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Sofia Xuan Zhang disputarà el Mundial de Tennis Taula a finals d'abril. Foto RFTM

Èxits esportius
Aquest mes de març s’han celebrat grans esdeveni-
ments esportius, com ara la Volta Ciclista a Catalunya 
o la Mitja Marató Costa Barcelona Maresme. A més 
a més, els nostres esportistes han aconseguit grans 
èxits. El Club Patinatge Artístic Tordera ha aconse-
guit la tercera posició al campionat d’Espanya; dues 
esportistes del Club esportiu El Vilar de la Fundació 
Aspronis han aconseguit medalles als Special Olym-
pics d’Abu Dhabi, i la palista del Suris Calella, Sofia 
Xuan Zhang s’ha proclamat Campiona d’Espanya 
Absoluta 2019 en tennis taula, en individual, dobles i 
dobles mixt, i ha aconseguit així un ple històric en el 
tennis taula estatal. Pàgs 22, 23, 24 i 25.

Premi per 
a Isozaki

Vista interior de la coberta del Palauet de Palafolls. Foto Yoyo

Guanyador de la primera etapa a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

El japonès Arata Isozaki, arqui-
tecte del Palauet de Palafolls i del 
Palau Sant Jordi de Barcelona, ha 
rebut el Premi Pritzker, el guardó 
més important de l’arquitectura, 
pel caràcter versàtil, influent i in-
ternacional de la seva obra. Pàg.  15

ECONOMIA - Pàg. 5

FIRA DEL RAM
SOCIETAT - Pàgs. 18 i 19

DIA DE LA
DONA
Durant tot el mes de març s’han 
celebrat activitats per comme-
morar aquesta efemèride.

Arriba a Tordera una nova edi-
ció de la Fira del Ram, amb l’es-
pai Happy Food Trucks com a 
principal novetat. Es fa els dies 
12, 13 i 14.

Sant Jordi

Expositor de llibres de la Biblioteca de Tordera. Foto Yoyo

El 23 d’abril se celebra, com cada any, el dia del llibre i la rosa, i, aquest 
any, cau just després de Setmana Santa. Aprofitant la proximitat de la 
celebració, hem entrevistat les directores i director d’algunes bibliote-
ques de l’Alt Maresme per què ens expliquin com funcionen, quines 
activitats realitzen i també per què ens recomanin autors de la zona i 
les últimes novetats literàries. Més informació a les pàgines 3 i 4.

Teatre

A l'estrena van assistir familiars dels presos i moltes personalitats polítiques. Foto Yoyo

El Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda de Mar ha viscut una 
estrena històrica. La companyia 
del centre ha realitzat una adap-
tació teatral del llibre Abans 
ningú deia t’estimo, basat en el 
relat dels testimonis dels fills i 
filles dels presos polítics. Es van 
fer 4 representacions. Pàg. 6
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Dia Internacional dels Boscos

El Montnegre-Corredor és una de les quatre zones que contempla el projecte. Foto J.M. Arenaza
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L’Editorial

MARESME

El 21 de març se celebra el Dia 
Internacional dels Boscos. Per 
commemorar aquesta efemèride, 
hem parlat amb l’Associació de 
Propietaris de Montnegre-Cor-
redor, que participen en un pro-
jecte per adaptar el bosc al canvi 
climàtic. El projecte té com a ob-
jectiu global contribuir a l’adap-
tació i a una major resiliència dels 
boscos mixtos subhumits medi-
terranis d’Europa, afavorint-ne 
la conservació i el manteniment 
de les seves funcions productives, 
ambientals i socials.

Lídia Guitart, enginyera de 
Forests de l’Associació de Propi-
etaris de Montnegre-Corredor 

ha explicat en què consisteix el 
projecte Life: Mix for change: 
“El projecte va sorgir quan aquí 
al Montnegre hi havia una sèrie 
d’espècies que no eren tan pre-
sents però que són espècies molt 
interessants. Arrel d’això vam 
buscar un projecte amb diver-
ses associacions, que afavorís els 
boscos mixtos i afavorís aquestes 
espècies més minoritàries. 

En total es duran a terme 27 
accions, previstes fins al 2021, 
entre les quals destaca la imple-
mentació de models innovadors 
de gestió en boscos dominats per 
alzinars, rouredes, pinedes i cas-
tanyers. Guitart ha explicat que el 
projecte s’ha implementat a qua-
tre àrees, que a Catalunya repre-
senten un total de 485.000 hectà-
rees: “Som quatre organitzacions 
les que formem part del projecte: 
nosaltres, el Centre de la Propie-

tat Forestal, el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya i l’Associ-
ació de Propietaris de Bellmunt. 
Amb aquestes quatre cobrim di-
ferents tipus de boscos, sobretot 
de boscos mixtos”. 

Així mateix, està previst es-
tablir protocols de classificació 
d’arbres segons qualitat, la pros-
pecció i realització d ún catàleg 
de productes d’alt valor afegit i 
la posada en marxa d’una prova 
pilot per establir un sistema de lo-
gística i comercialització de fusta 
de qualitat de roure i altres fron-
doses d’interès comercial. yy

«En total es duran a terme 
27 accions, previstes fins 

al 2021»

«El projecte s’ha 
implementat a quatre 
àrees, que a Catalunya 

representen un total de 
485.000 hectàrees»

Eleccions

Aquest mes d’abril tenim les primeres eleccions de 2019. Es 
tracta de decidir quina minoria tindrà prous vots per inten-
tar un pacte i governar a Madrid.

Serà una minoria de la dreta o serà una de l’esquerra? 

La radicalització del debat, ens ha retornat a la simplicitat 
d’escollir entre dretes i esquerres. 

El mes de maig s’hauran de tornar a posar les urnes per es-
collir els nostres Ajuntaments. Molts pobles patiran altre 
cop un sistema electoral ineficaç. La previsible fragmenta-
ció entre moltes opcions, donarà ajuntaments sense majo-
ries per poder aplicar alguna política coherent.

A alguns pobles hi hauran 10 candidatures i fins i tot més. 
Tot fa pensar que no hi haurà cap partit ni agrupació que 
obtingui vots suficients per a poder governar sols i aplicar 
el seu programa.

Lligats per la necessitat de pactar, quedaran altre vegada es-
claus de les exigències dels qui els doni suport. yy
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Per l’abril, llibres i roses mil
ANNA CARLOS - MARESME

L'abril és el mes dels llibres. El 
dia de Sant Jordi sempre s’omple de 
gent que vol comprar les últimes 
novetats literàries. Però hi ha un lloc 
on cada dia es viu com un petit Sant 
Jordi: les biblioteques. Aprofitant la 
celebració d’aquesta festivitat, hem 
visitat algunes de les biblioteques 
del Maresme perquè ens expliquin 
com viuen aquests moments previs 
al dia del llibre i la rosa.

Primer de tot, vam demanar 
que ens parlessin d’algunes obres 
literàries que ens recomanen per 
Sant Jordi. Pel que fa als autors 
d’aprop de casa nostra, Juana de 
Haro, directora de la Serra i Mo-
ret de Pineda, ens ha recomanat 
el llibre de Toni Sala, Persecució, 
un autor molt vinculat amb Pine-
da, que a més a més, també és el 
protagonista de la contraportada 
d’aquest mes. Un altre dels autors 
recomanats és el periodista Albert 
Lladó que recentment ha publicat 
La mirada lúcida. 

Maria Cinta Velilla, directora 
de la biblioteca La Cooperativa 

de Malgrat de Mar, va destacar 
el llibre Malgrat desaparegut, on 
tres autors de Malgrat, Núria 
Arís, Sònia Garangou i Joan Piña, 
han fet un recull de fotografies 
antigues de la població. En Josep 
Maria Simon, director de la Bibli-
oteca Enric Miralles de Palafolls, 
ens ha recomanat els llibres que 
cada any per Nadal edita l’Ajun-
tament. El 2018 va ser Cases amb 
era i quintana. Les masies de Pa-
lafolls i la seva gent.

Núria Basart, directora de la 
Biblioteca Vall d’Alfatà de Santa 
Susanna, ens va recomanar una 
altra autora malgratenca, As-
sumpta Mercader, i sobretot, el 
seu llibre, La dona que somiava 
mariatxis. 

Per als més petits de la casa 
també hi ha recomanacions. La 
Sílvia ens va recomanar La casa 
dels ratolins de Karina Schaap-
man, una col·lecció de llibres 

il·lustrats que expliquen les aven-
tures de dos ratolins, en Sam i la 
Júlia. Per als joves, la directora 
ens recomana Les pereres fan la 
flor blanca de Gerbrand Bakker. 

Per a aquells lectors a qui 
agrada la novel·la romàntica i 
eròtica, Sabina Guerrero, biblio-
tecària de Palafolls, ens recomana 
una de les autores més reconegu-
des del moment i que més èxit 
està tenint entre les lectores de 

la biblioteca: Elisabet Benavent. 
La saga Valeria, Mi isla o Fuimos 
cancions, són algunes de les obres 
disponibles a la biblioteca, i ara, 
per Sant Jordi, tindran la seva úl-
tima novel·la: Toda la verdad de 
mis mentiras. 

La Núria ens va recomanar 
dos llibres més, d’autors no gai-
re coneguts, però que ella ha 
descobert fa poc. Visc, visc i visc 
de Maggie O’ Farrell, on l’autora 
narra disset moments en què la 
seva vida va córrer perill; i Algún 
día este dolor te será útil de Peter 
Cameron, on el protagonista ens 
ofereix una sarcàstica i divertida 
mirada sobre la seva desorganit-
zada vida. Per últim, per a aquells 
a qui agrada la novel·la policíaca 
i de suspens, Juana de Haro ens 
recomana La reina roja, de Juan 
Gómez Jurado, una de les últimes 
novel·les que ha tingut el plaer de 
llegir. Sens dubte, un munt de re-
comanacions que faran les delíci-
es dels més àvids lectors, i que ens 
faran passar un Sant Jordi amb 
més llibres que mai! yy

«Un dels autors 
recomanats és Toni 

Sala, protagonista de la 
contraportada d’aquest 

mes d’abril»«Per als més petits també 
hi ha recomanacions, com 
ara els llibres il·lustrats La 

casa dels ratolins»

La directora de la Biblioteca Serra i Moret, Juana de Haro. Foto Anna Carlos
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Molt més que llibres
MARESME

Molt sovint es creu que les 
biblioteques només són un espai 
contenidor de llibres. Un lloc on 
poder llegir un llibre, el diari, o 
pels estudiants, un lloc o repassar 
per l’últim examen o buscar in-
formació per elaborar un treball. 
Però avui dia, les biblioteques són 
molt més que això.

Les biblioteques del Maresme 
no només compten amb un gran 
fons documental, tant de llibres, 
com de música, pel·lícules, o fins 
i tot, de videojocs, sinó que tam-
bé organitzen una gran quantitat 
d’activitats dirigides a tot tipus de 
públic. Destaquen els programes i 
activitats per al foment de la lectu-
ra. Clubs de lectura per adults, per 
a persones immigrants, clubs de 
lectura per a infants... en definiti-
va, moltes activitats destinades a 
apropar el gust per llegir a tothom.

A banda d’aquests clubs, es 
realitzen molts més tipus d’activi-
tats, també, en col·laboració d’al-
tres organismes o entitats. Expo-
sicions d’artistes locals o entitats, 
xerrades sobre temes d’interés 
general, o tallers de manualitats, 
són només una petita mostra de 
tot el que avui dia una biblioteca 
pot oferir, tant per als adults com 
per als més petits de la casa. 

PROJECTE BIBLIOLAB

Un dels últims programes in-
corporats per les biblioteques, és 
el Bibliolab, un projecte de la Xar-
xa de biblioteques Municipals que 
té com a finalitat l’accés al conei-
xement a través de l’experimenta-
ció i metodologies innovadores i 
creatives, en un entorn col·labora-
tiu obert a la ciutadania. 

Els projectes desenvolupats en 
aquest programa abasten diferents 
branques, on, en moltes d’elles, el 
factor tecnològic té un paper molt 
important. Són, per exemple, la 
nutrició, l’agricultura, l’astrono-
mia, la natura, etc. o també altres 
projectes artístics centrats en la 
música, les arts plàstiques o l’ar-
tesania. Com bé diu Maria Cinta 
Velilla, directora de La Coopera-
tiva de Malgrat de Mar,  “La idea 
és que la biblioteca es converteixi 
en un espai on es pugui generar i 
compartir coneixement a partir de 
la experimentació i la innovació”. 

GUIA DE RECURSOS DEL 
MARESME

Cada any per Sant Jordi, les 
biblioteques del Maresme editen 
la guia de recursos, una guia que 
inicialment servia per donar a 
conèixer el fons local de la biblio-
teca, però que a poc a poc va anar 
evolucionant fins que la bibliogra-
fia va adoptar un paper secundari. 
L’any passat, la guia se centrava en 
les singularitats naturals del Ma-
resme i, aquest any, el tema cen-
tral són les dones pioneres de la 
comarca. A Tordera, per exemple, 
s’han centrat en les dones pione-
res que van començar a treballar a 
l’antiga fàbrica Fibracolor, i a Mal-
grat de Mar, sobre una metgessa 
que va treballar a la ciutat durant 
els anys 81-85. 

NOU SERVEI D’AUTOPRÉSTEC

Una de les últimes millores 
que s’han realitzat a la Biblioteca 
de Tordera és la implementació 
del sistema d’autopréstec, que ofe-
reix un servei més proper i més 
ràpid als usuaris, a la vegada que 
el personal de la biblioteca dispo-
sa de més hores per realitzar noves 
activitats. El procés d'adaptació 
també va suposar canvis físics a la 
Biblioteca, com ara la porta prin-
cipal per una nova porta automà-
tica, la nova disposició de la zona 
de música i cinema i l'augment de 
les zones d'exposició de llibres i 
material divers.  

La posada en funcionament 
d’aquest nou sistema va implicar 
canviar el procés d’etiquetatge del 
fons documental i bibliogràfic i 
l’activació de les etiquetes de ra-
diofreqüència per posar en marxa 
el sistema automàtic. Una altra de 
les biblioteques que ja va néixer 
amb aquest nou sistema és la Vall 
d’Alfatà, de Santa Susanna, que ara 
al maig, celebrarà dos anys des de 
la seva obertura. yy

Una de les activitats experimentals a la Biblioteca Vall d'Alfatà. Foto Anna Carlos

La Biblioteca de Tordera compta amb servei d'autopréstec. Foto Anna Carlos

«El programa Bibliolab 
té com a finalitat l’accés 
al coneixement a través 

de l’experimentació 
i metodologies 

innovadores i creatives»

«La Biblioteca de 
Tordera i Santa Susanna 
compten amb un servei 

d’autopréstec per als 
usuaris»

SANT JORDI 2019

‘Catalunya, mirall trencat’

Malgrat desaparegut

‘Liderar en femenino’

L'autor va presentar el llibre a la Biblioteca La Cooperativa. Foto Yoyo

L'escriptora té diversos llibres sobre consells empresarials. Foto Yoyo

El recull fotogràfic ha estat elaborat per tres historiadors malgratencs. Foto Yoyo

El polític català i catedràtic d’His-
tòria Joaquim Nadal ha presentat 
a la Biblioteca la Cooperativa 
de Malgrat de Mar el seu últim 
llibre Catalunya, mirall trencat.  
El llibre s’inicia amb uns apunts 
històrics que desmenteixen certs 

tòpics, continua amb l’anàlisi de 
l’explosió sobiranista i el xoc amb 
l’Estat i es compromet, amb 12 
propostes concretes. Amb aques-
ta obra, Nadal, ha volgut trencar 
el silenci sobre el laberint polític 
que viu Catalunya. yy

L'editorial Efadós ha publicat el 
llibre Malgrat de Mar desapare-
gut, un recull de fotografies que 
testimonia uns espais i unes 
activitats socials i econòmiques 
del poble que han desaparegut. 
Els historiadors locals Núria 

Arís, Sònia Garangou i Joan 
Piña són els autors d'aquest lli-
bre, una continuació de l'obra 
L'abans: Malgrat de Mar. Recull 
gràfic (1862-1970), presentat 
ara fa 10 anys i que va ser un 
gran èxit. yy

La pinedenca Txell Costa va 
presentar a la Biblioteca Serra i 
Moret el seu nou llibre Liderar 
en femenino para hombres y mu-
jeres: Una guía antigurús para 
liderar en femenino las empresas 
del futuro. El llibre parla del que 
l’autora anomena una cultura 

empresarial sana i de com acon-
seguir un bon ambient laboral. 
Txell Costa és autora també 
d’altres llibres, entre els quals 
destaca Working Happy, o Tot el 
que necessites per crear la millor 
empresa del món. yy
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Fira del Ram 2019 Guia Calella i el seu 
entornTORDERA

L'Àrea de Promoció Econòmi-
ca està ultimant tots els detalls de 
l'organització de la Fira Mercat 
del Ram 2019, que enguany es ce-
lebrarà els dies 12, 13 i 14 d’abril, 
al Parc de Prudenci Bertrana. El 
conseller de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalu-
nya Damià Calvet serà l'encarre-
gat d'inaugurar la 42a edició.

