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Programació de l’Auditori

Bohemian Rhapsody serà una de les projeccions de l'Auditori. Foto Sensacine

Calella va tancar la Ciutat del Bàsquet Català amb una gran festa. Foto Joan M. ArenazaPineda va tancar el calendari del Cros Maresmenc. Foto Yoyo

L’Ajuntament de Pineda ha presentat la programació de l’Auditori per 
aquest semestre. La temporada s’allargarà fins al mes de juny i compta 
amb espectacles de dansa, música, teatre i cinema per a tots els públics. 
Una de les novetats és el carnet Amics de l’Auditori que permetrà obte-
nir descomptes per comprar les entrades. Pàg. 12

Carnestoltes 2019  

Cercavila del Rei Carnestoltes a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Els diferents municipis maresmencs han començat a realitzar els actes de celebració del Carnaval. Mal-
grat de Mar, com cada any, ha estat el primer en encetar la celebració amb una rua nocturna. Calella i 
Pineda de Mar han programat per al 9 de març la 20ena edició del Carnaval de l’Alt Maresme. Les cele-
bracions es tancaran amb la rua de Carnaval de Palafolls. Més informació a la pàgina 10.

“Jo acuso”

Bassa, Forcadell i Cuixart al banc dels acusats. Foto ACN

Els 12 líders independentistes s’han 
assegut al banc dels acusats per al 
judici del procés. Els acusats han 
aprofitat els interrogatoris per de-
clarar que l’única violència que hi 
va haver l’1 d’octubre va ser la poli-
cial, i que es consideren ‘presos po-
lítics’. Fa mesos que els acusats estan 
en presó preventiva, primer a Ma-
drid, després a Catalunya i nova-
ment a Madrid. La Fiscalia demana 
fins a 177 anys de presó. Pàgs. 3 i 4.

Bàsquet i cros 
El Circuit de Cros Maresmenc 2018-2019 ha arribat al seu 
final. Després de 8 proves realitzades per diferents muni-
cipis del Maresme, la competició de cros ha finalitzat amb 
dues proves a Calella i Pineda de Mar. En aquesta última, 
s’ha realitzat l’acte de cloenda i l’entrega de premis als gua-
nyadors absoluts. També a Calella s’ha realitzat el traspàs 
de la capitalitat de la Ciutat del Bàsquet, que aquest any 
l'acollirà la ciutat de Reus. S’ha realitzat en un acte al Pave-
lló Municipal del Parc Dalmau, on també es van organit-
zar diferents activitats per tancar la celebració dels 50 anys 
del CB Calella i els 90 anys de bàsquet a la ciutat. Pàg 24.

EDUCACIÓ - Pàg. 17

NOU INSTITUT A SANTA SUSANNA 

SOCIETAT - Pàg. 8

ASPRONIS DEMANA MÉS SUPORT
La fundació privada As-
pronis ha demanat aju-
da als ajuntaments da-
vant la situació en què 
es troben les entitats 
de suport a les persones 
amb discapacitat.  

El curs 2019/20 els alumnes de les escoles Montagut i Santa Susanna 
que acabin 6è ja podran cursar l’ESO a Santa Susanna.
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20 anys del Cafè Jazz de Calella

Concert inaugural a la Sala Mozart. Foto Joan Maria Arenaza
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Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial

CALELLA

El cicle musical de jazz ca-
lellenc està d’aniversari. Sota 
la direcció de Juan Carlos Nar-
zekián, ha arrencat una nova 
programació que s’estendrà tots 
els divendres fins a finals del 
mes de març per diferents espais 
i locals de Calella. 

Va obrir el cicle, a principis de 
febrer a la Sala Mozart, el quartet 
format per Juan de Diego, Víctor 
de Diego, Abel Boquera i Gaspar 
St. Charles. La següent cita va ser 
a La Gàbia, a càrrec de Helena 
Rosich, Alexandre Carbonell, Xa-
vier Figueroa, Oriol Roca i Santi 
Colomer. El següent divendres a 

la Sala Mozart va actuar el trio 
format per Albert Marquès, Ma-
nel Fortià i Marc Miralta. I l’úl-
tim divendres del mes, al local 
Sublim van actuar Gorka Benitez, 
Dani Pérez i David Xirgu.

El director del Cafè Jazz de 
Calella, Juan Carlos Narzekián, 
ha explicat que molts dels prota-
gonistes del festival tenen prestigi 
internacional: “Estem contents 
per aquest 20è aniversari. El Cafè 
Jazz està molt arrelat a la vida cul-
tural de Calella. Comptem sem-
pre amb espais molt acollidors on 
la gent pot gaudir de figures molt 
importants d’aquest gènere musi-
cal. Ens visiten músics que podem 
trobar en festivals importantís-
sims de jazz d’arreu del món”.

Ja al mes de març, el primer 
divendres, al bar de la Sala Mo-
zart, van actuar Joan Mas, Marc 

Cuevas, Oriol Roca i David Men-
gual. El següent divendres, dia 8 
de març, el festival es trasllada de 
nou a La Gàbia on actuaran Laura 
Simó, Jordi Torrens i Arrigo To-
masi. Divendres dia 15 tornarem 
al bar de la Sala Mozart amb l’ac-
tuació del duet format per Carme 
Canela i Joan Monné. La següent 
cita serà divendres 22 al Sublim 
amb dues sessions, on actuaran 
Nando Picó, Lluís Vallès, Pere 
Grau, Juan Carlos Narzekián i 
Alfons Carrascosa, a la primera 
part, i Pere Grau, Marc Ledesma, 
Manel del Viejo i Ernest Mar-
tínez, a la segona. El cicle acaba-
rà el divendres 29 al Surf & Turf 
amb l’actuació de Xavier Casellas 
i Jaume Vilaseca. yy

«Al festival hi actuen 
importants noms del 

panorama internacional 
del jazz»

«El cicle de concerts es 
realitza cada divendres 

fins a finals de mes»

Judici al dret a decidir

Aquests dies tota l’atenció jurídica està centrada a Madrid. 
S’està fent un judici que mai no hauria d’haver existit, amb 
sessions maratonianes i dos punts de vista clarament oposats. 

Si analitzem les sessions, trobem un jutge Marchena que sem-
bla prou just en l’ordenament de cada intervenció. La gran 
pregunta que es fa molta i molta gent és: el que es demostra i 
el que no es certifica serà tingut en compte a la sentència? o 
com s’apunta des de diversos sectors, aquesta ja està escrita.

Criden especialment l’atenció els errors de la fiscalia. En una 
qüestió en què 12 persones es juguen passar-se 15, 20 o 25 anys 
a la presó, es pot ser tan inexacte i cometre tantes errades?

Sobre el paper, els acusats que han respost a la fiscalia han 
tingut uns grans aliats a l’hora d’anar desmuntant totes les 
acusacions.

També destaca la manca de memòria dels dirigents polítics 
de l’època en què van passar els fets. Ara, ningú recorda res, 
ni ha fet res!

I tot, com va dir Gerard Piqué al Bernabéu, per no dialogar i 
escoltar-se. yy
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“L’única violència va ser la policial”
MADRID

Els 12 acusats en el judici del 
procés han tingut cinc dies per des-
muntar el relat de la fiscalia i de-
nunciar que és un “judici polític”.

La vista va començar amb dos 
dies de qüestions prèvies. Tot i que 
el Tribunal va admetre que es po-
gués declarar en català amb una 
traducció paral·lela i no simultà-
nia, els acusats han optat per fer-
ho en castellà “per evitar confusi-
ons en les traduccions, facilitar que 
tothom ho entengui amb la seva 
pròpia veu i no allargar encara més 
les maratonianes sessions”.

Aquestes són algunes afirmaci-
ons que s’han pogut escoltar al TS:

Oriol Junqueras: “Votar no és 
cap delicte, impedir-ho per la força 
sí” o “Em considero un pres polític”.

Raül Romeva: “Ĺ única violèn-
cia la va exercir la policia durant 
l-O” i “No hi ha un sol tractat euro-
peu que prohibeixi explícitament 
el dret a l’autodeterminació”.

Joaquim Forn: “Vam apurar 
fins l‘últim moment la possibilitat 
de pactar i de buscar una solució 

política en espera dels resultats 
de les mediacions” o “Els mossos 
mai van rebre ordres polítiques 
de la Conselleria”. 

Jordi Turull: “La fiscalia com 
més parla, més en evidencia que-
da (després de declarar)” o “Mai 
m’hauria imaginat que la policia 
hauria desplegat aquella violència 
contra gent pacífica”.

Jordi Sànchez: “No hi ha de-
mocràcia sense llei, però no hi pot 
haver una llei que ofegui la demo-
cràcia“ o “És radicalment fals que 
el 20-S hi hagués cap intent d‘as-
salt. No hi va haver cap dany ni a 
l‘edifici ni risc per a la integritat de 
cap persona a la seu d’Economia“

Jordi Cuixart: “La meva prio-
ritat ja no és sortir de la presó, és 

denunciar la vulneració de drets i 
resoldre el conflicte”. En relació a 
Òmnium i l’ANC, “No cometem 
cap il·legalitat perquè cap tribunal 
ens interpel·la directament, no es 
declara l‘estat d‘excepció ni es pro-
hibeix el dret a manifestació”.

Carme Forcadell: “No vaig 
participar ni dirigir cap estra-
tègia, em vaig limitar a complir 

amb el càrrec de presidenta del 
Parlament”. 

Josep Rull: “El TC fa un ús 
sistemàtic per minimitzar l‘auto-
nomia de Catalunya“ o “El Govern 
no es va gastar ni un euro amb el 
referèndum. Les finances estaven 
controlades per l‘Estat”.

Dolors Bassa: “No es va publi-
car res al DOGC ni en cap organis-
me internacional de la proclama-
ció de la independència”. 

Meritxell Borràs: “No es va 
usar ni un euro per al referèndum 
ni al meu departament ni a cap al-
tre” o “L’1-O em va causar una dis-
juntiva entre el mandat del Parla-
ment i la possible suspensió del TC”.

Santi Vila: “Vaig  fer una 
“aproximació” amb interlocutors 
polítics, religiosos, empresarials i 
institucionals per evitar el despro-
pòsit i que això acabés malament” 
o “Després de la suspensió del TC 
l‘1-O “muta” i ja no el reconec com 
a “referèndum”.

Carles Mundó: “Estava con-
vençut que la convocatòria de l‘1-O 
no era cap delicte”. yy

Els 12 acusats el primer dia del judici. Foto ACN

Els acusats en el judici que es fa al TS pel procés desmunten els arguments de la fiscalia i no contesten a Vox
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Les xifres del judici del procés

Propera parada, el 16-M a Madrid

21F: Manifestació multitudinària

MADRID

El Tribunal, que està format 
per set magistrats -i presidit per 
Manuel Marchena- asseu al banc 

dels acusats 12 líders indepen-
dentistes per als quals se sol·li-
cita fins a 702 anys de presó. És 
la petició global que fa l‘acusa-

ció popular (exercida pel partit 
ultradretà Vox) pels delictes de 
rebel·lió, malversació i organit-
zació criminal. 

En el cas de la Fiscalia, les pe-
ticions de pena sumen 177 anys i 
l‘Advocacia de l‘Estat ho rebaixa 
fins als 119 en no veure-hi rebel-
lió sinó sedició. Nou dels dotze 
acusats estan empresonats des de 
fa mesos. Entre tots, acumulen 
més de 3.700 dies de reclusió. 

ACUSACIONS I DEFENSES

Dins de la Sala de Vistes hi ha 
vuit equips de defensa que con-
traresten els arguments de les tres 
acusacions. Per part de la Fiscalia 
hi són Consuelo Madrigal, Javier 

Zaragoza, Jaime Moreno i Fidel 
Cadena. L‘Advocacia de l‘Estat ha 
designat la cap de penal Rosa Ma-
ría Seone i Elena Sáenz. Seoane es 
va incorporar després que relle-
vessin Edmundo Bal, partidari de 
mantenir la mateixa acusació que 
la Fiscalia per rebel·lió i no rebai-
xar a sedició. 

Les defenses dels acusats es-
tan representades pels lletrats 
Andreu van den Eynde i Estefa-
nia Torrente (Romeva i Junque-
ras), Jordi Pina, Ana Bernaola, 
Francesc Homs i Míriam Com-
pany (Rull, Turull, Sànchez), 
Mariano Bergés (Bassa), Xavier 
Melero, Judit Gené i Francesc 
Homs (Forn i Borràs), Marina 
Roig, Benet Salellas i Àlex Solà 

(Cuixart), Olga Arderiu i Rai-
mon Tomàs (Forcadell), Josep 
Riba (Mundó) i Pau Molins i 
Juan Segarra (Vila).

ATENCIÓ MEDIÀTICA

S‘han acreditat més de 600 
periodistes per cobrir el judici 
més important que ha celebrat 
el Tribunal Suprem. Pertanyen a 
150 mitjans de comunicació, dels 
quals 50 són internacionals. 

L‘atenció mediàtica se centra 
tant a dins de l‘edifici com a fora, 
amb declaracions dels principals 
líders polítics catalans i la pre-
sència d‘una comitiva per acom-
panyar els presos també amb re-
presentació d‘ANC i Òmnium. yy

BARCELONA/MADRID

Les mobilitzacions han estat 
permanents des de la tardor del 
2017 –amb concentracions set-
manals- però s’han intensificat 
amb l’inici del judici al TS. Hi 
ha hagut tres dates clau: la mobi-
lització de Barcelona del 16-F, la 
vaga del 21-F i la manifestació a 
Madrid del proper 16-M.

BARCELONA 

L‘organització de la manifes-
tació en contra del judici de l‘1-O 
que va omplir el dissabte 16 de 
febrer la Gran Via de Barcelona, 
ha xifrat l‘assistència en mig mi-
lió de persones. Per la seva ban-
da, la Guàrdia Urbana ha consi-
derat que l‘acte ha comptat amb 

200.000 participants. La capçale-
ra de la manifestació, convocada 
per l‘ANC i Òmnium Cultural 
amb el suport dels partits sobira-
nistes, va sortir de la plaça d’Es-
panya a les cinc de la tarda cap 
a l‘escenari instal·lat a la plaça 
Universitat, des d‘on es van fer 
els parlaments. Els manifestants 
s‘han definit com “un mur contra 
la repressió” i han reclamat “Lli-
bertat, presos polítics”, tot defen-
sant que “l‘autodeterminació no 
és delicte”.

MADRID

El sobiranisme té ara posada 
la mirada en la manifestació del 
16 de març a Madrid. Així ho 
han expressat els portaveus de la 

campanya‚ “L‘autodeterminació 
no és un delicte”. “Vinguem d‘on 
vinguem, fem de Madrid la ciutat 
que assenyali la vergonya demo-
cràtica i la decadència del règim; 
hem de compartir i unir el com-
bat per la democràcia i els drets 
fonamentals perquè l‘autodeter-
minació no és delicte, és un dret”, 
ha arengat el periodista Martí 
Anglada. Durant els discursos del 
21-F, també amb representants 
sindicals, que han xifrat l‘assis-
tència al passeig de Gràcia en 
200.000 persones, s‘ha reivindi-
cat el dret de vaga “tantes vegades 
com calgui” per defensar drets i 
han carregat contra el judici de 
l‘1-O, que “persegueix castigar de 
forma exemplar” els dirigents in-
dependentistes processats. yy

CALELLA

Multitudinària participació a 
la manifestació a la vaga general 
decretada pel dijous 21 de febrer. 
La manifestació organitzada pel 
comitè de la vaga convocada per 
la Intersindical, ha aplegat més de 
400 persones a Calella, segons càl-
culs oficials. La comitiva ha mar-
xat des de plaça Catalunya fins a la 
plaça de l’Ajuntament, creuant tot 
el carrer Església. A mesura que 
avançava la manifestació, algunes 
botigues van abaixar la persiana.

Al capdavant, portant la pan-
carta amb el lema “Sense drets 
no hi ha llibertats”, s’hi han situ-
at els representants dels sindicats 
convocants -Intersindical i US-
TEC-STEs- i s’hi han posat també 

la diputada d’ERC Mònica Palacín 
i l’alcaldessa de Sant Pol de Mar. 
Unes files enrere, l’alcaldessa de 
Calella i membres dels partits lo-
cals del PDeCAT, ERC, la CUP, 
Calella en Comú i Podem; a més 
de representants de les entitats 
ANC-Calella per la Independèn-
cia, Òmnium Cultural i el CDR. 
Al seu costat, famílies senceres, 
grans i petits, participant d’una 
protesta que s’ha desenvolupat en 
un to festiu i cívic. 

Els sindicats relacionats 
amb el sector de l’ensenyament 
han estat dels més afectats per 
la pressió del Tribunal Cons-
titucional i del govern central. 
Mar Pijoan, representant d'US-
TEC-STEs, ha explicat el motiu 

pel qual es van afegir a la con-
vocatòria: “El principal motiu ha 
estat el retrocés que estem patint 
a les aules amb companys que 
han estat denunciats per parlar 
d’una cosa que ens obliga el cur-
rículum, que és l’actualitat”.  

Ferran Dotras, representant de 
la Intersindical-CSC, ha incidit en 
els motius laborals per convocar la 
vaga: “El principal motiu és labo-
ral. La classe treballadora està pa-
tint unes conseqüències de l’estafa 
que ha estat la crisi, que a més a 

més, a Catalunya s’ha vist agreuja-
da per una ofensiva de l’estat Espa-

nyol. Volem que els nostres drets 
es negocïin aquí i no a Madrid”. yy

El TS està presidit per Manuel Marchena. Foto ACN

La manifestació va recórrer diversos carrers del centre. Foto Joan Maria Arenaza

Concentració a Barcelona. Foto ACN

«Unes 400 persones s’han 
afegit a la manifestació 

que ha recorregut els 
carrers de Calella»
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El TSJC jutjarà a Mònica Palacín 

28-A: eleccions generals

PINEDA DE MAR

La Sala Civil i Penal del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha assumit i de-
signat un magistrat ponent i una 
sala d'admissió per la querella 
de la Fiscalia contra la regidora 
de Pineda de Mar i diputada al 
Parlament per ERC Mònica Pa-
lacín. La querella es va presentar 
contra ella, tres regidors més del 
PSC i el cap de la Policia Local 
del poble per haver, presump-
tament, pressionat i coaccionat 
hotels de la localitat perquè fes-
sin fora els policies antiavalots 
desplaçats a Catalunya l'1-O. La 
querella es va presentar al jutjat 
d'Arenys, que ara s'ha inhibit en 
favor del TSJC pel que fa a Pala-
cín, ja que és aforada.

ELS FETS

La jutgessa del Jutjat d'Ins-
trucció número 2 d'Arenys de 
Mar (Maresme) va admetre a trà-
mit l'abril passat una querella de la 
Fiscalia de Delictes d'Odi contra 

la primera tinenta d'alcalde i re-
gidora de Promoció Econòmica, 
Carme Aragonés; el segon tinent 
d'alcalde i regidor responsable 
d'Urbanisme, Jordi Masnou; la 
tercera tinenta d'alcalde i regido-
ra de Comunicació i Presidència, 
Sílvia Biosca; la regidora d'ERC 
Mònica Palacín i el cap de la Po-
licia Local, C.S.M., per delictes de 
coaccions i falsedat en document 
oficial per haver, suposadament, 
forçat els propietaris de dos hotels 
a fer fora dels seus establiments 

policies espanyols que van parti-
cipar en l'operatiu contra l'1-O.

