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Victòria d’ERC a Palafolls

Francesc Alemany ha guanyat per majoria absoluta. Foto Jordi Caupena

Votació de Carme Ponsa, actual alcaldessa de Malgrat. Foto YoyoVotació de Joan Mercader, guanyador de les eleccions. Foto Yoyo

La marxa de Valentí Agustí del PSC de Palafolls després de 36 anys 
no només ha suposat el canvi d’alcalde, sinó també el canvi de partit. 
ERC, amb Francesc Alemany, ha aconseguit majoria absoluta, amb set 
dels 11 regidors del plenari municipal. Pàg. 5

Amor, majoria absoluta

Xavier Amor, celebrant la victòria. Foto Facebook X.Amor (Lluís Jiménez)

Xavier Amor, candidat del PSC a Pineda de Mar, ha guanyat les eleccions municipals del 26-M amb majoria 
absoluta, aconseguint 12 dels 21 regidors del plenari municipal. ERC, amb Mònica Palacin, es queda com a se-
gona força més votada amb 7 regidors, i també aconsegueixen representació municipal Pineda en Comú, amb 
Marcos Ortega, i En Marxa amb Noemí Llorens, amb un regidor respectivament.  Més informació a la pàgina 4.

Candini 
guanya a 
Calella

Candini i Torres han reeditat el pacte d'ara fa 4 anys. Foto J.M. Arenaza

Junts per Calella i Montserrat 
Candini tornen a guanyar les 
eleccions a Calella, per quar-
ta vegada consecutiva. Tot i no 
aconseguir majoria absoluta, 
Candini s’apropa a l’alcaldia amb 
la renovació del pacte de govern 
que ha mantingut amb el PSC en 
els darrers quatre anys. Pàg. 8

PSC o quatripartit
El PSC de Joan Mercader s’ha emportat la victòria a les 
eleccions de Malgrat de Mar, que ha aconseguit vuit re-
gidors, dos més que ara fa quatre anys. Tot i així, es que-
da a un de la majoria absoluta. Però no és l’única opció 
de govern a Malgrat de Mar. 9 regidors sumen els qua-
tre partits que actualment governen a l’ajuntament mal-
gratenc: Junts per Malgrat, Esquerra Republicana, Mal-
grat es Mou i la CUP. Un possible pacte d’aquests quatre 
partits els donaria la majoria absoluta, i, per tant, l’alcal-
dia. Al moment de tancar aquesta edició, JxCat (Malgrat 
es Mou), donava les negociacions per trencades.  Pàg 7.

CAMPOLIER, SENSE RIVAL

ELECCIONS - Pàg. 6

J. C. GARCIA 
GUANYA A 
TORDERA
Junts per Tordera, amb Joan 
Carles Garcia torna a gua-
nyar les eleccions municipals 
a Tordera, en un plenari de set 
grups on caldran pactes.

Joan Campolier, actual alcalde de Santa Susanna, torna a vèncer a 
les eleccions municipals per majoria absoluta.
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CALELLA
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

a www.radiomarina.com/
hemeroteca 

Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial
Temps de pactes

Després de les eleccions que tenen als votants com a 
protagonistes, arriba el temps dels pactes, moment en 
que els ciutadans deixen de tenir veu i vot.

Potser no hauria de ser així. Potser s’hauria de fer al-
gun retoc a la llei electoral municipal, com ara una se-
gona volta, per deixar en mans dels ciutadans la darre-
ra decisió.

Una característica d’aquestes eleccions és la reducció 
del nombre de llistes amb algun regidor. Aquestes re-
tallades d’opcions imposades pels resultats, que deixen 
fora a algunes candidatures, potser estan marcant el 
camí per a una reforma de la Llei que faciliti la forma-
ció de majories estables. 

Majories que puguin executar el seu programa, sense els 
“salts de llagosta” a que a vegades es veuen obligats per 
acontentar als minoritaris que els donen suport, desvir-
tuant la coherència que pogués tenir el seu programa. yy

Gràcies!

Les cinc edicions dels mes de maig

JOAN FERRER / LA CRÒNICA

La Marina, després de sis anys 
de contacte mensual amb els seus 
lectors de la Selva i quatre amb 
els del Maresme, va editar aquest 
mes de maig, per primera vegada 
cinc edicions diferents. El maig de 
cada quatre anys hi ha les elecci-
ons municipals i és un tema que 
val perfectament l’esforç de tots 
per recollir la millor informació 
possible sobre aquests comicis, els 
més propers als ciutadans, i per 
tant, el que se senten més seus.

Gràcies a tots els que ho van 
fer possible: redacció, àrea comer-
cial, patrocinadors, maquetació, 
impressió i distribució, entre d’al-
tres. Es tracta d’un engranatge en 
què si falla algun dels elements, 
tota la feina pot quedar en no res.

En una tasca tan complexa 

sempre hi ha anècdotes. A Lloret 
de Mar, per exemple, a l’hora fixa-
da per fer la fotografia dels 12 can-
didats, plovia. Fer quadrar de nou 
l’agenda era missió impossible. 
Primer es fan fer les fotografies a 
la sala de plens, però una petita 
treva va permetre sortir al carrer.

A Pineda, l’hora fixada eren les 
vuit del vespre. Temps just per pren-
dre imatges perquè la claror s’anava 
reduint. Hi va haver un problema 
amb la mida dels cartells, que va 
enderrerir l’acte uns minuts, fet que 
complicava l’acció del fotògraf.

A Malgrat es va fer la foto al 
moment en què La Marina ja 
s’estava imprimint. En tot cas, la 
imatge es pot veure a l’edició del 
Maresme d’aquest juny.

I quan ja estava tot fet, va arri-

bar el darrer obstacle: a la rotativa 
habitual feien vaga per problemes 
laborals i només podien imprimir 
Blanes i Lloret. Per tant, a corre 
cuita, es va haver de buscar una 
alternativa per a les edicions del 
Maresme amb portades específi-
ques per a Pineda de Mar i Calella.

Resultat: el dia 10 de maig a 
les set del matí, tal com estava 
previst, les cinc edicions es co-
mençaven a repartir.

Per tant, una vegada més, “gràci-
es a tots els que ho van fer possible!”

En l’edició d’aquest juny, hi tro-
bareu els resultats del 26-M i en la 
de juliol, la constitució dels ajunta-
ments i el nom i imatges de tots els 
alcaldes. Ara, són dies de negociar, 
parlar i pactar. Molta sort i molt 
d’encert en els propers quatre anys. yy
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Candidats a les municipals 2019 de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

26-M: Majories i governs pendents de la negociació
MARESME

La nit electoral sempre és una 
jornada que es viu amb molts ner-
vis. Nervis dels ciutadans, nervis 
dels candidats, nervis dels par-
tits… Tots volen saber com queda-
rà configurat el nou mapa electoral 
dels municipis, i si la feina feta tin-
drà bons resultats. 

Hi ha, però, alguns resultats 
que sorprenen poc. És el cas de 
Santa Susanna, per exemple, on 
Joan Campolier seguirà governant 
quatre anys més. I ja en porta 32. A 
més a més, ha millorat els resultats 
de les anteriors eleccions, quan va 
aconseguir només cinc regidors, fet 
que el va obligar a pactar. Aquesta 
vegada no li caldrà, gràcies a haver 
obtingut majoria absoluta.

Un altre dels candidats que te-
nia un peu a la victòria era Xavier 
Amor, cap de llista del PSC a Pine-
da de Mar. Des del 2007 que Amor 
és alcalde a l’ajuntament pinedenc 
i, de moment, sumarà quatre anys 
més al càrrec gràcies a haver assolit 
la majoria absoluta a les eleccions. 

Són uns resultats històrics per a la 
formació, que mai havia obtingut 
tants regidors –12 de 21– ni tants 
vots –5.194–.

El canvi, sens dubte, va venir 
de Palafolls. Passés el que passés 
a les municipals, Palafolls tindria 
un nou alcalde, ja que el que fins 
ara ho era, Valentí Agustí, no es 
presentava a les eleccions. El que 
no s’esperava, potser, era el canvi 
de partit. El PSC, després de 36 

anys, perdia l’alcaldia de Palafolls, 
en benefici d’ERC i el seu candi-
dat, Francesc Alemany. El republi-
cà serà el nou alcalde del municipi 
on governarà amb tranquil·litat 
gràcies a haver aconseguit majo-
ria absoluta. El PSC i Palafolls en 
Comú, estaran a l’oposició per pri-
mer cop en molts anys.