Com a novetats principals, 
per potenciar la cultura tradici-
onal i popular catalana, la Colla 

de Diables de Tordera presentarà 
una nova bèstia que els acom-
panyarà durant els correfocs. I a 
més a més, per tal de donar una 
continuïtat a l’oci dins l’esdeveni-
ment, a la part final del parc, es 
completarà amb el Happy Food 
Trucks, que oferirà un espai gas-
tronòmic amb ambientació musi-
cal fins a la 1 de la nit durant els 
tres dies de fira.

El foment de l'emprenedo-
ria arribarà a través de l'impuls 
d'aquest sector amb eines que es 
posaran a l'abast properament i 
que tindran visibilitat a la Fira, 
com la guia per a noves activitats 
econòmiques a Tordera. La cul-
tura popular i tradicional també 
tindrà especial rellevància a la 
Fira, que a través de les entitats 
locals i la Mostra d'Associaci-
onisme Local es donarà major 
projecció als projectes i activitats 
que promouen les entitats locals 
en aquest sentit. yy

CALELLA

Els Amics Escoltes del Mont-
negre han treballat conjuntament 
amb l’Ajuntament i l’editorial 
Alpina per publicar una guia i 
un mapa per descobrir l’entorn 
natural, el patrimoni cultural i el 
senderisme del municipi.

L’editorial ja comptava amb una 
guia versió del Montnegre i Corre-
dor, però aquesta és molt més deta-
llada. Al mapa, a escala 1:15.000 es 
troben detalladament els diversos 
corriols i indrets del terme munici-

pal de Calella i el seu entorn. Com-
prèn la superfície entre les rieres 
de Sant Pol i de Pineda, arribant 
al vessant nord de la serralada 
del Montnegre, ja a Sant Celoni. 
L’edició d’aquest mapa ha permès 
l’actualització cartogràfica de di-
versos senders i topònims a par-
tir d’un minuciós treball de camp. 
També hi ha diverses propostes de 
ruta, adaptades a diferents nivells 
de dificultat i llargades. La guia 
que l’acompanya, en tres idiomes, 
ajudarà l’excursionista a descobrir 
el territori i la seva història. yy

Portada de la guia. Foto Agrupació Escolta del Montnegre

Fira Mercat del Ram 2018. Foto Yoyo

«Els diables de Tordera 
presentaran una nova 
bèstia durant la Fira»
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Calella celebra la XIV edició del Festimatge

Estrena d’Abans ningú deia 
t’estimo 

La niña gorda al 
Teatre Clavé

CALELLA

Aquest mes d’abril Calella està 
celebrant una nova edició del Fes-
timatge, el Festival de la Imatge de 
la ciutat. Fins al 28 d’abril, hi haurà 
23 exposicions de fotografia, més 
de 100 curtmetratges de ficció, ani-
mació i documentals, dos tallers de 
fotografia, el Mercat del Col·lec-
cionista. Una mostra de cinema 
9,5mm i una sessió de cinema cò-
mic amb acompanyament de piano 
en directe, entre d’altres. 

El Festimatge de Calella és 
l’únic festival de tot el món que 
reuneix cinema i fotografia en 
un mateix programa i amb una 
durada tan extensa, gairebé tot 
un mes d’activitats relacionades 
amb la imatge.

Reuneix tres certàmens que, 
originàriament, se celebraven per 
separat: La Trobada Internacio-
nal de 9,5 mm, única a Espanya 
i de les poques que queden arreu 
del món, que aquest any celebra la 

seva 46a edició; el Trofeu Torretes 
de Fotografia, que compta amb 43 
anys i que és reconegut per la Fe-
deració Internacional de Fotogra-
fia, la qual cosa demostra el seu 
prestigi, i, “el més jove de tots”, el 
Trofeu Torretes de Curtmetrat-
ges, que compleix 25 anys de vida. 

El Festimatge rep una gran 
majoria de les seves propostes 
de fora del país. Els participants 
al Trofeu Torretes de Fotogra-
fia d’enguany provenen de 45 

països diferents, tan diversos 
com Bangladesh, Malàisia, Ma-
cau, República de Korea, Oman, 
Vietnam, Xile, Perú, Canadà, 
EUA i diversos països europeus. 
Pel que fa al Trofeu Torretes de 
Curtmetratges, els participants 
d’aquest any són originaris de 
31 països diferents, com Polònia, 
Estònia, Croàcia, Xina, Corea del 
Sud, Iraq, Veneçuela, Argentina 
o Perú, entre molts altres. Per la 
seva banda, els participants a la 
Trobada Internacional de Cine-

ma 9,5 mm arriben de diversos 
països europeus.

Entre les novetats de l’edició 
d’enguany, destaca la recupera-
ció de la mítica Nit Golfa del Fes-
timatge, que en edicions ante-
riors va oferir sessions de cinema 
eròtic antic, nits de Carnaval de 
Venècia o nits de circ. Enguany, 
torna al festival per celebrar els 
25 anys del Trofeu Torretes de 
Curtmetratges, oferint la projec-
ció d’alguns dels curtmetratges 

més emblemàtics que han passat 
pel festival, algun d’ells premiats 
o seleccionats als premis Goya o 
els Gaudí.

Enguany, el carnet de fideli-
tat del Festimatge, que és gratuït 
i dona l’oportunitat als assistents 
a les activitats del festival de gua-
nyar una nit per a dues persones 
a un Vilar Rural per gentilesa de 
SERHS, es pot aconseguir a dife-
rents punts de la ciutat de Barce-
lona, com L’Auditori, el CCCB, el 
Mercat de les Flors o la Filmoteca, 
entre d’altres. 

I continua el Concurs a Ins-
tagram que premia la millor fo-
tografia relacionada amb el Fes-
timatge. Fins el 27 d’abril a les 
24 hores, un cop finalitzi la Nit 
Golfa, es poden fer i enviar tantes 
fotografies com es desitgi. Durant 
l’acte de cloenda del 28 d’abril, es 
donarà a conèixer la fotografia 
guanyadora. El programa amb 
totes les activitats està disponible 
al web: www.festimatge.org. yy

PINEDA DE MAR

El Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda va viure aquest mes de 
març una estrena històrica, tant 
pel contingut de l'obra representa-
da com pel gran nombre de perso-
nalitats que hi van assistir. L'adap-
tació teatral del llibre Abans ningú 
deia t'estimo, basat en el relat dels 
testimonis dels fills i filles dels pre-
sos independentistes, va copsar i 
emocionar el públic assistent.

A primera fila hi havia el fill 
de Jordi Sánchez, les filles de Jordi 
Turull i les filles de Joaquim Forn, 
protagonistes principals del llibre 
i de l’obra. Francesc Orteu, arran 
de les converses amb aquests jo-
ves, ha escrit aquest llibre, que ja 
va per la cinquena edició.

També van assistir a l'estre-
na altres familiars dels presos, 
així com una bona representació 
de la classe política catalana en-
capçalada pel vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, se-

guit del Conseller Miquel Buch o 
el diputat al Congrés Gabriel Ru-
fián. L'estrena també va comptar 
amb moltes personalitats de la 
política pinedenca i d’altres lo-
calitats del Maresme.

El Centre Cultural de Pineda 
ha informat que després de l’èxit 

assolit en les funcions programa-
des, Abans ningú deia t’estimo es 
tornarà a representar a Pineda la 
propera tardor i farà gira. yy

TORDERA

El Teatre Clavé de Tordera ha 
acollit la representació de La niña 
gorda de Jordi Oriol, a partir del 
text de Santiago Rusiñol, i dirigi-
da per Xavier Albertí, director del 
Teatre Nacional de Catalunya. 

Celebrada com una de les mi-
llors novel·les catalanes de la pri-
mera meitat del segle xx, La niña 
gorda de Santiago Rusiñol fa una 
àcida paròdia de La ben plantada 

d’Eugeni d’Ors. La protagonista és 
una criatura que acaba sent exhi-
bida com una atracció de circ pel 
seu aspecte corporal.

Dies abans de l’espectacle, El 
director, Xavier Albertí, va fer una 
xerrada a Tordera per aprofundir 
en l’obra. Albertí va explicar que 
la crítica que fa l’espectacle és un 
tema molt actual: Els espectadors 
sempre elogien la modernitat que 
té l’obra, en un moment on el femi-
nisme està prenent força, i està en 
constant renovació, descobrim que 
Rusiñol va ser un dels primers pa-
res del feminisme a la literatura ca-
talana. L’obra és un dels grans mo-
numents a la llengua catalana”. yy

«El Festimatge de Calella 
és l’únic festival de tot el 
món que reuneix cinema 
i fotografia en un mateix 

programa»

«L’estrena va comptar amb 
una gran representació de 
la classe política catalana»

«La niña gorda de Santiago 
Rusiñol fa una àcida 

paròdia de La ben plantada 
d’Eugeni d’Ors»

«L’obra es tornarà a 
representar la propera 

tardor al Centre Cultural»

«Entre les novetats de 
l’edició d’enguany, destaca 
la recuperació de la mítica 
Nit Golfa del Festimatge»

Una de les moltes exposicions del Festimatge. Foto Joan Maria Arenaza

L'obra està basada en el llibre que recull els testimonis dels fills dels presos. Foto Yoyo

Xavier Albertí en la conferència prèvia a l'obra. Foto Yoyo
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Concert d’una coral 
americana a Calella

Comença el rodatge de Sara

CALELLA

La coral americana de la Bis-
hop Lynch High School de Da-
llas (Texas) ha fet una parada a 
la parròquia de Calella, en el seu 
pas per Barcelona. La jove coral, 
integrada per una seixantena 
d’estudiants, ha participat en di-
verses experiències musicals que 
inclouen concerts, festivals de 
música, certàmens i litúrgies en 
tots els Estats Units. 

Barrett Nash, manager del 
grup, ha explicat com han arribat 
a actuar a la ciutat calellenca: ‘Ens 
van convidar a cantar a aquesta 
preciosa església de Calella. El 
nostre cor ha cantat per tot Euro-
pa. El gener del 2017 vam actuar 
a la missa de Reis de la basílica de 
Sant Pere per al Papa Francesc, i 
algú relacionat amb la Sagrada Fa-
mília ens va escoltar i ens va con-
vidar. Estarem a Espanya durant 

uns dies. Hem actuat a la Sagrada 
Família, a l’església de Santa Maria 
del Mar i ara estem aquí a Calella’.

La coral ha viatjat a d’altres 
països com Mèxic, Irlanda, Ca-
nadà i França. La seva missió és 
difondre la paraula de la religió 
catòlica a tots els llocs on actuen. 
L’actuació a l’església de Calella es 

va desenvolupar en dues parts, 
una en format concert tradicional, 
i l’altra on la coral va participar en 
les cançons de la missa. yy

PINEDA DE MAR

L’associació Cinemart de Pine-
da de Mar ha començat el rodatge 
del projecte cinematogràfic que 
s’anomenarà “Sara” i que se cen-
trarà en la vida de la pinedenca 
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 Can-
çoner de Pineda que recull 238 
cançons i 210 tonades.

Un dels escenaris que ja s’han 
enregistrat ha estat la platja dels 
Pescadors. L’escena s’ha centrat en 
homes i dones del Raval de Mar de 
Pineda estenent les xarxes i cantant 
algunes cançons. La Confraria de 
Pescadors i l'associació d'Amics a 
Vela Llatina El Mamelló van parti-

cipar del rodatge i alguns membres 
van fer de figurants i hi van aportar 
materials tradicionals i les barques 
per recrear l'entorn mariner. 

Un altre dels escenaris que s’ha 
enregistrat durant aquest mes de 
març ha estat el passeig de Manu-
el Puigvert de Calella. Les últimes 
produccions de Cinemart es van 
enregistrar a Pineda, però aquest 
any han volgut ampliar el territori, 
gravant a Santa Susanna, Pineda 
de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i 
Canet de Mar. yy

«La jove coral ha 
participat en diverses 

experiències musicals per 
tot el món»

«Al 2017 van actuar a 
la Missa de Reis de la 
Basílica de Sant Pere»

«Una de les escenes es 
va gravar a la platja dels 

Pescadors de Pineda»

La coral va aturar-se a Calella en el seu pas per Barcelona. Foto J.M.Arenaza

Rodatge a la platja dels Pescadors de Pineda. Foto J.M.Arenaza

BREUS MÚSICA

Gerard Quintana a la Barretina

40 anys d’Apache

Concert Minnesota-Palafolls

Gerard Quintana amb el seu guitarrista després de l'espectacle. Foto La Barretina

Les dues bandes van interpretar conjuntament alguns temes. Foto Yoyo

Apache fa 20 anys que toca a Santa Susanna. Foto Yoyo

El cantant Gerard Quintana 
ha estat un dels artistes que ha 
tancat la segona edició del Fes-
tival Barretina Sona. El cantant 
havia de ser un dels primers 
artista en actuar, però l’espec-
tacle es va haver d’ajornar per 

una lesió del guitarrista del 
grup. El cicle de jazz va tancar 
el Festival amb l’actuació de 
Blue Jazz Quartet. En total han 
estat 12 concerts dividits en 
tres cicles pels quals han passat 
més de 12.000 persones. yy

El grup de rock Apache va ce-
lebrar el seu 40è aniversari amb 
un concert únic a Santa Susan-
na, que arriba ja als 4.000 con-
certs i als 20 anys consecutius 
tocant a la població maresmen-
ca. En aquest espectacle el grup 

ha estat acompanyat de l’Or-
questra Simfònica de la Univer-
sitat de Barcelona, amb  què van 
interpretar grans èxits musicals 
de bandes com Led Zeppelin, 
Toto o Pink Floyd. yy

El Teatre de Palafolls ha acollit la 
visita de la banda Champlin Park 
High School Band de Minneso-
ta que ha ofert un concert con-
junt amb la Banda de Palafolls. 
Es tracta de l’únic concert que 
ha fet aquesta banda dels Estats 

Units a Catalunya. El concert va 
començar a càrrec de la Banda 
Palafolls que van tocar tres pe-
ces, i després d’una peça conjun-
ta entre les dues formacions, la 
banda de Minnesota va tocar un 
total de 13 composicions. yy
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CALELLA

Els 37ns Jocs Florals de Ca-
lella van fer públics els seus gua-
nyadors en l’acte de lliurament 
de premis que va tenir lloc a l’es-
glésia de l’Escola Pia de Calella. 
La celebració va començar amb 
la lectura d’un poema de Maria 
Cardona sobre la llibertat. En 
paral·lel a la festa, i com ja és ha-
bitual, els Jocs Florals van acollir 
diversos homenatges.

La directora de l’Escola Pia 
de Calella, Marisa Romero, va 
rebre un record commemoratiu 
amb motiu de la celebració dels 
200 anys de l’arribada de l’esco-
la a la ciutat. Un dels moments 
més emotius va arribar quan el 
president de Pa, Vi i Moltó, Jau-
me Pruna, ha estat homenatjat 
per celebrar el 50è aniversari de la 
fundació del grup. Durant l’oferi-
ment, els Amics de la Poesia van 
anunciar que van encarregar la 
construcció d’un capgròs amb la 
imatge de la seva caricatura, di-
buixada per Núria Teixidó, una 
de les grans il·lusions de Pruna.

 
La Mantenidora dels Jocs 

Florals d’aquest any ha estat 
l’editora i filòloga calellenca 
Anna Grau i Gimeno, i el jurat 
ha estat format per Ester Gatell, 
professora i poetessa, Cinto Bus-
quet, capellà i escriptor, i Mar 
Arenaza, assessora en llibreria. 
Aquest any s’han presentat un 
total de 248 treballs. Una de les 
novetats d’aquest any ha estat la 
incorporació del premi Concep-
ció Organ, al millor poema ins-
pirat en el mar. 

Malgrat que s’han rebut tre-
balls d’arreu del país, com també 

de València o les Illes Balears, 
aquest any els premis s’han que-
dat majoritàriament a Barcelona. 
Hi ha hagut guanyadors de Bar-
celona, Mollet del Vallès, Vila-
decans, Campdevànol i Calella. 
L’únic guardó que ha recaigut 
en una jove de Calella ha estat el 
Premi Juvenil la Llopa, per au-
tors fins a 20 anys, al millor po-
ema de tema lliure, que ha estat 
concedit a l’Ariadna Carrasquer, 
de 18 anys, per la composició “El 
Cant més sublim”. Aquests han 
estat els guanyadors de les dife-
rents categories:

GUANYADORS 

-Flor Natural. Al millor poe-
ma que canta l’amor: Israel Clarà 
i López, Mollet del Vallès per “La 
gran bellesa”.

-Englantina. Millor poema 
que enalteix la terra: Montserrat 
Bastons i Garcia, Barcelona per 
“Somnilàndia”.

-Viola. Al millor poema que 
enalteix els valors espirituals i ètics: 
Cristina Àlvarez i Roig, Mollet del 
Vallès per “Geometria de les flors”.

-Maria Cardona, al millor 
poema que s’inspira en els llamps 
i els trons. Jordi Ferrer i Gràcia, 
Barcelona per “Tempesta d’estiu”

-Concepció Organ, al millor 
poema que s’inspira en el mar: 
Salvador Obiols i Gómez, Vila-
decans per “Pel mar de la vida”.

-Premi Francesc Castells, al 
millor poema que enalteix els va-
lors de la llibertat: Imma Fuster 
i Tubella, Barcelona, per “Senti-
ments de dignitat”.