Segons el fiscal Miguel Ángel 
Aguilar, els 500 policies allotjats 
al Checkin Pineda i al Checkin 
MontPalau tenien contractada 
l'estada fins al 5 d'octubre. El 2 
d'octubre va tenir lloc una mul-
titudinària manifestació davant 
dels hotels per condemnar l'ac-
tuació policial de l'1-O. Atesa la 
situació de tensió que es va viure, 
cap a les 21 hores, la primera i el 

segon tinents d'alcalde, la regi-
dora d'ERC i el cap de la Policia 
Local, de paisà però que es va 
identificar, van anar al Checkin 
MontPalau amb el ferm propò-
sit de comminar la direcció de la 
cadena hotelera, prevalent-se de 
l'autoritat que representaven, per 
aconseguir l'expulsió dels agents.

Van demanar parlar amb 
el director i van ‘exigir’ tancar 
l’hotel i desallotjar els policies.  
Aragonés i Masnou van reiterar 

la petició, segons informa el di-
rector, amb to desafiant i atemo-
ridor. La comitiva municipal va 
marxar de l'hotel i el gerent de la 
cadena, amb el "temor a possibles 
i creïbles represàlies", va redactar 
una carta on deia que "degut a 
una reunió mantinguda amb 
responsables de l'Ajuntament de 
Pineda" es veien "obligats" i "sota 
amenaça de tancar els hotels du-
rant cinc anys", a desallotjar el 
contingent policial el 3 d'octubre 
a les 4 de la tarda. Al final però, 
van marxar el dia que tocava. 

LA RESPOSTA

Mònica Palacín ha reaccio-
nat a l'anunci per part del TSJC 
d'assumir la querella contra 
ella i ha afirmat que "se segueix 
judicialitzant la política i cre-
ant un relat fals". A través d'un 
missatge a Twitter, Palacín ha 
assegurat que "s'estan obviant 
les amenaces dels qui els volen 
humiliats" però ha destacat que 
tenen "la força de la veritat". yy

MADRID

El president del Govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, ha anunciat 
la convocatòria d’eleccions gene-
rals el 28 d’abril. Seran després de 
la Setmana Santa i, per tant, bona 
part de la campanya coincidirà 
amb jornades festives. 

Ho ha fet després de convocar 
un Consell de Ministres extraor-
dinari on ha anunciat la decisió 
als membres del seu govern i els 
ha agraït la tasca d’aquests me-
sos. Posteriorment, el president 

espanyol va comunicar la data 
al rei Felip VI i el Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE) publicà el decret 
de dissolució de les Corts 54 dies 
abans de la data elegida. 

Sánchez ha atribuït la decisió 
al “bloqueig” de les forces de la 
dreta a les seves lleis al Congrés 
dels Diputats i a la caiguda d’uns 
“pressupostos socials” a mans 
del PP, Cs i també de les forces 
independentistes. 

En aquest sentit, ha reivindi-

cat l’aposta del seu executiu pel 
“diàleg dins de la llei” amb Cata-
lunya, i ha retret a les formacions 
de la dreta que no hagin actuat 
amb la “lleialtat” que ho va fer el 
PSOE durant el mandat de Rajoy. 
Segons Sánchez, ara és la societat 
qui ha de decidir si fa “passos en-
rere” o “avança”. 

Unes eleccions, aquestes, que 
es faran un mes abans de les mu-
nicipals i les europees previstes pel 
26 de maig i que coincideixen en el 
temps amb el judici del procés. yy

«La querella es va presentar 
contra ella, tres regidors 
més del PSC i el cap de la 
Policia Local del poble»

«Els fets van tenir lloc 
durant la manifestació 
davant dels hotels per 
condemnar l'actuació 

policial de l'1-O»

Pineda es va mobilitzar contra la presència policial. Foto Yoyo

Pedro Sánchez anunciant les eleccions anticipades. Foto ACN
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Cuidant als cuidadors
CALELLA

Calella ha celebrat l’acte de 
cloenda del Grup de Suport per 
a cuidadors que s’ha realitzat 
durant el 2018. Els Grups de Su-
port Emocional i Ajuda Mútua 
tenen per objectiu facilitar espais 
de trobada entre persones cui-
dadores de persones dependents 
que es troben en situació similar, 
perquè puguin compartir les se-
ves necessitats i preocupacions 
i també les seves vivències i els 
seus coneixements. Segons ex-
plica la regidora Margarita Valls: 
“Aquest curs es per donar suport 
als cuidadors no professionals de 
persones amb situació de depen-
dència. Aquests cuidadors tenen 
una pressió important degut a 
tota l’emoció que suposa tenir 
cura d’aquestes persones i l’Ajun-
tament el que fa és crear un grup 
de suport emocional a través 
d’una psicòloga que els ajuda a 
treballar aquestes emocions”.

Es pretén reduir l'impacte 
negatiu de la cura que, a vegades, 
poden experimentar els cuida-
dors i cuidadores no professio-
nals i millorar la qualitat de vida 
de les persones en situació de de-
pendència. Altres municipis que 
acullen aquests grups promoguts 
per la Diputació de Barcelona 

són: Palafolls, Tordera, Arenys 
de Mar, Canet i Mataró.

CICLE DE XERRADES PER A 
CUIDADORS

A banda del grup de suport 
organitzar per l’Ajuntament, el 
Centre d’Atenció Primària de 
Calella organitza un cicle de xer-
rades orientades als cuidadors.

La primera de les xerrades ha 
explicat les possibles complicaci-
ons geriàtriques que poden sor-
gir quan es té cura d’una persona 
gran a casa. La segona, aquest 5 
de març, s’ha dirigit a les dificul-
tats en l’alimentació. 

Anna Marín, treballadora so-
cial del CAP de Calella, ha expli-
cat “Aquestes xerrades van adre-
çades als cuidadors de persones 
amb dependència, que sovint no 
tenen una formació específica. 
Ens trobàvem amb cuidadors 

que necessitaven unes pautes per 
desenvolupar les cures del dia a 
dia, que els permetés que la seva 
feina fos més fàcil”. Cada xerra-
da del curs està enfocada a trac-
tar un aspecte diferent en el trac-
tament dels pacients. El curs es 
tancarà a principis de juliol, amb 
una xerrada sobre “Recursos de 
suport social”.

PROPERES SESSIONS:

19/03 – 16 h: Cuidar-se: Higiene 
postural i tècniques de relaxa-
ció. Sara Quintana, fisioterapeuta 
Hospital Sant Jaume de Calella.

2/04 – 16 h: Taller de cures bà-
siques: Administració de medi-
caments, higiene, prevenció de 
caigudes. Immaculada Amatllé i 
Diana Hurtado, infermeres ADI 
CAP Calella.

30/04 – 16 h: Cuidar-se: Fer trans-
ferències sense fer-nos mal a l’es-

quena. Quintana, fisioterapeuta 
Hospital Sant Jaume de Calella.

14/05 – 16 h: Taller de cura de 
la pell. Immaculada Amatllé i 
Diana Hurtado, infermeres ADI 
CAP Calella.

28/05 – 16 h: La pèrdua d’un és-
ser estimat; parlem-ne. Amparo 
Menéndez Villanueva, psicóloga 

general sanitària EAPS Fundació 
Hospital de Mataró.

11/06- 16 h: Deterioració cogniti-
va, detecció i maneig a casa.  Lo-
rena Grau, neuropsicòloga AVAH.

2/07- 16 h: Recursos de suport 
social. Anna Marín, treballado-
ra social CAP Calella i coordina-
dora Espai Cuidador. yy

«El curs pretén reduir 
l'impacte negatiu de 

la cura que, a vegades, 
poden experimentar els 

cuidadors i cuidadores no 
professionals»

«La primera de les 
xerrades ha explicat les 
possibles complicacions 
geriàtriques que poden 

sorgir quan es té cura 
d’una persona gran a casa»

Assistents a la primera de les xerrades del curs. Foto Joan Maria Arenaza
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ASPRONIS demana suport 
dels ajuntaments 

PALAFOLLS/MALGRAT/TORDERA

La Fundació ASPRONIS ha 
presentat a diferents municipis de 
la comarca del Maresme, com Pa-
lafolls, Malgrat de Mar o Tordera, 
un escrit en què demana el suport 
dels plens municipals en la recla-
mació de les entitats socials a les 
administracions catalana i central 
per la greu situació en què es tro-
ben les organitzacions i entitats 
dedicades a l’atenció i el suport a 
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual, discapacitat física, pa-
ràlisi cerebral/pluridiscapacitat o 
amb problemes de salut mental, 
així com les dedicades a l’atenció 
precoç. També s’ha fet als ajunta-
ments de Lloret de Mar i Blanes. 

Demanen la fi de la congelació 
i les retallades dels mòduls assis-
tencials (els diners que l’Admi-
nistració destina a l’atenció de les 
persones ateses en entitats), una si-
tuació que s’arrossega des de 2009 
i que compromet seriosament 
l’atenció dels col·lectius. 

Les organitzacions represen-
tants de persones amb discapacitat 
intel·lectual i de la resta de col·lec-
tius fa mesos que denuncien la si-
tuació que arrosseguen des de fa 10 
anys. Per això, de manera reiterada 
han reclamat un pla urgent de re-
cuperació que contempli una actu-
alització i increment de preus per 
aturar aquesta pèrdua continuada 
dels últims 10 anys, no compro-
metre més l’atenció a les persones 
i poder millorar les condicions sa-

larials dels professionals. Són més 
de 100.000 persones ateses, més de 
20.000 professionals i més de 400 
entitats afectades. Durant aquesta 
dècada, les entitats han hagut d’as-
sumir l’impacte de les retallades i la 
congelació, i també han hagut de fer 
front a un increment acumulat dels 
costos d’un 9,33%. Malgrat que el 
cost de la vida s’ha encarit significa-
tivament (amb un IPC acumulat del 
15,90% a Catalunya i un increment 
de 5 punts de l’IVA), els serveis a les 
persones s’han continuat prestant 
amb la menor afectació possible 
gràcies a l’esforç i el compromís de 
les entitats i els professionals. Fins 
ara la resposta del Govern de la 
Generalitat ha estat una negativa a 
acordar un pla de recuperació.

La Fundació ASPRONIS atén 
més de 400 persones amb disca-
pacitat intel·lectual i les seves fa-
mílies, d’altres col·lectius en risc 
d’exclusió, i més de 1.200 infants 
de mitjana anualment en atenció 
precoç a la comarca de la Selva i els 
municipis del nord del Maresme. 
Té una plantilla de 335 treballa-
dors/es, de les quals més d’un terç 
té discapacitat intel·lectual. 

AFECTACIÓ DE LA PUJADA 
DEL SMI

El SMI a aplicar al 2019 és 
molt superior als anteriors: su-

posa un increment del 22% que 
s’ha produït sense cap marge de 
planificació per a les entitats i que 
no ha vingut acompanyat de cap 
mesura de suport per part de l’Ad-
ministració. Se sumen a tot això, 
i a més a més, les retallades i l’eli-
minació d’ajuts per a la creació de 
llocs de treball i l’endarreriment 
en els pagaments de finançament 
públic, situació que perjudica se-
riosament des de fa anys la viabili-
tat financera de les entitats. 

Els efectes d’aquest increment 
són especialment crítics a Ca-
talunya, ja que ha estat pionera 
respecte a l’Estat en la inserció so-
ciolaboral de les persones amb dis-
capacitat amb especials dificultats, 
i la col·laboració pública i privada 
ha permès tenir un model més 
obert i inclusiu, que ha generat 
milers de llocs de treball i ha pro-
mogut la inserció social i el desen-
volupament d’aquestes persones. 

El sector reclama a les admi-
nistracions un increment del fi-
nançament fins al 75% de l’SMI 
d’ajut, almenys fins que hi hagi un 
nou model de finançament que 
garanteixi el dret al treball de les 
persones amb discapacitat amb es-
pecials dificultats (es tracta d’apro-
ximadament 28 milions d’euros en 
el pressupost anual). yy

«Aspronis reclama un pla 
urgent de recuperació per 

aturar aquesta pèrdua 
continuada dels últims 

10 anys»

«El SMI al 2019 suposa 
un increment del 22% 
que s’ha produït sense 

cap planificació per a les 
entitats»

Registre de la petició a l'Ajuntament de Malgrat. Foto Yoyo

Reivindicacions a l'Ajuntament de Tordera. Foto Aspronis

BREUS

Xocolatada solidària

Captadors de contaminació

Copes, música i concert

La jornada va comptar amb diferents actuacions musicals. Foto Yoyo

Els concerts es realitzen un diumenge de cada mes. Foto Yoyo

Els filtres permetran saber quina és la qualitat de l'aire a Malgrat. Foto Aj. Malgrat

Amb motiu del Dia del Càn-
cer infantil, Santa Susanna va 
organitzar una xocolatada so-
lidària per a la investigació del 
càncer infantil al Parc del Co-
lomer. Durant tota una tarda, a 
banda de la xocolatada, es van 

realitzar diverses actuacions 
musicals i animacions infan-
tils. En total es van recaptar 
1.020 euros, que es lliuraran 
al laboratori d’investigació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. yy

La Diputació de Barcelona, a 
petició de l'Ajuntament de Mal-
grat de Mar, ha instal·lat 26 cap-
tadors per conèixer el nivell de 
contaminació derivada del tràn-
sit en punts concrets del poble. 
Aquests captadors de diòxid de 
nitrogen s'han col·locat en dife-
rents zones sensibles, com ara els 
carrers propers a les escoles o les 

vies amb més trànsit com l'N-II 
o l'avinguda Costa Brava. Els 
captadors estaran col·locats en 
aquests punts durant 3 setmanes. 
Després la Diputació de Barce-
lona enviarà els filtres, que han 
fet les captacions a un laboratori 
d'Anglaterra que analitzarà els 
resultats i sabem quina és la qua-
litat de l'aire al municipi. yy

Torna una nova edició del cicle 
musical ‘Copes, música i con-
certs’ a Can Comas, a càrrec 
dels alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Música 
de Pineda de Mar. Les properes 
sessions seran el 24 de març, 14 

d’abril, 19 de maig i 14 de juny. 
Les tres primeres seran a les 12 
h, i l’última a les 22 h. L’últim 
dia també se celebrarà una ac-
tuació dels combos de l’escola, 
a les 19 h. Un acte que ja forma 
part de l'agenda pinedenca. yy
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CALELLA / PINEDA

La gran rua de Carnaval de 
l’Alt Maresme, que desfila pels 
carrers de Pineda de Mar i Ca-
lella, arriba aquest any a la 20a 
edició comptant amb una tren-
tena de comparses participants. 
En l’edició d’enguany, a banda 
de grups i comparses de Calella 
i Pineda, també vindran de po-
blacions com Mataró, Dosrius, 
Vilassar de Mar, Lloret i Blanes, 
entre d’altres.

El recorregut de la rua s’inici-
arà el dissabte 9 de març a les 7 de 
la tarda a l’avinguda Mediterrani, 
continuant per l’avinguda Hispa-

nitat de Pineda de Mar seguint 
pel carrer de l'Església de Calella 
fins a l’alçada del carrer Indústria, 
on girarà i s’acabarà al mateix 
carrer Indústria amb cantonada 
carrer Narcís de Monturiol. 

En total, hi haurà 3 catego-
ries diferenciades: grup A, grup 
B i carrosses. Ja fa uns anys que 
l’organització va introduir la se-
paració entre carrossa i compar-

sa. Es repartiran un total de 20 
premis en la categoria de més de 
21 participants i 5 premis en la 
categoria de menys de 20 parti-
cipants. Per a les carrosses tam-
bé es donaran 5 premis. El gran 
premi és de 2.500 euros per a la 
millor comparsa. El lliurament 
de guardons es farà a la Sala Po-
livalent de la Fàbrica Llobet Guri 
on, posteriorment, hi haurà una 
festa final amb un dj. Un any 
més, la gresca està assegurada. yy

PALAFOLLS

Palafolls tancarà la celebració 
del Carnestoltes amb l’organit-
zació de la rua que tindrà lloc el 
diumenge 10 de març. La parti-
cipació està oberta a tot tipus de 
grups provinents tant de Palafolls 
com de les rodalies. Es premiaran 
10 carrosses i comparses amb 100 
euros cadascuna, amb l’objectiu 
d’ajudar econòmicament en les 
despeses que comporta la prepa-
ració dels elements i disfresses.

La gran novetat d’enguany 
és que hi haurà una gratificació 
de 500 euros per aquella carrosa 
que es consideri la millor entre 
totes les participants. Es tindrà 
en compta entre d’altres, l’espec-
tacularitat de la carrossa, l’ambi-
ent que faci la música i els balls 
de les comparses. 

La rua passarà pels carrers del 
centre del municipi i, per segon 
any consecutiu se celebrarà a les 
12 del migdia. Tot i ser l’última 
rua del Maresme, Palafolls ja va 
escalfar motors amb la celebració 
de les rues de les escoles. Durant 
una setmana, els alumnes de les 
escoles Mas Prats, Ferreries i la 
Llar d’Infants van haver de seguir 
unes instruccions donades pel 
Rei Carnestoltes per celebrar el 

carnaval on, entre d’altres, havi-
en d’anar a classe amb pijama, la 
cara pintada o amb el cap guarnit, 
culminant l’últim dia, amb la re-
alització de la rua. yy

Carnaval de l’Alt Maresme

500 euros a la millor carrossa

«El recorregut de la rua 
s’iniciarà el dissabte 9 de 
març a les 7 de la tarda a 
l’avinguda Mediterrani»

«La gran novetat és el 
premi de 500 euros a 
la millor comparsa o 

carrossa» «La rua es celebrarà el 
10 de març a les 12 del 
migdia pels carrers del 

centre»

«Hi haurà un premi de 
2.500 euros per a la millor 

comparsa»

Rua de l'Alt Maresme 2018. Foto Joan Maria Arenaza

Rua escolar a Palafolls. Foto Yoyo

BREUS CARNAVAL

Rua i festa a Tordera

Carnestoltes familiar

Rua i escudellada popular

Una de les comparses de Tordera. Foto Yoyo

Detall d'una carrossa de Pineda de Mar. Foto Yoyo

Ambient familiar a Santa Susanna. Foto Yoyo

L’Ajuntament de Tordera va de-
cidir repetir la fórmula de l’any 
passat de celebració del Carnes-
toltes organitzant un gran final 
de festa després de la tradicio-
nal rua de carrosses i compar-
ses. La rua, que sortia des de 

l’avinguda dels Països Catalans, 
va acabar a la pista de l’Amistat, 
on es va organitzar una gran xo-
colatada per a tots els assistents 
i on el grup torderenc Free-Kiss 
va amenitzar la vetllada. yy

Santa Susanna va organitzar una 
gran festa a la rambla dels Països 
Catalans en comptes de la tradici-
onal rua. La jornada va comptar 
amb una passejada dels Gegan-
ters i Grallers de l’Esbart Dan-
saire de Santa Susanna, des de 

Can Purrà fins a la Rambla. Allà, 
a banda de les actuacions infan-
tils i de les ballades tradicionals, 
també es va realitzar una rifa de 
productes cedits per les parades 
del mercat així com la 19a mostra 
i degustació de truites. yy

A banda de participar en la gran 
rua de l’Alt Maresme, Pineda de 
Mar va organitzar dues rues; una 
d’infantil, que va comptar amb uns 
300 participants i l’altra on s’hi van 
inscriure unes 19 comparses. A 

més a més, un cop acabada la rua, 
es va organitzar la 33a Escudella-
da Popular, una de les activitats 
més tradicionals del Carnestoltes 
a Pineda, que va servir un gran 
nombre de plats d’escudella. yy
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PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha tornat a 
acollir el Cicle de Passejades per 

a la Gent Gran. Es tracta d’una 
iniciativa impulsada per la Di-
putació de Barcelona en la que 

hi participen 70 municipis de la 
província. És una activitat enfo-
cada a persones que superen els 
60 anys i que estiguin habitua-
des a realitzar activitat física de 
manera regular. En aquest cicle 
els municipis s’agrupen en grups 
de 4 i cada dia un d’ells exerceix 
d’amfitrió per la resta de partici-
pants, dissenyant un itinerari per 
donar a conèixer els espais natu-
rals i culturals de cada territori.