On si que va guanyar el PSC va 
ser a Malgrat de Mar. Joan Merca-
der, després de la moció de cen-

sura de fa aproximadament dos 
anys, es tornava a presentar com 
a candidat. El Partit Socialista va 
guanyar les eleccions, amb millors 
resultats que ara fa quatre anys, 
però no els suficients per arribar 
a la majoria absoluta. Els que sí 
sumarien majoria, serien el qua-
tripartit format pels actuals mem-
bres del govern: JxMalgrat, ERC, 
Malgrat ens Mou i la CUP. Ara 
caldrà veure si pacten per seguir 
governant o no.

A Calella, Montserrat Can-
dini ha guanyat les eleccions per 
quarta vegada consecutiva, tot i 
que ha aconseguit menys regi-
dors que en els anteriors comi-
cis – passa de vuit a sis-. Això sí, 
l’actual alcaldessa ja ha reeditat 
el pacte amb el PSC per seguir 
governant a la ciutat calellenca. 
A Tordera, també ha guanyat 
l’actual alcalde, Joan Carles 
Garcia, amb Junts per Tordera. 
Tot i així, ha perdut regidors 
respecte al 2015 –ha passat de 
set a cinc– i ha empatat amb 
ERC. Els possibles pactes de-
cidiran a Tordera l’alcaldia del 
mandat 2019-2013.

La participació ha estat molt 
alta en aquestes eleccions. A tots 
els municipis maresmencs ha 
pujat com a mínim cinc punts, 
com a Pineda i Santa Susanna. 
A Palafolls i Tordera ha pujat 
de sis punts, mentre que tant a 
Calella com a Malgrat l’augment 
ha arribat fins als set punts.

Ara caldrà esperar la cons-
titució oficial de tots els ajunta-
ments, que es farà el dissabte 15 
de juny, on els municipis on no 
s’hagi aconseguit la majoria ab-
soluta hauran de decidir qui serà 
el nou alcalde. yy

«Xavier Amor, Joan 
Campolier i Francesc 

Alemany han aconseguit la 
majoria absoluta»
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Majoria absoluta per Xavier Amor
PINEDA DE MAR

El Partit dels Socialistes de 
Pineda, amb Xavier Amor al cap-
davant, ha guanyat les eleccions 
municipals amb un 45,65% dels 
vots. 5.194 persones han votat el 
PSC, incrementant en 1.275 els 
vots aconseguits a les eleccions 
municipals del 2015. Pel que fa 
als regidors, han passat de 10 
que tenien a 12, i han superat 
la majoria absoluta. Aquests re-

sultats representen una victòria 
històrica per al partit, que mai 
havien aconseguit tants vots en 
unes municipals.

Xavier Amor valorava molt 
positivament els resultats aconse-
guits la mateixa nit electoral: “La 
veritat és que estem molt con-
tents, hem fet un resultat històric. 
Mai havíem tret un tant per cent 
tan alt, gairebé arribant al 50% 
dels vots. Molt contents, amb 
un equip nou, molt renovat, un 
equip que jo penso que donarà 
molt de parlar. Dels 12, vuit són 
dones i quatre homes, serà un 
govern molt femení i jo crec que 

això és molt important”. Amor 
feia el seu discurs després de la 
victòria aconseguida, destacant 
que governaria per a tots, tant 
pels que els havien votat, com 
pels que no.

Esquerra Republicana va 
ser la segona força més votada 
amb el 26,37% dels vots (3.228). 
Molt bons resultats també per la 
candidatura de Mònica Palacín, 
que substituïa Pere Aragonès 
al capdavant, que han obtingut 
set regidors i regidores, dos més 
que ara fa quatre anys. També 
han augmentat en vots, concre-
tament, 958 més que el 2015.

Pineda en Comú ha obtingut 
1 regidor amb el 7.31% dels vots 
(895), per tant, serà el seu cap de 
llista, Marcos Ortega qui entri 
a formar part del nou govern. 
L’últim partit que ha aconseguit 
representació en aquestes elec-
cions ha estat En Marxa-JxCat, 
sent la quarta força més votada 
amb un 6,81% (833 vots). Noemí 
Llorens, qui encapçala la llista, 
serà qui ocupi el seient en el ple-
nari municipal. 

També es van presentar a les 
eleccions quatre partits que final-
ment no van poder aconseguir re-
presentació. És el cas de Ciutadans 

(607 vots), PP (536), Vox (276) i 
finalment Units per avançar que 
va aconseguir 145 vots. Tots ells 
van obtenir menys del 5% de vots, 
requisit que marca la llei electoral 
per obtenir el primer regidor/a. La 
participació a Pineda va augmen-
tar respecte ara fa quatre anys. Al 
2015, el 57,43% dels pinedencs i 
pinedenques exercien el seu dret a 
vot, mentre que en aquestes elec-
cions ho feien el 62,12%. 

Resultats electorals del 26-M a Pineda de Mar

Els set regidors i regidores d'ERC que formaran part del plenari. Foto ERC PinedaMoment del vot de Xavier Amor. Foto xarxes socials de Xavier Amor

«El PSC de Pineda ha 
guanyat les eleccions amb 

un 45,65% dels vots»

«La segona força més 
votada va ser Esquerra 

Republicana amb el 
26,37%»

El PSC guanya a Pineda amb un resultat històric, 12 dels 21 regidors

REGIDORS 2019-2023

PSC - CP
1. Xavier Amor Martín
2. Sílvia Biosca Estopà
3. Sandra Pérez Maldonado
4. Ester Puertas Iglesias
5. Jordi Masnou Riadaura
6. Santiago Macip Esteller
7. Sandra Villarte Pazos
8. Sonia Moraleda Campayo
9. Marta Martín Agea
10. Jorge Torres Almirón
11. Javier Aguirre Rodríguez 

Portugés
12. Verònica Rebollo Guillén

ERC - Junts per Pineda - AM
1. Mònica Palacín París
2. Jaume Valls Casals
3. Maria Carmen Vila Zurano
4. Francesc Gil González
5. Meritxell Mateu Estopa
6. Hugo Ernesto Guffanti 

Riso
7. Marta García González

Pineda en Comú - En comú 
Guanyem
1. Marcos Ortega

En Marxa - JxCat - Junts
1. Noemí Llorens Lleonart

El dissabte 15 de juny es farà 
la Sessió de la Constitució de la 
Nova Corporació, en un acte a 
la Sala de Plens de l'Ajuntament 
on tots els regidors i regidores 
hauran de jurar fidelitat a la 
Constitució espanyola i a l'Es-

tatut de Catalunya. En aquest 
moment tots els regidors i re-
gidores prenen l'acta igual que 
l'alcalde-president que rep el 
«cetre» i les medalles que li són 
imposades pel regidor de més 
edat, que és qui presideix aquest 

ple municipal. Durant la pri-
mera setmana de juliol, el nou 
alcalde haurà de convocar un 
nou ple per repartir les carteres 
entre els regidors que formaran 
govern, conegut com a  «El Ple 
del Cartipàs». 

ELECCIONS EUROPEES 

Pel que fa al resultat de les 
Eleccions Europees que es van vo-
tar el mateix dia que les munici-
pals, a Pineda ha guanyat el PSC, 
seguit de JuntsxCatalunya, i ERC.

PSC: 3.578 vots
JUNTSXCATALUNYA: 2.604 vots
ERC: 2.387 vots
CIUTADANS: 1.072 vots
PODEM: 784 vots
PP: 703 vots
VOX: 313 vots yy
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Canvi d’alcalde a Palafolls després de 36 anys
PALAFOLLS

Passés el que passés en les 
eleccions municipals, Palafolls 
tindria un nou alcalde després 
dels comicis, ja que el fins ara al-
calde del municipi, Valentí Agus-
tí, no es presentava. La sorpresa 
però, la va donar la gran victò-
ria aconseguida per Esquerra 
Republicana i el seu candidat, 
Francesc Alemany. És la primera 
vegada des del 1983 que el Par-
tit Socialista perd unes eleccions 
municipals a Palafolls. La marxa 
de Valentí Agustí ha significat la 
pèrdua de l’alcaldia, que el PSC 
ostentava des de feia 36 anys.

El republicà serà el nou alcalde 
del municipi, on governarà amb 
tranquil·litat gràcies a haver acon-
seguit majoria absoluta. ERC, amb 
1.850 vots, va aconseguir set dels 
13 regidors del consistori. Són 735 
vots més que ara fa quatre anys, 
quan van aconseguir quatre repre-
sentants. Alemany valorava molt 

positivament els resultats: “Estem 
molt contents. Són uns resultats 
que hem treballat moltíssim du-
rant aquests vuit anys que portem 
a l’Ajuntament, i que al final els 
ciutadans ens han donat aquesta 
confiança que poca gent esperava”.