-Premi juvenil La Llopa, al 
millor poema juvenil de tema 
lliure: Ariadna Carrasquer i Lla-
vall, Calella, per “El cant més 
sublim”.

-Francesc Grau, a la millor 
prosa poètica de tema lliure: 
Montserrat Gil i Casals, Campde-
vànol, per “Junts van somriure”.

-Germanes Saula Palomer, 
a la millor prosa poètica juvenil 
de tema lliure: Aloma Alenyà i 
Creus, Barcelona, per “Blanca”. yy

CALELLA

Amb la voluntat de reconèi-
xer les aportacions que contribu-
eixen a fomentar la convivència, 
la llibertat o la igualtat, l’Ajunta-
ment convoca una nova edició 
del Premi Ciutat de Calella on 
atorgarà un any més dos guar-
dons. Fins a l’11 d’abril es pot 
votar per escollir els guanyadors 
del Premi Ciutat de Calella 2019. 
Es podrà votar una de les tres 
candidatures de la modalitat in-
dividual i una de les quatre de la 
modalitat d’entitat.

Els candidats individuals a fer-
se amb el guardó són Adela Cas-
tellà, presidenta de l’Associació de 
Pubillatge; Meritxell Botey, funda-
dora de Teatre al Detall, i Pere Puig, 
creador i cap de la Unitat Funcio-
nal de Patologia de la Mama.

En la categoria d’entitats, els 
nominats són Amics del Parc Dal-

mau, que es dediquen a la conser-
vació i neteja de la part forestal 
del Parc Dalmau; Calella-Marxa, 
que fomenten la pràctica de l’es-
port per a tothom i per a totes les 
edats, l’Escola Pia, que va obrir 
les seves portes fa 200 anys i els 
Udols de Foc, que tenen l’objectiu 
de recuperar antigues festes de la 
cultura popular i la creació d’altres 
noves a Calella. L’1 de maig, a la 
Sala Mozart, se celebrarà la gala de 
lliurament, on es desvetllarà quins 
han estat el guanyadors d’aquesta 
sisena edició. yy

CALELLA

Els Castellers de l’Alt Mares-
me van celebrar el 5è aniversari 
del seu bateig com a colla amb 
una diada a la plaça de l’Ajunta-
ment, on van participar les dues 
colles padrines: Els capgrossos de 
Mataró i els Marrecs de Salt. Els 
maduixots van aconseguir des-
carregar el 2xP4, 4d7, id3d7, 3d7, 
5d6, P5, i el 2xP4+P4xs.

Esteve Sebastià, cap de colla, 
va valorar molt positivament l’ac-
tuació dels maduixots en aquesta 
jornada: “Estàvem una mica ner-

viosos, sobretot perquè és una 
data important, comencem una 
nova temporada, és la primera ac-
tuació, i estrenar-se així sempre és 
una mica complicat. Però tot i així 
hem fet una molt bona actuació i 
estem molt contents”.

Ara, els Castellers de l’Alt Mares-
me esperen poder fer una gran tem-
porada durant aquest 2019, repetint 
tots els èxits que van aconseguir du-
rant la temporada 2018. La jornada 
de celebració del 5è aniversari també 
va comptar amb una cercavila, un 
concert i un dinar de germanor. yy

Veredicte dels 37ens Jocs Florals

Premi Ciutat de Calella 2019Rebateig de la colla

«Els homenatjats d’aquest 
any han estat l’Escola Pia 
de Calella i el grup Pa, Vi i 

Moltó»

«Hi ha 3 nominats a la 
categoria individual i 4 a 

la categoria d’entitats»

«L’única guanyadora de 
Calella ha estat l’Ariadna 
Carrasquer pel poema “El 

cant més sublim”»

Participants, pubilles i autoritats. Foto Joan Maria Arenaza

El període de votacions conclou el dia 11 d'abril. Foto Aj. Calella

En la celebració van participar les dues colles padrines. Foto Joan Maria Arenaza
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PINEDA DE MAR

La Fundació Tharrats d’Art 
Gràfic ha presentat l’exposició 
“Pertegaz a Pineda”. La relació del 
dissenyador Manuel Pertegaz amb 
Pineda de Mar s’inicia quan ja 
era reconegut internacionalment. 
L’any 1961 va adquirir la Torre de 
Sant Jaume, on va viure durant 
molts anys. Quan va morir, va ser 

enterrat a Sant Pere de Riu. 

L’exposició compta amb un 
total de 17 vestits icònics de Ma-
nuel Pertegaz, que comprenen 

diferents èpoques, des dels anys 
50 i 60 fins als 90. El visitant 
també hi trobarà referències de 
la relació del geni amb Pineda i 
un espai audiovisual dedicat al 
dissenyador.

L’alcalde de Pineda, Xavier 
Amor, ha explicat que és una de 
les exposicions més importants 
que ha acollit Pineda: “Ha estat 
un esforç titànic, perquè hem 
hagut de transformar quatre sa-
les en una cosa totalment nova. 
Quan s’exposa alta costura s’han 
de tenir en compte diversos fac-
tors com ara la llum o la pre-
sentació. Hem tingut la sort de 
comptar amb l’assessorament del 
Museu Reina Sofia de Madrid”. 

L’exposició es podrà visitar 
fins a l’1 de setembre de 2019 a 
la sala d’exposicions de la Fun-
dació Tharrats d’Art Gràfic, edi-
fici Can Comas. Horaris dijous i 
divendres de 18 a 20 h, dissabtes 
de 10 a 14 h i de 18 a 20 h i diu-
menges i festius de 10 a 14 h. yy 

TORDERA

La Biblioteca de Tordera ha 
acollit una xerrada sobre la im-
portància de recuperar la memò-
ria familiar. El col·loqui va anar 
a càrrec dels escriptors Victor 
Amela i Quim Haro. Els dos au-
tors van elaborar obres que gira-
ven entorn a vivències del final de 
la guerra civil.

Víctor Amela, en la novel·la 
Jo hauria pogut salvar Lorca, posa 
veu als silencis, ens il·lustra sobre 
els darrers dies del poeta i ens ex-
plica l’aventura familiar de supe-

rar una guerra. Fa deu anys, a la 
novel·la Cuna de amargo azúcar, el 
torderenc Quim Haro va fer el pas 
de trencar els seus silencis.

En tots dos casos, la memò-
ria familiar va servir d’inspiració 
i font d’informació per alimen-
tar les novel·les. Quim Haro ha 
destacat la importància de salvar 
aquests records: “Parlar amb els 
avis, amb la gent gran, per recupe-
rar la història dels carrers. Si això 
no ho preguntes, si no poses per 
escrit, aquesta història s’oblida i 
això no es pot permetre”. yy

Exposició ‘Pertegaz a Pineda’ Memòria familiar

«Pertegaz va comprar 
l’any 1961 la Torre de Sant 
Jaume de Pineda de Mar»

«L’exposició compta 
amb un total de 17 

vestits icònics de Manuel 
Pertegaz, que comprenen 

diferents èpoques»

 L'exposició es pot visitar fins l'1 de setembre. Foto Joan Maria Arenaza

El col·loqui es va celebrar a la Biblioteca de Tordera. Foto Yoyo



12   LA MARINA ABRIL DE 2019

La mostra va comptar amb una vintena de fotografies. Foto J.M. Arenaza

Les fotografies mostraven diferents actuacions de la colla. Foto Yoyo

Eleccions generals a Tordera 2016. Foto Yoyo

CALELLA

Aquest mes de març la Bibli-
oteca de Calella ha acollit una 
exposició sobre el comerç just. La 
mostra, sota el nom “Estira el fil 
del cotó més just”, consta de 24 
plafons que reprodueixen 24 fo-
tografies, acompanyades per un 
text explicatiu, del fotoperiodista 
Sean Hawkey.

Empar Nanclares, promotora 
de l’exposició i presidenta de l’Asso-
ciació per la Promoció de la Dona 
Treballadora a Calella, ha explicat 
que “les fotografies mostren un vi-
atge del fotoperiodista al Senegal, 
on existeix una cooperativa de co-
merç just on es treballa el cotó”.

El comerç just és un sistema 
comercial solidari i alternatiu al 
convencional que persegueix el 
desenvolupament dels pobles i la 
lluita contra la pobresa. Es basa 
en condicions laborals i salaris 

justs per als treballadors i treba-
lladores del sud, que els permetin 
viure amb dignitat; la no explota-
ció laboral infantil; igualtat entre 
homes i dones i respecte pel medi 
ambient. Els articles es produei-
xen seguint pràctiques respectu-
oses amb l’entorn.

L’exposició pretenia que els 
visitants reflexionessin una mica 
més a l’hora de consumir i es pre-
guntessin d’on venen els produc-
tes que compren. Al nostre país 
cada persona gasta al voltant de 
437 euros en roba a l’any.

Per abaratir costos, la confecció 
se subcontracta a tallers tèxtils del 
sudest asiàtic, l’Índia o el Marroc, 
on les persones treballadores –la 
majoria dones- cusen les peces per 
sous miserables durant jornades la-
borals que s’allarguen durant 12, 14, 
o fins i tot 16 hores diàries en tallers 
sense les mínimes condicions de 
seguretat i higiene. Què pots fer tu? 
Investiga com es fabrica la roba de 
la teva marca preferida; descobreix 
productes tèxtils de comerç Just; ra-
cionalitza el teu consum i tria teixits 
naturals de producció ecològica en 
lloc de sintètics o artificials. yy

TORDERA

La Biblioteca de Tordera ha 
acollit durant uns dies l’exposició 
fotogràfica “25 anys de foc”. En 
aquesta mostra, la colla de diables 
de Tordera ha exposat un recull 
de fotografies d’algunes de les se-
ves actuacions com a diables en 
aquests 25 anys de trajectòria.

A més a més de les fotografi-
es, també van exposar una petita 
mostra de tot el material que uti-
litzen per fer els correfocs, com 

ara les forques, el carro, els mala-
bars o els tabals. L’exposició es va 
complementar també amb la pro-
jecció d’un vídeo enregistrat du-
rant el correfoc de la Festa Major 
de Tordera de l’any passat.

Durant el 2018 els Diables de 
Tordera van celebrar els 25 anys 
com a colla. Entre els diferents 
actes que van organitzar per com-
memorar l’efemèride, l’entitat tor-
derenca va ser l’encarregada d’en-
cetar la Festa Major amb la lectura 
del pregó. Lluny de ser el tradicio-
nal, el pregó es va caracteritzar per 
l’animació dels mateixos diables i 
el foc, traslladant als oients com se 
sent un veritable diable. yy

COMARQUES BARCELONA

Els ciutadans tenen el diumen-
ge 28 d’abril el primer contacte amb 
les urnes d’aquest any. Tothom te-
nia clar que el 26 de maig hi hauria 
eleccions municipals i europees, 
però, la situació de feblesa del go-
vern del PSOE de Pedro Sánchez, 
va provocar un avançament elec-
toral nou mesos després d’haver 
arribat a la Moncloa gràcies a una 
moció de censura.

La campanya electoral arriba en 
plena Setmana Santa i amb el judici 
del procés en marxa, per tant, Cata-
lunya en el centre del debat. 

CALENDARI ELECTORAL

12 d’abril: comença la campanya 
electoral per a les eleccions gene-
rals 2019.

18 d’abril: acaba el termini per 
demanar el vot per correu per als 
ciutadans que no seran al seu mu-
nicipi el 28 d’abril.

23 d’abril: a partir d’aquest dia ja 
no es poden publicar sondejos ni 
enquestes electorals.

26 d’abril: acaba la campanya 
electoral a la mitjanit.

27 d’abril: jornada de reflexió.

28 d’abril: eleccions generals 
2019.

23 de maig: cal haver fixat la data 
de constitució de les noves Corts.

CANDIDATS AL CONGRÉS

ERC-SOBIRANISTES
1. Oriol Junqueras.

JxCAT 
1. Jordi Sánchez

PSC-PSOE
1. Meritxell Batet

EN COMÚ PODEM-GUANYEM 
EL CANVI (ECP-GUANYEM EL 
CANVI)
1. Jaume Asens

PP
1. Cayetana Álvarez de Toledo

CIUDADANOS (C's)
1. Inés Arrimadas

PACMA
1. Nacho Pascual Sánchez

FRONT REPUBLICÀ
1. Albano Dante Fachín

VOX
1. Ignacio Garriga

CONVERGENTS (CNV)
1. Sílvia Requena Martínez

IZQUIERDA EN POSITIVO 
(IZQP)
1. Rafa Jiménez

PARTIT COMUNISTA DEL PO-
BLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Enric Lloret Barberà

PARTIT COMUNISTA DELS 
TREBALLADORS DE CATA-
LUNYA (PCTC)
1. Eric Miguel Rodríguez Rodrí-
guez

POR UN MUNDO MÁS JUSTO 
(PUM+J)
1. Marius Lucien Makon Nkoyock

RECORTES CERO-GV
1. Pascuala Gómez Iniesta yy

‘Estira el fil del cotó més just’

28-A: primera cita electoral del 2019

“25 anys de foc”

«Durant el 2018 els Diables 
de Tordera van celebrar els 

25 anys com a colla»

«L’exposició mostra 
el viatge que el 

fotoperiodista Sean 
Hawkey va fer al Senegal»

«El comerç just és un 
sistema comercial solidari i 
alternatiu al convencional, 

que lluita contra la 
pobresa»

Diputats 
Congrés Vots % Diputats 

Bcn
Diputats 

Catalunya

PP 137 7.906.185 33,03% 4 6

PSOE 85 5.424.709      22,66%                  5 7

Podemos 71 5.049.734      21,1% 9 12

C‘s 32 3.123.769       13,05%                                            4 5

ERC 9 629.294        2,63%                  5 9

CDC 8 481.839        2,01%                  4 8

EAJ-PNV 5 286.215         1,2% - -

Bildu 2 184.092        0,77% - -

CC 1 78.080       0,33% - -
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BREUS ESCOLARS

Rols invertits

50è aniversari

Alumnes de l'escola Vedruna preparant els projectes. Foto Vedruna

La jornada va comptar amb fotografies d'aquests 50 anys de l'escola. Foto Yoyo

Els alumnes de 6è de l’escola Ve-
druna de Tordera van participar 
al ‘Chromecamp’, una jornada 
de formació adreçada al profes-
sorat i amb una característica 
particular: els alumnes van ser 
els professors. Els alumnes de 

l’escola Vedruna van preparar 
un seguit d’instruments pro-
gramats amb Scratch i muntats 
amb plaques Makey Makey, així 
com un projecte d’una casa do-
mòtica i un taller de disseny i 
impressió 3D. yy

L’Escola Antoni Doltra de Pine-
da de Mar ha celebrat el seu 50è 
aniversari amb una jornada ple-
na d’activitats: tallers, actuaci-
ons, entre d’altres. Amb motiu 
de la celebració, els alumnes de 
6è van preparar una exposició 

sobre l’evolució de l’escola. El 
centre va néixer ara fa 50 anys a 
partir d’unes necessitats educa-
tives que hi havia al barri, abans 
de l’any 69, fins que al final es va 
construir l’escola. yy

Fira de vehicles clàssics

Malgrat birra

A la trobada hi van participar una vintena de vehicles. Foto Yoyo

Els estands van repartir més de 400 litres de cervesa. Foto Yoyo

PALAFOLLS

La Plaça de Poppi de Pala-
folls ha acollit la primera edició 
de la Fira de cotxes antics, en la 
que hi ha participat una vintena 
de vehicles amb almenys 30 anys 
d’antiguitat. Al ser la primera 
edició de la fira, els organitzadors 
només van organitzar una troba-
da però no descarten ampliar el 
certament amb altres activitats 
de cara a properes edicions. 

La trobada va començar a la tar-
da, amb la concentració dels 
cotxes participants a la plaça de 
Poppi. Tot seguit, els vehicles van 
celebrar una cercavila pels carrers 
del centre de la població, acabant 
una altra vegada a la Plaça, on es 
va realitzar un concert musical. yy

MALGRAT DE MAR

La regidoria de Promoció del 
Municipi i Desenvolupament 
Econòmic de Malgrat de Mar 
ha celebrat la 1a edició del Mal-
grat Birra, una fira de cervesa 
artesana que ha inclòs botiga 
al carrer i oferta gastronòmica 
amb food trucks. 

La fira ha aplegat a 4 pro-
ductors de cervesa artesanal de 
proximitat, un d’ells de Malgrat 
de Mar. A banda d’això, els or-
ganitzadors van realitzar una 
masterclass amb tast de cervesa i 
maridatge. En els últims 10 anys 
el mercat de la cervesa artesana 
ha crescut un 40 per cent i Cata-
lunya és el lloc que lidera aquest 
creixement respecte a la resta de 
l'estat espanyol. yy
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SANTA SUSANNA

El festival Arts d’Estiu fa 
un salt endavant, incorpora un 
nou coorganitzador i estrenarà 
aquest estiu una ubicació defi-
nitiva, l’Espai Marítim, ubicat 
a Santa Susanna. L’Ajuntament 
d’aquesta població passa a ser, 
juntament amb l’Ajuntament de 
Pineda de Mar i el Centre Cultu-
ral i Recreatiu, el coorganitzador 
de l’esdeveniment.