A aquesta cita hi van parti-
cipar més de 150 persones pro-
vinents dels municipis de Cen-
telles, la Llagosta i Torrelles de 
Llobregat. La jornada es va iniciar 
a les 9.30 quan els diferents parti-

cipants van arribar a Can Marquès 
amb autobusos des dels diferents 
municipis. Seguidament es van 
traslladar al restaurant Can Pallo-
fa on van poder esmorzar. Al vol-
tant de les 10 va iniciar-se la ruta a 
peu en direcció a Sant Pere de Riu 
a través de pistes forestals. El re-
corregut, de més de 5 quilòmetres, 
està emmarcat en el Parc Natural 
del Montnegre i del Corredor. Es 
tracta d’un itinerari circular amb 
pendents moderats que neix a l’al-
çada de Can Marquès, al passeig 
d’Hortsavinyà i que finalitza a 
l’Església de Sant Pere de Riu.

Durant tot el recorregut els 
participants van poder conèi-
xer més de la flora i fauna de 
l’itinerari, així com els costums 
i usos que havien tingut tradi-
cionalment aquests recursos de 

la zona. Al voltant de la 1 de la 
tarda es va arribar a l’església de 
Sant Pere de Riu, on els partici-
pants van poder fer uns estira-
ments en grup i a continuació es 
va fer una visita guiada a l’edifici. 
Seguidament, es va tenir temps 
per dinar i cap a les 15.30 els 
participants es van acomiadar.

Centelles va acollir el passat 
28 de novembre la primera fita 
d’aquestes passejades. Ara ho ha 
fet Pineda de Mar. Les properes 
parades seran en els municipis de 
la Llagosta (13 de març) i Torrelles 
de Llobregat (10 d’abril). yy

PALAFOLLS

La Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Palafolls van 
organitzar una xerrada sobre el 
canvi escolar que pateixen els 
adolescents. La xerrada “El viat-
ge de primària a secundària” fa 
reflexionar sobre la importància 
de l’entorn familiar en l’educació 
i en la formació acadèmica.

Toni Argent, professor de se-
cundària a la Garriga ha estat 
l’encarregat de l’activitat. Argent 
ha explicat quins són alguns dels 
aspectes que influeixen en el can-

vi de primària a secundària: “Hi 
ha molts aspectes que influei-
xen en el canvi d’etapa, i és molt 
important que els pares i mares 
siguin conscients d’aquests as-
pectes. Estem parlant del canvi 
d’edifici, de l’entrada en l’ado-
lescència, del canvi en els hàbits 
d’estudi, del valor de l’esforç...  Hi 
ha molts aspectes que es barregen 
i, de vegades, el gran problema és 
la no adaptació d’alguns alumnes 
a aquesta nova etapa”.

Argent creu que un dels pro-
blemes que tenen els adolescents 
a secundària són les poques 
alternatives que tenen a l’ho-
ra d’escollir que volen fer en el 
futur. “Jo crec que fan falta so-
lucions alternatives per aquells 
alumnes que per les seves difi-

cultats d’aprenentatge o potser 
perquè no tenen ganes, no volen 
continuar estudiant. Falten so-
lucions i alternatives per aquest 
tipus d’alumnes, perquè molts 
cops ens centrem en aquells es-
tudiants que van bé o els que 
volen fer batxillerat, però tam-
bé hem de tenir en compte els 
que volen fer un cicle o un altre 
tipus de formació. Hi ha molts 
ensenyaments i estudis i en cap 
cas s’ha d’obligar a anar a la fa-
cultat. El més important és que 
aquell alumne faci una cosa que 
gaudeixi i li agradi”.

L’activitat es complementa 
amb una sèrie de xerrades orga-
nitzades per la Diputació de Bar-

celona en diferents municipis per 
tal d’ajudar als pares amb fills en 
l’etapa adolescent. yy

2n Cicle de Passejades per a la Gent Gran

El canvi de primària a secundària

«L’entrada a l’adolescència 
és un dels aspectes 

que influeix en el canvi 
d’etapa»

«Falten solucions i 
alternatives per als 

alumnes que no volen 
seguir estudiant»

«La propera cita serà a la 
Llagosta el 13 de març»

«Durant tot el recorregut 
els participants van poder 
conèixer més de la flora i 

fauna de l’itinerari»

La següent passejada serà el proper 13 de març. Foto Aj. Pineda

La xerrada va anar a càrrec del professor Toni Argent. Foto Yoyo
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The Sey Sisters presentaran el nou disc el 23 de març. Foto The Sey Sisters

La xerrada anava adreçada tant al sector públic com privat. Foto Joan Maria Arenaza

El concert comptarà amb sistema per a persones amb problemes auditius. Foto Apache

Mercè Arànega és la protagonista de l'obra 'Shirley Valentine'. Foto Teatre Goya

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha posat en 
marxa la nova programació d’es-
pectacles a l’Auditori per al primer 
semestre de 2019. Com en les dar-
reres temporades s’han programat 
obres teatrals per al públic adult i 
familiar. La programació es com-
pleta amb espectacles de dansa, 
música i sessions de cinema.

De la programació teatral, 
destaca ELI, amb l’actor pinedenc 
Jaume Casals juntament amb Pep 
Anton, o els muntatges Shirley Va-
lentine, amb Mercè Arànega o Les 
coses excepcionals, amb Pau Roca. 
Per al públic infantil s’ha programat 
Kàtia, de la companyia Teatre Nu o 
El petit Dalí i el camí cap els somnis.

De l’agenda musical destaquen 
els espectacles Rise amb les sorpre-
nents veus negres de The Sey Sis-
ters, la música de cambra de REC 
4, el flamenc de Las Migas o el con-
cert de sardanes de la Cobla Jove-
nívola de Sabadell. La dansa també 
té un espai en la programació amb 
l’espectacle Som i Serem, de l’Esbart 
Dansaire de Rubí.

Pel que fa al cinema, es projec-
taran a l’Auditori títols recents com 
l’aclamada Bohemian Rhapsody, en-
tre altres títols per al públic infantil.

La programació també con-
templa una jornada de l’Auditori 
al carrer amb el Sant Joan Líric, 
recital d’àries d’òpera i cançó itali-
ana amb el tenor Òscar Marín i el 
pianista Kevin McCutcheon. Per 
últim, la programació reserva una 
data per donar veu als nous talents 
de Pineda amb la Mostra Jove de 
Talent Pinedenc.

XVII EDICIÓ DE LA MOSTRA I 
VI FESTIVAL CINEMART

Enguany la Mostra Nacional 
de Teatre Amateur de Catalunya 
a Pineda de Mar celebra la seva 
17a edició, tercera on l’Auditori es 

convertirà en un espai escènic re-
ferent del certamen, que durant el 
dies 26, 27 i 28 d’abril omplirà di-
ferents espais de Pineda del millor 
teatre amateur.

Entrat l’estiu, de l’1 al 6 de juliol, 
se celebrarà el VI Festival Interna-
cional de Curtmetratges Cinemart 
de Pineda de Mar amb l’Auditori 
com a sala de projeccions princi-
pals dels curts seleccionats.

CARNET AMICS DE L’AUDITORI

Acostar els ciutadans a la cul-
tura és un dels objectius dels res-
ponsables del programa. Per fer-ho 
més senzill, posen a l’abast de tot-
hom el carnet Amics de l’Auditori. 
Aquest carnet ofereix un 20% de 
descompte en el preu de les entra-
des dels espectacles programats, a 
més d’oferir informació puntual als 
seus subscriptors sobre la mateixa 
programació. El carnet és de franc 
i es pot demanar a Can Comas – 
Plaça Catalunya 3.

BALANÇ POSITIU DE LA 
TEMPORADA 2018

La temporada d’espectacles 
2018 es va tancar el passat 23 de 
desembre amb el Concert de Na-
dal a càrrec del Quartet Mèlt, amb 
entrades exhaurides. 4.200 es-
pectadors han assistit a l’Auditori 
durant els 2018 per gaudir dels 27 

espectacles organitzats exhaurint 
les localitats disponibles en nom-
broses ocasions.

Des del consistori es fa un ba-
lanç positiu de la temporada; no 
només per l’èxit d’espectadors, sinó 
també per la qualitat de la progra-
mació. Ha permès a l’espectador 
local gaudir d’obres de primer or-
dre a un preu assequible i sense ne-
cessitat de desplaçar-se.

PROGRAMACIÓ

-9/03. 22h: Teatre. ELI
-23/03. 22h: Música. Rise, The Sey 
Sisters
-30/03. 19h: Música. Concert de 
sardanes, Cobla Jovenívola de Sa-
badell
-7/04. 18h: Cinema. Hotel Transil-
vania 3, unes vacances monstruoses
-14/04. 18h: Teatre. Les coses ex-
cepcionals
-5/05. 18h: Cinema. El regne dels 
Elfs
-12/05. 18h: Música. REC4
-19/05. 18h: Dansa. Som i serem, 
Esbart Dansaire de Rubí
-25/05. 22h: Teatre. Shirley Valentine
-2/06. 18h: Espectacle familiar. El 
petit Dalí i el camí cap els somnis
-8/06. 22h: Música. Las migas
-9/06. 18h: Cinema. Bohemian 
Rhapsody
-24/06. 19h: Música. Sant Joan 
líric, recital d’àries d’òpera i 
cançó italiana. yy

SANTA SUSANNA

El pròxim 23 de març, el Pa-
velló d’Esports de Santa Susanna 
serà l’escenari del concert de ce-
lebració dels 40 anys de carrera 
musical del grup de rock Apac-
he. El grup de Jaén ha triat Santa 
Susanna perquè hi té un lligam 
molt especial des de fa dues dè-
cades. De fet, amb el concert, 
Apache vol celebrar els 40 anys 
de carrera musical, els 4.000 
concerts i els 20 anys consecu-
tius tocant a Santa Susanna.

El concer, sota el títol de The 
Symphony’s Rock, serà únic i 
irrepetible per diversos motius. 
La banda interpretarà els grans 

èxits de la historia del rock uni-
versal acompanyada de l’Or-
questra Simfònica de la Univer-
sitat de Barcelona, i amb la col-
laboració de Miguel Ángel Ruiz 
(tenor) i de Mar Blanco (sopra-
no). També per primera vegada 
se sonoritzarà l’espectacle amb 
un sistema nou i s’utilitzarà una 
plataforma destinada a persones 
amb deficiència auditiva perquè 
puguin seguir el concert a través 
de vibracions. yy

CALELLA

El certificat Biosphere és una 
proposta del Consorci de Promoció 
Turística Costa de Barcelona Ma-
resme que es gestiona a través de la 
Diputació de Barcelona i que garan-
teix la sostenibilitat del turisme.

Calella ha acollit una reunió 
informativa oberta tant al sector 
públic com privat, on Victòria 
Silberstein va explicar els objec-
tius del certificat. La sostenibili-
tat que es busca és molt àmplia, 
“en primer lloc econòmica per 
poder assegurar la viabilitat de 
l‘empresa, però també, qualitat 
en els serveis i millorar la relació 
amb l’entorn, entre d’altres”.

Les empreses i institucions que 
aconsegueixen el certificat gaudei-
xen de diversos beneficis, com ara 
“millorar la relació amb l’entorn, 
descomptes en segells i marques, 
accions promocionals conjuntes i 
programes d’actuacions”.

L’any passat es van atorgar a 
les comarques de Barcelona 292 
certificats. Enguany s’espera ar-
ribar als 375, una bona part al 
Maresme. yy

Nova programació de 
l’Auditori 

Certificat Biosphere

Apache, 40 anys

«L’any passat es van 
atorgar a les comarques de 
Barcelona 292 certificats»

«Fa 20 anys que Apache 
celebra un concert a l’estiu 

a Santa Susanna»
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Aquesta manca d'efectius no és un cas únic del parc de Pineda. Foto J.M.Arenaza

El conseller d'Interior, Miquel Buch, es va reunir al Consell Comarcal del Maresme. Foto CCM

PINEDA DE MAR

El Parc de Bombers de Pine-
da de Mar només compta amb 4 
efectius per cobrir 10 poblacions. 
Aquest només és un dels exemples 
que dia rere dia es viu el cos de 
Bombers arreu de Catalunya amb 
les mancances  personals i materials.

Jaume Martí, caporal del 
Parc de Bombers de Pineda, ha 
explicat que sovint han neces-
sitat el reforç d’un bomber per 
poder obrir el parc: “Molt sovint 
necessitem l’ajuda d’un bomber 
de Santa Coloma de Gramanet, 
que ha de tancar el parc perquè 
nosaltres puguem obrir, perquè 
no arribem al mínim”.

El parc de Pineda cobreix 10 
municipis i una part del Montne-
gre. Martí demana la col·laboració 
dels ajuntaments “per pressionar 
la Generalitat que ha de solucio-
nar el greu problema que patim”.

Fa uns dies, el conseller d’In-
terior Miquel Buch anunciava un 
notable increment del pressupost 
dedicat als Bombers per aquest 
2019. De moment, però, els pres-
supostos de la Generalitat no han 
estat aprovats. yy

MARESME

Les alcaldesses i alcaldes del 
Maresme van mantenir una reu-
nió amb el conseller Miquel Buch 
i la cúpula del Departament d'In-
terior de la Generalitat, on es va 
posar sobre la taula la preocupa-
ció dels municipis per la creixent 
sensació d'inseguretat ciutadana i 
es van abordar diferents alternati-
ves de col·laboració interadminis-
trativa per fer-hi front.

El conseller d'Interior va ma-
nifestar que a partir del mes de 
juny s'incorporaran 500 nous 
agents al cos de Mossos d'Esqua-
dra, la distribució dels quals enca-
ra s'està estudiant, però es priorit-
zaran les zones més conflictives. 
Buch també va informar que s'ha 
incrementat un 5% el nombre de 
detencions a la comarca durant 
2018 i que dels 30 municipis del 
Maresme, 3 es troben per sobre 
de la mitjana de Catalunya quant 
a fets delictius i 9 per sobre de la 
mitjana comarcal. 

El conseller va reconèixer que 
la manca d'efectius policials no es 
pot solucionar d'un dia per l'altre 
i va anunciar que en els propers 2 
anys hi haurà 1.500 noves places de 
Mossos d'Esquadra. La incorpora-
ció dels nous agents permetrà dis-
posar d'una plantilla al 100%. Tot 
i això, el conseller va dir que cal 
fer un pas endavant i cercar noves 
fórmules que ajudin a millorar la 
seguretat en els municipis.

En aquest sentit, va aplaudir la 

iniciativa del municipi de Premià 
de Dalt, on s'està duent a terme 
una prova pilot de col·laboració 
puntual de professionals de la 
seguretat privada per fer patru-
llatges al carrer de forma comple-
mentària i subordinada als cossos 
policials (els anomenats "serenos 
del segle XXI"). 

D'altra banda per solucionar 
el daltabaix que per a molts mu-
nicipis representa l'entrada en 
vigor del reial decret que permet 

la prejubilació dels policies locals 
a partir dels 59 anys, el conseller 
va dir que des del Departament 
s'està treballant en fórmules que 
permetin facilitar la selecció de 
nous agents interins. El Maresme 
serà prova pilot en la implanta-
ció d'aquest sistema. El Consell 
Comarcal del Maresme, amb ex-
periència en la creació de borses 
comarcals de personal per faci-
litar als ajuntaments la contrac-
tació urgent de personal, ja està 
treballant amb el Departament 

per establir el sistema que permeti 
als municipis cobrir d'una manera 
ràpida i eficaç les seves necessitats. 

TASQUES DE VÍDEO 
VIGILÀNCIA

Els municipis que no tenen 
cos propi de Policia Local es tro-
baven fins ara limitats també a 
l'hora d'implantar càmeres de vi-
deo vigilància perquè no hi havia 
ningú que es pogués fer càrrec 
del sistema. El Departament d'In-
terior, però, ha habilitat ara els 
Mossos d'Esquadra perquè siguin 
dipositaris de les imatges de les 
càmeres que vulguin instal·lar els 
ajuntaments de pobles petits.

Els municipis més petits, dis-
seminats i allunyats dels grans nu-
clis de població són sovint objec-
tiu dels lladres que assalten cases 
per la facilitat que tenen de fugir 
i per una manca generalitzada de 
seguretat, ja que són municipis 
que, en molts casos, no tenen cos 
propi de Policia Local. yy

Sota mínims

Nova borsa de Policies Locals

«A partir del mes de juny 
s'incorporaran 500 nous 
agents al cos de Mossos 

d'Esquadra»

«Els municipis sense P. L. 
podran instal·lar càmeres 

de videovigilància »

«El Parc de Pineda cobreix 
10 municipis i una part del 

Montnegre»
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CATALUNYA

El Síndic de Greuges de Ca-
talunya ha rebut durant l’any 
2018 un total de 10.495 queixes 
procedents de 14.000 persones, 
atès que algunes són col·lectives. 
És la xifra més elevada després 
de l’any 2015. També ha atès 
9.987 consultes i ha iniciat 264 
actuacions d’ofici.

S’han fet 136 desplaçaments a 
106 municipis i, en global, s’han 
tramitat 26.000 expedients. El 
síndic Rafael Ribó ha destacat 
aquestes dades al president del 
Parlament, Roger Torrent, a qui 

ha lliurat l’Informe al Parlament 
2018, l’últim del mandat pel qual 
va ser escollit l’any 2010. 

Durant l’audiència mantin-
guda amb el president del Parla-
ment, Ribó ha expressat la seva 
preocupació per la inestabilitat 
política que s’ha viscut a Catalu-
nya durant l’any 2018, agreujada 
per la introducció de mesures 

obstaculitzadores i intervencio-
nistes que n’han dificultat la go-
vernabilitat. En aquest sentit, ha 
alertat que el principal damnifi-
cat sempre acaba sent el més vul-
nerable, que és qui més protecció 
de l’Administració requereix.

Les dades de 2018 presenten 
un increment en el nombre d’in-
tervencions de dos àmbits par-
ticularment rellevants. Un és el 
d’Administració pública, en con-
cret de Participació Ciutadana, 
atès que moltes persones consi-
deren que s’han vulnerat els seus 
drets civils i polítics, com ara el 

dret de manifestació o de llibertat 
d’expressió, el dret a ser represen-
tades per les persones a qui han 
votat o la neutralitat de l’ús d’es-
pais públics, entre d’altres.

Ara bé, l’increment més sig-
nificatiu d’aquest any s’ha produït 
en l’àmbit de les polítiques socials. 
I de manera encara més concreta, 
s’han pogut constatar les dificul-
tats amb què s’han trobat les per-
sones en risc d’exclusió social. Mai 
com fins ara el Síndic havia rebut 
tantes queixes en què una mateixa 
persona aglutinés tal quantitat de 
problemes d’índole diversa.

Són freqüents els casos en què 
a partir de la denegació o no-re-
solució sobre la renda garantida 
de ciutadania s’entra en una roda 
que deriva en situacions greus de 
pobresa energètica i fins i tot de 
desnonaments. 