La participació va ser del 
63,89%, més de sis punts que ara 
fa quatre anys, quan un 57,31% 
dels palafollencs i palafollenques 
va exercir el seu dret a vot. El nou 
consistori estarà governat amb 
majoria absoluta per ERC, que 
va obtenir un 41,4% dels vots. La 
segona força de Palafolls, amb un 
33,65% dels vots (1.503), serà el 
PSC, amb cinc representants. Pa-
lafolls en Comú, amb 8,15% i 364 
vots, ocuparà el tercer lloc, amb 
un regidor. També es van presen-
tar altres partits que finalment no 
van aconseguir representació. És 
el cas de Ciutadans, que va acon-
seguir 237 vots, Nosotros partido 
por la regeneración social (219 
vots), Junts (198 vots) i finalment 
el PP, amb 61 vots.

Esquerra es va imposar clara-
ment a Sant Genís i a les Ferreri-
es, on va guanyar en sis de les set 

meses electorals. Només a Sant 
Lluís els republicans van ser se-
gons rere el PSC, que va ser la 
força més votada.

El nou equip de govern serà 
encapçalat per Francesc Alemany 
i comptarà amb els actuals regi-
dors Susanna Pla i Jordi Villaret. 
S’estrenaran Sònia González, Aleix 
Freixa, Elena Carles i Oriol Jordan.

Tot i augmentar en 50 vots 
respecte al 2015, no han estat su-
ficients per revalidar l’alcaldia. Els 
socialistes tindran a partir d’ara 
cinc regidors a l’oposició. Dolors 
Agüera serà la cap de l’oposició 
a partir del juny al costat de Joan 
Vila, Rosa Garcia, Josep Rueda i 
Olga Alía. També a l’oposició es-
tarà Clara Hidalga, l’única repre-
sentant que ha aconseguit Palafolls 
en Comú. Els morats tornaran a 
l’oposició vuit anys després de col-
laboració ininterrompuda amb el 
PSC dins el govern municipal. yy Valentí Agustí exercint el seu dret a vot. Foto Jordi Caupena

Francesc Alemany d'ERC serà el nou alcalde de Palafolls. Foto Jordi Caupena

«La marxa de Valentí 
Agustí, després de 36 anys, 
ha significat la pèrdua de 

l’alcaldia per al PSC»

«El nou ajuntament estarà 
format per ERC (7), PSC (5) 
i Palafolls en Comú, amb 

un regidor»

Ha estat la primera vegada des del 1983 que el PSC perd unes municipals a Palafolls
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«Campolier ha aconseguit 
de nou la victòria a Santa 

Susanna. Porta ja 32 
anys al capdavant de 

l’Ajuntament»

«La fragmentació del 
plenari presenta diverses 

opcions de govern»

Joan Campolier, majoria a Santa Susanna

JxTordera de Joan Carles Garcia torna a guanyar

SANTA SUSANNA

L’històric alcalde de Santa 
Susanna, Joan Campolier, no té 
rival. En les eleccions del 26-M 
va aconseguir la victòria amb el 
42,47% dels vots. Amb 708 vots, 
el partit Ara i Sempre va aconse-
guir la majoria absoluta amb sis 
regidors. Campolier, que porta 
ja 32 anys al capdavant del con-
sistori susannenc, ha millorat els 
resultats obtinguts en les eleccions 

del 2015. Llavors el partit va acon-
seguir 519 vots i cinc regidors, 
fet que el va obligar a pactar. En 
aquest mandat no caldran pactes 
gràcies a la majoria absoluta.

Joan Campolier valorava 
molt positivament els resultats: 
“Majoria absoluta, resultats molt 
positius, i crec que és el resul-
tan, no d’una feina de 15 dies de 
campanya, sinó d’aquests darrers 
quatre anys. Hem sabut trans-
metre al poble tot el que s’ha fet, 
que de vegades això no és gens 
fàcil, i al final crec que aques-
ta majoria absoluta ens permet 
continuar amb molts dels pro-
jectes que ens han quedat a mit-
ges i que ara tindrem la oportu-
nitat de poder-los acabar”.

A l’oposició se situarà la se-
gona força més votada, Esquer-
ra Republicana, amb 406 vots 
(24,36%), que també va millo-
rar els resultats del 2015, quan 
van aconseguir només 141 vots. 
Aquest increment els ha suposat 
aconseguir tres regidors. La nova 
formació de l’exdemòcrata Jordi 
Cusach, Compromís amb Santa 
Susanna, ha aconseguit 1 regidor, 

amb 155 vots (9,30%). L’últim 
partit que tindrà representació 
al plenari municipal serà Ciuta-
dans, amb 1 regidora, que serà la 
seva cap de llista, Raquel Quiles, 
després d’haver estat votat per 
153 persones (9,18%).

Altres partits que s’han pre-
sentat en aquestes eleccions però 
que no han aconseguit represen-

tació han estat Junts fem San-
ta Susanna, que amb 113 vots 
(6,78%), perd els dos regidors 
que tenia; PSC, 104 (6,24%) i No-
sotros, partido por la regenera-
ción social amb 11 vots i el 0,66%.

La participació a Santa 
Susanna va ser del 69,20%, cinc 
punts més que al 2015 quan va 
ser del 64,51%. yy

TORDERA

Junts per Tordera de l’actu-
al alcalde Joan Carles Garcia 
ha guanyat les eleccions muni-
cipals del 26-M amb el 27,16% 
dels vots (1.947), ha aconseguit 
5 regidors, dos menys que en 

l’anterior mandat. Amb el mateix 
nombre de regidors s’ha quedat 
la coalició d’Esquerra Republi-
cana+Gent de Tordera+Jovent 
Republicà, que amb el 23,67% 
també tindrà cinc representants 
al plenari.

El PSC, tercera força més 
votada amb el 16,33% dels vots, 
manté els tres representants que 
ja tenia. Per la seva banda, En 
Comú Podem, amb el 7,68%, 
perd un regidor dels dos que ja 

tenia, i només en comptarà amb 
un a l’actual plenari. Tres for-
macions que es presentaven a 
Tordera per primera vegada en 
aquestes eleccions entraran amb 
un regidor cadascuna. És el cas 
de Ciutadans, amb el 7,35%, Més 
Tordera (6,51%) i la CUP, amb el 
5,52% dels vots.

Amb el 3,17% dels vots el Partit 
Popular ha perdut el regidor que 
els representava a l’Ajuntament en 
aquest últim mandat, mentre que 
Moviment Veïnal per Tordera, 
una de les altres formacions que es 
presentaven per primer cop, amb 
el 2,21% dels vots no ha aconseguit 
representació municipal. 

Tordera ha finalitzat les elecci-
ons municipals 2019 amb una par-
ticipació del 56,71%, fet que signi-
fica que un total de 7.192 persones 
han exercit el seu dret de vot. Res-
pecte fa quatre anys, la participació 
en aquests comicis ha augmentat 
en més de cinc punts. Ara cal nego-
ciar per decidir l'alcaldia el dia 15. yy

REGIDORS MANDAT 
2019-2023:

Ara i sempre Sta. Susanna
1. Joan Campolier Montsant
2. Victor Valverde Rivas
3. Silvia Vives Morell
4. Josep Lluis Mulero Plata
5. Anna Castañeda Vives
6. Carlos Caño Vila

ERC- Santa Susanna
Endavant - Acord Municipal
1. Meritxell Romero Pinet
2. Sergi Pozzi Cejas
3. Elena Buxeda Rodríguez

Compromís amb Sta. Susanna
1. Jordi Cusach Omella

Ciutadans
1. Raquel Quiles Puerto

REGIDORS MANDAT 
2019-2023:

Junts per Tordera
1. J. Carles Garcia Cañizares
2. Josep Llorens Muñoz
3. Nadia Cantero Terrón
4. Pau Megias Nonell
5. Bàrbara Verges Miralles

ERC
1. Marta Paset Salichs
2. Jordi Romaguera Restudis
3. M. Cinta Alcàcer Moncunill
4. Jesús Saltó Romero
5. Natàlia Pérez Roel

PSC
1. Rafael Delgado Comino
2. Antonia García Martínez
3. Jenifer Jansa Gimeno

En Comú Podem
1. Salvador Giralt Carrillo

Ciutadans
1. Miriam Rocabruna Rodrí-

guez

Més Tordera
1. Xavier Pla Bancells

CUP
1. Oriol Serra Escribano

Resultats eleccions municipals Santa Susanna

Resultats eleccions municipals Tordera
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El PSC guanya a Malgrat de Mar
MALGRAT DE MAR

El PSC ha estat la força més 
votada a Malgrat de Mar a les 
eleccions municipals. La forma-
ció política encapçalada per Joan 
Mercader ha obtingut el 36,07% 
dels vots (3.125) i ha conseguit 
vuit regidors, dos més que a les 
eleccions del 2015. 