L’alcalde de Santa Susan-
na, Joan Campolier; l’alcalde de 
Pineda de Mar, Xavier Amor, i 
el director d’Arts d’Estiu, Xavier 
Gómez, han escenificat l’entesa 
entre els dos ajuntaments i l’em-
presa que realitza el festival. L’edi-

ció d’aquest any se celebrarà del 
25 de juliol al 25 d’agost i compta-
rà entre 15 i 20 actuacions.

El festival és una bona opor-
tunitat per fer visible el munici-
pi de Santa Susanna també en el 
camp de les arts escèniques i la 
música. El sector hoteler aposta 
per aquest esdeveniment perquè 
també servirà per posar a l’apa-
rador la qualitat paisatgística, 
mediambiental, humanística i 
cultural d’aquest espai privilegiat 
que es diu Santa Susanna. A par-
tit d’ara, el festival es farà en uns 
terrenys municipals al costat de 
la platja, a tocar del terme muni-
cipal de Pineda de Mar. Ocupen 
una extensió d’uns 4.000 m² i 
permetran que Arts d’Estiu dis-
posi de l’espai apropiat per conti-
nuar expandint-se.

El festival va començar l’any 
2011 de la mà del Centre Cul-
tural i Recreatiu de Pineda, amb 

vocació de convertir-se en un 
esdeveniment de referència a 
l’estiu. Confecciona anualment 
una graella formada per artistes 
nacionals, estatals i internacio-
nals vinculats a la música, l’hu-
mor, la dansa, la màgia o el tea-
tre. Des de llavors, han passat per 
Arts d’Estiu artistes com Juanes, 
Anastacia, David Bisbal, Rosa-
rio, Joan Manuel Serrat, Niña 
Pastori, Sopa de Cabra, Manel, 
Antonio Orozco  o Chenoa y 
Sergio Dalma entre molts altres. 
A poc a poc, s’ha convertit en un 
dels principals festivals d’estiu de 
Catalunya. L’edició del 2018 va 
comptar amb més de 20.000 as-
sistents i 13 actuacions. yy

«L’edició d’aquest any se 
celebrarà del 25 de juliol al 
25 d’agost i comptarà entre 

15 i 20 actuacions»

«El festival es farà en uns 
terrenys al costat de la 

platja, a tocar del terme 
municipal de Pineda 

de Mar»

Santa Susanna, nova seu de 
l’Arts d'Estiu 2019

Festival Arts d'Estiu 2018. Foto Aj. Santa Susanna

SOCIETAT

Patrulla rural nocturna

Transport a la demanda

Festa dels Bombers

Unitat rural de la Policia Local. Foto Aj. Tordera

El TAD funciona cada dia de 7 a 20 h. Foto Aj. Santa Susanna

Els Bombers celebren cada any la festivitat del seu patró. Foto Yoyo

Amb la voluntat de continuar 
augmentant els efectius i patru-
lles del cos de la Policia Local de 
Tordera, s'ha posat en marxa una 
segona patrulla d'unitat rural 
nocturna que té com a objectiu 
principal cobrir zones d'urbanit-
zacions i disseminat, que permeti 
una major proximitat i coneixe-

ment del territori.  A més a més, 
aquest augment suposarà poder 
cobrir necessitats i actuacions 
d'altres ubicacions en casos pun-
tuals ampliant així la seguretat i 
la resposta que sigui més ràpida i 
eficaç. Cobriran més hores tenint 
en compte els bons resultats de la 
unitat rural ja existent. yy

El servei de transport a la de-
manda de Santa Susanna ja està 
en ple funcionament. L’Ajunta-
ment va posar en marxa aquest 
servei públic amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat i l’accessi-
bilitat als serveis bàsics des de 

tots els veïnats del municipi. Per 
accedir al servei cal efectuar la 
reserva amb 24 hores d’antela-
ció trucant al telèfon 900 69 65 
66, de 8 a 20 h. El servei TAD 
està disponible de dilluns a diu-
menge de 7 a 20 h. yy

Els bombers Voluntaris de Mal-
grat de Mar han celebrat, com 
cada any la festa del seu patró, 
Sant Joan de Déu. Aquesta ce-
lebració va arribar enmig de les 
reivindicacions per les mancan-
ces de recursos i de personal 

que pateix el Parc de Bombers. 
Dies després de la celebració, 
els bombers van realitzar una 
campanya de donació de sang, 
organitzada juntament amb el 
Banc de Sang i Teixits, on van 
aconseguir 71 donacions. yy
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PALAFOLLS

El Premi Pritzker, el més im-
portant de l'arquitectura, s'ha 
atorgat al japonès Arata Isozaki. 
Conegut sobretot en el nostre 
entorn per ser l'arquitecte del 
Palau Sant Jordi, una de les obres 
icòniques dels Jocs de Barcelo-
na. També va ser l'encarregat de 
dissenyar la plaça d'accés al Cai-
xaforum i el pavelló esportiu que 
actualment és un dels elements 
arquitectònics més emblemàtics 
de Palafolls, el Palauet.

El Palauet naixia el 1991 per 
ser el primogènit de la proposta 
d'Arata Isozaki respecte al seu 
germà gran, el Palau Sant Jordi. 
La construcció va ser fruit d'un 
desig que es feia realitat entre el 
1991 i el 1996. Amb una cober-
ta d'estructura d'acer imponent, 
la planta es presenta en forma 

de cercle de 66 m de diàmetre 
partit per la meitat. Desgranant 
l'equipament, un dels semicer-
cles és el pavelló pròpiament dit, 
mentre que l'altre és un recinte 
a l'aire lliure on es dibuixa un 
rectangle que acull la zona d'es-
ports exterior.

El jurat que ha atorgat aquest 
reconeixement ha destacat de l'ar-
quitecte i la seva obra el seu ca-
ràcter "versàtil, influent i verita-
blement internacional" i el fet que 
Isozaki representa un pont entre 
la cultura oriental i la occidental, 
amb més d'un centenar de obres 
construïdes. yy

«El jurat ha atorgat 
el premi a Isozaki pel 

caràcter versàtil, influent 
i internacional de la seva 

obra»

Vista interior del Palauet de Palafolls. Foto Yoyo

Pritzker per a Isozaki, autor 
del Palauet de Palafolls

Canvis a la CSMS

SELVA - MARESME

La consellera de Salut, Alba 
Vergés, ha nomenat Joan Guix 
com a president del Consell 
Rector de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva.

Joan Guix és llicenciat en 
medicina i doctor en medicina, 
especialista en medicina preven-
tiva i salut pública i especialista 
(MIR) en cirurgia general i di-
gestiva; diplomat en Sanitat, ha 
cursat el Màster en Salut Pública, 
a més de ser diplomat en bioesta-
dística per la UAB, en estadística 
aplicada i epidemiologia per la 

Université Pierre et Marie Curie 
de París i ser diplomat en Quali-
tat Assistencial per la UAB.

 
Entre d’altres, ha estat pro-

fessional de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume de Calella, 
director mèdic de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, 
gerent de l’Institut Municipal 
de Salut Pública i Agència de 
Salut Pública de Barcelona. En 
aquests moments és secretari de 
Salut Pública del Departament 
de Salut. El càrrec de president 
del Consell Rector és un càrrec 
no retribuït. yy

Joan Guix. Foto Generalitat de Catalunya
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CALELLA

A partir d’ara els infants de 
l’Alt Maresme i la Selva marítima 
que hagin d’entrar a quiròfan a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella ho podran fer d’una 
manera més lúdica, dins d’un cot-
xe teledirigit. Aquesta iniciativa, 
que ha estat liderada per la infer-
mera Mar Garcia, amb la col·labo-
ració de la resta de l’equip d’infer-
meria de l’àrea quirúrgica del cen-
tre, té per objectiu convertir l’espai 

hospitalari en un lloc més amable 
per als més petits.

Es tracta d’una idea que ha ar-
ribat a l’hospital calellenc, gràcies 
a la donació de la casa de joguines 
Feber. El cotxe serà conduït per 
l’equip assistencial i durà els in-
fants, a partir de tres anys, des del 
punt on s’han d’acomiadar dels 
seus pares i fins al bloc quirúrgic.

La directora d’Infermeria de 
la Corporació, Joana Blázquez, ha 
agraït la col·laboració i considera 
que “és un fet molt positiu perquè 
ajudarà els infants a disminuir la 
tensió i el nerviosisme que poden 
sentir abans d’entrar a quiròfan”. yy

PINEDA DE MAR

L’auditori de Pineda ha acollit 
la Jornada de Treball Social de 
la Corporació de Salut 2019. En 
aquesta edició, sota el títol “La im-
portància de l’escolta” s’ha explorat 
l’escolta des d’una doble vessant, a 
nivell professional i amb relació 
als pacients que s’atenen. Aquest 
és un esdeveniment de referència 
al territori dirigit a professionals 
que treballen en l’àmbit de la in-
tervenció social i de la salut.

Glòria Porcar, treballadora 
social de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva i coordi-
nadora de la jornada, va explicar 
que aquest any han volgut donar 
veu a tots aquells col·lectius que 
solen estar més invisibilitzats. Els 
joves, la gent gran, la salut mental, 
la pèrdua, la pobresa i la transse-

xualitat han estat escoltats a través 
de testimonis que han parlat de les 
seves vivències. Porcar va destacar 
també que existeixen molts estig-
mes davant les malalties mentals.

La Jornada també va comptar 
amb especialistes com el Dr. Jo-

sep de Haro que amb la conferèn-
cia “L’escolta des de la transenso-
rialitat” va explicar el poder dels 
sentits defugint dels clàssics i 
exposant una nova classificació. 
També va abordar la interacció 
entre ells i com els sentits fan ac-
tuar a les persones. yy

Camí del quiròfan  VI Jornada de la corporació 
de Salut 2019

Els infants a partir de 3 anys podran entrar a quiròfan amb el vehicle. Foto CSMS

L'eix vertebrador de la jornada va ser l'importància de l'escolta. Foto Yoyo

«El vehicle ajuda els infants 
a entrar de manera més 

lúdica i menys traumàtica a 
quiròfan»

«En aquesta edició 
s’ha volgut donar veu 
a diferents col·lectius, 

i posar el focus en 
camps habitualment 

estigmatitzats»

«Es tracta d’un 
esdeveniment de 

referència al territori en 
l’àmbit de la salut»

DIRECTORI DE SERVEIS
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TORDERA

La regidoria de Sanitat de 
l’Ajuntament de Tordera ha orga-
nitzat, durant els mesos de març 
i abril, un nou cicle d’activitats 
adreçades a tots els públics, amb 
l’objectiu de promoure l’adquisició 
d’hàbits saludables, conèixer reco-
manacions preventives de salut a 
través de diferents activitats lúdi-
ques i tractar la salut com a con-
cepte transversal de benestar físic, 
mental, emocional i social.

Per fer-ho possible instituci-
ons, empreses, col·lectius i asso-

ciacions han sumat esforços pla-
nificant diverses iniciatives fins al 
proper 14 d’abril, entre les quals hi 
destaquen xerrades, exposicions, 
caminades, la marató de donació 
de sang, tallers i cursos formatius.

PROGRAMACIÓ

11/04: TAULA RODONA “La higi-
ene de la son”. Ràdio Tordera,12 h.

11/04: XERRADA: “Com moti-
var els nostres fills en els estudis”. 
Destinat a families amb fills de 
més de 12 anys. Taller gratuït. 
Places limitades.

13 i 14/04. ‘Olimpíades de salut’. 
A la Fira del Ram, estand del Ca-
sal de Joves, 18 h. yy

CALELLA

Les mans són una de les 
principals vies de transmissió 
de gèrmens que poden provocar 
nombroses infeccions ja siguin 
cutànies, oculars o intestinals. 
Amb l’objectiu de conscienciar 
els infants de la importància de 

rentar-se les mans correctament 
per evitar malalties, infermeres 
de la Corporació han impartit un 
taller d’higiene de mans als alum-
nes de P4 de les escoles de Cale-
lla, unes sessions que es posen en 
marxa en el marc del programa 
Salut i Escola.

És la primera vegada que s’im-
parteix aquesta activitat que s’ini-
cia com a prova pilot per veure 
l’acollida que té entre l’alumnat i 
els docents. Per explicar als infants 
la importància que té rentar-se les 
mans, s’ha agafat el conte de “La 
MArtiNETA” publicat per Mútua 
de Terrassa. A través d’aquesta his-
tòria les professionals han explicat 
als nens i nenes la importància que 
té fer una higiene correcta de mans 
abans i després de fer qualsevol ac-
tivitat per evitar així infeccions. 

Segons dades de l’Organitza-
ció Mundial de Salut, rentar-se les 
mans amb aigua i sabó pot reduir 
en un 50% les diarrees infantils 
i en un 25% les infeccions respi-
ratòries. Aquestes dues malalti-
es provoquen la mort de més de 
3,5 milions d’infants menors de 5 
anys al món cada any. yy

Mes de la SalutLa importància de rentar-se 
bé les mans

Cuina sense pares. Foto Yoyo

Les infermeres van explicar com fer una correcta higiene. J.M.Arenaza

«L’objectiu d’aquest cicle 
és promoure l’adquisició 

d’hàbits saludables»

«Es tracta d’una prova 
pilot amb l’objectiu 

d’inculcar als petits una 
bona higiene de mans»

«Rentar-se les mans amb 
aigua i sabó pot reduir 
en un 50% les diarrees 

infantils i en un 25% les 
infeccions respiratòries»

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS
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En la jornada hi van participar diferents líders en l'empresariat femení. Foto J.M.Arenaza

La sociòloga Cristina Sánchez durant la conferència. foto Yoyo

CALELLA

Calella s’ha bolcat per com-
memorar el Dia de la Dona Tre-
balladora, ja que durant tot el 
mes de març es van organitzar 
diferents activitats. Una d’elles va 
ser la jornada “Lideratges en l’em-
presariat femení”. L’acte va cons-
tar d’una taula rodona i una xer-
rada a càrrec de diverses dones lí-
ders i empresàries en el seu àmbit, 
com per exemple, la xef Carme 
Ruscalleda o la gerent de Sauleda 
Pastissers, Sandra Sauleda.

Rosa Codina, coordinadora 
territorial de l’Institut Català de 
la Dona a Barcelona i participant 

a l’acte, ha explicat quin creu que 
és el motiu que hi hagi poques 
dones en els càrrecs directius: 
“És una suma de tot, de tal com 
està la societat. Les dones nor-
malment ens fem més càrrec de 
les tasques de cura de la família, 
i això també et frena. Tenim pocs 
referents femenins, moltes noies 
no creuen que puguin arribar a 
ser empresàries, per això és molt 
important veure dones d’èxit 

que estan triomfant”.

La xef Carme Ruscalleda va 
destacar també la desigualtat sa-
larial que existeix entre homes 
i dones: “Jo crec que som en un 
país on no es veta la dona si vol 
emprendre, la llei no fixa un sala-
ri diferent, per ells i elles, són les 
empreses que ho fan. Hem d’en-
carar el futur amb ambició i capa-
citat de treball”, va assegurar. yy

MALGRAT DE MAR

La regidoria d’Igualtat de 
Malgrat de Mar va programar 
diversos actes per commemorar 
el Dia de la Dona. Un dels actes 
principals ha estat la conferència 
a càrrec de la sociòloga Cristina 
Sánchez, “Petites violències dià-
ries que amaguen la igualtat”. Les 
violències són aquells petits actes 
que reben i fan, tant homes com 
dones, al llarg del dia.

Miret creu que les persones 
tenen un patró de patriarcat in-
corporat que els guia en la ma-
nera amb que es relacionen. Tot 
i que molts intenten fer front a 
aquests comportaments, s’ha de 

vigilar molt per no tenir actituds 
masclistes. La sociòloga també va 
fer una xerrada a la biblioteca La 
Cooperativa que tractava sobre el 
masclisme.

Després de la conferència, es 
va realitzar una lectura del mani-
fest institucional davant l’edifici 
de l’Ajuntament en el que es va 
posar de manifest la reivindicació 
del feminisme des de la diversitat 
i la sororitat per tal de reclamar 
l’eliminació de la bretxa salarial, 
la dignificació dels treballs de 
cura i el respecte dels drets sexu-
als i reproductius davant l’ofensi-
va dels moviments reaccionaris 
antielecció.