El síndic Rafael Ribó ha agra-
ït la bona predisposició i actitud 
col·laboradora de les administra-

cions durant tot el mandat i ha 
demanat a totes les institucions 
catalanes que estableixin com a 
reptes prioritaris per al futur la 
lluita contra la desigualtat social 
i econòmica, la consideració de 
l’habitatge com a dret fonamental 
i no només com a objecte econò-
mic, i la igualtat d’oportunitats en 
l’educació.

ACTUACIONS AL MARESME

Pel que fa a la comarca del Ma-
resme, hi ha hagut 534 queixes i 
490 consultes que fan un total de 
1.024. Tenint en compte les dife-
rents matèries, les actuacions es 
divideixen per polítiques socials 
(329), Administració pública i tri-
buts (224), polítiques territorials 
(181), consum (194), seguretat ciu-
tadana i justícia (43), cultura i llen-
gua (3), i altres consultes (50). yy

CATALUNYA

El nou Pla de Màrqueting tu-
rístic de Catalunya 2018-2022 vol 
convertir aquest territori en un 
dels tres principals destins de la 
Mediterrània. Així ho va anun-
ciar el director de l'Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), David 
Font, en la presentació del nou 
document que pretén augmentar 
un 9% els visitants que arriben a 
Catalunya durant la temporada 
baixa i un 11% els que s'allotgen 
en destinacions d'interior.

El treball, elaborat de forma 
conjunta amb agents turístics, 
patronats i sector privat, preveu 
assolir els 21 milions de viatgers 
internacionals i incrementar la 
despesa mitjana per turista, que 
actualment és de 187 euros per 
persona. 

El nou Pla fixa els objectius 
pels propers quatre anys i neix 
amb la voluntat de convertir 
Catalunya en una de les millors 
destinacions on viatjar. "Volem 
anar més enllà de l'atractiu que 
té la nostra climatologia i oferir 
experiències i coneixement per 
esdevenir una de les tres princi-
pals destinacions de l'arc medi-
terrani", ha apuntat David Font, 
que ha insistit en posar en valor 
el patrimoni natural, cultural i 
gastronòmic del territori. "Te-
nim elements molt singulars", 
ha afirmat.

En aquest sentit, ha conside-
rat bàsic estirar les temporades 
d'estiu -juny, juliol, agost i se-
tembre- que és quan arriben a 
Catalunya la major part dels tu-
ristes, el 47% del total, i "deses-
tacionalitzar el fenomen". Alhora 
ha destacat la necessitat de "dis-
tribuir els visitants per arreu del 
territori apostant per les destina-
cions d'interior". Font ha afirmat 
que actualment el 90% dels viat-
gers que arriben a Catalunya es 
concentren a les zones de costa.

Per assolir aquests objectius el 
treball planteja una vintena d'ini-
ciatives com els nous productes 
anomenats 4D, que contribueixin 
a la desconcentració, desestaci-
onalització, diversificació i aug-
ment de la despesa; oferir més 
experiències fora de la temporada 
alta o generar una comunicació 
integrada de màrqueting per no 
dispersar esforços. 

Alhora planteja desenvolupar 
una estratègia de màrqueting 
digital, treballant intensament 
amb el web i les xarxes socials; 
aprofitar al màxim l'actiu que 
són els Centres de Promoció Tu-
rística de Catalunya, implemen-
tar el nou sistema de marques; 
redefinir els serveis que ofereix 
l'ACT al sector privat i enfortir 
les relacions amb els patronats 
de turisme de les diputacions i de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Entre aquestes propostes 
destaca la creació de la marca 
Grand Tour de Catalunya (GTC), 
un itinerari per descobrir Cata-
lunya en un període d'entre 5 i 
15 dies amb serveis d'alta quali-
tat i una atenció personalitzada. 
"Garantirà amb un parell o tres 
de rutes que un visitant pugui 
conèixer Catalunya en el seu 
conjunt amb un viatge de llarg 

recorregut", detalla Font. 

El document s'ha donat a 
conèixer a Sant Cugat del Vallès 
i l'acte ha comptat amb la pre-
sencia d'una vuitantena de pro-
fessionals d'empreses de les co-
marques del Vallès Occidental, 
Baix Llobregat, Maresme, Vallès 
Oriental, Garraf i AltPenedès. yy

«Les queixes a 
l’administració pública i les 

polítiques socials són les 
que han augmentat més»

«Una de les propostes és la 
creació del Grand Tour de 
Catalunya, un itinerari per 

descobrir el terrirori»
«El document pretén 

augmentar un 9% 
els visitants durant la 
temporada baixa, i un 

11% els que s'allotgen en 
destinacions d'interior»

«A la comarca del Maresme 
hi ha hagut un total de 

1.024 queixes i consultes»

Rafael Ribó presentant la memòria 2018 al Parlament. Foto ACN

David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme. Foto ACN

Balanç 2018 del Síndic de Greuges

Nou pla de Màrqueting Turístic

MUNICIPI QUEIXES CONSULTES TOTAL

CALELLA 21 18 39

MALGRAT DE MAR 20 18 38

PALAFOLLS 8 8 16

PINEDA DE MAR 34 36 70

SANTA SUSANNA 1 3 4

TORDERA 27 20 47
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MARESME

Els castellers de l’Alt Mares-
me han començat a preparar les 
actuacions per la nova temporada 
2019. L’Escola Sant Jordi de Pine-
da de Mar ha començat a acollir 
els assajos per a la nova tempora-
da castellera dels Maduixots des-
prés de fer les seves millors actua-
cions durant l’any 2018.

El cap de colla, Esteve Sebas-
tià, ha explicat el principal repte 
que es plantegen per aquest any: 
“Aquesta temporada és bastant 
important després de la trajec-
tòria d’aquests primers 5 anys. 
Aquesta sisena temporada ens 

plantegem repetir les mateixes ac-
tuacions que hem fet al 2018. Per 
a una colla com la nostra, tornar a 
fer el 5 de 7, intentar descarregar 
més cops la torre de 7 i construir 
els castells de 7 a cada plaça són 
uns reptes molt importants”.

Un altre dels objectius és po-
der fer castells de 8. La colla tam-
bé es proposa per aquest 2019 
aconseguir un nou local on assa-
jar, que els permeti fer reunions a 
nivell social i, a nivell tècnic, els 
permeti carregar castells més alts. 

A més a més, l’any 2018 els 
castellers de l’Alt Maresme van 
celebrar 5 anys com a colla. 
Aprofitant el 5è aniversari, Se-
bastià ha explicat que els Madui-
xots van preparar una exposició 
amb imatges d’aquests anys: “És 
una exposició bastant dinàmi-

ca, consisteix en uns plafons 
amb unes fotografies d’aquests 
5 anys. A l’abril l’exposició es-
tarà a Pineda i després seguirà 
voltant pels diferents pobles de 
l’Alt Maresme. El calendari dels 
altres pobles encara s’ha d’acabar 
de tancar”. A Tordera, l’exposició 
s’ha pogut visitar durant tot el 
mes de febrer.

El tret de sortida de la tempo-
rada dels castellers de l’Alt Ma-
resme serà el 24 de març a Ca-
lella, on es recordarà el rebateig 
que es va fer a la ciutat fa 5 anys. 
Al setembre passat, els Madui-
xots van aconseguir allà la millor 
diada de la seva història. yy

«Un dels objectius dels 
castellers per aquest any 

és aconseguir un nou local 
per assajar»

«L’exposició del 5è 
aniversari es podrà veure a 

Pineda el mes vinent»

La primera actuació dels Maduixots serà el 24 de març. Foto Joan Maria Arenaza

Els Maduixots comencen a 
preparar la nova temporada

SOCIETAT

Curs d’autocompostatge

App ‘Calella a punt’

Chill Outlet Malgrat

El curs va comptar amb una gran assistència de públic. Foto Yoyo

La jornada va tenir una valoració molt positiva per als comerciants. Foto Yoyo

L'Ajuntament ha instal·lat diversos punts informatius a la ciutat. Foto J.M. Arenaza

L’Ajuntament de Palafolls ha 
volgut incentivar l’autocompos-
tatge organitzant un curs gratuït 
especialment dedicat a aquesta 
pràctica. L’autocompostatge és 
l’aprofitament a la pròpia llar de 
les restes de la cuina i del jardí 
per transformar-les en adob na-

tural. Als assistents al curs i re-
sidents a Palafolls, se’ls va donar 
un copostador gratuït per tal de 
fer l’adob a casa. Els palafollencs 
que facin autocompostatge a 
casa seva podran gaudir d’un 
descompte de fins al 50% en la 
taxa d’escombraries. yy

L’Ajuntament de Calella ha fet 
una campanya de difusió so-
bre l’aplicació per a dispositius 
mòbils que permet als ciuta-
dans enviar incidències sobre 
la ciutat. Quan l’usuari trobi 
un desperfecte, ja sigui brutí-
cia, algun element en mal estat, 
ho podrà comunicar a l’Ajun-
tament a través del seu disposi-

tiu. Durant una setmana s’han 
instal·lat diversos punts per in-
formar a la ciutadania. El prin-
cipal objectiu és el de mantenir 
la ciutat en òptimes condicions 
gràcies a la col·laboració dels 
ciutadans. “Calella a punt” està 
disponible per Android i IOS 
de manera gratuïta i sense ha-
ver de registrar-se. yy

El showroom Outlet d’hivern 
de Malgrat de Mar, va oferir als 
clients ofertes de la temporada 
d’hivern de roba, sabates i al-
tres complements. En aquesta 
ocasió es va canviar el Pavellló 
Municipal per la Torre de la Ví-

dua de Can Sala. L’Ajuntament 
de Malgrat i els comerciants 
han fet un balanç molt positiu 
de la jornada, tot i que a l’an-
terior espai hi havia més co-
merços participants. El proper 
Chill Outlet serà a l’estiu. yy
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MALGRAT DE MAR

L’Observatori de la Tordera 
ha organitzat el programa d’acti-
vitats Tornem a la Tordera! amb 
l’objectiu d’apropar a la ciuta-
dania els resultats dels estudis 
sobre l’estat de la Tordera. L’Ob-
servatori és un projecte interdis-
ciplinari que neix el 1996 en el 
què participen l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals de la 
UAB en col·laboració amb la Di-
putació de Barcelona i els ajunta-
ment de Sant Celoni, d’Hostalric 
i d’Arbúcies. L’objectiu principal 
és el seguiment d’indicadors 
ecològics i socials a la conca del 
riu per avaluar-ne el seu estat al 
llarg del temps.

El riu la Tordera neix al 
Montseny i recorre gairebé 62 
km fins arribar a la costa, entre 
Blanes i Malgrat de Mar, on ha 
format un petit delta de 8 km2, 
una zona humida de gran va-
lor ecològic inclosa en la Xarxa 
Natura 2000. La contaminació 
d’aquest riu, sobretot a causa de 
l’activitat industrial, la construc-
ció d’infraestructures i la sobre-
freqüentació han minvat la qua-
litat d’aquest espai, però aquest 

procés, poc a poc va revertint i 
es va recuperant la vegetació de 
ribera i es tornen a sentir, per 
exemple, el cant de les granotes.

L’Observatori, de la Tordera, 
gràcies als seus estudis i difusió 
dels resultats, ha tingut un paper 
fonamental en la recuperació de 
la conca i ha convertit la Torde-
ra en un dels rius més estudiats 
d'Europa. Des de l’Observatori és 
pretén establir un sistema inte-
grat de seguiment i monitoratge 

a través d’indicadors biològics, 
hidrològics i fisicoquímics per 
avaluar l’estat ecològic, la qua-
litat de l'entorn fluvial així com 
dels processos de canvi global a 
curt i llarg termini. El seguiment 
de l’estat ecològic de la conca de 
la Tordera es basa en diferents lí-
nies de treball.

Les poblacions que acolliran 
activitats de “Tornem a la Torde-
ra!” seran Sant Celoni, Malgrat 
de Mar, Hostalric i Santa Maria 

de Palautordera. Una de les ac-
tivitats que ja s’han realitzat ha 
estat una sortida al delta de la 
Tordera a Malgrat de Mar per 
veure les aus hivernants. 

ACTIVITATS

22/03 – XERRADA: Hostalric 
a la cruïlla entre tres rieres: la Tor-
dera, la riera d’Arbúcies i la riera 
de Santa Coloma. Sala Polivalent 
Serafí Pitarra (Hostalric), 19 h.

6/04 – SORTIDA GUIADA: 
Descobrim el paper dels peixos 
com a bioindicadors: pesca eléc-
trica a la Tordera. Trobada davant 
de l’EDAR Sant Celoni, 11 h.

10/04 – XERRADA: Diato-
mes, la bellesa oculta de la Tor-
dera. Algues microscòpiques per 
conèixer la qualitat ecològica 
del riu. Sala de Plens de l’Ajun-
tament de Santa Maria de Palau-
tordera, 19.30 h.

13/04 – SORTIDA GUIADA: 
Coneguem la qualitat de la Tor-
dera a partit del mostreig de ma-
croinvertebrats. Trobada davant 
de les piscines de Fontmartina de 
Santa Maria de Palautordera, 10 h.

De l’1 al 31 de maig – EXPO-
SICIÓ ITINERANT:  Tornem a 
la Tordera, Biblioteca de l’Escor-
xador (Sant Celoni).

11-12/05 – CENS VISUAL 
PARTICIPATIU: Campanya de 
mostreig de llúdriga i altra fauna 
aquàtica. Es realitzaran paral·le-
lament a dos trams: riu Tordera 
(Santa Maria de Palautordera – 
Sant Celoni), Riera d’Arbúcies 
(Arbúcies – Hostalric). yy

Programa "Tornem a la Tordera!"

L'activitat a Malgrat de Mar ha consistit en veure les aus hivernants del delta. Foto Yoyo

«L’Observatori és un 
projecte que neix el 1996 
amb l’objectiu principal 

d’avaluar l’estat de la 
Tordera»

«A Malgrat de Mar 
és va fer una sortida 
per conèixer les aus 

hivernants del delta»

DIRECTORI DE SERVEIS
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SANTA SUSANNA

El curs 2019/20 els alumnes 
de les escoles Montagut i Santa 
Susanna que acabin 6è ja podran 
cursar l’ESO a Santa Susanna 
sense necessitat que es despla-
cin a Malgrat de Mar, Pineda de 
Mar o Calella. L’Ajuntament i la 
Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat han signat un conve-
ni de col·laboració segons el qual 
el municipi aporta els terrenys i 
l’edifici i el Departament aporta 
el professorat de l’institut-escola. 

D’aquesta manera es tanquen 
més de deu anys de contactes i 
negociacions de l’alcalde, Joan 
Campolier, amb els diferents 
responsables de la Conselleria 
d’Ensenyament per aconseguir 
que els nois i noies de Santa 
Susanna no hagin de marxar del 
poble per fer l’ESO. Cada any, 
una seixantena de nois i noies 
han de desplaçar-se a Malgrat 
de Mar, Pineda de Mar o Calella 
per continuar amb els seus estu-
dis. Aquest fet genera a les famí-
lies unes despeses importants en 
forma de recursos econòmics i 
temps, i als nois i noies l’incon-
venient d’haver de canviar de 
poble per seguir estudiant. 

L’institut-escola estarà ubicat 
darrere de l’Escola Montagut i 
ocuparà una superfície de 1.000 
m2. Serà un edifici de planta bai-
xa i un pis (amb ascensor) que 
acollirà l’ESO. L’Ajuntament dis-
posa d’una reserva econòmica 
per realitzar el projecte. L’alcal-
de ha mantingut reunions amb 
les direccions de les dues escoles 
del poble i amb els pares per ex-
plicar-los el nou projecte que, si 

no hi ha cap inconvenient aliè a 
l’Ajuntament, serà realitat per al 
proper curs escolar.

25 INSTITUTS-ESCOLA NOUS

El proper curs Educació des-
plegarà com a mínim 25 nous 
instituts-escoles, que se sumaran 
als 28 actuals i que oferiran 1.500 
places en un model que redueix 
l’absentisme i el fracàs escolar 

dels alumnes i millora la convi-
vència als centres. El conseller 
d’Educació Josep Bargalló ha es-
pecificat que en 22 dels 25 centres 
s’amplien les escoles per implan-
tar el 1r d’ESO i en 3 es fusionen 
centres ja existents.

Així no s’invertirà en noves 
infraestructures, sinó que s’apro-
fitaran les existents fent obres i 
adequacions dels espais. Per tirar 

endavant la mesura, després de 
prop de 200 peticions rebudes, 
el Departament ha prioritzat les 
necessitats d’escolarització i el 
projecte educatiu i s’han evitat 
els ”danys col·laterals”, com pot 
ser la segregació escolar.

Segons el conseller, s’han 
rebut moltes peticions, una se-
tantena de formals i un centenar 
d’informals, per tirar endavant 
aquest model en diferents esco-
les; però el Departament, a tra-
vés dels Serveis Territorials, n’ha 
fet l’anàlisi per tirar-los endavant 
en funció de la cobertura de les 
necessitats d’escolarització, per 
l’augment de la secundària a un 
territori concret, en funció tam-
bé de la seva utilitat com a me-
sura contra la segregació escolar.

En els centres que ja són ins-
titut-escola, s’ha reduït l’absentis-
me escolar, disminuint el fracàs 
escolar i incrementant l’èxit edu-
catiu del centre en comparació 
a l’època anterior a convertir-se 
en-institut escola i s’ha millorat 
també la convivència amb una 
reducció de la conflictivitat. yy

L'ESO es farà a Santa Susanna

L'institut-escola s'ubicarà darrere l'escola Montagut. Foto Escola Montagut

«El municipi aportarà 
els terrenys i l’edifici 
i el Departament el 

professorat»

«El proper curs Educació 
desplegarà com a mínim 
25 nous instituts-escoles, 

que se sumaran als 28 
actuals»

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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Tots els joves que formen part del curs. Foto CCMaresme

La novetat d'aquest any va ser una sessió de formació a la Biblioteca. Foto Aj. Tordera

El mural està realitzat amb pintura fluorescent. Foto Joan Maria Arenaza

Club de lectura en anglès per a adults. Foto Joan Maria Arenaza

MARESME

Comença l'edició 2019 de Jo-
ves per Emprendre, un programa 
que du a terme el Consell Co-
marcal del Maresme, en col·labo-
ració amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona, per formar i ajudar 
els i les joves amb inquietuds 
emprenedores. Durant 3 mesos, 
rebran formació i tutorització 
individualitzada per transfor-
mar les seves idees en projectes 
viables d'autoocupació.

En aquesta edició participen 
17 joves d'Arenys de Mar, Calella 
(2),  Dosrius (2), Premià de Mar 
(2) , Palafolls (2), Teià, Mataró (2), 
Vilassar de Dalt (2), Malgrat de 
Mar, Pineda de Mar i Blanes. Tots 
tenen entre 16 i 29 anys, estan 
inscrits a la Garantia Juvenil i en 
aquests moments ni estudien ni 
treballen. Els uneix també l'am-

bició de muntar un negoci propi 
que els permeti autoocupar-se en 
allò que més els agrada.