Mercader valorava així els re-
sultats: “La veritat és que és un 
resultat magnífic, ens hem quedat 
a un regidor de la majoria abso-
luta, i hem rebut la confiança de 
1.000 persones més que fa quatre 
anys. Més de 3000 malgratencs i 
malgratenques han dit que volien 
un govern socialista a Malgrat. 
Per tant, nosaltres, molt agraïts, 
molt emocionats i amb ganes de 
seguir endavant”.

La segona força més votada ha 
estat Junts per Malgrat liderada 
per Carme Ponsa i que ha obtin-
gut 1490 vots (17,20%) i tindrà 
tres regidors. La tercera força ha 

estat ERC, encapçalada per Ra-
mir Roger, que manté resultats i 
es queda amb tres regidors 1.366 
vots, un 15,77 %.

En quart lloc ha quedat Jx-
Cat - Malgrat es Mou amb dos 
regidors. La formació lidera-
da per Jofre Serret ha obtingut 
895 vots (10,33%). Per últim, la 
CUP ha perdut un regidor dels 
dos actuals, obtenint 563 vots, 
el 6,50 %.

Podem, amb 405 vots (4,68%) 
i Ciutadans, 398 vots (3,95%), no 
han aconseguit representació al 
municipi. Finalment, el PP ha es-
tat la formació política menys vo-
tada, amb 342 vots, i ha perdut el 
regidor que tenia al ple municipal.

En total han votat 8.704 
malgratencs i malgratenques, 
el 63,45% del cens. Respecte al 
2015, hi ha hagut un increment 
de la participació ja que llavors 
va ser del 56,34 %.

 OPCIONS

Malgrat que el PSC ha quedat 
a un regidor de la majoria absolu-
ta, hi ha una altra opció de govern 
per Malgrat de Mar. Si els quatre 
partits que fa aproximadament 
dos anys van presentar la moció 
de censura contra el llavors alcal-
de Mercader ajuntessin forces, po-
drien tornar a governar a l’Ajunta-
ment malgratenc. 

Així doncs, els tres regidors de 
Junts per Malgrat, els tres d’ERC, 
els dos de Malgrat es Mou i l’únic 
regidor de la CUP, sumarien nou 
representants, majoria absoluta, i 
aconseguirien governar. 

Carme Ponsa, actual alcaldes-
sa de Malgrat, valorava així els 
resultats de la nit electoral i l’exis-
tència d’un possible pacte: “Estem 
contents del resultat, perquè tot 
i ser un partit d’àmbit local hem 
pujat gairebé 300 vots. En els pro-
pers dies, parlarem amb els socis 

que hem tingut fins ara, i a partir 
d’aquí anirem veient”.

Ramir Roger, cap de llista 
d’ERC: En primer lloc cal felicitar 
al Partit Socialista pels resultats, 
però també cal posar a l’escenari 
que no té majoria absoluta i que hi 
ha la possibilitat de reeditar govern 
i, per tant, en aquesta línia, ERC, 
durant la campanya, hem dit que 

aquesta seria la nostra aposta. Ara 
només cal parlar amb els companys 
de govern per valorar la situació”. 

Al moment de tancar aquesta 
edició, JxCat (Malgrat ens Mou), 
donava les negociacions per tren-
cades. Malgrat Ens Mou acusava 
al grup que lidera Carme Ponsa de 
‘traçar línies vermelles i menyste-
nir els altres grups’. yy

REGIDORS MANDAT 
2019-2023:
PSC
1. Joan Mercader Carbó
2. Sònia Viñolas Mollfulleda
3. Sergio Ortín Lacoma
4. Isabel Ortiz Vera
5. Sergio Cardona Garro
6. Cinzia Baldones Prieto
7. Óliver S. Camacho García
8. Ludwing Ivan Hasko

Junts per Malgrat
1. Mari Carmen Ponsa Monge

2. Miguel Ángel Ruiz Giménez
3. Carlos M. Jiménez Martínez

ERC-AM
1. Ramir Roger Artigas
2. Maria Ester Martínez Tarrés
3. Joaquim Albert Roig

JuntsxCat -
Malgrat ens Mou
1. Jofre Serret Ballart
2. Maria Lourdes Borrell Arigós

CUP
1. Enric Zaldo Aubanell

Resultats eleccions municipals Malgrat de MarVotació de Joan Mercader, guanyador de les eleccions. Foto Yoyo
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Montserrat Candini guanya les eleccions
Junts per Calella ha guanyat les eleccions municipals, malgrat perdre dos regidors.

CALELLA

Sis partits de les vuit candi-
datures que es presentaven a les 
eleccions municipals del 26-M 
han obtingut representació a 
l’Ajuntament de Calella. Junts 
per Calella, la candidatura de 
Montserrat Candini va obtenir el 
28,39% dels vots (2.321), sent la 
força més votada, i aconseguint 
6 regidors al consistori calellenc, 
dos menys que els que va aconse-
guir ara fa quatre anys.

Candini valorava així els re-
sultats obtinguts la nit de les 
eleccions: “Contenta perquè és 
la quarta vegada que guanyem 
de les quatre darreres eleccions 
municipals. Sabem que quan es 
governa no es fàcil, perquè és evi-
dent que quan es prenen decisi-

ons no sempre tothom està con-
tent. Malgrat això, hem confirmat 
una nova victòria.” 

Esquerra Republicana, amb el 
22,75%, ha estat la segona força 
més votada, ha aconseguit 4 re-
gidors, i ha mantingut el mateix 
nombre que en l’anterior mandat. 
Calella en Comú es queda com 
a tercera força política, amb el 
15,29% dels vots (1.250), que li 
donen tres regidors. El PSC ha 
baixat una posició respecte als 
anteriors comicis, però mantenen 
els dos regidors gràcies al 13,06% 
aconseguit. La CUP també perd 
una posició i es queda com a 
cinquena força, amb un únic re-
gidor. Finalment, també entra al 
consistori calellenc Ciutadans, 
amb un regidor, gràcies als 510 
vots, el 6,24% del total.

El PP ha perdut l’únic regidor 
que tenia i es queda sense repre-
sentació, amb 334 vots (4,09%). 
Podemos, que es presentava per 

primer cop a les municipals, tam-
poc ha aconseguit entrar a l’Ajun-
tament, amb 217 vots.

CANDINI I TORRES PACTEN 
PER SEGUIR GOVERNANT 

Pocs dies després de les elec-
cions municipals, els dos partits 
que han governat plegats a Cale-
lla en l’últim mandat han acordat 
reeditar el pacte, tot i que els re-
sultats electorals no els permeten 
tenir la majoria al ple. Amb els sis 
regidors de Junts per Calella i els 
dos del PSC, tindrien 8 regidors 
dels 17 que formen el plenari.

Candini ha destacat el paper 
del PSC, que hauria pogut par-
ticipar en un altre front de “tots 

contra ella”: ‘És evident que el 
Partit Socialista ha tingut un pa-
per destacat, podien haver de-
cidit fer una altra cosa, perquè 
els altres l'única raó que tenien 
és que jo no governés, i aquí el 
seu paper ha estat fonamental’. 
Segons Josep Torres del PSC, la 
base del pacte és la de fa quatre 
anys que ha tingut un elevat grau 
de compliment: ‘És un pacte que 
hem estat tirant endavant durant 
aquests quatre anys, amb una 
molt bona entesa de govern. La 
base és la mateixa d’ara fa 4 anys, 
en què nosaltres com a socialistes 
ens sentim molt reflectits, posant 
les persones al davant’. 

Després de l’anunci, ERC, la 
segona força més votada el 26-M, 
va fer pública una nota de premsa 
on criticava el pacte. Entre d’al-
tres coses es deia:

-Tenim vocació de servei pú-
blic, amb responsabilitats de go-
vern o d’oposició, treballarem per 

la transformació de la ciutat.

-El diàleg ampli no es constru-
eix sense voluntat de fer-ho i Jx-
Cat no ha tingut aquesta voluntat.

-La transparència i la respon-
sabilitat cap a totes les persones 
que ens han fet confiança són un 
dels nostres valors.

-Un pacte entre JxCat i PSC 
no correspon als valors de justí-
cia, honestedat i respecte a les lli-
bertat polítiques i socials, com a 
eina de transformació social.

-Els ajuntaments tindran un 
paper important en la defensa dels 
valors republicans. Malgrat tot, 
nosaltres hi serem. Com sempre.