L’Ajuntament va aprofitar la 
celebració per il·luminar la faça-
na de l’edifici consistorial de co-
lor lila. yy

Jornada de lideratge femení

Conferència “Petites 
violències diàries”

«La jornada de lideratge 
femení va comptar amb 
la presència de Carme 

Ruscalleda entre d’altres»

«Durant tot el mes de març 
Calella va organitzar moltes 
activitats en commemoració 

del Dia de la Dona»

«La sociòloga Cristina 
Sánchez va realitzar dues 
xerrades centrades en el 
masclisme i la violència»

«L’Ajuntament de Malgrat 
va llegir un manifest i va 

il·luminar la façana de 
color lila»

8-M: DIA DE LA DONA

 "El món també és de les dones"

“Juntes som més fortes”

Mocadors al vent

Testimoni de Conxita Campoy, ex alcaldessa de Malgrat. Foto Yoyo

L'exposició recull el testimoni de 4 dones malaltes de càncer de mama. Foto J.M.Arenaza

El lema de la jornada era 'Juntes som més fortes'. Foto J.M.Arenaza

En commemoració del Dia In-
ternacional de les Dones, deu 
dones van oferir el seu testimo-
ni als alumnes de Secundària de 
l’escola Santa Maria de Blanes 
del Pare Manyanet. L’acte por-
tava per nom, "El món també 
és de les dones". Entre les pro-
tagonistes de la jornada: l’artista 

Mayte Vieta; la fundadora de 
l’ONG Kuwonku, Roser Bit-
lloch, o l’ex alcaldessa de Mal-
grat de Mar, Conxita Campoy, 
que va governar a la localitat 
maresmenca durant 23 anys. 
També hi havia immigrants, in-
vestigadores, esportistes, entre 
moltes altres convidades. yy

Calella va celebrar una mani-
festació, amb motiu de la vaga 
general feminista convocada el 
8M, en que van participar més 
d’un centenar de persones, en-
tre homes i dones. Sota el lema 
“Juntes som més fortes”, la va 
convocar la Comunitat Femi-
nista de Calella. També van 

aprofitar per celebrar la 7a Mar-
xa per la Dona Treballadora, al 
passeig Manuel Puigvert on es 
van concentrar més d’un cen-
tenar de persones. La marxa, va 
ser convocada per l’Associació 
per la Promoció de la Dona Tre-
balladora juntament amb Cale-
lla Marxa i Oncolliga. yy

Calella ha acollit l’exposició 
“Mocadors al vent”. Es tracta 
d’una mostra fotogràfica que va 
més enllà del simple retrat de 
quatre dones, ja que les imatges 
són el relat de l’experiència vital 
que van viure durant una ma-

laltia: el càncer de mama. Les 
fotografies, realitzades per Jordi 
Masbernat i Josep Salip, mos-
tren tot el procés que van viure 
les quatre protagonistes. L’expo-
sició itinerant també ha passat 
pel MiD de Palafolls. yy
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Qui són i com estan les 
maresmenques?

MARESME

El Consell Comarcal del Ma-
resme s’ha vestit de lila i, de la 
mà de l'Observatori de Desenvo-
lupament Local, ha realitzat una 
radiografia de qui i com son les 
maresmenques.

Al Maresme són 226.779 do-
nes, representant el 50,64% de 
la població. Un 89,49% de les 
dones maresmenques són de 
nacionalitat espanyola, però en 
total hi conviuen més de 115 
nacionalitats. Tenen 2.427 noms 
diferents, des dels clàssics Maria 
i Montserrat, als més habituals 
a l’última dècada com Martina 
i Júlia, fins als menys coneguts 
com Xiumei o Weiki.

El 63,41% estan en edat de 
treballar, i d’aquestes, el 66,74% 
són actives, és a dir, o bé estan 
aturades o bé ocupades. Tot i així, 
tenen una taxa d'atur més elevada 
i major precarietat laboral, ja que 

acumulen el 57,03% de l’atur re-
gistrat a la comarca. 

L’ocupació femenina segueix 
sent inferior a la masculina amb 
independència de la nacionalitat: 
47,11% dones enfront del 52,89% 
dels homes. I la distribució per 
grups d’edat mostra que no se 
superen en cap grup els homes, 
només en els menors de 30 anys 
l’ocupació és pràcticament la 

mateixa. El 66,61% dels llocs de 
treball que ocupen les dones de la 
comarca són a temps parcial i es-
tan un 2,70% més pluriocupades 
que els homes. yy

Al Maresme hi ha un total de 226.779 dones. Foto CCMaresme

8-M: DIA DE LA DONA

Marxa popular

Cercavila i ball

Palafolls, de lila

Els diners recaptats van anar al Centre Obert El Caliu de Tordera. Foto Yoyo

La Torre de la plaça Valls d'Ax, il·luminada de lila. Foto Aj. Palafolls

La comparsa La Tribala va fer una cercavila fins l'Auditori. Foto Yoyo

Coincidint amb el 8M, l’Asso-
ciació de Dones Torderenques 
van impulsar una marxa popu-
lar. La sortida i l’arribada es va 
fer al Parc Prudenci Bertrana, 
amb un recorregut aproximat 
de 10 quilòmetres. A més de 
donar visibilitat al col·lectiu 

femení, l’objectiu de la marxa 
era recollir fons amb fins soli-
daris. Tots els diners recaptats 
van anar destinats íntegrament 
a la compra de tot el material 
necessari per al centre obert ‘El 
Caliu’ de Tordera. yy

L’Ajuntament de Pineda va con-
centrar totes les activitats de 
commemoració pel Dia de la 
Dona en una mateixa jornada. 
Des de bon matí es va organitzar 
una passejada, així com també la 
lectura del manifest institucional. 

A la tarda, la comparsa La Tribala 
de Pineda de Mar va celebrar la 
Cercavila “Amb i per les dones” 
pels carrers de Pineda fins l’Au-
ditori per reivindicar unes festes 
sense agressions masclistes, tant 
físiques com verbals. yy

L’Ajuntament de Palafolls va 
voler retre homenatge a les do-
nes amb el color que defineix 
les reivindicacions per la igual-
tat de totes les dones, el lila, 
amb la il·luminació de la Torre 
de Guaita a la plaça Valls d’Ax. 

El Casal de la Dona també va 
voler commemorar l’efemèride, 
obrint les seves portes a tots els 
públics per mostrar les seves 
activitats a tots aquells que hi 
estiguessin interessats. yy

«Al Maresme les dones 
representen el 50,64% de la 

població»

«L’ocupació femenina 
segueix sent inferior, un 

47,11% davant del 52,89 de 
la masculina»
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PASSATEMPS

Visites guiades als centres on s’investiga amb 
fons de La Marató de TV3

20è aniversari del Carnaval de l’Alt Maresme

CATALUNYA

La Marató de TV3 et convida 
a visitar els centres de recerca amb 
projectes finançats amb els fons 
recollits gràcies a la solidaritat 
ciutadana.

Els investigadors premiats per 
La Marató treballen durant tres 
anys per aconseguir avenços que 
repercuteixin en l’esperança i la 
qualitat de vida de les persones 
que tenen una malaltia. Per mos-
trar als ciutadans com progressa 
la recerca gràcies als seus dona-
tius, la Fundació organitza visites 
guiades als centres on s’investiga 
amb fons de La Marató. Entre els 
mesos de març i juny, centenars 

de persones tenen l’oportunitat 
de descobrir com funciona el pro-
cés de la investigació biomèdica, 
des del laboratori a l’aplicació en 
el pacient, i quins resultats estan 
aconseguint els científics en pre-
venció, diagnòstic i tractament 
de les malalties estudiades. Una 
iniciativa d’alt valor social i divul-
gatiu que s’emmarca dins de les 
accions de retorn que du a terme 
la Fundació per agrair i implicar el 
ciutadà en els resultats que fa pos-
sible gràcies a la seva solidaritat. 

Els centres de recerca que 
participen en les visites, tots amb 
una intensa activitat investigado-
ra impulsada per La Marató, són 

l’Institut d‘Investigació en Ciènci-
es de la Salut Germans Trias i Pu-
jol, l’Institut de Recerca de la Vall 
d’Hebron, l’Institut de Recerca de 
l‘Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, l’Institut d‘Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer, 
l’Institut d‘Investigació Biomèdica 
de Bellvitge, l’Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques, 
l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida, l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili, l’Institut 
d‘Investigació Biomèdica de Gi-
rona Dr. Josep Trueta, l’Institut 
Guttmann i l’Institut de Recerca 
de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Pots fer la teva reserva al web: 
https://visitesrecercamarato.tv3.
cat/site/MaratoTV3/

Per a grups, s’ha de trucar al 
934 444 842 yy

CALELLA / PINEDA DE MAR

Un any més, i ja en van 20, en-
tre Calella i Pineda van organitzar 
la Gran Rua de Carnaval de l’Alt 
Maresme. Més d’una trentena de 
grups arribats d’arreu de Cata-
lunya van participar-hi, gairebé 
unes 2.000 persones.

Els guanyadors de la vintena 
edició del Carnaval han estat el 
Grup Endansa de Montcada i Rei-
xac en la categoria B, i els Makus 
de Vilassar en la categoria A. La 
comparsa La Tribala de Pineda de 
Mar també va fer un bon paper 
al carnaval, que va aconseguir el 
quart premi. El jurat qualificador 
va concedir el premi a la millor 
carrossa de la rua als Merlots de 
Santa Cristina d’Aro.  yy

Campanya de promoció de les visites. Foto Fundació de la Marató

Van participar a la Rua més d'una trentena de grups. Foto Joan Maria Arenaza Un dels guanyadors va ser el grup EnDansa de Montcada i Reixac, Foto J.M.Arenaza
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MADRID

La manifestació a Madrid con-
tra el judici de l’1-O ha omplert el 
passeig del Prado de la capital es-
panyola per defensar el dret a l‘au-
todeterminació i denunciar la vul-
neració de drets amb “violència 
d‘Estat” des del Tribunal Suprem. 
La manifestació ha plegat 120.000 
persones, segons les entitats orga-
nitzadores, una xifra que la Policia 
Nacional rebaixa fins les 18.000. 

En un discurs ple d’una inten-
sitat i expressivitat poc habitual, 
Marcel Mauri ha celebrat que 
gent vinguda d‘arreu de l’estat es-
panyol, especialment de Catalu-
nya, hagi omplert els carrers de 
la capital espanyola “cívicament i 
pacíficament”, replicant el model 
de les manifestacions de l’Onze 
de Setembre: “Hem vingut amb 
la dignitat que representa el poble 
de Catalunya”, ha exclamat a l‘inici 
del seu discurs.

La presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzié, ha volgut agrair als 
col·lectius madrilenys que s’han 
afegit a la manifestació que “han 
estat del costat dels drets, de la 
llibertat i del poble català” perquè 
saben, diu, que “quan un dret es 
vulnerat en un lloc del món, es 
vulnera arreu”. “No tindrem més 

que allò que ens guanyem per no-
saltres mateixos. Persistirem, llui-
tarem i vencerem”, ha exclamat.

En aquest sentit, la cara visible 
d’Òmnium des de l’empresona-
ment de Jordi Cuixart, ha insistit 

en una idea que ja ha anat repetint 
al llarg de tota la jornada: “Defen-
sar l‘autodeterminació a Catalu-
nya és defensar la democràcia a 
Espanya”. Mauri també ha llegit 
un text de Cuixart escrit per a 
l’ocasió des de la presó de Soto del 

Real en el que ha defensat que “cap 
moviment social pot ser perseguit 
per exercir drets fonamentals”.

En representació de presos 
i exiliats, l’esposa de Josep Rull, 
Meritxell Lluís, ha denunciat la 

“reiterada negativa” del govern 
espanyol al diàleg amb Catalunya, 
a canvi d‘un “ús i abús de poder” 
per “empresonar” el Govern. “És 
una vergonya l’existència de pre-
sos polítics en un estat europeu o 
que la presó preventiva s‘utilitzi 
com a escarment i càstig”.

També familiars dels joves 
d‘Altsasu han denunciat el “gran 
escàndol” que representen per 
a l‘estat espanyol, tant el seu 
cas com el del conflicte català, 
i ha mostrat la seva solidaritat 
amb els presos i exiliats. En la 
mateixa línia s‘han manifestat 
representants de col·lectius ma-
drilenys. “És un dia d‘agermana-
ment entre pobles en defensa de 
la democràcia”, ha dit l‘activista 
Elena Martínez.

La periodista Patrícia López, 
ha alertat que l’1-O a Catalunya 
va ser “el primer de molts tsuna-
mis democràtics” que s‘han de 
repetir arreu de l‘estat espanyol 
per defensar els drets civils i so-
cials del conjunt de la ciutada-
nia. López ha destacat la situació 
“d‘excepcionalitat” del que es viu 
a Catalunya i ha retret a la justí-
cia espanyola la “criminalització” 
de drets fonamentals: “Ja no ens 
creiem les mentides”.  yy

“Mur humà contra la intolerància” del judici de l‘1-O 

40è aniversari 
d’Ajuntaments

Estelades al centre de Madrid. Foto ACN

CALELLA

Calella va commemorar el 40è 
aniversari de les primeres elecci-
ons municipals en democràcia 
en un acte on hi van assistir re-
gidors i regidores que han passat 
per l’Ajuntament de Calella al 
llarg d’aquests 40 anys. L’acte va 
comptar amb la presència de Xa-
vier Trias, alcalde de Barcelona 
(2011-2015), Ernest Benach, 12è 
president del Parlament de Ca-
talunya, i l’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini.

L’acte el va obrir el lletrat Jor-

di Salbanyà, qui va dedicar unes 
paraules als regidors i regidores 
que ha tingut l’Ajuntament de 
Calella. Tot seguit es va fer entre-
ga de diplomes a tots els electes 
en ordre d’antiguitat així com als 
familiars dels regidors i regidores 
que ja ens han deixat.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, que va tancar l’ac-
te, va resumir aquests 40 anys de 
democràcia com “40 anys de pro-
grés i millores en tots els ordres, 
40 anys que han estat una revolta 
permanent de somnis”. yy

Polítics calellencs d'aquests darrers anys. Foto J.M.Arenaza
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José Márquez, millor venedor 
de l’ONCE del 2018

Calella Capital Catalana de 
l’Esport 2019

José, rebent el guardó com a millor venedor 2018. Foto ONCE

Aquesta capitalitat pretén fomentar els valors de l’esport. Foto Joan Maria Arenaza

PALAFOLLS

José Márquez Rodríguez ha 
estat seleccionat com el millor 
venedor de l'ONCE de l'any 2018 
en l'àmbit de la Delegació Terri-
torial de Catalunya. Un guardó 
amb el qual l'Organització tracta 
de reconèixer anualment l'esforç 
dels treballadors dedicats a la 
venda responsable dels seus di-
ferents productes de joc.

José Márquez, venedor amb 
discapacitat, es dedica a aques-
ta tasca des del 12 de febrer de 
2014. En l'actualitat, la realit-
za en la localitat de Palafolls. 
Aquesta localitat pertany ad-
ministrativament a l'agència de 
l'ONCE a Blanes, que presta ser-
veis personalitzats a 187 afiliats i 
afiliades i compta amb una xarxa 
de 109 agents venedors dels pro-
ductes de joc de l'Organització.

Márquez, al costat dels altres 

venedors seleccionats de tots els 
punts de l’estat, van rebre els cor-
responents guardons en el trans-
curs d'un sopar de gala celebrat 
a l'Hotel ILUNION Pius XII de 

Madrid, en què van estar acom-
panyats pels màxims responsa-
bles de l'Organització.

A més de la gala, els premi-
ats van poder gaudir de tot un 
cap de setmana de convivència i 
companyonia, en què hi va haver 
temps per a una visita guiada per 
la ciutat. A Catalunya, l'ONCE 
compta en l'actualitat amb una 
xarxa de 2.700 venedors. yy

CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha 
presentat el calendari d’activitats 
com a primera Capital Catalana 
de l’Esport. Aquesta capitalitat 
pretén fomentar els valors de l’es-
port, així com la seva transversa-
litat pel que fa a edat i condició, 
passant, per exemple, per l’esport 
base o l’esport adaptat.

A més de les gairebé 100 ac-
tivitats esportives que Calella 
programa cada any, enguany la 

ciutat acollirà noves activitats: un 
torneig de Futbol-7 per a infants 
amb paràlisi cerebral (25/05), una 
jornada esportiva dels 200 anys 
de l’Escola Pia (28/05), l’Everest 
Xtreme Bike Race (10/06), les 
primeres Olimpíades de la Gent 
Gran (15-21/07) o una duatló po-
pular en favor de l’Associació de 
Diabetis de Catalunya (10/11), 
entre d’altres. 

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, ha destacat que 
l’esperit d’aquests actes és el de 
comptar amb tota la població: 
“La paraula ‘tothom’ defineix l’es-
perit d’aquest seguit d’actes. Te-
nim integració, educació, joven-
tut, gent gran, salut, medi ambi-
ent, territori, dona, innovació...”. 
Calella segueix impulsant els 
valors de l’esport després d’haver 
estat Vila Europea de l’Esport 
l’any 2016 i Ciutat del Bàsquet 
Català aquest 2018, i haver aco-
llit esdeveniments com els Speci-
al Olympics al 2014. yy

«José Márquez es dedica 
a vendre cupons des del 

febrer del 2014»

«Calella acollirà un torneig 
de Futbol-7 per a infants 
amb paràlisi cerebral o 

l’Everest Xtreme Bike Race, 
entre d’altres»

«L’any passat Calella va ser 
escollida com a Ciutat del 

Bàsquet Català»

«Els premiats van rebre els 
guardons al sopar de gala 
celebrat a l'Hotel ILUNION 

Pius XII de Madrid»
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Victòria històrica de Sofia Xuan Zhang

99a Volta Ciclista a Catalunya

Sofia Xuan Zhang disputarà el Mundial de Tennis Taula a finals d'abril. Foto RFTM

Ciclistes a la sortida de la Volta a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

CALELLA

La jugadora calellenca Sofia 
Xuan Zhang s’ha proclamat Cam-
piona d’Espanya Absoluta 2019 de 
tennis taula, en individual, dobles 
i dobles mixt, aconseguint un ple 
històric en el tennis taula nacional.