La tercera edició del Progra-
ma Joves per Emprendre facili-
tarà a aquests joves formació ge-
neral en matèria d'emprenedoria 
(plans d'empresa, econòmics o 
financers, de producció, de màr-
queting, jurídics...), formació in-
dividualitzada i tutorització de 

cada projecte. Ĺ objectiu és que 
el jove defineixi la seva idea de 
negoci en tots els seus àmbits per 
poder posar-la en marxa en fina-
litzar el programa. yy

TORDERA

Un any més les escoles de 
Tordera s'han adherit al projecte 
Lletra a Lletra, fem municipi. En 
aquesta edició s’han sumat a la 
iniciativa l’escola Serra de Mira-
lles i l’escola Vedruna i es comp-
ta amb la continuïtat de l’Escola 
la Roureda i l’Escola Brianxa. 
Enguany hi participen els alum-
nes de 3r de primària, excepte a 
l’escola la Roureda que són de 2n 
de primària.

El projecte “Lletra a lletra fem 
municipi”, subvencionat per a la 
Diputació de Barcelona, sorgeix 

amb l’objectiu de treballar totes 
les dimensions de les competèn-
cies lingüístiques millorant l’èxit 
escolar i el rendiment educatiu. 
L'Ajuntament, la Biblioteca i els 
centres educatius treballen junts 
per assolir el repte d'aquest any 
que es presenta sota el títol Empa-
raulem-nos. Per aquest motiu, els 

nens i nenes treballaran entorn el 
concepte de la paraula i crearan 
projectes diversos inspirats a l'en-
torn del llenguatge.   

Concretament dos professio-
nals de la Diputació fan l’acompa-
nyament als mestres i alumnes en 
aquest procés d’apropar-se a un 
tema treballant la comunicació 
oral, comprensió lectora, expres-
sió escrita, literària i plurilingüe 
i intercultural. Com a novetat 
d’aquesta edició, s’ha incorporat 
una sessió de formació per als 
agents implicats, que es va cele-
brar a la Biblioteca. yy

CALELLA

Fa uns mesos, l’Ajuntament 
de Calella va encarregar el dis-
seny i realització d’un mural per 
a la façana de l’Escola Pia. L’en-
càrrec es va fer al grafiter i artis-
ta José Maria Jaén, conegut com 
Bre. L’artista ha explicat què vo-
lia representar amb la seva obra: 
“He plasmat la meva particular 
representació de l’univers amb 
les galàxies i constel·lacions, so-
bretot enfocada cap a l’estudi i 
l’aprenentatge, i l’evolució cap a 
un univers millor. Sovint haurí-
em de mirar cap a les estrelles i 
deixar la pantalla del telèfon”.

La realització del mural ha 
comportat més de dos mesos de 
feina. El mural està pintat amb 
pintura fluorescent, una tècnica 
molt innovadora, que permetrà 
descobrir noves imatges quan s’hi 
projecti una llum ultraviolada. El 
mural inclourà el logotip de l’es-
cola i una menció als 200 anys 
de presència del centre escolapi a 
Calella. La inversió és de poc més 
de 18.000 euros. yy

CALELLA

Aprofitant l’inici del nou se-
mestre d’activitats a la Bibliote-
ca de Calella, la seva directora i 
bibliotecària, Dolors Llavall, ens 
ha explicat que a banda de la tra-
dicional funció de la biblioteca, 
també organitzen diferents acti-
vitats dirigides a tot tipus de pú-
blic, com ara tallers de manuali-
tats, tallers de lectura per a nens i 
adults o presentacions i trobades 
amb escriptors.

A banda dels clubs de lectura i 
els diferents tallers creatius, la Bi-
blioteca també acull exposicions 
que canvien cada mes. Això va co-
mençar gràcies a la col·laboració 

de Foto Film Calella i ara s’ha fet 
extensiu a tot tipus d’exposicions. 
Llavall explica que una d’elles, 
‘Enderrocs’, de Josep Maria Colo-
mer, ha estat finalista d’un impor-
tant premi de fotografia.

La Biblioteca de Calella comp-
ta també des de fa uns dies amb 
un nou servei de préstec de tau-
letes, que han estat cedides per la 
Diputació de Barcelona a diferents 
biblioteques de la demarcació. yy

Nou mural a 
l’Escola Pia

Molt més que llibres

Joves maresmencs es formen 
en l’emprenedoria

Lletra a lletra fem municipi

«El mural representa la visió 
particular de l’artista sobre 

l’univers»

«L’objectiu és treballar 
totes les dimensions de les 
competències lingüístiques 

millorant l’èxit i el rendiment 
escolar»

«La Biblioteca acull des 
de tallers fins a clubs de 
lectura o trobades amb 

escriptors»

«En total participen 16 
joves de la comarca i un de 

Blanes»

«L´objectiu és que el jove 
defineixi la seva idea de 
negoci en tots els seus 

àmbits»
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800.000€ per a les 
escoles bressol

MARPI treballa a 
Calella

50 anys d’Aspronis a Malgrat

PINEDA DE MAR

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) reconeix 
el dret de l’Ajuntament de Pine-
da de Mar a rebre les subvenci-
ons que la Generalitat va deixar 
d’abonar per les escoles bressols 
des del 2012 arran de les retalla-
des del govern de la Generalitat. 
En total, la xifra a retornar al mu-
nicipi ascendeix a 834.600€, a la 
que s’hauran de sumar els inte-
ressos corresponents.

La sentència, que esdevé fer-
ma després que no s’hagi admès 

a tràmit el recurs de cassació pre-
sentat per la Generalitat davant 
del Tribunal Suprem, parteix de 
la denúncia d’una trentena de 
municipis, entre els quals trobem 
Pineda de Mar. 

Els municipis van denunciar 
la manca de finançament per part 
del Departament d’Ensenyament 
per les escoles bressol en els cur-
sos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-
2015. Durant aquests cursos els 
ajuntaments van suplir aquesta 
despesa per tal de no augmentar 
la quota de les famílies. yy

CALELLA

L’Empresa Fundació Privada 
MARPI col·laborarà amb l’Ajun-
tament de Calella en la neteja de 
passejos, places i zones verdes de 
la ciutat, neteja i manteniment 
dels pipi can, dels passos soterra-
nis de la via del tren i de la car-
retera, i reforçarà les tasques de 
jardineria a diverses places de la 
ciutat. La Fundació amb seu a 
Pineda de Mar, té com a finalitat 
la integració laboral i social dels 
disminuïts psíquics de la comar-
ca del Maresme. 

Segons fonts municipals “l’equip 
de govern ha apostat per fer aquest 
concurs per dos motius. El primer 
és que des de l’Ajuntament de Cale-
lla ja es tenen externalitzats alguns 
serveis amb empreses especials 
d’ocupació i els resultats sempre 
han sigut molt bons. I el segon és 
que fem una feina social d’inclusió 
i d’integració que permetrà que 
les persones que estan en aquestes 
fundacions se sentin el més inte-
grades possible dins la societat i 
puguin ocupar el seu dia a dia com 
a qualsevol altra persona”. yy

MALGRAT DE MAR

Malgrat celebra els 50 anys de 
la Fundació Aspronis aquest mes 
amb un ampli i variat programa 
d'activitats. La programació in-
clou actes socials, culturals i es-
portius oberts a tothom amb la 
voluntat d'apropar l’entitat i les 
persones amb discapacitat intel-
lectual a Malgrat de Mar. 

El tret de sortida de la pro-
gramació l’ha donat la projecció 
de la pel·lícula Campeones, gua-
nyadora de tres premis Goya. La 
programació seguirà el dijous 14, 
a dos quarts de vuit del vespre, 
amb una xerrada en què profes-
sionals i persones ateses de la 
Fundació explicaran els serveis 
amb veu pròpia. “Aspronis en 
primera persona” és el títol de la 
xerrada que serà també la inau-
guració de l’exposició fotogràfica 
que es podrà veure del 14 al 30 de 
març a la Biblioteca la Cooperati-
va. L’endemà, divendres 15, a les 
vuit del vespre, el Centre Cultural 
tornarà a ser espai de cinefòrum 
amb The Sessions, una pel·lícula 
protagonitzada per l’actriu nord 
americana Helen Hunt que trac-
ta la sexualitat de les persones 
amb discapacitat amb un debat 
posterior conduït per la psicòloga 
i sexòloga Gemma Deulofeu.

Diumenge 17, la cita és a les 
pistes esportives del Parc Fran-
cesc Macià, de 10 del matí a 2 
del migdia. S’hi celebrarà una 
marató de sang organitzada 
pels Bombers de Malgrat i una 
jornada esportiva inclusiva en 
què participaran clubs esportius 
malgratencs. Es disputaran par-
tits unificats –formats per per-
sones amb i sense discapacitat- 
d’hoquei, bàsquet, futbol, etc. i 
es podrà practicar i provar molts 
d’altres esports. En cas de pluja, 
la jornada es traslladarà al Pave-
lló Germans Margall.

El públic infantil (de 4 a 10 
anys) també tindrà una activitat 
exclusiva, un taller de ceràmica 
impartit per persones del Servei 
de Teràpia Ocupacional d'Aspro-
nis(STO). Serà a la Biblioteca la 
Cooperativa, el dijous 28 de març 
a les 6 de la tarda. Es proporcio-
narà a la mainada una tassa de 
ceràmica precuita que hauran de 
rascar i pintar. Uns dies després, 
caldrà tornar a la Biblioteca a re-
collir la peça que al STO envernis-
saran i couran al forn. L’activitat és 
gratuïta, però cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca la Cooperativa. yy

Els ajuntaments van assumir la despesa per no augmentar les quotes. Foto Aj. Pineda

Membres de la Fundació Privada MARPÍ. Foto Aj. Calella

La projecció de Campeones ha encetat els actes de celebració a Malgrat. Foto Sensacine



20   LA MARINA MARÇ DE 2019

Espectacle inaugural del Festival Zero. Foto Yoyo

Clara Peya presentarà el seu disc 'Estómac'. Foto Clara Peya

TORDERA

Per segon any consecutiu, el 
Teatre Clavé de Tordera ha acollit 
el Festival Zero, un projecte im-
pulsat per Teatres en Xarxa que té 
com a eixos centrals la programa-
ció d’espectacles de proximitat fí-
sica amb el públic, que creïn a l’es-
pectador una experiència gairebé 
immersiva, realitzats en espais no 
convencionals dels equipaments 
teatrals i amb un aforament redu-
ït, a la vegada que es posen sobre 
la taula propostes no convencio-
nals i/o textos contemporanis.

El Festival es duu a terme du-
rant els mesos de febrer i març a 
cinc municipis de la demarcació 
de Barcelona. A Tordera ja s’ha 
realitzat amb tres espectacles a la 
programació: ‘A mi no me escri-
bió Tennesse Williams (porque no 
me conocía)’, una producció que 

fa incursions en la dansa, el teatre 
gestual i la cançó en directe; ‘Es-
pera’, un espectacle de circ de car-
rer participatiu; i ‘Painball’ un joc 
amb pilotes juntament amb tres 
intèrprets i un piano de cua. 

La inauguració de la segona 
edició del Festival Zero es va fer 
a la plaça Miquel Martí i Pol. Hi 
va haver una performance a càr-
rec alumnes de l’Institut Lluís 

Companys de Tordera, alumnes 
del CFA del Teatre Clavé i joves 
del Casal de Pineda de Mar. Les 
temàtiques han estat les persones 
sense sostre i la solitud. yy

PALAFOLLS

Durant el mes d’abril se ce-
lebrarà  una nova edició del 
Festival Singulars, i ja en van 5. 
Aquest any arriba amb novetats i 
no només pel que fa als noms de 
la programació.

Després de ser reinaugurat al 
desembre, el Teatre de Palafolls 
tornarà a ser l’escenari del Festival. 
Enguany, l’organització ha decidit 
concentrar la programació en 3 
caps de setmana del mes d’abril.

Pau Alabajos serà l’artista 
que obrirà el Singulars en una 
nit amb doble espectacle on 
també actuarà Lu Rois. Una set-
mana després, el Festival seguirà 
amb Sandra Bautista i Katherine 
Sheng. Després d’una pausa, 
coincidint amb Setmana Santa, 
es reprendran els concerts l’úl-
tim cap de setmana d’abril. 

Clara Peya, pianista i artista 
multidisciplinar, serà l’encarrega-
da de tancar la programació pre-
sentant el seu darrer disc ‘Estó-

mac’, considerat el millor disc del 
2018 pels premis Enderrock.

Les entrades per a tots els con-
certs del Singulars estan a la venda 
a través del web de Bang Cultura, 

www.bangcultura.cat, o bé pre-
sencialment al bar del Casal d’Avis 
de Palafolls i al MiD. Totes les ac-
tuacions tenen un preu de 5€.

PROGRAMACIÓ

- 6/04. 22 h- Pau Alabajos i Lu Rois 
- 13/04. 22 h- Sandra Bautista i 
Katherine Sheng 
- 27/04. 22 h- Clara Peya yy

2a edició del Festival Zero

Clara Peya reclam del 
Singulars 2019 a Palafolls

«El Festival Zero d’enguany 
ha comptat amb 3 

espectacles de teatre, 
música i circ»

«Estómac, de Clara Peya, 
ha estat considerat el 

millor disc 2018 als premis 
Enderrock»

«Les entrades es poden 
comprar via online o 

presencialment al MiD i al 
Casal d’avis»

«La inauguració del 
Festival va anar a càrrec 

dels alumnes de l’Institut 
Lluís Companys de 

Tordera»

BREUS CULTURA

Albert Deprius a Rússia

Exposició Montphoto 

El tenor va oferir una masterclass als assistents. Foto Albert Deprius

El Montphoto és un concurs internacional de fotografia. Foto Yoyo

El tenor calellenc Albert De-
prius ha viatjat a Rússia per 
participar com a membre del 
jurat al Festival Concurs In-
ternacional “International Ar-
tistic Days Russia”, organitzat 
per "Festival&Contest" que 
s’ha celebrat a la ciutat russa 
de Velikiy  Novgorod. Deprius 

ha format part d'un jurat mul-
tidisciplinari que ha estat l'en-
carregat de seleccionar veus 
joves de la lírica per a una pri-
mera audició per a la Fundació  
Lucciano Pavarotti. Durant la 
seva estada, també ha realitzat 
una masterclass per als partici-
pants de les audicions. yy

El MiD de Palafolls ha acollit 
l’exposició L’home i la munta-
nya: respecte, esforç i superació. 
Es tracta d’un recull de fotogra-
fies premiades en les darreres 
edicions del concurs Montpho-
to. El Montphoto és un concurs 

internacional de fotografia que 
se celebra cada any a l’octubre 
al municipi de Lloret de Mar. 
La cita, consolidada com la més 
important a Espanya, va comp-
tar l’any passat amb més de 
12.000 fotografies. yy
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Imatge del lloc on guardaven les plantes. Foto Mossos d'Esquadra

TORDERA

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d'Esquadra de la 
Unitat d'Investigació d'Arenys de 
Mar, coordinadament amb agents 
de la Policia Local de Tordera, han 
desmantellat una plantació de ma-
rihuana al carrer Llobregat de Tor-
dera i han detingut dos homes de 
42 i 36 anys de nacionalitat sèrbia 
i veïns de Tordera per un delicte 
de tràfic de drogues i un delicte de 
defraudació elèctrica.

Els fets van succeir quan agents 
de la Policia Local de Tordera van 
saber que en una casa del carrer Llo-
bregat hi havia un gos desatès. Quan 
van arribar al lloc van veure davant 

la casa dos homes que eren els pro-
pietaris del gos, els quals estaven tra-
ient unes caixes de la casa i les esta-
ven col·locant en un cotxe. Quan els 
agents es van apropar, van notar una 
forta olor a marihuana i immediata-
ment es van identificar i van escor-
collar el vehicle. Les caixes de cartró 
contenien 18 bosses amb cabdells de 
marihuana secs llestos per a la seva 
distribució i consum i d'un pes apro-
ximat de 10 quilograms.

Arran d'aquest descobriment, 
els dos homes van ser detinguts 
per un delicte contra la salut pú-
blica en la seva vessant de tràfic de 
drogues. Després, els policies van 
comprovar que la instal·lació elèc-

trica de la casa estava manipulada 
i connectada fraudulentament a 
la xarxa elèctrica i que dins hi feia 
una forta olor de marihuana. Els 
agents van alertar els Mossos d'Es-
quadra, els quals van ordenar el seu 
precintament ja que sospitaven que 
a dins hi podia haver una plantació 
il·legal de marihuana.

El registre a la finca va confir-
mar l'existència d'una plantació 
de marihuana amb 512 plantes en 
diferents estats de creixement i per 
un valor aproximat d'uns 55.000 
euros en el mercat il·lícit. L'opera-
tiu de Mossos va intervenir totes 
les plantes, a més de dues balances 
de pesatge i més de 14.000 euros en 

efectiu. També van desmantellar 
tota la infraestructura per al cultiu: 

aparells d'aire condicionat, llums, 
humidificadors, etc. yy

Plantació de marihuana a Tordera

PASSATEMPS

Doctor Sabaté. Foto CSMS

SELVA - MARESME

El treball és obra de l’uròleg 
de la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva, Xavier Arnau Sa-
baté. La tesis doctoral ha rebut la 

qualificació de cum laude. Segons 
els diversos paràmetres que s’ana-
litzen es pot determinar quin ti-
pus de càlculs pot tenir el paci-
ent, i per tant, fer un tractament 

preventiu. L’estudi demostra que 
existeix una relació directa entre 
la tipologia de lesió que s’observa 
via endoscòpica a la papil·la renal 
del pacient i el tipus de litiasi que 
aquest desenvolupa i la bioquími-
ca d’orina de 24 hores que presen-
ta el malalt.

Entre un 5% i un 15% de la 
població té pedres al ronyó i en 
la meitat dels casos es reincideix 
en pocs anys.

Les conclusions ja s’han pre-
sentat en un congrés d’urologia a 
Dinamarca i properament es pre-
sentarà a Chicago, als Estats Units.

De pedres al ronyó n’existei-
xen de diferents tipus i també 
hi ha diferents causes que pro-

voquen aquests càlculs. Fins al 
moment, la comunitat científica 
havia demostrat que la litiasi re-
nal es podia desenvolupar a par-
tir de dues tipologies de lesions 
diferents, d’una banda la placa de 
Randall i de l’altra, la calcificació 
intratubular. Però, mai fins ara, 
s’havia demostrat que aquestes 
lesions corresponien a la imatge 
endoscòpica observada durant la 
cirurgia. 

En els últims anys, i gràcies 
als avenços tecnològics, la litiasi 
renal s’ha tractat amb un tipus 
de cirurgia mínimament invasiva 
(Retrograde Intrarenal Surgery) 
que permet accedir a través de 
la via urinària a l’interior del ro-
nyó sense la necessitat de fer cap 
incisió a la pell. Aquesta tècnica 

permet obtenir imatges de gran 
precisió de l’interior de l’òrgan i 
per tant veure si hi ha qualsevol 
alteració.

El treball del doctor Sabaté, 
que li ha comportat 4 anys d’estu-
di, permet saber que els  pacients 
en els quals s’observa via endos-
còpica la lesió de la placa de Ran-
dall tendiran a la formació de liti-
asis de l’oxalat càlcic monohidrat 
papil·lar i a una baixa concentra-
ció de citrat a l’orina (hipocitra-
túria). Mentre que un pacient en 
el qual s’observin calcificacions 
intratubulars tindrà tendència a 
formar litiasi d’oxalat càlcic dihi-
drat i fosfat càlcic, així com a acu-
mular una concentració excessiva 
de calci (hipercalciúria) i de fos-
fat (hiperfosfatúria) a l‘orina. yy

Un estudi de l'uròleg Xavier Arnau Sabaté permet 
prevenir la presència de pedres al ronyó
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Marató d'Estalvi Energètic a 
Malgrat de Mar

‘Sara’, nou migmetratge de 
Cinemart

Per promocionar l'estalvi d'energia es van decorar els edificis amb ocells d'origami. Foto Yoyo

La producció se centra en la vida i història de Sara Llorens. Foto Enciclopedia.cat

MALGRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de 
Mar ha participat durant el mes 
de febrer a la 4a edició de la Mara-
tó de l’Estalvi Energètic. Es tracta 
d'una campanya de sensibilització 
i de bones pràctiques en l’ús i el 
consum d’energia, que té la vo-
luntat afegida de destinar l’estalvi 
econòmic aconseguit a la lluita 
contra la pobresa energètica. 