Ara caldrà esperar el dia 15 de 
juny, dia de constitució del nou 
Ajuntament, amb la proposta de 
Montserrat Candini com a alcal-
dessa de Calella per tercera vega-
da consecutiva. yy

Resultats electorals del 26-M a Calella

REGIDORS MANDAT 
2019-2023:

Junts per Calella
1. Montserrat Candini Puig
2. Marc Buch Rigola
3. Montserrat Mateu Serra
4. Josep Gibert Gurri
5. Albert Torrent Vivancos
6. Ramon Llamazares Vazquez

ERC
1. X. Ponsdomenech Basart
2. Pilar Rocafort Vidal
3. Carles Ferrer Costa
4. Miriam Selles Llauger

Calella en Comú
1. Josep Maria Juhé Mas
2. Sebastian Tejada García
3. Anna Giménez González

PSC
1. Josep Torres Lobato
2. Cindy Rando Radaeli

CUP
1. Núria Freixas Rojas

Ciutadans
1. Guillermo Gomís 
    Monteoliva

Candini (6) i Torres (2), governarien en minoria al plenari municipal. Foto J.M. ArenazaCelebració dels resultats a la seu de Junts per Calella. Foto Joan Maria Arenaza

«JxCalella ha estat la 
força més votada amb el 

28,39%, 2.321 vots»

«Junts per Calella i PSC han 
reeditat el pacte de govern 

que tenien en aquest 
anterior mandat»
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ERC es consolida JxCat guanya a les europees 

PSC i ERC empaten 
a la Diputació

MARESME

Canvis en la configuració del 
Consell Comarcal del Maresme i 
sacseig al mapa maresmenc. Es-
querra Republicana de Catalunya 
es consolida com a primera força 
comarcal amb el 28,31% dels vots, 
aconseguint 12 escons. El PSC es re-
força en municipis clau i passa a ser 
la segona força política del Mares-
me, aconseguint vuit representants, 
dos més que ara fa quatre anys. 

En canvi, Junts per Catalu-
nya (antiga CiU) baixa posicions 
i ocupa el tercer lloc, passant de 
9 consellers a sis. També obte-

nen 2 representants la coalició 
En Comú Guanyem. La CUP en 
perd un i es queda amb dos re-
presentants comarcals i el PP 
també perd un conseller/a i no-
més tindrà un en aquest mandat. 

El 26M, a més, ha dibuixat un 
mandat on es recuperen majories 
absolutes i es configuren ajunta-
ments més fàcils de governar. 9 
municipis de la comarca ja saben 
qui serà el seu alcalde: Pineda de 
Mar, Santa Susanna, Palafolls, 
Alella, Teià, Premià de Dalt, Òr-
rius, Sant Andreu de Llavaneres i 
Sant Iscle de Vallalta. yy

CATALUNYA

Junts-Lliures per Europa ha 
guanyat les eleccions europees a 
Catalunya amb el 28,6% i 956.439 
vots, i supera així el PSC, que ha 
obtingut el 22,1%, i ERC-Ara Re-
públiques amb el 21,2%. ERC no 
ha pogut revalidar la victòria a 
Europa del maig del 2014, en què 
es va imposar per primera vega-

da en uns comicis europeus amb 
el 23,7% dels vots a Catalunya. 
Junts per Catalunya ha guanyat a 
les quatre demarcacions catalanes. 
Amb tot, la suma dels partits lide-
rats per Puigdemont i Junqueras 
aconsegueix el 49,8% a Catalunya 
i l’independentisme frega la majo-
ria absoluta.

Junts-Lliures per Europa ha 
millorat els resultats obtinguts el 
2014, en què CiU va aconseguir 
el 21,8% de les butlletes, per sota 
d’ERC, que es va imposar amb el 
23,7% dels vots. El PSC va quedar 

llavors en tercera posició, amb el 
14,29%, un percentatge que els so-
cialistes han fet créixer amb força 
aquest diumenge, fins al 22,1%.

Cs ha passat de ser la sisena 
força a Catalunya en les eleccions 
al Parlament Europeu a la quarta 
posició, incrementant més d’un 
2% dels vots. Unides Podem ha 
perdut prop de la meitat del su-
port, ja que la suma d’ICV i Po-
dem va aconseguir el 2014 prop 
del 15% del suport. El PP ha pas-
sat del 9,8% dels vots el 2014 al 
5,2% en aquests comicis. yy

BARCELONA

El PSC i ERC han empatat a 
la Diputació de Barcelona amb 16 
diputats cadascun. Els socialistes 
van aconseguir-ne 10 fa quatre 
anys i els republicans, 11. Junts 
per Catalunya perd la meitat de 
representants que tenia CiU i es 
queda amb set, baixa de la prime-
ra a la tercera posició. En quarta 
posició continua En Comú Gua-
nyem, però perd dos diputats i es 
queda amb cinc. Per darrere hi ha 
Cs amb quatre, que en suma un, 
i el PP, que en perd un i es queda 

amb dos. Entra, Tot per Terrassa 
amb un representant. La CUP, 
que en tenia tres, queda fora del 
ple de la Diputació.

La Diputació de Barcelona té 
51 diputats, que també són regi-
dors o alcaldes. De fet, la compo-
sició la determinen els resultats 
de les eleccions municipals. Tot 
i que la data de constitució de la 
Diputació depèn de quan s'hagin 
constituït tots els ajuntaments, 
es preveu que el ple se celebri el 
mes de juliol. yy

Configuració del Consell Comarcal. Foto CCM

Carles Puigdemont després de conèixer els resultats. Foto ACN

Marc Castells a la presa de possessió del càrrec de president al 2018. Foto ACN

«Junts-Lliures per Europa 
ha guanyat amb el 28,6% i 

956.439 vots»
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CALELLA

El Dia Internacional dels Mu-
seus és un esdeveniment organit-
zat pel Comitè Internacional dels 
Museus (ICOM) i se celebra cada 
18 de maig des de l’any 1977. Un 
dia de l’any on els museus són els 
veritables protagonistes, obrint 
les seves portes i oferint activitats 
per sensibilitzar els ciutadans de 
la seva importància en el desen-
volupament de la societat.

Una de les activitats princi-
pals de la celebració del Dia In-
ternacional dels Museus és la Nit 
dels Museus, una iniciativa del 
Consell d’Europa que arriba en-
guany a la seva quinzena edició. 

Calella es va sumar a la celebra-
ció obrint les portes de diferents 
espais amb diverses propostes lu-
dicoculturals. 

Durant tot el cap de setmana 
que es va celebrar l’efemèride hi 
van haver portes obertes al Mu-
seu-Arxiu Municipal, al Centre 
d’Interpretació del Far, al Refu-
gi Antiaeri del Parc Dalmau i al 
Museu del Turisme. Així mateix, 
al Museu de Calella es va exhibir 
la joia del museu. yy

TORDERA

Durant els darreres mesos han 
entrat en funcionament vàries cal-
deres de biomassa, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, com per 
exemple, les calderes de Sant Pere 
de Torelló, Tordera i la Garriga.

A principis d’any, va entrar en 
funcionament la caldera de biomas-
sa que alimenta la casa de la vila de 
Tordera. La caldera dona cobertura 
a tot l’ajuntament amb un consum 
anual de 84.000 kWh i substituint 
una caldera antiga de gasoil.

La caldera que s’ha instal·lat 
ha estat una FRÖLING, Model: P4 
PELLET 100, amb una potència 
nominal: de 15 a 105 kW. Aquesta 
caldera és la primera municipal 
que es posa en funcionament en el 
municipi que està a cavall entre els 
parcs del Montnegre – Corredor i 
el Montseny. La caldera estalviarà 
l’emissió de 22 tones equivalents 
de CO2. Aquesta nova alternativa 
d’ús de biomassa forestal pretén 
aportar diferents beneficis econò-
mics i en el medi ambient amb la 
seva utilització. yy

«Els museus de Calella van 
celebrar una jornada de 

portes obertes»

El Museu de Calella va exposar la joia del museu. Foto Joan Maria Arenaza

Les calderes es van instal·lar a Sant Pere de Torelló, la Garriga i Tordera. Foto Diba

Maria Dolors Oms, presidenta d’ASPRONIS, amb Torra. Foto P. Cortina/ACN

Imatge de tots els guardonats. Foto Pau Cortina/ACN

ASPRONIS rep la Creu de Sant 
Jordi 2019

Dia Internacional 
dels Museus

Noves calderes de 
biomassa

SELVA / MARESME

La Creu de Sant Jordi és un 
dels màxims reconeixements que 
pot rebre una persona per part 
de la Generalitat de Catalunya. 
La distinció es va crear el 1981 
amb la finalitat de distingir les 
persones naturals o jurídiques 
que, pels seus mèrits, hagin pres-
tat serveis destacats a Catalunya. 
Qualsevol ciutadà, grup de ciuta-
dans o entitat pot demanar que 
s’atorgui aquest guardó a alguna 
persona, ja sigui física o jurídica.

