito o 
tindran més malalties. Si descar-
to les que es preveu que tindran 
malalties aconseguiré uns ani-
mals més perfectes, saludables i 
una llet de més qualitat. L’objec-
tiu és que consumeixin poc, eme-
tin menys gasos i produeixin més 
llet. Les vaques que no donen 
25 litres al dia no són rendibles! 

Calculem que al llarg de la seva 
vida una vaca ha de produir uns 
40.000 litres de llet.

A on envieu els animals que 
descarteu?
Tenim tres opcions: els venem a 
una altra granja o a llocs on en-
greixen els vedells per matar-los 
als 8 mesos i vendre la carn de 
vedella per al consum humà, o 
els utilitzem com a “ventres de 
lloguer”. 

La ramaderia que gasti més en 
semen de semental obtindrà les 
millors vaques?
Sí. Però una dosi de semen d’un 
mascle molt bo per a una sola 
inseminació pot costar entre 150 
i 200 euros i ningú et garanteix 
que la vaca quedi prenyada. 

On consulteu les dades genèti-
ques dels sementals?
El laboratori està centralitzat a 
Madrid i és de l’Associació Na-
cional de Frisona Espanyola de 
CONAFE. Les dades es van ac-
tualitzant.
 
Fa més feina genètica que de ra-
mader?
No. La genètica és un hobby que 
ens ajuda a seguir endavant, però 
la base és la ramaderia i l‘objectiu 

final és la producció de llet. Sóc 
enginyer tècnic agrícola, però em 
vaig especialitzar en millora genè-
tica durant un any als Estats Units. 
Allà vaig veure que si utilitzàvem 
la genètica a la nostra explotació 
podríem millorar els beneficis.

Quanta llet produeix la seva ra-
maderia? 
Aproximadament 8.200 litres 
al dia. A l’estiu les vaques tenen 
molta calor i produeixen menys. 
En alguns països estan estudi-
ant la possibilitat de construir 
granges tancades amb aires 
condicionats que mantinguin la 
temperatura adequada, entre 18 
i 22 graus.

Quines característiques ha de 
tenir la llet per ser de millor 
qualitat i poder vendre-la més 
cara? 
A banda de complir obligatòri-
ament la normativa mínima de 
qualitat bacteriològica, la llet que 
té més proteïnes i greix la paguen 
més cara. Hi ha un mínim esta-
blert de 3,70 de greix i 3,20 de 
proteïna, i a partir d’aquí hi ha 
un plus positiu per sobre d’aquest 
valor i un de negatiu per sota.

Qui analitza la llet per saber la 
qualitat que té? 

Cada dia enviem una mostra al 
Laboratori Interprofessional Lle-
ter de Catalunya que ens informa 
de la seva qualitat i ens ajuda a 
concretar el preu final. Quan la 
llet surt de la ramaderia i arriba a 
la fàbrica la desnaten, treuen tot 
el greix i li afegeixen un tant per 
cent concret que està establert 
per normativa depenent si és sen-
cera, semidesnatada o desnatada. 
El greix i la proteïna els fan ser-
vir per altres productes més cars, 
com per exemple la mantega, el 
mató i els iogurts.

S’han posat de moda les begu-
des vegetals que són alternatives 
a la llet de vaca. Li perjudiquen?
No considero que sigui cap 
competència perquè són pro-
ductes diferents. Alguns les 
anomenen llet però només te-
nen en comú el color.

Per què cada cop hi ha més gent 
al·lèrgica a la proteïna de la llet 
o intolerant a la lactosa?
S’ha descobert, a través de la 
genètica, que les vaques que 
posseeixen la proteïna A2A2 
produeixen una llet que els hu-
mans digereixen millor. Aques-
ta proteïna la tenien antigament 
les vaques i ha anat desaparei-
xent, no sabem per què, però no 
té a veure amb la seva alimen-
tació. Estem seleccionant de 
manera brutalment ràpida les 
vaques i mascles que la posse-
eixen i les creuem per obtenir 
animals amb aquesta proteïna. 
El 65% de la nostra producció ja 
és A2A2. No podem modificar 
genèticament els animals per 
produir aquesta proteïna, però 
sí seleccionar mascles i femelles 
portadores per tal de tenir la 
ramaderia, quan abans millor, 
amb tota la producció A2A2 i 
intentar buscar un valor afegit 
a aquesta llet que pot ser con-
sumida per molt més públic. 
Aquesta proteïna està més pre-
sent a les ovelles i cabres, per 
això els humans que no toleren 
algunes llets de vaca assimilen 
millor les seves llets. yy
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A mesura que creixen les vedelles viuen aquí. Foto: A. MontañoAquestes vedelles tenen menys d’una setmana. Foto: A. Montaño Cada dia s’extreuen uns 8.200 litres de llet. Foto: A. Montaño