Malgrat és el municipi més 
petit dels 10 de tot Catalunya 
que hi han participat, inclosa 
la ciutat de Barcelona. Enguany 
s'han afegit l'edifici de l'Ajunta-
ment, el Centre Cívic i l'Escola 
Municipal d'Adults Cases dels 
Mestres, que han participat jun-
tament amb les escoles públi-
ques, el Mare de Déu de Mont-
serrat i el Marià Cubí. 

Al febrer de l’any passat Mal-
grat va participar amb 5 equipa-
ments municipals - Biblioteca la 
Cooperativa, el Pavelló Germans 
Margall, el Pavelló Municipal i 
les escoles públiques Marià Cubí 
i Soler i Mare de Déu de Mont-
serrat. Els diners de l'estalvi que 
es va aconseguir es van destinar 
a adquirir 10 estufes eficients 
que estan en servei de préstec, 
que gestionen els Serveis Socials 
municipals, per a famílies que 
pateixen pobresa energètica. 

Amb l'estalvi del primer any 
es van fer auditories a llars amb 
pobresa energètica. yy

PINEDA DE MAR

L’Associació Cinemart de 
Pineda ha començat a preparar 
el nou migmetratge de ficció que 
gravaran aquest any. ‘Sara’ és un 
vídeo de ficció basat en la vida de 
la jove Sara Llorens (1881-1954), 
que malgrat tots els inconvenients 
per la seva condició de dona i la 
malaltia de la tuberculosi, va ser 
pionera del folklore a Catalunya, 
escriptora i mestra dels infants de 
Pineda de Mar d’aquella època. 
Fruit dels seus estudis és el Canço-
ner de Pineda que recull 238 can-
çons i 210 tonades.

Ara Cinemart fa una crida per 
trobar figurants per a la prope-
ra producció. Necessiten dones, 
homes, nens i nenes entre 6 a 70 
anys. Els enregistraments solen 
ser els caps de setmana i com a 
mínim un cop al mes, començant 
al mes de febrer i acabant el dia 11 
de maig. Tothom que vulgui pot 
participar de forma voluntària i 
hauran de preparar el seu vestua-

ri. Les imatges es gravaran a Santa 
Susanna, Pineda de Mar, Calella, 
Sant Pol i Canet. 

ASSOCIACIÓ CINEMART

Cinemart és una associació 
sense ànim de lucre que promou 
l’activitat cinematogràfica des de 
fa cinc anys. Com a part d’aquest 

objectiu, organitza el Festival In-
ternacional de Curtmetratges de 
Pineda de Mar, que és el lloc on 
es presenta cada any la producció 
que realitzen. yy

«Es tracta d'una campanya 
de sensibilització i de 

bones pràctiques en l’ús i 
el consum d’energia»

«Els diners aconseguits 
l’any passat es van destinar 

a la compra de 10 estufes 
en servei de préstec»

«L’Associació necessita 
figurants dones, homes, 
nens i nenes entre 6 a 70 

anys»

«Els enregistraments solen 
ser els caps de setmana, 
des del febrer al maig»
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99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya

Calella rep la Medalla d’Honor de la Volta Catalunya. Foto Aj. Calella

CALELLA

La 99a edició, que tindrà lloc 
del 25 al 31 de març, es va pre-
sentar en un acte a l’INEFC de 
Barcelona. Amb un recorregut 
atractiu i una participació de 
luxe, la Volta demostra que és un 
esdeveniment d’abast mundial. 

La Volta començarà amb du-
resa en l’etapa inicial de Calella, 
per vuitè any consecutiu, muni-
cipi escollit per donar inici a la 
prova. La segona etapa es viurà 
entre Mataró i Sant Feliu de Guí-
xols, que 25 anys després torna a 
rebre la visita de la cursa. Les dues 
principals etapes de muntanya es 
decidiran a les estacions d’esquí 
de Vallter 2000 i la Molina, els 
ports que són finals en alt de la 
Volta. Així, la tercera etapa serà 
entre Sant Feliu i Vallter 2000 i la 
quarta entre Alp i la Molina.

La cinquena etapa, amb sor-
tida a Puigcerdà i arribada a 
Sant Cugat del Vallès, tornarà 
a ser una bona oportunitat per 
a esprinters o per a les escapa-
des, mentre que la sisena, per 

terres tarragonines entre Valls 
i Vila-seca es presenta com una 
jornada trencacames. Finalment, 
Barcelona tornarà a acollir la se-
tena i darrera etapa amb 8 voltes 
per la muntanya de Montjuïc que 
posaran el punt i final a l’edició.

RECORREGUT

1. 25/03/2019: Calella -
Calella = 164 km
2. 26/03/2019: Mataró - 
Sant Feliu de Guíxols = 179 km
3. 27/03/2019: Sant Feliu de 
Guíxols - Vallter2000/Setcases 
(Vall Camprodon) = 179 km

4. 28/03/2019: Llanars (Vall 
de Camprodon) - La Molina 
(Alp) = 150 km
5. 29/03/2019: Puigcerdà -
Sant Cugat del Vallès = 181 km
6. 30/03/2019: Valls –
Vila-seca = 174 km
7. 31/03/2019: Barcelona -
Barcelona = 143 km

PARTICIPANTS

Aquesta 99a edició de la Vol-
ta compta amb una llista de par-
ticipants de luxe. Ciclistes com 
el vigent campió del món i de la 
Volta, Alejandro Valverde; el gua-

nyador de la Vuelta, el britànic 
Simon Yates; el català Marc So-
ler, els francesos Romain Bardet, 
Thibaut Pinot o Warren Barguil; 
l’italià Fabio Aru, el colombià Ri-
goberto Urán, els belgues Thomas 
de Gendt o Remco Evenpoel, en-
tre molts d’altres, han planificat la 
Volta Ciclista a Catalunya dins del 
seu calendari per a la temporada 
2019. Un cartell molt important 
per a la tercera prova per etapes 
més antiga del món, després del 
Tour de França i el Giro d’Itàlia.

També ha confirmat la seva 
presència el tetraguanyador del 

Tour de França i vencedor del 
Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, 
Chris Froome. El ciclista de l’equip 
Sky és una de les màximes figures 
del ciclisme mundial. El britànic, 
que havia participat a les edicions 
de la Volta del 2010, 2011, 2014, 
2015, 2016 i 2017, torna després 
d’un any d’absència.

CALELLA, MEDALLA D’HONOR

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, va recollir la 
Medalla d’Honor que la Volta 
Catalunya va atorgar a la ciutat 
de Calella degut a la implicació 
de la ciutat amb la cursa ciclista. 
Fins a 18 vegades la Volta ha es-
tat present a Calella i durant els 
últims 8 anys ha estat l’inici de 
la Volta Ciclista. Durant l’acte, 
l’alcaldessa va destacar que “El 
ciclisme va començar a Calella el 
1925. Tenim ganes de continuar 
amb la Volta i seguir apostant per 
l’esport, perquè és una gran opor-
tunitat per a municipis turístics 
com el nostre”. yy

«És el vuitè any consecutiu 
que l’inici de la Volta es fa a 

Calella»

«Alejandro Valverde, 
Simon Yates o Chris 

Froome són alguns dels 
confirmats de la prova»
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«Els guanyadors del circuit 
han estat Isam Mounir i 

Laura Prieto»

«Montserrat Candini va 
cedir el relleu a l’alcalde de 

Reus, Carles Pellicer»

Calella va acollir la penúltima prova del Cros. Foto Joan Maria Arenaza

Jordi Robirosa, protagonista de l'acte. Foto Joan Maria Arenaza

Gran festa de cloenda per tancar l'any com a Ciutat del Bàsquet. Foto Joan Maria Arenaza

Cloenda del Circuit Maresmenc de Cros

Calella cedeix el relleu de Ciutat del Bàsquet Català

“La història del bàsquet català s’escriu entre 
Badalona i Blanes”

PINEDA - CALELLA

Aquest mes de febrer ha ar-
ribat al final la celebració del 
Circuit Maresmenc de Cros 
2018/2019, amb l’organització de 
les dues últimes proves, el 26è 
Cros Ciutat de Calella, i el 3r Cros 
de Pineda de Mar. 

El circuit maresmenc de cros 
ha constat de 8 proves puntuables. 
El primer classificat rep 10 punts, 
el segon 9, el tercer 8 i així fins a 
1 punt per a cada cursa i catego-
ria. S’emporta el gran premi final, 

l’atleta que sumi més punts entre 
totes les proves. En cadascuna de 
les proves es donen premis per 
categories, així com el guardó al 
primer local de cada cursa. 

Els guanyadors del cros de 
Calella van ser David Campo del 
Lleida U.A. i Laura Prieto del CA 
Lloret la Selva. Alejandro Rodrí-
guez de l'ISS Hospitalet i Victò-
ria Sauleda de l'IND Barcelona 
van resultar els vencedors del 
cros de Pineda. 

Jordi Matas, president del 
Consell Esportiu del Maresme, 
ha explicat que fan una valora-
ció molt positiva de la partici-
pació: “La participació ha estat 

superior a la de l'any passat; per 
tant, la valoració és positiva tot 
i que desitgem poder tenir més 
nens i nenes que vegin que l’es-
port no és un cansament físic, 
sinó que és un benefici per a la 
salut”. Per la seva banda, Manel 
Vicente, director de Gesport, 
empresa organitzadora de l’es-
deveniment, ha destacat que 
aquest any no s’ha hagut d’ajor-
nar cap prova pel temps: “Sí que 
es cert que la primera prova a 
Santa Susanna va estar passada 
per aigua, però afortunadament 
no hem hagut d’ajornar cap pro-
va. Hem passat per Santa Susan-
na, Arenys, Mataró, Malgrat de 
Mar, Canet, Alella, Calella i fi-
nalment, Pineda de Mar”.

Després de la realització de les 
8 proves i l’acumulació de punts, 
els guanyadors del Circuit Ma-

resmenc de Cros han estat Isam 
Mounir del Tricbm i Laura Prieto 
del CA Lloret-la Selva. yy

CALELLA

Calella ha deixat de ser Ciutat 
del Bàsquet Català aquest mes de 
febrer i ha cedit aquest reconei-

xement a Reus. L’Ajuntament de 
Calella, juntament amb el Club 
Bàsquet Calella, ha participat en 
un acte de tancament amb el bàs-
quet com a principal protagonis-
ta al Pavelló Municipal d’Esports 
Parc Dalmau.

Una trobada d’antics juga-
dors i jugadores del CB Calella, 
una demostració de les habili-
tats del més petits del club i un 
dinar de germanor amb la pro-
jecció del documental “Histori-
etes per a la història” han estat 
algunes de les activitats més 
destacades del dia. Així mateix 
s’han commemorat els 50 anys 
del CB Calella i els 90 anys del 
bàsquet a la ciutat. El president 

del Club Bàsquet Calella, David 
Fors, ha repassat alguns dels 
actes més importants que han 
realitzar per celebrar l’efemè-
ride: “Aquest any hem tingut 
una gran feina, hem aconseguit 
fer un munt d’actes implicant a 
tota la ciutadania de Calella. Jo 
crec que el Pregó va ser dels més 
importants, va ser espectacular. 
També va ser molt divertit el 
“encierro” que vam organitzar”. 

L’acte al pavelló es va tancar 
amb els parlaments de l’alcaldes-
sa de Calella i del president de la 
Federació Catalana de Bàsquet, 
Joan Fa, que va destacar la im-
portància de la proclamació de la 
Ciutat del Bàsquet: “Això ja s’ha 

convertit en una tradició, són 
moltes les ciutats que ja ens ho 
han demanat i tenim peticions 
per als propers anys. Aquest any 
també la Federació Espanyola de 
Bàsquet ho fa per primera vega-
da, demostrant que és un esde-
veniment potent que realment 
serveix de promoció del bàsquet 
i de les ciutats”.

L’acte va culminar quan 
Montserrat Candini va cedir el 
testimoni de Calella a l’alcalde 
de Reus, Carles Pellicer. yy

CALELLA

Un dels darrers actes que 
Calella va organitzar com a ciu-
tat del Bàsquet Català, va ser la 
conferència del periodista Jordi 
Robirosa ‘L’ofici de narrar par-
tits’, on es va parlar de la his-
tòria del bàsquet, les anècdotes 
viscudes pel periodista i l’actua-
litat més recent.

Segons Robirosa, aquests 
darrers anys, la Ciutat del Bàs-
quet Català ha funcionat molt bé: 
“La proclamació de la Ciutat del 
Bàsquet Català ha guanyat molta 
embranzida en els últims anys, 
abans no tenia gaire importància. 
Jo crec que ara hi ha hagut una 
bona feina per part de la Federa-

ció Catalana i les ciutats que hi 
participen s’impliquen molt més”. 

Robirosa remarca la impor-
tància de la Selva, el Maresme i el 
Barcelonès en la història del bàs-
quet català. “El bàsquet és molt 
important des del Barcelonès 
nord, és a dir, Badalona fins pràc-
ticament a Blanes. La tradició de 
bàsquetbol a tota aquesta franja 
marítima és extraordinària. És 
més gran que a Barcelona ciutat”. 
Robirosa, que ha viatjat arreu del 
món, es queda amb el bàsquet més 
proper; és a dir, el bàsquet català. 
“Jo he tingut molta sort, he anat 
a finals de NBA, campionats del 
món, eurolligues, jocs olímpics... 
He retransmès moltes coses, però 

on em sento més representat no és 
a Seul o Seattle, és aquí, pot ser a 
Calella, pot ser a Blanes, perquè la 
meva gent és aquí, no és allà”.

L’acte va comptar amb la 
participació de Xavier Casilla-
nis, realitzador d’esports de Te-
levisió de Catalunya i company 
de Robirosa en moltes de les 
transmissions dels partits; Car-
les Pascual, periodista esportiu 
de Catalunya Ràdio i cap de co-
municació de CB Calella, també 
company de Robirosa en l’única 
final de la NBA narrada per Ca-
talunya Radio; i Mariona Ortiz, 
jugadora del Castors Braine, 
formada al CB Calella, que va 
intervenir des de Bèlgica. yy
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BREUS ESPORTS

Sofia XuanZhang, entre les 100 
millors del món

PA Tordera, 3r a Catalunya

Trirelay Duatló de Pineda

Sofia XuanZhang defensant els colors del Suris. Foto TTCalella

Els participants havien d'anar en grups de 3 persones. Foto Yoyo

Membres del PA TORDERA. Foto Aj. Tordera

La jugadora del Suris Calella 
de Tennis Taula, Sofia Xuan-
Zhang, entra per primera vega-
da entre les 100 millors del ràn-
quing mundial absolut. Fa no-
més un any estava per sobre del 
lloc 200. Sofia es va incorporar 
al CTT Calella a la temporada 
2012/13, i la 13/14 ja va debu-

tar a la Superdivisió femenina. 
Va ser campiona d’Espanya 
infantil quan era benjamina, i 
campiona d’Espanya juvenil, 
essent aleví. Va quedar 3a al 
Top Europeu Cadet, va aconse-
guir 3 medalles als Campionats 
d’Europa junior i va quedar 5a 
al Mundial junior. yy

El Club Patinatge Artístic Tor-
dera, que continua imparable 
després de quedar en prime-
ra posició al Campionat Pro-
vincial de Barcelona, ara ha 
aconseguit la tercera posició 
al Campionat de Catalunya. A 
partir d’ara comença el comp-

te enrere per al Campionat 
d’Espanya, que se celebrarà 
novament a la ciutat d’Alcoi. A 
més a més amb aquesta tercera 
posició, l’equip tindrà accés a 
participar al Catalunya Stars la 
competició-espectacle televisi-
va de patinatge artístic. yy

Pineda ha celebrat la cinquena 
edició de la Trirelay Duatló al 
passeig marítim amb un gran 
èxit participatiu. Cadascun dels 
3 integrants de cada equip ha fet 
una duatló abans de passar el re-

lleu. Els participants han corre-
gut 3 km, n’han fet 7 en bicicleta 
i 1,5 km més de cursa final. La 
prova forma part del Campionat 
de Catalunya i hi havia catego-
ries elit, amateur i cursa jove.  yy

Lesions cutànies característiques de la malaltia meningo-
còccica per serogrup B

SALUT

Canàries i Castella-Lleó inclouen 
la vacuna de meningitis B al seu 
calendari oficial

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

La desharmonització dels 
calendaris de vacunació 
entre les diferents Comu-

nitats Autònomes (CCAA) a 
Espanya és una realitat tot i que, 
incompressible per la població, 
continua essent la tònica. I ara, 
amb les disputes per decidir 
quines sí i quines no, inclouran 
la vacunació enfront més soques 
de meningococ. Les diferències 
de calendari i, per tant, de pro-
tecció que s’oferirà als nens en 
una o altra comunitat, seran ra-
dicalment diferents.

La malaltia meningocòccica 
és una malaltia devastadora que 
fa que en poques hores un nen 
prèviament sa passi a una situ-
ació clínica d'extrema gravetat 
amb risc de mort. Tot i les me-
sures terapèutiques ac-
tuals en unitats de cures 
intensives pediàtriques, 
aquesta malaltia té una 
mortalitat de fins al 10% 
dels casos i es produei-
xen seqüeles permanents 
en prop del 20% dels 
malalts, algunes d'elles 
incapacitants com són 
les amputacions d'ex-
tremitats, sordesa o dè-
ficits neurològics. Cinc 
variants de meningo-
coc, denominades grups 
A, B, C, W, i Y  són les 
responsables de més del 
90% dels casos d'aquesta 
malaltia al món i actu-
alment disposem de va-
cunes específiques per a 
cada un d'aquests tipus 
de meningococ. Afor-
tunadament no estem 

en període epidèmic i les taxes 
de incidència de malaltia me-
ningocòccica són baixes, però la 
distribució dels casos fa que en 
determinats rangs d'edat el risc 
sigui molt més alt que en d'altres. 
Tant a Europa com a Espanya, 
els menors de 5 anys acumulen 
a prop del 50% de tots els casos 
de malaltia meningocòccica de 
la població, presentant les taxes 
d'incidència més altes els menors 
d'1 any d'edat (quasi 20 vegades 
més alta que la mitjana global), 
seguits dels nens d'1 a 4 anys (6 
vegades més). Els adolescents i 
joves, entre els 15-24 anys, són 
el tercer grup per ordre de major 
incidència (fins a 2 vegades més 
que la mitjana) i a més són els 
que juguen el paper predominant 
en la transmissió del meningococ 
a la resta de la població.