L’executiu català ha guardonat 
aquest any 29 personalitats i 15 
entitats, entre les quals hi havia 
l’associació ASPRONIS.

Els responsables de l’entitat 
han rebut la distinció de mans del 
president Quim Torra, blanenc 
com l’entitat que es va crear ara 
fa més de cinquanta anys amb la 
participació, entre d’altres perso-
nes, del pare de Torra.

Torra ha agraït als guardo-
nats: “Som millors col·lectiva-
ment gràcies a l’ideal que heu 
consagrat les vostres vides, som 
més poble. Cal que ens exigim 

més a nosaltres mateixos, hem 
d’anar més lluny i posar el focus 
de la manera més intensa allà on 
cal que el posem”, ha manifestat 
el president. Ha apostat perquè 
Catalunya “sigui un país que 
calgui escollir, que no s’imposa 
a ningú” i que el fan els seus set 
milions i mig de persones “des de 
la democràcia”. En aquest con-
text, ha apuntat: “Serem capaços 
de fer possible l‘impossible”.

Entre els guardonats hi havia 
els esportistes Leo Messi i Núria 
Picas, que va parlar en nom dels 
guardonats.

Picas ha assegurat que els ca-
talans són una gent persistent, 
tossuda i treballadora: “Som gent  
pencaire, pencar i pencar perquè 
el talent amb esforç zero no va 
enlloc i la clau al final radica en 
deixar-se la pell en allò que fem”. 
Ha remarcat que la clau “és no 
defallir davant les adversitats i fer 
que els somnis esdevinguin una 
realitat i sacrificar-se per allò que 
volem i pels altres”.

Ha admès que a Catalunya es 
viuen “moments difícils” des de 

fa temps, però ha reconegut que 
és optimista. “Soc molt optimista 
amb el futur del nostre país per-
què, malgrat les adversitats, la 
capacitat del poble català és tan 
notable que tard o d‘hora sabrà 
fer realitat allò que volem la ma-
joria de catalans”.

També han rebut la Creu de 
Sant Jordi el musicòleg Lluís Al-
bert; la presidenta de FIDEM, 
Joana Amat; la pedagoga Mont-
serrat Andreu; l‘impulsor de la 
llengua i la literatura romaneses 
a Catalunya, Virgili Ani; el met-
ge Carles Furriols; l’educadora 
Carme Giralt; l’empresari Josep 
González; la lingüista M. Car-
me Junyent; el dibuixant Lluís 
Juste de Nin; la mestra i activis-
ta Montserrat Juvanteny; el can-
tautor Biel Majoral; la mestra 
Núria Marín; l’activista social 
Mercè Otero; l’empresari Albert 
Peters; el dissenyador gràfic Jo-
sep Pla-Narbona; la mestra Núria 
Quadrada; el lingüista Joaquim 
Rafel; la filòloga Gemma Rigau; 
l‘antropòloga Fina Rubio; l’arqui-
tecta Benedetta Tagliabue; el bi-
òleg Jaume Terradas; la llibretera 
Montserrat Úbeda; el polític es-
lovè Ivo Vajgl, el fotògraf Antoni 
Vidal; i els ex presidents del par-
lament Benach i Rigal. 

Les altres entitats que han re-
but la placa de la Creu de Sant Jor-
di són el Casal Catòlic de Sant An-
dreu de Palomar, la Coral Capella 
de Santa Maria de Ripoll, l‘Escola 
Universitària d’Infermeria i Te-
ràpia Ocupacional de Terrassa, 
la Facultat de Nàutica de Barce-
lona, la Família i Benestar Social 
Fundació Privada, la Federació de 
Moviments de Renovació Peda-
gògica de Catalunya, la Fundació 
Carles Salvador, la Fundació Mu-
seu Etnogràfic Vallhonrat, la Fun-
dació Privada ALTEM i la Funda-
ció Privada ARED i La Trinca. yy
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PALAFOLLS

Aquest juny se celebra el dotzè 
aniversari del festival 4Djazz de 
Palafolls. Un festival molt especial 
dedicat, des dels seus inicis, a les 
veus femenines del jazz. Andrea 
Motis, Susana Sheiman, Celeste 
Alias, Judit Neddermann Maria 
Hinojosa o Lucrecia han estat 
algunes de les artistes que han 
actuat en aquests 12 anys, acom-
panyades per músics tan impor-
tants com Ignasi Terraza, Marco 
Mezquida, David Pastor, Eduard 
Iniesta o Joan Chamorro.

Els concerts es faran els diven-
dres del mes de juny a les 20.30 h, 
al recentment reinaugurat Teatre 
de Palafolls. Per primera vegada, 
i amb el seu afany de presentar 
espectacles inèdits, el 4Djazz ha 
aconseguit portar al festival qua-
tre estrenes, quatre espectacles 
que s’han creat especialment per 
al festival. Tots ells seguint el leit-
motiv d’aquesta edició: un home-
natge a quatre discos fonamentals 
de la música de jazz, sempre amb 
la voluntat d’entendre aquest gè-
nere de manera heterodoxa.

El primer espectacle serà el 7 
de juny, dedicat a la cantant Nina 
Simone, una de les cantants amb 
més personalitat del món del jazz. 
S’homenatjarà la seva primera 
gravació, The Little Girl Blue, de 
l’any 1981, on hi havia el que seria 
el seu tema de referència, «My 
Baby Just Cares For Me». Tina & 
Joe seran els encarregats d’oferir 
la seva versió. La guitarra de José 
Azul i la veu de Tina Masawi es 
complementaran amb la partici-

pació de l’intèrpret d’harmònica 
Joan Pau Cumelles. 

El 14 de juny hi haurà un re-
cord per una de les gravacions mí-
tiques en el món de la bossanova: 
La Fusa. Vinicius de Moraes, jun-
tament amb Toquinho i la veu de 
Maria Creuza, van oferir una sèrie 
de concerts al local de La Fusa, a 
Buenos Aires, recollits en un fals 
directe que es va enregistrar l’any 
1970. Un treball amb 15 temes que 

han esdevingut clàssics del gènere, 
com ara «Eu sei que vou te amar». 
Yara Beilinson serà l’encarregada 
de fer reviure les melodies d’aquest 
disc, acompanyada per tres músics 
de primer nivell: Danilo Pinheiro, 
Pablo Cuz i Samuel Passos. 

La tercera nit del festival, el dia 
21, serà el torn del blues, amb l’ho-
menatge a Katie Webster i la seva 
gravació, del 1988, The Swamp 
Boogie Queen, tot un referent 

d’aquest gènere. Seran les Wom-
blues, un trio format per Big Mama 
Montse, Sister Marion i Sweet 
Marta, les que faran els honors. Les 
veus de dues de les cantants més 
interessants del panorama bluse-
ro, acompanyant-se amb piano, 
guitarra, harmònica i percussions, 
aportaran el ritme i la força que 
tot festival de jazz necessita, amb 
l’estrena de la seva personal versió 
d’aquella mítica gravació.

Conclourà el festival, el dia 28, 
amb un altre disc imprescindible, 
Ella in Berlin d’Ella Fitzgerald. 
Com que es tracta d’una cloenda, 
assistirà la nord-americana Vio-
letta Curry, el pare de la qual, Paul 
Curry, va ser pianista de la pròpia 
Ella Fitzgerald. Jaume Vilaseca, 
Dick Them i Ramón Díaz formen 
el trio que, amb la cantant, farà re-
viure una gravació imprescindible 
en el món del jazz. 

Les entrades es poden adquirir 
a l’edifici del MID a Palafolls, o el 
mateix dia al Teatre, al preu de 5 € 
per cada concert. yy

MALGRAT DE MAR

La residència per a gent gran Toy 
de Malgrat de Mar celebra 25 
anys, un trajecte ple de vivències 
i saviesa, d’aquella saviesa apresa 
i compartida amb les persones 
grans que hem tingut i tenim al 
costat. Junts, any rere any, hem 
creat un bon equip de treball i 
agraïm plenament la confiança 
dipositada en nosaltres.

La Residència Toy d’avui no és la 
d’ahir. Igual que la d’ahir no era 

la que va iniciar aquest trajec-
te. Han passat 25 anys i seguim 
persistint en el nostre objectiu 
de donar la millor atenció a la 
gent gran que vulgui fer de la re-
sidència Toy casa seva.