Sofia va superar a Wang Zhipei 
a la final per un contundent 4-0, 
on la jugadora del Suris Calella 
va començar molt agressiva, do-
minant sobre la taula. Zhipei va 
intentar reenganxar-se a la final 
en el tercer joc, però Sofia es va 
mantenir molt forta tant física 
com mentalment i va concloure 
18-16 en el quart set, que va donar 
el títol de Campiona d’Espanya in-
dividual a la jugadora calellenca.

La jugadora del Suris Calella 
va completar el campionat amb 
els títols de dobles, acompanya-
da de la jugadora Ana García, i 
a dobles mixt, amb Carlos Caba-
llero. D’aquesta manera Zhang 
va acabar amb un triple històric 
en el tennis taula estatal. Sofia 
també va disputar la semifinal de 
la Copa de la Reina, però final-
ment van perdre per una lesió a 
la meitat del partit de la jugadora 
Gabriela Feher. La jugadora es va 
mostrar molt sorpresa d’aconse-
guir aquest triplet: “La veritat és 
que no m’esperava guanyar les 
tres proves. Potser la que més 
m’esperava era la de dobles feme-
ní, però guanyar les altres dues 
em va sorprendre molt”.

MEDALLA A L’EUROPEU SUB-21

Poc abans de la celebració del 
Campionat d’Espanya, Sofia va su-
mar una nova medalla de bronze al 
Campionat Europeu sub-21 que es 
van jugar a Gondomar (Portugal).

La jugadora calellenca va fer 
parella amb Audrey Zarif (França) 
i van caure a semifinals contra Ho 
(Anglaterra) i Mischek (Àustria). 
En la prova individual, la Sofia va 
caure en la 2a fase de grups con-
tra les mateixes jugadores que la 
van eliminar en el doble. A finals 
d’aquest mes d’abril la jugadora del 
Suris Calella disputarà el Campio-
nat Mundial de Tennis Taula que se 
celebrarà a la ciutat de Budapest. yy

CALELLA

Thomas De Gendt culminà 
una llarga escapada i es conver-
tí en el primer líder de la Volta a 
Catalunya. El ciclista belga es va 

imposar en solitari a la línia d'arri-
bada de Calella amb 2 minuts i 42 
segons d'avantatge respecte al gran 
grup. El belga ja porta quatre vic-
tòries d’etapa a la ronda catalana.

A diferència d’altres anys, la 
primera jornada ja era de mun-
tanya amb tres ports de Prime-
ra i dos de Tercera a la zona del 
Montseny. El que no ha variat és 
el punt de sortida i el d’arribada, 
la ciutat de Calella.

El secretari General de l’Es-
port, Gerard Figueres, parlava a 
Calella de la importància de la 
prova, “és l’esdeveniment més im-
portant que s’organitza a Catalu-
nya. Reuneix els millors ciclistes i 
dona a conèixer el nostre país ar-
reu del món”.

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, remarcava que la 
ciutat ha viscut 4 dies de ciclisme 
de màxim nivell, “els calellencs vi-
vim amb molta intensitat la Volta. 
Els ciclistes comencen a arribar di-
vendres i a la ciutat es viu un gran 
ambient de ciclisme”.

Segons explicava Rubén Peris, 
director de la prova, la repercus-
sió mediàtica és molt important, 
“prop de 200 països d’arreu del 
món veuen les imatges de la Volta 
i de Catalunya gràcies a la televi-
sió. Després tenim les cròniques a 
la premsa escrita, digital i ràdio”.

La Volta va constar de dos 
finals en alt (Setcases i La Moli-
na, on hi va haver el canvi de lí-
der, Miguel Ángel López per de 
Gendt). Una caiguda va impe-
dir a Froome, un dels atractius 
d’aquesta edició, lluitar pels pri-
mers llocs. Alejandro Valverde 
va perdre les opcions de repetir 
victòria a l’alta muntanya.

CLASSIFICACIÓ GENERAL:
1r- M. LÓPEZ ASTANA PRO 
TEAM - 29 h 14' 17'' 
2n- YATES a 14’’
3r- BERNAL 17’’

4t- QUINTANA a 25’’
…
9è- ENRIC MAS
10è- ALEJANDRO VALVERDE

PUNTS:
M. MATTHEWS 
TEAM SUNWEB 29 pts

MUNTANYA:
T. DE GENDT 
LOTTO SOUDAL 60 pts

MILLOR JOVE:
LOPEZ ASTANA PRO TEAM
29h 14' 17''

EQUIPS:
MOVISTAR TEAM
87h 49' 11'' 

A partir d’ara, tots els esforços 
es dedicaran a preparar l’edició 
número 100. yy
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La cursa es desenvolupa pels voltants del Castell de Palafolls. Foto Yoyo

Membres de l'equip femení de petanca. Foto Aj. Santa Susanna

Trail Senyor del 
Castell

10 anys de petanca

PALAFOLLS

Palafolls ha celebrat la segona 
edició del Trail del Castell, una 
prova esportiva que va aplegar 
prop de 300 corredors disposats 
a gaudir d’aquesta cursa de mun-
tanya que recorre el Castell de 
Palafolls en un traçat de 12 qui-
lòmetres.

El guanyador va ser Car-
los Galobardes, del Team Land 
Sports, que va completar el recor-
regut en una hora, 2 minuts i 52 
segons, un minut per davant del 
segon classificat, que va ser Pol 
Bonet, del Safir Team. Comple-

tava el podi masculí Josep Maria 
Rey, que va acabar la cursa en poc 
més d’una hora i 7 minuts.

Bianca Barquet, del club Run-
ning Vigias, va ser la primera 
dona en arribar a la meta després 
d’una hora, 19 minuts i 55 segons 
de cursa. La segona classificada va 
ser Míriam Moreno, a 4 minuts i 
Cuca Novellon va ser la tercera a 
10 minuts de la guanyadora.

La sortida la van prendre 282 
corredors i van ser 256 els que van 
poder arribar a la meta, situada al 
Palauet de Palafolls. yy

SANTA SUSANNA

El Club Petanca Santa Susanna 
ha complert ja 10 anys de vida. El 
que va començar sent una inicia-
tiva de Francisco Llorente per que 
les persones grans del poble fessin 
una activitat més, s’ha acabat con-
vertint en un club gran i potent. Va 
començar a la plaça de les Magnò-
lies, amb 7 pistes, i ara disposa 
d’un club social amb cafeteria, 
més de 140 socis i 13 pistes de joc.

El club disposa de dos equips 
federats, un de masculí i un de 
femení. El masculí està jugant a 

la 4a divisió, una categoria força 
complicada perquè tots els equips 
estan molt igualats. Les dones 
han ascendit a la 2a, fent una 
temporada immillorable. La lliga 
comença el mes de setembre i les 
dones ja han reforçat el seu equip 
amb el fitxatge d’una campiona 
en la modalitat de tir.

El Club Petanca Santa Susanna 
és una eina de socialització, parti-
cipació i competitivitat molt im-
portant per al poble. Serveix com 
a element de dinamització d’un 
col·lectiu de persones molt gran. yy

Èxit esportiu d’Aspronis

Mitja marató Costa 
Barcelona Maresme

PA Tordera, bronze a l'estatal

La Rosa i la Susanna amb les seves medalles. Foto Aspronis

Podi femení. Joan Maria Arenaza

Les patinadores que es van emportar la medalla de bronze. Foto PA Tordera

MARESME

Les esportistes del Club Espor-
tiu El Vilar de la Fundació Aspro-
nis, Rosa Sánchez i Susana Becer-
ra, han aconseguit la medalla de 
bronze i el quart lloc respectiva-
ment als Mundials Special Olym-
pics celebrats a Abu Dhabi, en la 
modalitat de Bàdminton.

Les dues esportistes van estar se-
leccionades al febrer del 2018 per 
participar en aquests jocs. Els 
Mundials d’Abu Dhabi han estat 
una gran cita internacional amb 
més de 7.000 esportistes acom-
panyats per 2.600 entrenadors de 
més de 170 països diferents en 24 
disciplines esportives. yy

MARESME

El diumenge dia 7 d’abril, s’ha 
celebrat una de les proves més rà-
pides del territori català, la mitja 
marató Costa Barcelona Mares-
me 2019. Els guanyadors van ser 
Dimitrijs Sergojins en la categoria 
masculina i Kitija Valtere en la 
categoria femenina.

El recorregut constava de 
21,097 quilòmetres, sortia de Ca-
lella, passava per Pineda, Santa 
Susanna i Malgrat de Mar, i ar-
ribava, finalment al punt de sor-
tida. Pels que no es van veure en 
cor de la mitja marató, l’organit-
zació va celebrar una caminada 
solidària de 5 km, en benefici de 
la Fundació Junts Autisme. yy

TORDERA

El Patinatge artístic Tordera 
ha aconseguit la tercera posició 
al Campionat d’Espanya. És la 
primera edició de la nova catego-
ria del Campionat d’Espanya de 
Grups-Show júnior de la història, 
anteriorment coneguda com la 
categoria juvenil. L’or ha estat pel 
club Reus Esportiu, amb l’espec-
tacle “Guardians of light”. 

La medalla de plata ha estat 
pel Club Patinatge Bescanó, que 
repeteix la posició aconseguida 
en edicions anteriors gràcies a al 
número “Noche de ilusión”. La ter-
cera posició va ser per al PA Tor-

dera amb l’espectacle “112”, que 
d’aquesta manera aconsegueix el 

passaport per disputar el seu pri-
mer Campionat Europeu. yy
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«El projecte FutbolNet 
utilitza l’esport com a eina 

d’intervenció social»

«La Diputació de Barcelona 
i la Fundació del Futbol 
Club Barcelona són els 

impulsors del projecte»

En total han participat 20 infants i joves de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Cada equip es va emportar una de les parts. Foto Yoyo

FutbolNet, projecte inclusiu 
de futbol

CALELLA

L’Ajuntament de Calella i la 
Fundació del FC Barcelona han 
realitzat un projecte educatiu on 
l’esport s’utilitza com una eina 
d’intervenció social. El progra-
ma, que s’organitza des del 2011, 
utilitza el futbol i l’activitat física 
com a eines de reflexió i agents 
de canvi per millorar la vida dels 
infants i joves que es troben en 
contextos vulnerables.

Daniel Laga, coordinador 
d’esports de la Diputació de 
Barcelona, ha destacat que amb 
aquest projecte l’objectiu és 
potenciar els valors que s’ense-
nyen: ‘No busquem talents, sinó 
busquem la formació dels joves 
i infants. L’objectiu és que els 
valors que els ensenyem aquí els 
serveixen per la seva vida: el tre-
ball en equip, la companyonia, 
l’esforç, la superació...’.

La Diputació, juntament amb 
la Fundació Barça, són els im-
pulsors del projecte, que ja s’ha 
implantat en una vintena de mu-
nicipis. A Calella l’acollida ha es-
tat molt bona, tant de la població 
com de les entitats. En total, han 
estat 20 els infants i joves que 
han participat en el programa. A 
cada sessió es treballava un valor 
a través de jocs esportius i es dis-

putava un partit de futbol en què 
els participants havien de posar 
en pràctica un valor de la millor 
manera possible. yy

BREUS ESPORTS

Club Tennis Malgrat, subcampió

Jornada d’esport inclusiu

Gimnastrada 2019

Els partits individuals van decidir el campionat. Foto Yoyo

La Gimnastrada ha celebrat el 10è aniversari aquest any. Foto Yoyo

La jornada va comptar amb la participació dels clubs esportius de Malgrat. Foto Yoyo

Històrica jornada la que va viure 
el Club de Tennis Malgrat. Més 
de 250 persones es van aplegar 
per presenciar la final del tor-
neig Catalunya Or entre el club 
local i el RCT Barcelona. Per se-
gon cop el Club Tennis Malgrat 
es classificava per la final, aquest 

cop a casa. L'eliminatòria va te-
nir partits molt igualats i amb 
un nivell altíssim de tennis. Tot 
i això, els favorits, el RCT Bar-
celona, es va imposar per 4 a 1. 
Des del club es valora molt posi-
tivament haver arribat a la final i 
el suport rebut. yy

La Fundació Aspronis ha con-
tinuat amb la celebració del 
50è aniversari a Malgrat de 
Mar, amb l’organització d’una 
jornada esportiva inclusiva. 
Durant un matí es van dispu-
tar partits unificats –formats 
per persones amb i sense disca-

pacitat- d’hoquei, bàsquet, fut-
bol, etc. La jornada va comptar 
amb la participació dels clubs 
esportius malgratencs i es 
va aprofitar per celebrar una 
campanya de donació de sang 
organitzada pels bombers vo-
luntaris de Malgrat. yy

El pavelló Nino Buscató de 
Pineda de Mar ha organitzat 
una nova edició de la Gimnas-
trada. Es tracta d’una exhibi-
ció d’activitats esportives amb 
la participació de les escoles, 
instituts i entitats de Pineda 
que organitza l’Institut Joan 
Coromines de Pineda. Aquest 

any la Gimnastrada ha cele-
brat el 10è aniversari. 10 anys 
durant els quals ha passat a ser 
una activitat amb participa-
ció comarcal, ja que també hi 
prenen part centres educatius 
i entitats d’altres poblacions 
com Canovelles, Sant Pol de 
Mar o Palafolls.  yy

Màxima rivalitat
MARESME

El CF Tordera i el Malgrat CD 
van protagonitzar al Municipal 
de Tordera un partit de màxima 
rivalitat amb el segon lloc del 
grup 16 de la Tercera Catalana en 
joc. Hi va haver 5 gols, 5 expul-
sats, gols en pròpia porta, polè-
mica arbitral i una picabaralla al 
centre del camp als primers mi-
nuts de la segona part. 

Gran entrada amb seguidors 
dels dos equips.

Al final, els tres punts van vi-
atjar a Malgrat de Mar i l’equip 
visitant es va col·locar segon a la 
taula, en un campionat on el CD 
Blanes és el líder destacat.

Els primers 45’ van ser pel 
Tordera (2-1), però a la represa, el 
Malgrat va capgirar el marcador 
(2-3). Els locals es van queixar 
de l’actuació arbitral “per xiular 
diferent als uns i als altres”. Qua-
tre dels cinc expulsats van ser del 
CF Tordera (els dos entrenadors i 
dos jugadors).

Golejadors:
0 - 1 MARTOS ROMANÍ, 
CHRISTIAN - 30' 
1 - 1 KEBBEH KEBBEH, 
MAHAMADOU - 35' 
2 - 1 QUIÑONEZ SELLÁN, 
STALIN ABRAHAM - 37' (pp)

2 - 2 MARTOS ROMANÍ, 
CHRISTIAN - 69' 
2 - 3 MOLINA TRESSERRAS, 
ADRIÀ - 83' (pp) 

Altres jornades:

3 CALONGE-TORDERA 5
1 MALGRAT-VIDRERENCA 0
3 BATLLÒRIA-PALAFOLLS 4

1 TORDERA-BLANES 1
1 PALAFOLLS-MALGRAT 2

1 QUART-TORDERA 4
2 MALGRAT-LA BATLLÒRIA 1 
1 CALONGE-PALAFOLLS 1

Després de 28 jornades, el CD 
Blanes, lidera la taula del grup 16 
amb 69 punts. El Malgrat CD és 
segon a sis punts després d’haver 
aconseguit 20 victòries, 3 empats i 
5 derrotes. Ha fet 71 gols i n’ha re-
but 37. El cap de setmana del 3 i 4 
de maig, hi ha un Malgrat-Blanes, 
que pot decidir una lliga. Abans, 
però, encara s’hauran de jugar dues 
jornades més i el Malgrat CD no 
pot fallar si vol atrapar al Blanes.

El CF Tordera ocupa la quarta 
posició amb 59 punts a una jorna-
da per arribar a l’aturada de Set-
mana Santa. yy
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LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 30
EXPOSICIÓ EL TREBALL DE LES
DONES A LLORET
Arxiu Municipal- Josep Lluhí, 24. 
De 9-14h, de dilluns a divendres.

DE L’1 AL 30
ESTADES D’ATLETISME
Pistes d’Atletisme. 1.500 atletes 
de diversos països d’Europa.

DEL 8 AL 18
EXPOSICIÓ PINTURES. Casa de 
la Cultura. Concurs pintura ràpida.

DIA 11
FILMOXARXA. EL FILL DE JOSEP
(Eugène Green, 2016). 115 min. 
VOSC. Accés: 4 €. Organitza: Cine-
club Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DEL 12 AL 14
LLORET NEGRE
Festival Gènere Negre de la Costa 
Brava. Biblioteca Municipal.

DIA 12
ESPAI OFF. Cicle Marc Rosich. 
¿Qué fue de Andrés Villarrosa?  
Teatre de Lloret. 21 h. 8 €.

CONFERÈNCIA “L’acupuntura 
tradicional xinesa”, per Joaquim 
Planas. Club Marina Casinet. 
Màrtirs, 2 2n. 20 h.

DIA 13
FIRA ALIMENTÀRIA I DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT. Museu del Mar. 11 h. 

EL RACÓ DELS CONTES: Orelles 
de papallona,  poca broma! 
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

TALLER INFANTIL
Decora la teva mona de xocolata! 
Museu del Mar. 18 h.

TEATRE. URGÈNCIES
Grup Jubilats Casal Gent Gran. 
Teatre de Lloret. 21 h. 6 €.

DEL 13 AL 15
15TH. LLORET COSTA BRAVA
MIXED BEACH ULTIMATE
Platja de Lloret. 9-20 h. 400 partici-
pants de diversos països d’Europa.