En el calendari comú del 
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (CISNS), 
només està inclosa, ara per ara, 
la vacunació enfront un sol grup 
de meningococ, el grup C, i és la 
vacuna que reben tots els nens 
al nostre país sistemàticament 
des de l’any 2000. Des de 2014 
està disponible la vacuna enfront 
de meningococ del grup B i, en 
aquests darrers anys, països amb 
incidències de malaltia similars 
a les nostres, com Regne Unit, 
Irlanda, Itàlia, Lituània, Irlanda, 
Andorra, San Marino i Austràlia 
han inclòs aquesta vacuna en els 
calendaris nacionals en els nens 
en el primer any de vida. També 
el Regne Unit, Irlanda, Holanda 
i Austràlia han inclòs la vacuna-
ció enfront dos grups més, el W 

i el Y, soques de meningococ que 
estan en clar increment a Europa 
i Austràlia. 

A Espanya la Ponencia de pro-
grama y registro de vacunaciones 
que emet les seves recomanacions 
perquè el CISNS estableixi final-
ment les directrius de calendari 
comú per a totes les CCAA no 
sembla favorable a incloure la va-
cunació enfront el meningococ B 
al nostre país en el calendari ofici-
al, però sí recomana la inclusió en 
els nens de 14 a 18 anys de la vacu-
na tetravalent enfront els grups A, 
C, W i Y, en substitució de la vacu-
na monovalent enfront el menin-
gococ C que es posa actualment 
als 12 anys, concretament a Ca-
talunya a 6é de Primària. Davant 
d’aquest panorama poc compren-
sible, dues CCAA, concretament 
Canàries i Castella-Lleó, han de-
cidit unilateralment incloure al 
calendari sistemàtic gratuït per a 
tots els nens, la vacunació enfront 
el meningococ B en el primer any 
de la vida i la vacuna tetravalent 
enfront els grups A,C,W, Y als 
12 mesos i als 12 anys d’edat, en 
substitució de la vacuna enfront 
C, que és la que s’administra en la 
actualitat. De fet el Comité Asesor 
de Vacunas de la Asociación Es-
pañola de Pediatria, en les seves 
recomanacions de vacunació per 
al 2019, estableix la necessitat de 
vacunació enfront el grup B de 
tots els lactants en el primer any 
de la vida i la vacunació enfront 
A,C,W e Y amb la vacuna tetra-
valent als 12 mesos i als 12-14 
anys en substitució de la vacuna 
monovalent enfront meningococ 
C utilitzada fins ara.

En la temporada 
2017-2018 a Espanya, el 
meningococ B continua 
sent el que produeix el 
major nombre de ca-
sos (142 casos) i la taxa 
d'incidència més alta en 
totes les edats, seguit per 
el meningococ W (48 ca-
sos) , el C (40 casos) i el 
Y (37 casos). És evident 
que les estratègies futu-
res per fer front a aques-
ta greu malaltia han de 
combinar la utilització 
de totes aquests vacunes 
disponibles per a tots 
aquests grups de menin-
gococ. La inclusió en els 
nostres calendaris infan-
tils és una necessitat. A 
que esperen les nostres 
autoritats sanitàries? yy
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BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 6
POPULAR I TÍPIC 
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
CARNAVAL 2019
Centre Vila. 20 h.

DIA 8
DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
Hall del Teatre de Lloret. 12 h.

SHIRLEY VALENTINE. TEATRE
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 18 €

DIA 9
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano. 
Preu: 5 € / 2,5 €

JOIES D’ART DE LA GALERIA 
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. Català. 
Preu: 3 € / 1,50 €

EL RACÓ DELS CONTES
CONTES DE GRANOTES I 
GRIPAUS
Biblioteca Municipal - Plaça Pere 
Torrent, 1. 11.30 h.

FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

DIA 14

CINECLUB ADLER
ENTRE DOS AGUAS
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 5 €

DIA 15
XERRADA: DR. RAMON CREUS 
I BOSCH
Club Marina Casinet - Màrtirs, 2 
2n. 20 h.

DIA 16
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano. 
Preu: 5 € / 2,5 €

JOIES D’ART DE LA GALERIA 
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ. 
Preu: 3 € / 1,50 €

CONCERT DELS PERDONS
Església Sant Romà. 21 h.

DIA 17
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA 
· ARROSSADA POPULAR · 
SARDANES
Santa Cristina. 9-18 h

EL PETIT ADLER
LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Cinema infantil
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €

DIA 22
TEATRE: SÀPIENS
Teatre Municipal. 21 h. Preu: 10 €

DIA 23
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano. 
Preu: 5 € / 2,5 €

EL RACÓ DELS CONTES
CONTES MUSICATS
Biblioteca Municipal-Plaça Pere 
Torrent, 1. 11.30 h.

JOIES D’ART DE LA GALERIA 
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ. 
Preu: 3 € / 1,50 €

DIA 24
PAPÀ MOZART - ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL VALLÈS AMB 
JOAN I ROGER PERA
Teatre de Lloret. 19 h. Preu: 18 €

DIA 26
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’en Maig. 17-19 h.

CONCERT CORALS FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 15-17 h.

DIA 28
CINECLUB ADLER LÁZARO FELIZ
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €

DIA 30
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT
Museu del Mar. 11 h. Castellano. 
Preu: 5 € / 2,5 €

EL RACÓ DELS CONTES
EEE!!! CANTEM, CONTE, 
DANSEM!
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

JOIES D’ART DE LA GALERIA 
ELYSIUM - VISITA GUIADA
Can Saragossa. 18.30 h. CATALÀ. 
Preu: 3 € / 1,50 €

GIRA PÍNDOLES - 
MICROTEATRE FORA DEL 
TEATRE
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 6 €

DIA 31
40 MARXA POPULAR A LES
ERMITES DE LLORET 18 KM
Plaça de la Vila. 8 h.
Preu: 6 € anticipat

EL PETIT ADLER
LA SOPA PEDRES I ALTRES 
CONTES CAPGIRATS
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €

DEL 2 AL 30
EXPOSICIÓ “PLECS”, DE TURA 
SANZ SANGLAS
Projecte guanyador de les expo-
sicions viatgeres de la Diputació 
de Girona. Casa Saladrigas.

EXPOSICIÓ “8 FOTÒGRAFS, 8 VI-
SIONS”. Agrupació fotogràfica i 
cinematogràfica de Blanes. Casa 
Saladrigas.

DIA 8
COMÈDIA: LA VERITAT
Teatre de Blanes. A les 21 h

DIA 8
DONACIÓ DE SANG
Escola Mn. Joan Batlle, de 12 h 
a 18 h.

DIES 9 I 16 
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC.  
Centre de Blanes. De 9 a 21 h.

DIES 9 I 10
ACTES DE SENSIBILITZACIÓ
“8 MARÇ, DIA DE LA DONA TRE-
BALLADORA”. Plataforma de Do-
nes. Passeig de Mar. De 10.30 a 
13.30 h.

DIA 9
RECITAL DE POESIA. MÚSICA I 
IMATGES. Associació Paraula de 
Poeta. Teatre de Blanes. A les 21 h

DIA 10 
PREMIS RECVLL 2019 
Teatre de Blanes. Entrada gratuï-
ta. A les 12 h.

DIES 16 I 17
FIRA DEL PLAYMOBIL
Passeig de Mar. Tot el dia

DIA 16
TALLER DE CUINA AL JARDÍ BO-
TÀNIC, amb Matthias Hespe d’Es-
pai Cuinar Sa Jardí Botànic Mari-
murtra. Més informació a: www.
marimurtra.cat. D’11 a 13 h

DIA 17
RIALLES: CORRE TRUFA. Pentina 
el Gat. Teatre de Blanes. 17.30 h.

DEL 22 AL 17 ABRIL
EXPOSICIÓ ADRIÀ PINA
Exposición de pintura.
Galeria d’Art l’Arcada.

LLIGA TERRITORIAL DE HIP HOP
Consell Comarcal de la Selva
Ciutat Esportiva. De 15.30 a 20 h.

TEATRE: IMMORTAL, amb Bruno 
Oro. Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIA 30
LA FESTA DELS SÚPERS ON 
TOUR.
CLUB SÚPER 3. Ciutat Esportiva.

DIA 30
TEATRE: UN PASEO POR AR-
DALES
Asociación de Ardaleños y Ami-
gos de Ardales. Teatre de Blanes
A les 21 h.

DIA 31
RIALLES: A LA RECERCA DEL 
DRAC MÀGIC. El que ma queda 
de teatre. Teatre de Blanes. A les 
17.30 h.

DIA 31
TALLER DE SARDANES
Esbart Joaquim Ruyra
Passeig de Mar. Banc dels músics. 
De 17.30 a 19.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 7
DIJOUS DE LLETRES I MOTS, 
tertúlia literària per a adults. A les 
19 h a la Sala Roberto Bolaño. 

DIA 12
MINICLUB: Donde viven los 
monstruos de Maurice Sendak, 
per a nens i nenes de 5 a 7 anys, 
acompanyats pels seus pares. A les 
17.30 h a la Sala Roberto Bolaño. 

DIA 13
LENTAMENT amb Cacauet Te-
atre. Activitat per pares, mares i 
nadons de 0 a 3 anys. Programa 
Nascuts per Llegir. A les 10.30 h a 
la Sala Infantil.
 
DIA 14
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTU-
RA INFANTIL (de 8 a 11 anys): 
Els perseguidors de paraules, de 

Marc Artigau. A les 17.30 h a la Bi-
blioteca Jove.

DIA 21
XERRADA TALLER: LABORATO-
RI DE NUTRICIÓ. Llet i derivats 
làctics o begudes vegetals  amb la 
nutricionista Isolda Vila. Nutricio-
nista sensorial. A les 15.15 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 21
HORA DEL CONTE – TALLER: 
Bongo. Petita història d’un xim-
pancé, amb la Blanca Martí de 
la Fundació Mona (Fundació que 
treballa pel benestar i la conser-
vació dels primats). A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño. 

DIA 25
XERRADA DONES TREBALLA-
DORES: Com superar l’ansietat. 
Amb Nara Noya de l’Associació 
Sanat Kumara de Blanes. A les 19 
h a la Sala Roberto Bolaño.

DEL 26 AL 23 D’ABRIL
ÀLBUMS IL·LUSTRATS. Organit-
za Diputació de Girona. Al vestíbul 
exposició.

DIA 28
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
JUVENIL (de 12 a 16 anys). Co-
mentarem La Ratera, de l’Àgata 
Christie. A les 17.30 h a la Bibli-
oteca Jove.
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DIA 6
CALELLA
PRIMERA SESSIÓ DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA: ‘Pla de formació i 
capacitació del personal en segu-
retat alimentària’. Instal·lacions de 
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.

- A les 18 h, ENTERRAMENT DE 
LA SARDINA. Plaça Catalunya.

- A les 18.30 h, inici de la CERCA-
VILA fins a la plaça Església.

- A les 19.30 h, LECTURA DEL 
TESTAMENT, CREMA D’EN 
CARNESTOLTES I LLIURAMENT 
DE PREMIS DEL CONCURS DE 
VÍDUES.
 
CONFERÈNCIA: Ho tinc a la pun-
ta de la llengua. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

CLASSE OBERTA DE BODYGUAY. 
Associació de Dones de Calella. 
20.30 h.

TORDERA
TALLER per a majors de 55 anys. 
‘Aprèn a utilitzar el teu smartpho-
ne des de zero’. Biblioteca de Tor-
dera, 10 h.

XERRADA: TOC TOC, l’aventura 
de fer ciència a l’Antàrtida. Bibli-
oteca de Tordera, 19 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER PER A LA MAINADA 
Vine a fer la teva sardina. Plaça de 
l’Església, 19 h.

DESFILADA DE VÍDUES DEL CAR-
NAVAL. Plaça de l’Església, 20 h.

ESPECTACLE i lectura del mani-
fest del Rei Carnestoltes. Plaça 
J.A. Clavé, 20.45 h.

SARDINADA. Peixateries Velles, 
21 h.

BALL DE VÍDUES. Local de la Bar-
retina Vermella, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
RUA D’ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA. Pati de Can Comas, 
19h. En acabar, sardinada popular

DIA 7
CALELLA
SEGONA SESSIÓ DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA: ‘Pla de formació i 
capacitació del personal en segu-
retat alimentària’. Instal·lacions de 
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.

XERRADA per a familiars de ma-
lalts d’Alzheimer i altres demènci-
es: “Què són les funcions cognitives 
i què manca en les demències?”. 
Sala de Juntes de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella, 15.15 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
amb el llibre The Shadow of the 
wind, de Carlos Ruiz Zafón. Biblio-

teca Can Salvador de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
RECITALS PER A LA DONA. Cen-
tre Cívic Poblenou, 17.30 h.

TALLER CREATIU: Somia... Biblio-
teca Serra i Moret, 18 h.

DIA 8
CALELLA
TERCERA SESSIÓ DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA: ‘Pla de formació i 
capacitació del personal en segu-
retat alimentària’. Instal·lacions de 
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.

TERTÚLIES EN CATALÀ amb el lli-
bre El monestir proscrit, de Maria 
Carme Roca. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 10 h.

20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ. 
Restaurant La Gàbia, 22 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES, 
Biblioteca, 18 h.

PALAFOLLS
MOSTRA DE DANSA CONTEM-
PORÀNIA. Companyia Esluan Al-
ven. Teatre de Palafolls.

PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES, Escola Aloc.

DIA 9
CALELLA
JORNADA ‘Lideratges en l’em-
presariat femení’, amb la taula ro-
dona ‘Empresàries d’èxit’ i la xer-
rada ‘Apoderament de les dones’. 
Sala d’Exposicions de l’Ajunta-
ment Vell, 10 h.

HORA DEL CONTE En Tomàs i la 
Rosita. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 11.30 h.

XERRADA: ‘Realidad social de la 
mujer musulmana frente a los 
prejuicios de occidente’. Esplai 
Calella, 17 h.

RUA DEL 20è CARNAVAL DE 
L’ALT MARESME, sortida a l’av. 
Mediterrani, 19 h. (Pineda de Mar).

BALL DE CARNAVAL, amb DJs i 
lliurament de premis. Fàbrica Llo-
bet-Guri, 23 h.

PALAFOLLS
ESPECTACLE. Creació col·lectiva a 
favor de la Igualtat de Gènere. Ca-
sal de la Dona.

PINEDA DE MAR
V CAMPANYA FORA ESTOCS. 
Comerços de Pineda, de 10 a 22h
MERCAT SOLIDARI, pl. Nova i pl. 
Reis Catòlics, de 9 a 14 h.

CERCLE DE LES DONES: El som-
ni de la bruixa. Biblioteca Serra i 
Moret, 11 h.

TEATRE: Eli, Auditori, 22 h.

DIA 10
CALELLA
LECTURA DEL MANIFEST, amb 
motiu del Dia Internacional de les 
Dones, i inici de la 7a Marxa per 
la Dona Treballadora. Passeig de 
Manuel Puigvert, 9 h.

TEATRE: L’estranya parella, de 
Neil Simon. Al teatre Orfeó Cale-
llenc, 18.30 h.

PALAFOLLS
II CURSA TRAIL SENYOR DEL 
CASTELL. Recorregut a l’entorn 
del Castell de Palafolls.

RUA DE CARNESTOLTES. Sortida 
a les 12h des de les benzineres en 
direcció al centre del poble.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE PIANO: Terra 
d’Ibers. Escola St. Jordi, 11.45 h.

TEATRE: Tres guineas. Espai En 
Marxa-Montpalau, 18 h.

DIA 11
CALELLA
QUARTA SESSIÓ DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA: ‘Pla de formació i 
capacitació del personal en segu-
retat alimentària’. Instal·lacions de 
Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Al local del c. Doctor Vivas, 16 h.
 
JORNADA DE PORTES OBERTES, 
a l’IES Bisbe Sivilla. Visites guiades 
a les 16.30 h.

PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ. ‘Activant l’energia 
femenina’. Biblioteca Serra i Mo-
ret, 19 h.

DIA 12
CALELLA
CINQUENA SESSIÓ DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA: ‘Pla de formació i 
capacitació del personal en segu-
retat alimentària’. Instal·lacions de 

Concepte Artesà de la Cuina, 9 h.

ACCIÓ FORMATIVA ‘Costos, mar-
ges i benefici. Per què no és el ma-
teix facturar que guanyar diners?’. 
Fàbrica Llobet Guri, 14.30 h.

XERRADA informativa ‘Nutrició i 
dificultats en l’alimentació’. Adre-
çada a tothom que té cura de per-
sones amb dependència a casa. 
Aula d’Educació Sanitària del CAP 
Calella, 16 h.

PALAFOLLS
MÚSICA. Únic concert a Catalu-
nya de la Champlin Park High Sc-
hool Band, de Minnesota (Estats 
Units). Teatre de Palafolls.

TORDERA
CLUB DE LECTURA: Manual per a 
dones de fer feines. Biblioteca de 
Tordera, 18.30 h.

DIA 13
CALELLA
CONCENTRACIÓ dels participants 
al Cicle de Passejades i Marxa Nòr-
dica. Fàbrica Llobet Guri, 10 h.

CLASSE OBERTA DE GIMNÀSTI-
CA/PILATES. Associació Dones de 
Calella, 17.30 h.

CONFERÈNCIA. ‘Història de la 
Terra’. Casal l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Nad ioga, ioga del so. 
Meditació amb bols tibetans. 
Centre Cívic Poblenou, 19.30 h.

DIA 14
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA. ‘Costos, mar-
ges i benefici. Per què no és el ma-
teix facturar que guanyar diners?’. 
Fàbrica Llobet Guri, 14.30 h.

TARDES DE TERTÚLIA amb el co-
mentari El arquitecto de Tombuc-
tú. Es Saheli, el granadino.’ Biblio-
teca Can Salvador de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS, 
amb el llibre The Shadow of the 
wind Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 19 h.

MALGRAT DE MAR
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ I 
XERRADA ‘Aspronis en primera 
persona’. Sala d’Actes de la Biblio-
teca La Cooperativa, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
LA GIMNASTRADA’19. Pavelló 
Nino Buscató, 9 h.

XERRADA: ‘Criança no sexista’. 
Centre Cívic Poblenou, 18 h.

TALLER: Ioga Kundalini & medita-
ció: polaritat i energia femenina. 
Pavelló escola Aloc, 18.30 h.

DIA 15
CALELLA
TALLER de recerca activa de fei-
na. Presentar la pròpia candidatu-
ra de manera atractiva I. Fàbrica 
Llobet Guri, 9.30 h.

TROBADA LITERÀRIA amb l’es-
criptora Maria Carme Roca, Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 10 h.

TERTÚLIES EN CATALÀ amb el lli-
bre ‘El monestir proscrit’. Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça, 10h
CLASSE OBERTA de taitxi txikung, 
Ass. Dones de Calella, 15.30 h.

PRESENTACIÓ del llibre Aprendre 
a parlar amb les plantes, Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça, 19 h.

20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ. 
Sala Mozart, 22 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES, 
Biblioteca, 18 h.

CINEFÒRUM: The sessions. Cen-
tre Cultural, 20 h.
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L’AGENDA

MARESME AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’AGENDA

PINEDA DE MAR
TALLER DE JOCS DE FALDA. Bibli-
oteca Serra i Moret, 17.30 h.

TALLER: Mini vehicles sostenibles. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

POESIA: Dones de vers lliure. Mi-
cro Obert. Biblioteca Serra i Mo-
ret, 19 h.

DIA 16
TORDERA
ESPECTACLE: Les Clinck. Teatre 
Clavé, 18 h.

CALELLA
TALLER INFANTIL. Pintem l’uni-
vers. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 11.30 h.

SANTA SUSANNA
TALLER: Experimenta com un ar-
queòleg: Les piràmides. Bibliote-
ca vall d’Alfatà, 11 h.

PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES. Escola Sant 
Jordi.

DIA 17
CALELLA
DESFILADA I EXHIBICIÓ CANI-
NA. Plaça de l’Església, 10.30 h.