Ens agrada i estimem el que 
fem, ens movem per crear nous 
tallers i activitats que estimulin 
i fomentin l'ocupació de la gent 
gran, la seva realització perso-
nal, les seves històries de vida. 
Posem en marxa projectes d’in-
terès comú amb entitats locals i 

centres educatius, projectes soli-
daris amb els quals ajudem a col-
lectius més desfavorits, així com 
activitats per promoure un vin-
cle més proper amb les famílies.

Compromesos amb els més 
grans, posem a la vostra dispo-
sició un gran equip humà, i en 
aquest compromís treballem per 
promoure el model d’atenció 
centrat en la persona: una nova 
manera d’atendre i respondre a 
les necessitats actuals de les per-
sones grans. Ens enorgulleix veu-

re els resultats obtinguts fins ara, 
així com el reconeixement per 
part d’institucions i famílies. 
Han passat 25 anys  i estem molt 
contents de poder-ho celebrar. 
Serà un mes de juny ple d’esde-
veniments dedicats a les nostres 
àvies i avis, a totes les famílies, 
persones i entitats implicades 
en el dia a dia del centre i amb el 
nostre compromís de seguir mi-
llorant, any rere any.

A totes i a tots, moltes gràcies i 
felicitats! yy

«Els concerts es faran els 
divendres del mes de juny 

a les 20.30 h»

«L’edició d’enguany està 
dedicada a quatre discos 
fonamentals de la música 

jazz»

L'actuació de Yara Beilinson serà el 14 de juny. Foto 4DJazz

Sant Jordi 2019. Visita i entrega de roses per part de l’alcaldessa de Malgrat, Carme Ponsa, i el regidor de Gent Gran, Jofre Serret. 

12 anys del 4Djazz de Palafolls 

Residència Toy, 25 anys sempre amb la gent gran
PUBLINOTÍCIA



12   LA MARINA JUNY DE 2019

Fotografia amb tots els guanyadors i autoritats. Foto M.A. Comas

Catherine Iglesias, de l'INS Ramon Turró de Malgrat, guanyadora 
d'un accèssit. Foto M.A. Comas

Pablo Gómez, de l'Escola Vedruna de Malgrat, guanyador del 2n 
premi de Batxillerat. Foto M.A. Comas

Institut Lluís Companys de Tordera, 1r premi en la categoria 
d'ESO. Foto M.A. Comas

MARESME / SELVA

Els jardins de Santa Clotilde 
de Lloret de Mar han acollit l’ac-
te de lliurament dels premis de la 
24a edició de l’Ecopropostes, el 
concurs de medi ambient per a 
estudiants de secundària de la Sel-
va i el Maresme, un concurs que 
convoca l’Associació Les Ecopro-
postes de Ràdio Marina.

Aquesta ha estat la segona ve-
gada que s’han lliurat els premis 
als Jardins de Santa Clotilde, la 
primera, ara ja fa uns quants anys. 
Un any més el jurat ha estat for-
mat per Martí Boada, Francesc 
Mauri i Joan Pedrola, un jurat que 
ha format part de totes les edici-
ons del concurs. 

En la categoria de treballs de 
Batxillerat, el primer premi ha 
estat per a Anna Pelegrí i Pineda, 
de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, 
pel treball “Disseny d’un pulmó 
verd a l’Institut Montsoriu”. L’es-
tudi planteja el disseny d’un pul-
mó verd en base als beneficis de 
les plantes en la salut, creant-lo al 
mateix institut on estudia. 

Anna Pelegrí ha explicat com 
li va sorgir la idea de fer aquest 
treball: “L’estudi em va sorgir par-
lant amb una professora, perquè 
buscava un treball de tema més 
científic i relacionat amb l’Institut, 
i amb tot el tema de plantes ens va 
sorgir la idea de crear un pulmó 
verd per a l’Institut”.

La guanyadora va rebre el trofeu 
de primera classificada, un Ipad, i el 
centre on estudia, un taló amb 300 
€ per a la compra de material.

El segon premi l’ha guanyat 
Pablo Gómez de l’Escola Vedru-
na de Malgrat de Mar pel treball 
“Reintroducció de la tortuga me-
diterrània”. El treball planteja com 

a objectiu principal descobrir si la 
tortuga mediterrània és un animal 
que pot sobreviure favorablement 
en el parc natural del Montne-
gre-Corredor, tenint en compte 
les necessitats de l’espècie: alimen-
tació, reproducció, activitat hu-
mana i depredadors, entre d’altres.

El seu treball tractava de la pos-
sibilitat d’introduir la tortuga de la 
mediterrània al Montnegre-Corre-
dor. La seva reintroducció, segons 
l’autor del treball, presenta mol-
tes dificultats: Primer l’espoliació, 
l’activitat de l’home; com també 
la venda d’aquesta espècie com a 
animal de companyia, que ha cau-
sat que entre els anys 50-70 hagi 
desaparegut quasi totalment a la 
majoria de boscos catalans. També 
la depredació per la quantitat de 

senglars i la zona com a tal, perquè 
l’extensió és molt reduïda”.

També s’han concedit dos 
accèssits en la categoria de bat-
xillerat. Un per a un treball so-
bre les poblacions de phytolacca 
americana: abundància, extensió 
i evolució en el municipi d’Ar-
búcies, de l’alumna Anna Canals 
Moré; i l’estudi comparatiu de la 
capacitat biodegradadora de di-
ferents soques bacterianes davant 
la presència d’alcans en el medi 
aquàtic, de Catherine Iglesias, de 
l’Institut Ramon Turró i Darder 
de Malgrat de Mar.

El primer premi a treballs de 
grup fets per alumnes d’ESO ha 
estat per als alumnes de segon 
d’ESO de l’Institut Lluís Com-
panys de Tordera. Es tracta d’un 
projecte per construir caixes re-
fugi per a ratpenats per combatre 
la processionària. Anys enrere, el 
mateix institut ja havia constru-
ït caixes niu per a la mallerenga 
blava. En aquell moment, l’Ajun-
tament de Tordera es va posar en 
contacte amb l’Institut per treba-

llar la problemàtica de la plaga de 
l’oruga processionària. 

Els alumnes de l’Institut Lluís 
Companys han explicat com va 
sorgir la idea: “Vam pensar en una 
necessitat que hi havia, que era la 
d’exterminar la plaga de la proces-
sionària. Abans es feia amb insec-
ticida, i amb aquest projecte hem 
trobat una manera més eficient i 
natural de fer-ho”.

A part del trofeu commemo-
ratiu, els alumnes tenen un viatge 
al CosmoCaixa de Barcelona, en-
trades i autocar, i el centre edu-
catiu, 300 € per a la compra de 
material escolar. 

També hi va haver un accèssit 
per a un treball d’ESO de l’Insti-
tut Tossa de Mar, sobre la riera. 
Al llarg de tot el curs 2018-2019, 
alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut 

de Tossa, que pertanyen a un grup 
d’atenció a la diversitat, han apa-
drinat un tram de la riera del mu-
nicipi. En el mateix tram de riera, 
s’han organitzat sortides trimes-
trals per als alumnes de primer 
d’ESO. Els autors del treball són 
Ibra Sankareh, Sankung Sanyang, 
Essa Sanneh i Bangaly Gómez. 

MENCIÓ ESPECIAL 

Els alumnes de Primària de 
l’Escola Mossèn Joan Batlle de 
Blanes van presentar un treball 
sobre la contaminació al veïnat de 
Ca la Guidó-Mas Caloret.

El jurat el va valorar molt po-
sitivament i va decidir atorgar al 
centre una menció especial per-
què les bases no preveuen la parti-
cipació dels alumnes de Primària. 
Una situació que es modificarà 
l’any vinent, coincidint amb el 25è 
aniversari del concurs Ecopropos-
tes, en què s’obriran les portes als 
alumnes més joves, és a dir, els de 
Primària, en la categoria de tre-
balls de grup. 

Cal destacar la tasca que fa 
l’escola Mossèn Joan Batlle des de 
fa quatre anys relacionada amb la 
innovació i les ciències naturals. 
Han format part durant 3 anys del 
programa Tàndem amb el Cen-
tre d’Estudis Avançats de Blanes 
i ara fa pocs dies van rebre el se-
gon premi d’ensenyament del Cer-
cle d’Economia i l’Obra Social la 
Caixa. El projecte està encapçalat 
per la directora del centre Marga 
Calderón i la implicació de tota la 
comunitat educativa. 