DEL 13 AL 18 I DEL 22 AL 27
TORNEIG GLOBASKET
Pavelló Molí-Pavelló Pompeu 
Fabra. 2.000 jugadors de 120 
equips.

DIA 14
III REGATA DE LLAUT 
MEDITERRANI
Platja de Santa Cristina. 9-14 h.

EXPOSICIÓ: TROBADA VEHI-
CLES CLÀSSICS
Plaça de la Riera - Revolution. 
9-14 h.

DIUMENGE DE RAMS
REPARTIMENT DE LLOR. Plaça de 
l’Església. 11 h.

TEATRE. URGÈNCIES
Grup Jubilats Casal Gent Gran.  
Teatre de Lloret. 18 h. 6 €.

DEL 14 AL 7 DE MAIG

TROFEU LLORET CUP D’HAND-
BOL. Pavelló Molí.

DEL 16 AL 21
MIC FUTBOL. Camp de Futbol 
Municipal. 1.000 participants.

DIA 18
VISITA GUIADA. Museu del Mar. 
11 h. cast. 4 € / 2 €.

DEL 18 AL 21
MIC BÀSQUET. Pavelló Pompeu 
Fabra

DEL 18 AL 22
EUROBASKET. Pavelló El Molí

DEL 19 AL 21
TROFEU SAN JAIME DE FUTBOL
500 participants Espanya, Itàlia, 
Israel, França, Regne Unit, Mèxic

DIA 19
FIRA ALTERNATIVA. Plaça de la 
Vila. 9-21 h.

XXXVIII BUNYOLADA POPULAR
Església Sant Romà- Ses Escoues. 
9-13 h. 

VISITA GUIADA
Museu del Mar. 11 h.

PROCESSÓ DIVENDRES SANT 
22 h.

DIA 20
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONT. Museu del Mar. 11 h. 
cast. 5 € / 2,5 €

TALLER INFANTIL: 

Decora la teva mona de xocolata! 
Museu del Mar. 18 h cast.

DIA 21
CANTADA DE CARAMELLES
Unió Coral Lloretenca. Biblioteca 
Municipal- Centre Comercial Ca-
ravel·la. 10 h.

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI
Casa de la Vila - Plaça de la Vila - 
Pg. Verdaguer
10-20 h. 40a Fira del llibre i de la 
rosa. 17-18.45 h. Lectura de po-
emes intercanvi de llengües. 19 
h. Sardanes

DIES 24 I 25
MÀSTER INTERNACIONAL
PETANCA VILA DE LLORET
Passeig Jacint Verdaguer. 10-19 h 

DIA 25
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA per Toni Blasi. Esglé-
sia Sant Romà. 21 h. 10 €.

FILMOXARXA. Gust de ciment 
(Ziad Kalthoum, 2017). 85 min. 
VOSC. Accés: 4 €. Organitza: Cine-
club Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 26
EL RACÓ DELS CONTES
OUR SUPERHEROES (ENGLISH)
Biblioteca Municipal. 18 h

LLORET RADICAL POESIA
MIRÓ I ELS POETES CATALANS
Biblioteca Municipal. 19.30 h. 

DIA MUNDIAL DE LA DANSA

Oceans. CIA. EL MIRALL
Teatre de Lloret. 21 h. 6 €. 

DIES 27 I 28
CAMPIONAT D’ESPANYA 
D’APNEA INDOOR
Piscina Municipal. 8.30  - 17 h

DIA 27
RUTA INDIANA + CASA MUSEU 
CAN FONTMuseu del Mar. 11 h. 
cast. 5 € / 2,5 €.

DANSA. MIRAMIRÓ
Espectacle videoanimació per els 
mes petits. Teatre de Lloret. 12 h. 
7 € familia. 5 € (4 entrades). Me-
nors de 3 anys, gratuït.

TALLER INFANTIL
Museu del Mar. 18 h. Decora la 
teva mona de xocolata!

GRAN FONDO CICLOTURISTA

DIA 28
ESPAI OFF. CICLE MARC RO-
SICH. A mi no me escribió tennes-
see williams. La Riera. 12 h. 8 €.

DEL 30 AL 2 DE MAIG
TORNEIG INTERNACIONAL
VETERANS DE PETANCA
Passeig Jacint Verdaguer.

DIA 30
OFF KASSANDRA. Una mu-
jer fantástica (Sebastián Lelio, 
2017). Durada: 104 min. Projec-
ció en DCP. VOE. Gratuït. Orga-
nitza: Teatre de Lloret / Cineclub 
Adler. Teatre de Lloret. 21 h.

DE L’1 AL 30
JORNADES GASTRONÒMI-
QUES MES DEL PEIX BLAU

DIA 13
I EDICIÓ CONCURS DE DANSES 
URBANES VILA DE BLANES
Associació de Dansa Elancé / Tea-
tre de Blanes. De 9 a 21 h.

JORNADA DE SENSIBILITZA-
CIÓ DE 0 A 3 ANYS
Passeig de Mar / Banc dels mú-
sics. De 10 a 14 h.

DIA 14
DINAR POPULAR AMB CÀ-

TERING I CONCERT 
Associació Cultural Joan Comore-
ra / Plaça Espanya. De 10 a 20 h.

BENEDICCIÓ DE PALMES I PAL-
MONS

DEL 18 AL 21
PARC INFANTIL D’INFLABLES
Plaça dels Dies Feiners. 
De 10.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h.

DIA 18
RELLEU DEL CAPITÀ MANAIA 
a les 17.30 h, avinguda de la Pau, 
15. CERCAVILA a les 18 h, car-
rers del centre i passeig Marítim.

DIES 19 I 20
TALLERS PER ALS MÉS PETITS 
Passeig de Mar de 10 a 14 h.

DIA 19
CERCAVILA “MANAIES IUNIO-
RES” I RELLEU DEL CAPITÀ
Carrers del centre, a les 12 h.

PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT
Església de Santa Maria i carrers 
del centre, de 21.30 a 24 h.

DIA 20
PARADA DE LLIBRES USATS
Plaça Espanya. Tot el dia.

DIA 21
PROCESSÓ DEL RESSUSCITAT 
I CANT DE L’ÀNGEL. Església i 
carrers de centre. A les 11.45 h.

DIA 23
DIADA DE SANT JORDI  / Car-
rers del centre  - Tot el dia.

APLEC MARE DE DÉU DEL VILAR
Santuari del Vilar - Tot el dia.

DIA 27 
V RAM DE MOTS AMB CON-
CERT DE MÚSICA I POESIA
Plaça Verge Maria.

XXXII CONCURS DE MURALS AL 
CARRER de 10 a 13 h.

MOSTRA DE DANSA 
Esbart Joaquim Ruyra
Passeig Pau Casals. De 17 a 21 h.

FEM BLANES, FEM PARRÒQUIA
Qué pasa en el convento.
Casa de Ardales. Teatre de Blanes
A les 19 h.

DIA 28
XXVIII RUTA DE LES ERMITES.
18 i 9,5 km / Passeig de Mar.
De 9 a 14 h.

ENTREGA DE PREMIS DEL CON-
CURS DE MURALS a les 12 h.

ACTUACIÓ DE L’ENDABAND 
PROJECT. Passeig de la Mestran-
ça. A les 12.30 h.

DANSA: Viatge al centre de la 
terra, de Julio Verne. Teatre de 
Blanes. A les 19 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Els lí-
mits del Quim Porta, de Josep 

Pedrals. Presentació a càrrec de 
Toni Mañach. A les 19 h.

DIA 12
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Al-
guns ocells muts, d’Òscar Pala-
zón Ferré. Premi Joaquim Ruyra 
2018. A les 19 h.

DIA 25
XERRADA TALLER: Laboratori 
de nutrició: La importància de la 
proteïna (animal-vegetal) amb la 
Isolda Vila. A les 15.15 h.

SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL (de 8 a 11 anys). Activi-
tat conjunta amb el Club de Jocs 
de Taula de Blanes. A les 17.30 h. 
A la Biblioteca Jove.

SESSIÓ DEL  CLUB DE LECTURA 
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Her-
ba negra, de Salvador Macip. A 
les 17.30 h.

DIA 26
CELEBREM EL DIA INTERNACIO-
NAL DE LA DANSA.
A les 17.30 h, Taller d’acrobàcies 
amb Bool. A les 19 h, al Vestíbul, 
espectacle Avua amb Bool. Com-
panyia de Teatre físic i visual.

BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES
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EXPOSICIONS I ALTRES

TORDERA
FIRA DEL RAM. Al Parc Prudenci 
Bertrana, dies 12, 13 i 14.

PINEDA DE MAR
MANUEL PERTEGAZ. Fins a l’1 
de setembre, a Can Comas.

XVII MOSTRA NACIONAL de 
Teatre Amateur de Catalunya. Di-
ferents espais de la vila. Del 26 al 
28 d’abril.

PIEL FLAMENCA. Exposició Foto-
gràfica. Del 24 d’abril al 8 de maig 
a la Biblioteca Serra i Moret.

CALELLA
L’ART DE L’ARQUITECTURA. 
Museu del Turisme, fins al 30 
d’abril.

APUNTS DE VIATGE, IMATGES 
COMENTADES. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, fins al 27 
d’abril.

TRÓPICO DE CÁNCER. Sala 
d’exposicions de l’Ajuntament 
Vell, fins al 28 d’abril.

DIA 10
PINEDA DE MAR
XERRADA. La meva salut. Cen-
tre Cívic Poblenou, 10 h.

MALGRAT DE MAR
LABORATORI DE LECTURA. 
Avui és un bon dia per canviar el 
món. Per a nens i nenes a partir 
de 8 anys. Biblioteca, 18 h.

TORDERA
BIBLIOXICS. En Pep Puça i les co-
ses grosses. Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
SESSIÓ DE TAITXÍ. A la plaça de 
l’Ajuntament, 9.15 h. Tot seguit, 
caminada de baixa dificultat amb 
arribada a l’Espai Mercat amb es-
morzar saludable.

CONFERÈNCIA. L’adveniment 
de la música soviètica. Prokófi-
ev i el seu temps. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

DIA 11
PINEDA DE MAR
XERRADA. Lactància perllonga-
da i deslletament. Centre Cívic 
Poblenou, 16 h.

SANTA SUSANNA
LLEGIR EL TEATRE. StabatMater, 
Biblioteca, 18 h.

CLUB DE LECTURA FÀCIL. El 
temps de les cireres, biblioteca, 
17 h.

CALELLA
SESSIÓ FORMATIVA: Impulsa 
el teu negoci i fidelitza els teus 
clients amb Instagram. Fàbrica 
Llobet-Guri, 15 h.

TARDES DE TERTÚLIA per a la 
gent gran. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 18 h.

XERRADA. Alcohol i drogues en 
la dona adulta. Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament Vell, 18 h.

CLUB DE LECTURA. En anglès 
amb el llibre The New York Trilo-
gy de Paul Auster. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 18 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de curt-
metratges del Festimatge’19. A la 
cafeteria La Tetera, 21 h.

DIA 12
PINEDA DE MAR
XERRADA-DEBAT. Diferències 
entre creixement personal, es-
piritualitat i religió. Local canvi-
em, 20 h.

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

SANTA SUSANNA
CURTMETRATGES INFANTILS. 
Junior Beat. Biblioteca, 18 h.

TORDERA
FIRA DEL RAM. Al Parc Prudenci 
Bertrana, fins al 14 d’abril.

CALELLA
LA MINERVA. Dansa al Parc Dal-
mau, al Parc Dalmau, 9.30 h.

TERTÚLIES en català amb el lli-
bre Acte de violència, de Manuel 
de Pedrolo. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 10 h.

RECITAL DE POESIA: Aquesta 
sang. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 10.30 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Di-
gues un desig, de Jordi Cabré. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 19 h.

PALAFOLLS
FIRA SOLIDÀRIA de primavera. 
Escola les Ferreries, 9 h.

PRESENTACIÓ del llibre L’abans: 
Palafolls, un recull de fotografi-
es del passat del nostre poble. A 
càrrec del seu autor, Marc Ferri. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

DANSA AL TEATRE
A càrrec de la companyia Esbart 
Sant Cugat. Teatre de Palafolls, 
20.30 h.

DIA 13
PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. pl. Nova i 
pl. Reis Catòlics, 9 h.

TEATRE. Avui no sopem. Sala 
Gran del Centre Cultural i Recre-
atiu, 19 h.

CALELLA
XV LECTURA PÚBLICA DE SANT 
JORDI, XII FIRA DE LLIBRES 
DE SEGONA MÀ, III TROBADA 
D’INTERCANVI DE PUNTS DE 
LLIBRE I ACTUACIÓ DE L’ESCO-
LA DE DANSA LA FÀBRICA
Plaça de l’Ajuntament, 11 h.

ESPAI DEL CONTE
El follet pastisser. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 11.30 h.

SESSIÓ DE CONTACONTES i 
projecció d’un curtmetratge se-
leccionat pel Trofeu Torretes. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 12 h.

PROJECCIÓ de curts d’autors lo-

cals del Festimatge’19. Teatre Or-
feó Calellenc, 19 h.

PALAFOLLS
PLOGGING. Sortida des de la 
plaça de Poppi, 9 h.

CICLE SINGULARS. Amb Kat-
herine Sheng i Sandra Bautista. 
Teatre de Palafolls, 22 h.

DIA 14
PINEDA DE MAR
BENEDICCIÓ DE RAMS, al pati 
de Can Comas, 11 h.

CONCERT D’ALUMNES I PRO-
FESSORS de l’Escola Municipal 
de Música. Can Comas, 12 h.

TEATRE. Les coses excepcionals, 
Auditori, 18 h.

CALELLA
PROCESSÓ 
Amb la imatge de la Burreta a la 
plaça de l’Església, sortida de la 
Parròquia de Santa Maria i Sant 
Nicolau, 11 h.

DIUMENGE DE RAMS, benedic-
ció de palmes i palmons. Plaça de 
l’Església, 12 h.

DIA 15
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS
Aeleccionats pel Trofeu Torretes 
de Curtmetratges del Festimat-
ge’19. Espai Caixa, 19 h.

PALAFOLLS

XERRADA la melodia del teu cos. 
Casal de la Dona, 17.30 h.

DIA 16
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. Es-
pai Caixa, 19 h.

DIA 17
CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL BASE. Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 16 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. Es-
pai Caixa, 19 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
PROCESSÓ DE SETMANA SAN-
TA. Pels carrers de Poblenou, 
18.30 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS.
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 19
CALELLA
IV TORNEIG MÀSTER CUP CA-
LELLA D’HANDBOL. Memorial 
Andrés García. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

VIACRUCIS, amb sortida pel por-
tal petit de la Parròquia de San-
ta Maria i Sant Nicolau, plaça de 
l’Església fins al portal gran. 11 h.

BUNYOLADA POPULAR, plaça 
d’Espanya, 11 h.

CARPE BIRREM, festival de la 
cervesa artesana, passeig de Ma-
nuel Puigvert, 12 h.

SORTIDA DELS ARMATS de la 
Confraria de Setmana Santa des del 
Centre Parroquial pels carrers de 
Jovara, Sant Josep, Església, Romaní 
fins al portal gran de l’Església. 

DIA 20
CALELLA
TORNEIG DE FUTBOL COPA SAN-
TA. Camp de Futbol de Mar, 9 h.

XXXVI TORNEIG INTERNACI-
ONAL D’HANDBOL CIUTAT DE 
CALELLA, Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

CARPE BIRREM, festival de la 
cervesa artesana, passeig de Ma-
nuel Puigvert, 12 h.
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PALAFOLLS
FESTA PETITA DE PALAFOLLS. 
Amb tallers, dinar popular, cor-
refoc, etc, durant tot el dia. A les 
23 h, a la plaça de Poppi concert 
amb Hazendado, Tapeo Sound 
System i Dj Sendo.

DIA 21
CALELLA
TORNEIG DE FUTBOL COPA 
SANTA. Camp de Futbol de Mar, 
9 h.

XXXVI TORNEIG INTERNA-
CIONAL D’HANDBOL CIUTAT 
DE CALELLA. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA. Re-
trat creatiu: del concepte a la il-
luminació. Local de Foto-Film Ca-
lella, 10 h.

CARPE BIRREM. Festival de la 
cervesa artesana, al passeig de 
Manuel Puigvert, 12 h.

AUDICIÓ DE SARDANES, plaça 
de l’Ajuntament, 12 h.

PROCESSÓ amb la imatge de 
la Verge dels Dolors i l’Àngel pel 
carrer Bisbe Sivilla fins a la plaça 
de l’Ajuntament, 13 h.

CANT DE L’ÀNGEL, a càrrec de 
Paula Planas i Canales (veu) i 
Lourdes Bartrolí i Pascual (piano). 
Plaça de l’Ajuntament, 13.15 h.

PALAFOLLS
CINEMA. Amb la projecció de La 
la land Teatre de Palafolls, 18 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES, Aplec 
de Sant Pere de Riu, 16.30 h.

CALELLA
XXXVI TORNEIG INTERNA-
CIONAL D’HANDBOL CIUTAT 
DE CALELLA. Pavelló Municipal 
d’Esports Parc Dalmau, 9 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
CELEBRA SANT JORDI A LA BI-
BLIOTECA. Tallers creatius. Bibli-
oteca Serra i Moret, 17.30 h.