JORNADA DE PORTES OBERTES. 
Escola Pia, tot el matí.

TEATRE: El verí del teatre. Teatre 
Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
MISSA ROCIERA. Capella de les 
Creus, 10 h.

MALGRAT DE MAR
JORNADA D’ESPORT INCLUSIU.
Pistes esportives del Parc Fran-
cesc Macià, tot el matí.

DIA 18
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. De 9 a 11 
anys (17.30 h) i de 12 a 14 (18.30 
h). Biblioteca.

SANTA SUSANNA

PETIT CLUB DE LECTURA. 
17.30 h, Biblioteca Vall d’Alfatà.

PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ POLARITAT: Tantra 
blanc. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.

DIA 19
PALAFOLLS
JORNADA DE PORTES OBERTES 
A l’IES Font del Ferro.

XERRADA: El dol en nens. Esco-
la Mas Prats.

CALELLA
TALLER FORMATIU: “Costos, mar-
ges i beneficis. Per què no és el ma-
teix facturar que guanyar diners? 
Fàbrica Llobet Guri. 14.30 h.

PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES, Escola Anto-
ni Doltra.

DIA 20
CALELLA
JORNADA PORTES OBERTES Es-
cola el Far.

CONFERÈNCIA: ‘Pompeu Fabra, 
passió per la llengua’. Casal l’Amis-
tat, 18.30 h.

XERRADA sobre autoestima: ‘Es-
tic encantada de conèixer-me’. 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça. 19 h.

MALGRAT DE MAR
CONTES PER A INFANTS. Fins a 3 
anys. Biblioteca, 17.30 h.

PINEDA DE MAR
MEDITACIÓ en moviment: dansa 
sufí. Centre Cívic Poblenou, 19.30 h.

DIA 21
CALELLA
XERRADA per a familiars de ma-
lalts d’Alzheimer i altres demènci-
es: ‘Transtorns del comportament’. 
Hospital Sant Jaume, 14.45 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre The Shadow of the 
wind, de Carlos Ruiz Zafón, Biblio-
teca Can Salvador de la Plaça, 19 h.

DIA 22
CALELLA

TERTÚLIES EN CATALÀ amb El 
monestir proscrit. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 10 h.

CLASSE OBERTA de constel·laci-
ons familiars ‘Honrant els pares’. 
Associació dones de Calella, 17 h.

CLOENDA de les Trobades d’Òpe-
ra. Espai mercat, 18.30 h.

20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ. 
Sublim, 22 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Dones que curin a 
d’altres. Biblioteca Serra i Moret, 
18.30 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES. 
Biblioteca, 18 h.

DIA 23
CALELLA
PORTES OBERTES a l’Escola la 
Minerva.

ACTIVITATS sobre l’ús adequat 
de l’aigua. Espai Mercat de 10 a 
12 h.

TALLER d’expressió corporal, Bi-
blioteca Can Salvador de la Plaça, 
11.30 h.

SANTA SUSANNA
CONCERT: The Symphony’s rock, 
amb el grup Apache. Pavelló Es-
ports de Santa Susanna, 21.30 h. 
Venda d’entrades a Ticketmaster.

PINEDA DE MAR
MÚSICA: Rise. The Sey Sisters. 
Auditori, 22 h.

FESTA DELS TRES TOMBS, da-
vant de l’Escola Aloc, 10 h.

DIA 24
TORDERA
TEATRE: La niña gorda. Teatre 
Clavé, 18 h.

CALELLA
5è ANIVERSARI DEL BATEIG dels 
castellers de l’Alt Maresme. Plaça 
de l’Ajuntament, 12h. Sortida de 
la Cercavila a les 11.15. Concert 
amb el grup Ruc’n’Roll, 16.30 h.

TEATRE: Aquí no paga ni Déu! Te-
atre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
CELEBRACIÓ dels 50 anys de l’Es-
cola Antoni Doltra, 10 h.

CONCERT LÍRIC: Matí de sarsue-
la, Escola Sant Jordi, 11.45 h.

CONCERT d’alumnes i professors 
de l’Escola Municipal de Música 
Can Comas, 12 h.

DIA 25
CALELLA
TALLER: Presentar la pròpia can-
didatura de manera atractiva II. 

Fàbrica Llobet-Guri, 9.30 h.

SORTIDA de la primera etapa de 
la 99a Volta Ciclista a Catalunya, 
Riera Capaspre, 12.50 h. Arribada 
a l’N-II, a l’alçada de la plaça de les 
Roses, 17 h.

TALLER de memòria nivell I. Local 
del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.

DIA 26
CALELLA
INAUGURACIÓ de l’exposició de 
murals de la Volta Ciclista a Cata-
lunya al seu pas per Calella. Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Calella, 9 h.

MEDITACIÓ, al local d’Oncolliga 
Calella, 17 h.

CONFERÈNCIA L’òpera la Giocon-
da, d’Amilcare Ponchielli. Casal 
l’Amistat, 20 h.

PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ: del llibre Liderar 
en femenino para hombres y muje-
res. Biblioteca Serra i Moret, 19 h.

DIA 27
CALELLA
SESSIÓ de marketplace professi-
onal amb dinàmica de ‘speedda-
ting’. Fàbrica Llobet Guri, 10h
BALL per a la gent gran, espai 
Mercat, 18 h.

CONFERÈNCIA: Europa i l’Iran en 
temps de Putin i Trump: una apro-
ximació entenedora. Casal l’Amis-
tat, 18.30 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: La nit de les 
criatures. Biblioteca, 19 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Biblioteca Serra 
i Moret, 20.30 h.

CLUB DE LECTURA. Biblioteca 
Serra i Moret, 20.30 h.

DIA 28
CALELLA
TALLER de memòria. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. Bi-
blioteca Can Salvador de la Plaça, 
19 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL. Biblio-
teca, 11 h.

TALLER: Pinta ceràmica amb As-
pronis. Biblioteca La Cooperati-
va, 18 h.

DIA 29
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb El 
monestir proscrit. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 10 h.

CLASSE DE IOGA, Ass. Dones de 
Calella, 10.30 h.

TALLER ‘No és no, espais i límits 
de les relacions interpersonals’. 
Ass. Dones de Calella, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA. Teatre Or-
feó Calellenc, 18.30 h.

20è ANIVERSARI CAFÈ JAZZ. 
Restaurant Surf&Turf, 22 h.

MALGRAT DE MAR
L’HORA DEL CONTE: ‘Els sons ro-
bats’. Biblioteca, 18 h.

DIA 30
CALELLA
TALLER INFANTIL ‘Kikiriki’. Bibli-
oteca Can Salvador de la Plaça, 
11.30 h.

PRESENTACIÓ del col·lectiu de 
Dones africanes de l’Alt Mares-
me. Espai mercat, 16 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT de sardanes Cobla Jove-
nívola de Sabadell. Auditori, 19 h.

INAUGURACIÓ. Exposició Perte-
gaz, Can Comas, 12 h.

DIA 31
CALELLA
SORTIDA DE LA BICICLETADA 
POPULAR: ‘Pedalem amb salut’ 
Plaça de l’Ajuntament, 10 h.

VEREDICTE I PROCLAMACIÓ dels 
guanyadors de la 37a edició dels 
Jocs Florals de Calella. Església de 
l’Escola Pia, 12 h.

PINEDA DE MAR
JAZZ VERMUT, al bar de Can Co-
mas, 12 h.
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ECONOMIA LOCAL

SANT POL DE MAR
L'Escola Universitària d'Hoteleria i Tu-

risme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) 
se situa aquest 2019 com una de les 20 
millors universitats del món en l'àmbit 
de l'hoteleria i turisme, segons el ràn-
quing mundial d'universitats publicat per 

QS (QuacquarelliSymonds). Així, a l'àrea 
d'Hoteleria i Turisme, EUHT StPOL és el 
primer i únic centre d'Espanya amb acre-
ditació d'estudis regida pel sistema uni-
versitari espanyol que forma part de les 20 
millors universitats del món. 
Més informació: santpol.edu.es yy

MALGRAT DE MAR
El consultori mèdic Creu Blava 

de Malgrat de Mar ha començat 
una nova etapa donada pel canvi 
de gerència. Han ampliat les ins-
tal·lacions i han fet una reforma 
integral per tal d'adaptar-se als 
nous canvis socials i a les necessi-
tats de la població.

Disposen de noves instal·la-
cions on els pacients seran atesos 
en qualsevol àmbit de la salut, 
bellesa i benestar. Els podeu visi-
tar al c. Joan Maragall, núm 4 de 
Malgrat de Mar.

Més informació al 93 765 46 47 o 
a:www.creublava.com. yy

EUHT StPOL, entre les millors Nova etapa a Creu Blava

Vista aèria de l'EUHT St Pol  Logo corporatiu Creu Blava.

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

Març

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

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

CASTELLS
NOGUERA

MELA
MELA

COLON
NOE
NOE
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA

COLON
COLON

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
TIBURCIO

FRANCITORRA
SEGARRA
SEGARRA
ALBA
VIVAS
MIR
SETO

BADIA
BADIA

LLOBET
VIVAS
VIVAS
COSTA
ESQUEU

                    TORDERA (SERVEI DIÜRN)            

                                    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

07.28 07.33 07.36 07.38 07.45 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

08.59 09.04 09.07 09.10 09.14 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.58 11.03 11.06 11.10 11.15 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.58 13.03 13.06 13.10 13.15 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.57 15.02 15.05 15.09 15.14 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.58 17.03 17.06 17.09 17.14 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.58 19.03 19.06 19.09 19.14 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.55 21.00 21.03 21.06 21.09 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

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

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



LA MARINA   31MARÇ DE 2019

TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes

Aeroport del Prat (T1) - 10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

Aeroport del Prat (T2) - 10.30 11.30 13.30 15.30 16.55 18.15 22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) 9.00 - - 14.00 - 17.30 19.00 23.00

Estació del Nord 9.05 - - 14.05 - 17.35 19.05 23.05

Calella 10.05 11.35 12.35 15.05 16.35 18.25 19.55 23.55

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 15.12 16.42 18.32 20.02 00.02

Santa Susanna 10.16 11.46 12.46 15.16 16.46 18.36 20.06 00.06

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 15.32 17.02 18.52 20.22 00.22

Blanes 11.00 12.25 13.25 15.50 17.25 19.15 20.45 00.30

Blanes 3.30 5.00 6.45 9.30 10.00 12.30 14.30 17.00

Malgrat de Mar 3.40 5.10 6.55 9.40 10.15 12.40 14.45 17.10

Santa Susanna 3.50 5.20 7.05 9.50 10.25 12.50 14.55 17.20

Pineda de Mar 3.54 5.24 7.09 9.54 10.29 12.54 14.59 17.24

Calella 4.05 5.35 7.20 10.05 10.40 13.05 15.10 17.35

Estació del Nord - - 8.25 11.00 11.35 - 16.05 18.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - - 8.30 11.05 11.40 - 16.10 18.35

Aeroport del Prat (T2) 5.05 6.40 9.05 11.35 - 14.10 16.40 19.05

Aeroport del Prat (T1) 5.15 6.50 9.15 11.45 - 14.20 16.50 19.15
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ENTREVISTA A CRISTINA INÉS  (ESCRIPTORA, COPILOT DE RAL·LIS, MARE I DONA AFECTADA PEL CÀNCER)

“El moment més dur és adonar-te que la teva filla i 
tu esteu passant per la mateixa malaltia: el càncer”

ANNA CARLOS HERNÁNDEZ

La vida de la Cristina, veïna 
de Malgrat de Mar, no ha estat 
gens fàcil. Quan tenia 27 anys 
li van diagnosticar un càncer de 
mama. Poc després, la seva filla 
de poc més d’un any, la Martina, 
va patir la mateixa malaltia i, 
malauradament, no la va poder 
superar. Amb més de 60.000 se-
guidors, és molt coneguda pel seu 
perfil d’instagram @mamaseva-
alaguerra on va començar a ex-
plicar el seu dia a dia amb la ma-
laltia. Ara ha escrit un llibre que 
es titula ‘Felicidad... cargando’ 
on explica tota la seva història.

A quina edat et van diagnosticar 
la malaltia? Quines expectatives 
et van plantejar els metges? 
Tenia 27 anys, i la notícia va ar-
ribar carregada de dificultats. 
Tenia un tumor de 5 centímetres 
a la mama esquerra acompanyat 
de calcificacions, ganglis infec-
tats i metàstasi a la clavícula. 
Tot això sumant que vaig donar 
positiu en la proteïna HER2+++, 
un tipus de càncer que té un 

comportament molt agressiu. 
Els metges deien que el pronòs-
tic era molt dolent.

Et va canviar la visió de la teva 
vida al saber que estaves malalta? 
Sí, per complert. La meva vida va 
fer un gir de 180 graus. Te n’adones 
que fins aquell moment has vis-
cut de puntetes, que no has sabut 
esprémer els dies, la vida. Tens la 
maleïda sensació de sentir-te com 
un iogurt amb data de caducitat, 
com si un rellotge et restés dies...

I la teva filla? Com us vau assa-
bentar que estava malalta? 
Un dia tan normal a casa, canvi-
ant el bolquer, ens vam adonar 
que alguna cosa no anava bé.

Tens una altra filla, la Lucía, 
com va portar tot el procés de la 
vostra malaltia? 
Tenia 5 anys, li vam explicar la 
situació perquè dins de les seves 
possibilitats ho entengués. Crec 
que és molt important no ocul-
tar-los res, ja que és millor que 
ells sàpiguen què passa al seu 

entorn a que ells imaginin co-
ses. Crec que el no saber sempre 
és pitjor que una veritat que faci 
mal. Va saber conviure molt bé 
amb la nostra malaltia. Els petits 
de la casa tenen una capacitat de 
resiliència espectacular.

Quins van ser els moments més 
durs? 
Adonar-te que la teva filla i tu 
esteu a la mateixa situació, i que 
saps, per la teva pròpia experièn-
cia, per tot el que haurà de pas-
sar i no pots fer res per treure-li 
aquesta angoixa. Ser incapaç a ve-
gades de seguir endavant perquè 
tot fa massa mal. Però sens dubte 
les paraules: "no hi ha res a fer". 
Després d’això la teva vida té un 
abans i un després per sempre. 

T’has emportat alguna cosa bona 
de tota aquesta experiència? 
No és ni bona ni dolenta. Tant 
de bo no hagués hagut de passar 
per tota aquesta experiència, però 
un cop t’hi veus, pots aprendre 
molt d'ella per treballar cada dia 
per ser la teva millor versió. Així 
que m’emporto aprenentatge per 
seguir endavant amb uns altres 
valors que abans potser no tenia. 

Tens un perfil d’Instagram on 
expliques la teva història. Per-
què vas decidir crear-lo?
Va ser casualitat. De fet no conei-
xia aquesta xarxa social. Però un 
cop et veus allà 5 hores assegu-
da en una butaca d'hospital de 
dia penses, "ja que tens aquesta 
eina anem a donar-li un bon ús". 
I vaig començar a escopir els 
meus sentiments i l'aprenentatge 
diari d’aquesta malaltia en con-
viure amb ella. 

El perfil s’anomena #mamaseva-
alaguerra, perquè aquest nom? 
Mama com a figura materna, 
perquè anàvem a la guerra amb 
el monstre de les 6 lletres amb la 
meva filla. I mama també com a 
pit, el meu pit esquerre marxava 
també a la guerra així que per 

desgràcia la mateixa paraula en-
globava tota aquesta lluita. 

T’han arribat missatges de gent 
que has ajudat amb el que tu 
comparteixes? 
Sí, un munt cada dia. I és molt 
gratificant saber que ets capaç 
d’ajudar a moltes persones amb 
el teu dia a dia i com elles es sen-
ten millor al llegir-te i compar-
teixen les seves històries amb 
tu. Sempre dic si puc ajudar a 
una sola persona a sentir-se 
millor, aquest esforç diari ha 
valgut molt la pena. 

I també vas començar a 
ser copilot de ral·lis. Tot 
un repte, no? 
Sí, sens dubte. Són d’aquelles co-
ses que mai t’haguessis imaginat 
que faries i mira! Tinc la sort de 
poder gaudir d’aquest esport tan 
“xulo” i que m’aporta un munt de 
sensacions. Mentre estic dins del 
cotxe m’oblido de tot el dia a dia. 
Sempre dic que per a mi és com 
una teràpia. La vida m’ha posat a 
fons durant 3 anys i jo no he pogut 
escollir. Ara jo la poso a fons a ella 
a cop de gas i cantant-li corbes a 
la vida, sota el lema "A FONDO 
CONTRA EL CÁNCER". 

Competiràs aquest any? 
Sí. Comencem la temporada a As-
túries, concretament a Cornellana. 
Arranquem amb el Rally SOLO ES-
CORT, on vam estar l'any passat i va 
ser una experiència molt maca.  Ens 
van acollir d'una manera fantàsti-
ca, així que aquest any repetim. Al 
març, per primer cop com a equip 
disputarem el 67 Ral·li Costa Bra-
va; el Ral·li Legend Les Corbes, que 
és el rally on vaig debutar i al que 
li tinc una especial estima, i algun 
altre més que encara està per tancar 
amb el meu company Rubèn. 

Ara has escrit un llibre que s’ha 
publicat recentment. Què hi po-
den trobar els lectors?
Els lectors podran trobar una breu 
història del que ha sigut la meva 

convivència amb el 
càncer per partida doble i tot el 
que he après en aquest dia a dia 
amb ell, però sobretot hi trobaran 
molta vida. Unes pàgines on desit-
jo que ajudin molt a totes aquelles 
persones que així ho necessitin i 
un xut de realitat, que de tant en 
tant va bé recordar que estem aquí 
i no per sempre, i que a vegades 
marxem més aviat que tard...

En una publicació recent a Insta-
gram, escrivies que havies com-
plert algunes de les coses de la 
teva llista de coses per fer. Què et 
queda? 
Em queda molt. De fet, sempre 
penso que em faltaran moltes vi-
des de tant que vull fer. Però una 
de elles seria córrer el Ral·li Le-
gens d’Itàlia. Conèixer molt de 
món, i per què no? Un salt al vuit. 

Què li aconsellaries a algú que té 
la malaltia i, sobretot, a algú que 
tingui un fill malalt de càncer? 
Això de donar consells no 
m’agrada gens. Però si hagués de 
dir un, seria que es permetin sen-
tir totes i cada una de les emoci-
ons. Plorar, cridar, la tristesa, la 
por, l'angoixa formen part de tot 
aquest procés i malaltia. Després 
de tot això, acceptar és el primer 
pas per poder seguir, creure en 
un mateix i en la seva capacitat 
per afrontar les adversitats.
 
Ara que estàs bé, què li diries al 
metge que et va dir que tenies 
poques probabilitats de curar-te? 
Que no crec en percentatges, en 
números. Que cada persona és 
un món, i a l'hora de donar certes 
notícies hem d’empatitzar una 
mica i recordar que el pacient a 
part de tenir un número de pa-
cient, també, i el més important, 
és persona. A vegades un mateix 
s’ha de treure la bata blanca i ves-
tir-se de més empatia. yyLa Cristina participarà aquest any a diversos ral·li com a copilot. Foto Cristina Inés El perfil d'Instagram @mamasevaalaguerra té més de 60.000 seguidors. Foto Cristina Inés

El llibre 'Felicidad... cargando' es va pu-blicar a finals de gener. Foto Cristina Inés

Imatge de la Cristina durant i després de la malaltia. Foto Cristina Inés