CONCERT. Bon vent i bé que 
sona. Centre Cívic Poblenou, 19 h.

SANTA SUSANNA
ESPECTACLE DE TITELLES. La 
formiga Pipa. Biblioteca, 18 h.

CALELLA
CONCURS de lectura infantil La 
gran evasió, a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. Activitat per 
a lectors de 6 a 12 anys.

TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 
Camp de Futbol de Mar, 9 h.

FIRA DEL LLIBRE I DE LA ROSA 
i venda de roses solidàries. Plaça 
de l’Església, 9 h.

PRESENTACIÓ del mapa-guia 
‘Calella i el seu entorn’. Sala d’Ex-
posicions de l’Ajuntament Vell, 
19 h.

PRESENTACIÓ del llibre El bino-
mio perfecto, de Mercè Marsal, 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 19 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

PALAFOLLS
DIADA DE SANT JORDI. Fòrum 
Palatiolo, 23 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. El tercer home 
de Graham Greene. Biblioteca 
Serra i Moret, 17 h.

CLUB DE LECTURA. El trastorn 
de Portnoy. Biblioteca Serra i 
Moret, 20.30 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. La casa de 
la frontera, de Rafael Vallbona. 
Biblioteca, 19 h.

CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 
Camp de Futbol de Mar, 9 h.

BALL de la gent gran. Sala Poli-
valent de la Fàbrica Llobet-Gu-
ri, 17 h.

CONFERÈNCIA: Drons per a un 
món millor. Segle XXI, cap on 
va la humanitat. Casal l’Amistat, 
18.30 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

DIA 25
PINEDA DE MAR
CONTACONTES i taller de pa-
piroflèxia. Tresors de paper. Cen-
tre Cívic Poblenou, 17.30 h.

MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS: El club 
de lectura fàcil. Biblioteca, 11 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA ADULTS.
Biblioteca, 18 h.

CALELLA
TORNEIG INTERNACIONAL DE 
FUTBOL COPA MARESME, al 
Camp de Futbol de Mar, 9 h.

XERRADA per a familiars de ma-
lats d’Alzheimer i altres demènci-
es: ‘Viure amb tu, sense tu’. Sala 

de Juntes de l’Hospital Sant Jau-
me de Calella, 15.15 h.
 
TALLER DE MEMÒRIA per a la 
gent gran. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès. 
Amb el llibre The New York Trilo-
gy, de Paul Auster. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 19 h.

PROJECCIÓ DE CURTS seleccio-
nats pel Trofeu Torretes de Curt-
metratges del Festimatge’19. 
Sala Mozart, 19h i 21.30 h.

DIA 26
PINEDA DE MAR
TALLER D’ESTIMULACIÓ VI-
SUAL. Biblioteca Serra i Moret, 
17.30 h.

MASSATGE FACIAL JAPONÈS. 
Local Canviem, 10 h.

MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Tomba la 
tinta i salta el conte. Biblioteca, 
18 h.

SANTA SUSANNA
PRESENTACIÓ. Guia de Recur-
sos del Maresme 2019. Biblio-
teca.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el 
llibre Acte de violència de Manu-
el de Pedrolo. Biblioteca Can Sal-
vador de la Plaça, 10 h.

CLOENDA DEL TALLER. Ense-
nyem a ballar sardanes. Plaça de 
l’Ajuntament, 15 h.

TALLER DE SWING. Plaça de 
l’Església, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA amb l’òpe-
ra La Gioconda, d’Amilcare Ponc-
hielli. Teatre Orfeó Calellenc, 
18.30 h.

TORDERA
ESCAPE ROOM. Casal de joves.

PALAFOLLS
MÚSICA. Els Berros de la Cort. 
Teatre de Palafolls, 20.30 h.

DIA 27
PINEDA DE MAR
FIRA D’INTERCANVI DE LLI-
BRES I TEXTOS TEATRALS. Pla-
ça Catalunya, 10 h.

PEDAGOGIA DEL DIBUIX CEN-
TRAT, Local Canviem, 11 h.

TALLER DE BISUTERIA. Local 
Canviem, 17 h.

PALAFOLLS
HORA DEL CONTE. Sant Jordi i 
el drac Andul. Biblioteca, 12 h.

CICLE SINGULARS. Amb Clara 
Peya. Teatre de Palafolls, 22 h.

SANTA SUSANNA
TALLER. Experimenta amb la his-
tòria: Ceràmica grega. Bibliote-
ca, 11 h.

TORDERA
ESCAPE ROOM
Casal de joves.

CALELLA
TALLER CREATIU DE DANSA
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 10 h.

TALLER DE SH’BAM
Plaça de l’Ajuntament, 10 h.

MERCAT DEL COL·LECCIONIS-
ME DINS DEL FESTIMATGE’19. 
Hotel Bernat II, 10 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA
Taller de processat (Paisatge ar-
tístic natural). Al local de Fo-
to-Film Calella, 10 h.

EXHIBICIÓ D’URBAN DANCE
Plaça de l’Església, 12 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA
Taller de processat (Paisatge ar-
tístic natural). Al local de Fo-
to-Film Calella, 15 h.

MOSTRA DE FILMS en format 
9,5mm i projecció de cinema cò-
mic amb acompanyament de pi-
ano en directe amb Paul Perera 
Sala Mozart, 17 h.

TAULA RODONA sobre fotogra-
fia, gratuïta i oberta a tothom. 
Hotel Volga, 18 h.

MOSTRA DE DANSA CALELLA 
2019. Sala Mozart, 20 h.

SESSIÓ GOLFA 25È ANIVERSA-
RI DEL CERTAMEN DE CURT-
METRATGES. Sala Mozart, 22 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
JAZZ VERMUT. Amb Toni Pujol 
(contrabaix), Juanma Morer (ba-
teria) i Ferran Morer (guitarra). Al 
bar de Can Comas, 13 h.

TORDERA
TEATRE. Seqüència MMP, 20 

anys del Teatre Clavé. Teatre Cla-
vé, 18 h.

CALELLA
25a TROBADA D’AFICIONATS AL 
TRUC. Plaça d’Espanya, 9.15 h.

MINI GALA, amb la participa-
ció de diverses escoles de dansa. 
Plaça de l’Ajuntament, 11.30 h.

GALA DE CLOENDA I LLIURA-
MENT DE PREMIS DEL FESTI-
MATGE’19. Teatre Orfeó Cale-
llenc, 11.30 h.

PALAFOLLS
TEATRE. Perfectes desconeguts. 
A càrrec del Fòrum pel Teatre i la 
Cultura de Tordera. Teatre de Pa-
lafolls, 19 h.

DIA 29
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Biblioteca, 
de 9 a 11 (17.30 h) i de 12 a 14 
(18.30 h)

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Flors d’om-
bra. Aharon Appelfeld. Bibliote-
ca, 19 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA INFANTIL. 
Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA nivell I. 
Al local del c.Doctor Vivas, 152. 
16 h.

DIA 30
PINEDA DE MAR
XERRADA. Mirant al futur. Espai 
enMarxa, 20 h.

CALELLA
XERRADA per a tothom que té 
cura de persones amb depen-
dència a casa: Cuidar-se: fer 
transferències sense fer-nos mal 
a l’esquena. Aula d’Educació Sa-
nitària del CAP Calella, 16 h.

PALAFOLLS
CURS DE DANSES TRADICIO-
NALS. Can Batlle, 20.30h. Cada 
dimarts, fins l’11 de juny
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HOSTALRIC
El concepte de Rituals Shoes està 

basat en el fet que la qualitat d’un bon 
calçat no te perquè ser cara i això ho 
apliquen a la seva botiga que obre les 
seves portes el proper dissabte dia 13 
d’abril, al c. Mossèn Cinto Verdaguer, 
29 d’Hostalric.

En aquest establiment es podran 
comprar tant calçats de les millors 
marques com Nike, Mustang, Adidas, 
Asics i moltes més, des de 23,99 € i tot ti-
pus de calçat de nens, dones i homes des 
de 5,95 €. També es poden fer compres 
online des del web www.ritualsshoes.
com. Per a la inauguració han preparat 
moltes sorpreses. yy

SANTA COLOMA DE FARNERS
L’agència Viatges Noves Rutes són viat-

gers per naturalesa i han fet de la seva passió 
la seva professió. Amb 30 anys d’experiència 
en el món del viatge, es posen a la vostra 
disposició per ajudar-vos a crear i preparar 
les vostres estades, excursions i viatges per a 
clients particulars, grups i colles.

Centren els seus esforços i dedicació 
per oferir el millor servei i satisfer les ne-
cessitats dels seus clients.

Els podeu trobar a Santa Coloma de 
Farners al carrer Sant Dalmau 17 bis. I a 
www.novesrutes.com. Tel: 972 877 485 yy

Rituals Shoes Viatges Noves Rutes

Façana de la botiga Rituals Shoes  Logo corporatiu Viatges Noves Rutes

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

Abril

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

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 

SETO
SEGARRA

FRANCITORRA
FRANCITORRA

COSTA
MIR
MIR
ESQUEU
BADIA
FRANCITORRA
ALBA

SEGARRA
SEGARRA

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
LUCEA
MARCOVAL
MARCOVAL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
DE TIBURCIO

PLANAS
CASTELLS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLON
NOÈ
PLANAS
PLANAS
PLANAS
PLANAS

CASTELLS
NOGUERA
NOGUERA
MELA
COLON

                    TORDERA (SERVEI DIÜRN)            

                                    CALELLA          PINEDA DE MAR   

ECONOMIA LOCAL
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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
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes

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



PRÒXIMA EDICIÓ: 12 JULIOLPRÒXIMA EDICIÓ: 10 MAIG

ENTREVISTA A TONI SALA ISERN   (ESCRIPTOR I PROFESSOR DE LITERATURA CATALANA)

“Quan falla l’educació, falla el cor d’una cultura”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Quedo amb en Toni Sala (Sant 
Feliu de Guíxols, 1969) l’endemà 
de tornar d’un intens viatge al Za-
greb, on ha presentat la traducció 
en croat del seu llibre Els Nois 
(2014). Ràpidament ha de canvi-
ar de xip, perquè ara el que toca a 
casa és promocionar la seva dar-
rera novel·la, Persecució (L’Altra 
Editorial), un llibre fascinant so-
bre l’univers del mal i l’assassinat...
És una història que parteix d’uns 
fets reals, que algú li va explicar 
fa uns anys. Toni Sala ha tornat 
al seu poble natal, Sant Feliu de 
Guíxols, després de prop de vint 
anys instal·lat a Pineda, on feia de 
professor d’institut, però continua 
vinculat al Maresme amb la direc-
ció de diversos clubs de lectura. 

El protagonista de Persecució, 
l’Albert Jordi, és un assassí que, 
després d’un any de relació amb 
la seva parella, li explica que va 
matar la seva dona i que va pas-
sar per la presó. Ha estat difícil 
posar-se en la pell d’un assassí?
Sempre és molt difícil posar-se en 
la pell de personatges negatius, 
amb els quals no voldries saber-hi 
res. Tens la sensació d’estar reme-
nant merda quan estàs escrivint 
sobre individus moralment abjec-
tes. Ho he aconseguit a través de la 
raó... Ser capaç de raonar com ho 
faria un assassí, de manera molt 
freda, molt racional, sense senti-
ments. 

Els fets de Persecució comen-
cen a la Barcelona de l’agost del 
2017, coincidint amb l’atemptat 
terrorista a La Rambla. Per què 
tria aquesta època i ubicació?
Perquè és el que conec. L’atemp-
tat de les Rambles té molt de pes 
en el llibre; quan va succeir jo ja 
l’havia començat i vaig trobar que 
era un bon argument. El tema és 

el mal, l’atracció pel mal i la vio-
lència, i actualment estem en una 
societat molt violenta. 

Acaben de traduir Els Nois en 
croat, però anteriorment el van 
traduir als Estats Units amb 
molt bona crítica entre els lite-
rats nord-americans.
Sí, he anat tres vegades als Estats 
Units a fer conferències sobre Els 
Nois i l’obra ha tingut molt bona 
acollida. Però, de tots els llibres que 
he escrit, el que ha tingut més èxit 
a Catalunya ha estat el llibre Petita 
crònica d’un professor a secundària.

I s’ha convertit en una obra de 
referència! Per què creu que ha 
tingut tant d’èxit? 
Se n’han fet 14 edicions, i prope-
rament es reeditarà en castellà. 
Tracta del món de l’ensenyament, 
que conec bé, però crec que l’èxit 
es deu al fet que vaig ser capaç 
de posar bé amb paraules aquest 
tema. Jo vaig estudiar Filologia, 
vaig passar unes oposicions i vaig 
ser professor de secundària prop 
de 15 anys... Ho he anat deixant a 
poc a poc perquè demana molta 
implicació. Aquest any imparteixo 

un trimestre de literatura catalana 
a la Universitat Pompeu Fabra. A 
mi m’agrada molt la docència i fer 
aquest trimestre a la universitat 
em permet el contacte amb joves, 
que és una cosa molt enriquidora. 

El llibre el va escriure l’any 2001. 
Com ha canviat l’ensenyament 
des de llavors?
Ara ja ningú s’enganya, tothom re-
coneix que l’ensenyament està fet 
un desastre, tenim un problema 
amb els instituts i amb la manera 
de plantejar l’educació. Però no és 
un problema només de Catalunya, 
és un problema d’Occident i, en 
part, explica per què estem com 
estem i per què puja el feixisme, 
tot va lligat. Quan falla l’educació, 
falla el cor d’una cultura. Els grecs 
tenien molt clar que l’educació és 
essencial, perquè és allò que deixes 
als fills, és la teva fe al futur. 

Què falla exactament?
Falla que s’ha perdut el nord i s’ha 
venut l’ensenyament; ara si vols 
tenir un bon ensenyament has de 
pagar molts diners. El fet d’estudiar 
és, cada vegada més, un problema 
per a la gent, quan hauria d’estar 

garantit. Les condicions de l’ense-
nyament públic s’han anat degra-
dant d’una manera espantosa.

Què és el més dur de ser profes-
sor d’institut?
Que enlloc de fer de professor fas 
d’assistent social. El problema no 
són els alumnes, sinó qui decideix 
de quina manera aquests alumnes 
tenen dret a comportar-se. Els 
nanos el que et demanen preci-
sament és una mica de seriositat, 
tenen més sentit comú ells que 
molts pares o els pedagogs que 
decideixen com ha de ser l’ense-
nyament... Les millors persones 
que hi havia dins dels instituts han 
marxat quan han pogut.

És un problema polític?
Els polítics no creuen en la cul-
tura, és una nosa, un problema. 
Canvien contínuament els plans 
perquè l’ensenyament no importa, 
el que importa és la política. Cada 
vegada que arriba un polític nou 
ho canvia tot i, és clar, per als po-
bres professors és dramàtic i han 
de perdre tres anys mirant d’en-
tendre com funciona el nou sis-
tema... Perquè després vingui un 
nou polític i ho torni a canviar tot!

Hi haurà la part positiva. Què 
és el més gratificant de fer de 
professor?
Evidentment els alumnes, per-
què tenen una edat molt bonica 
i encara no els han domesticat. 
Són bones persones, encara no 
són cínics. Arriba un moment 
a la vida que ens tornem cínics 
perquè veiem el cinisme del 
món i ens rendim davant d’ell.

Des del 2014 forma part del 
projecte De Capçalera, que 
potencia el vincle entre els 
escriptors catalans i les bibli-
oteques públiques de Catalu-
nya. Què fa exactament?
Aquesta és una idea molt bri-
llant que va tenir la Carme Fenoll 
quan era la cap del Servei de Bi-
blioteques de la Generalitat. Jo sóc 
“l’escriptor de capçalera” del meu 
poble, Sant Feliu de Guíxols, i aju-

do al bibliotecari i l’aconsello quan 
m’ho demana. A canvi, cada any 
em contracta per fer una confe-
rència o un club de lectura.

Els club de lectura són molt im-
portants per a la cultura. 
Bàsicament és la meva feina ac-
tual. Un cop al mes en faig a 
Pineda, Palafolls, Sant Feliu de 
Guíxols, Mataró, Cabrera i Tiana. 
Els proposo un llibre per llegir i 
el comentem. És gratis i obert a 
tothom. En els darrers anys ja 
no trio llibres a l’atzar sinó que 
ho plantejo gairebé com un curs. 
Aquest any, per exemple, estem 
llegint autors jueus. 

Ha rebut diversos premis litera-
ris. De quin se sent més orgullós?
Potser el més interessant per a mi 
ha estat el Premi Nacional, que 
me’l van concedir per Rodalies 
quan jo era relativament jove, 
amb 35 anys, i em va animar molt 
a continuar escrivint. És impor-
tant que el reconeixement te’l do-
nin quan ets jove i no quan estàs a 
punt de morir-te... Perquè llavors, 
per què el vols? 

Té en ment com 
serà el seu proper llibre?
M’agradaria fer una cosa més 
lluminosa, escriure un llibre 
d’humor. yy

Sala dirigeix sis Club de Lectura. Foto: A. Montaño Durant una lectura en públic. Foto: A. Montaño

Persecució és la seva darrera novel•la. Foto: A. Montaño

En Toni Sala acaba de publicar Persecució, una novel•la sobre el mal. Foto: Almudena Montaño