L’Ecopropostes compta amb 
el suport de CaixaBank. Van 
presidir l’acte de lliurament de 
premis els alcaldes de Lloret, 
Jaume Dulsat; de Blanes, Ma-
rio Ros; d'Arbúcies, Pere Garri-
ga; les alcaldesses de Malgrat de 
Mar, Carme Ponsa; de Tossa de 
Mar, Gisela Saladich,  el regidor 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Tordera, Àngel Pous, i el regidor 
de Mediambient de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, Jordi Orobitg. yy

Guanyadors del concurs Ecopropostes 2019
L’Institut Lluís Companys de Tordera i l’Escola Vedruna i l’INS Ramon Turró de Malgrat, entre els guanyadors

«El treball guanyador de 
la categoria de batxillerat 

consistia en la creació d’un 
pulmó verd a Arbúcies»

«El concurs obrirà portes 
l’any vinent als alumnes 

de Primària en treballs de 
grup»

«En la categoria d’ESO, 
el treball guanyador 

plantejava la creació de 
caixes niu de ratpenats 

per combatre la 
processionària a Tordera»
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CATALUNYA

El divulgador científic Eduard 
Punset va morir als 82 anys des-
prés d'una llarga malaltia. Ho va 
anunciar la seva família a través de 
Twitter, on va compartir un vídeo 
d'imatges recollides per l'equip del 
seu programa de TVE Redes. 

Nascut a Barcelona, Punset era 
llicenciat en Dret per la Universi-
tat Complutense de Madrid i tenia 
un màster en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat de Lon-
dres. Punset va tenir al llarg de la 
seva vida una estreta relació amb 
Pineda de Mar.

Va ser director econòmic de 
l'edició per a Amèrica Llatina del 
setmanari The Economist i econo-
mista del Fons Monetari Interna-
cional als Estats Units i a Haití. 

Va ser conseller d'Economia de 
la Generalitat entre 1978 i 1980, 
i ministre de Relacions per a les 
Comunitats Europees entre 1980 
i 1981.

Punset va ser diputat al Par-
lament, al Congrés i al Parlament 
Europeu. Va militar en diferents 
partits, com ara el Partit Comu-
nista, la UCD i el Centre Demo-

cràtic i Social d'Adolfo Suárez. 
També va formar-ne un, Foro, que 
es va presentar a les europees l'any 
1994 però no va aconseguir cap 
eurodiputat. El Govern li va donar 
la Creu de Sant Jordi l'any 2011. 
Va publicar una vintena de llibres 
sobre anàlisi econòmica, reflexió 
social i divulgació científica. Era 
Doctor Honoris Causa per la Uni-
versitat de les Illes Balears. yy

Mor als 82 anys el divulgador 
científic Eduard Punset 

Punset va rebre la Creu de Sant Jordi el 2011. Foto ACN

BREUS ESCOLARS

Cloenda del Ginbooktuber

6a Fira de robòtica

English Day a Palafolls

Acte de cloenda a Santa Susanna. Foto Aj. Santa Susanna

Els alumnes van mostrar els seus projectes. Foto Yoyo

Mascota de l'English Day. Foto Ajuntament de Palafolls

La sala polivalent del Centre 
Cívic de Santa Susanna ha aco-
llit l’acte de cloenda de l’activi-
tat Ginbooktuber, que han dut a 
terme conjuntament els centres 
públics d’educació primària i 
secundària de Malgrat i Santa 

Susanna. A l’acte, que ha obert 
la inspectora d’Ensenyament 
Míriam Tomàs, han assistit 225 
alumnes amb els seus respec-
tius professors i la booktuber 
Marta Botet Borràs. yy

Tordera ha acollit la sisena 
jornada de robòtica i progra-
mació de l’Alt Maresme, on els 
assistents han pogut conèixer 
la metodologia d’aprenentatge 
mitjançant les eines de progra-
mació que utilitzen actualment 
diversos centres educatius de 

Tordera i de la zona. Durant 
la jornada els alumnes han ex-
posat els seus projectes i també 
s’han realitzat tallers que han 
servit per intercanviar infor-
mació sobre els mètodes de 
treball que hi ha en aquest món 
tecnològic.  yy

Palafolls ha canviat de llengua 
durant uns dies. La llengua an-
glesa ha estat la protagonista 
d’un gran nombre d’iniciatives 
educatives programades en el 
marc de English Day, una diada 
dedicada a la promoció i nor-

malització de la llengua anglesa. 
Entre les diferents propostes,  es 
va realitzar una obra teatral to-
talment en anglès, jocs entre tots 
els centres escolars o anar vestits 
amb roba amb frases o motius en 
llengua anglesa. yy

«Punset va morir després 
d'una llarga malaltia»

«El científic va tenir una 
estreta relació amb Pineda 

de Mar»
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97 banderes blaves

La maduixa, protagonista de les Jornades 
Gastronòmiques del Maresme 

Hola, famílies!

CATALUNYA

Les platges catalanes han ob-
tingut 97 banderes blaves, quatre 
menys que l'any anterior. L’As-
sociació d'Educació Ambiental 
i del Consumidor (ADEAC) i la 
Fundació d'Educació Ambien-
tal lliuren les banderes blaves a 
aquelles platges, clubs nàutics i 
ports esportius que superen els 
seus exàmens de condicions higi-
èniques, de seguretat, accés lliu-
re, sostenibilitat, compliment de 
la legislació, atenció a persones 
amb discapacitat i oferta comple-
mentària i educativa, entre altres.

Catalunya és el tercer terri-
tori de l'Estat amb més platges 
guardonades, per darrere de la 
Comunitat Valenciana (135) i 

Galícia (107). A les platges del 
litoral gironí seguiran onejant 
28 banderes blaves, mentre que 
Barcelona és l’únic territori a 
Catalunya que aquest any ha vist 
disminuït la xifra de banderes 
blaves. Concretament, cinc plat-
ges han perdut la seva distinció: 
Kalima, a Caldes d'Estrac; Terra-
mar i Aiguadolç, a Sitges; Les Ga-
vines, a Cubelles, i la del Coco, a 
Badalona. Per contra, s'ha inclòs 
a la llista de guardonades la de la 
Barceloneta, a Barcelona.

Entre les banderes blaves con-
cedides hi ha, al Maresme: les 
platges de Malgrat i la de l’Astille-
ro, de Malgrat de Mar; la de Canet 
de Mar; la de les Barques, de Sant 
Pol de Mar; les dels Pescadors i 

la Riera, de Pineda de Mar; la de 
Garbí, de Calella. També han es-
tat guardonades les platges de la 
Mar Menuda i Gran de Tossa, de 
Tossa de Mar; les de Lloret, Fe-
nals, Sa Boadella, Santa Cristina i 
Cala Canyes, de Lloret de Mar i, 
finalment, les de Blanes, S’Abanell 
i Sant Francesc, de Blanes.

D’altra banda, aquest any 
s'han distingit nou ports espor-
tius de Barcelona: C.N. Arenys 
de Mar, C.N. El Balís (Sant An-
dreu de Llavaneres), Consorci 
Port Mataró, Marina Badalona, 
Port Masnou, Port Olímpic de 
Barcelona, Port Ginesta, P.D. Ai-
guadolç (Sitges) i C.N. Garraf.  
També ha rebut la bandera blava 
el Club de Vela Blanes. yy

MARESME

El Maresme s’ha engalanat de 
vermell per retre homenatge a un 
dels productes que, conjuntament 
amb el pèsol, atorga personalitat 
pròpia a l'horta de la comarca. Són 
les maduixes del Maresme i, ara, 
s’ha celebrat el Temps de maduixes, 
les jornades gastronòmiques que 
apleguen productors, elaboradors 
i restauradors a l'entorn d'aquesta 
fruita de color vermell intens, tex-
tura carnosa, aroma inconfusible i 
autèntic gust de maduixa.

Un dels participants en aquestes 
jornades ha estat l’aula restaurant El 
rebost del Bisbe, de l’Institut Bisbe 

Sivilla de Calella, que va preparar 
uns postres especials amb gelatina 
de coco i mousse de maduixes amb 
maridatge de vins amb DO Alella, 
triats especialment per a l’ocasió.

En aquesta edició han parti-
cipat establiments de dotze mu-
nicipis del Maresme (Sant Cebrià 
de Vallalta, Canet de Mar, Sant 
Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, 
Arenys de Munt, Arenys de Mar, 
Calella, Mataró, Pineda de Mar, 
Premià de Dalt, Santa Susanna 
i Vilassar de Dalt) que han ofert 
menús i elaboracions alimentàries 
amb la maduixa com a ingredient 
principal. Ja sigui dolç o salat, la 

maduixa del Maresme aporta un 
toc especial a la taula.

A més, es van programar fires, 
mostres o mercats. Aquest és un 
projecte impulsat per el Consell 
Comarcal del Maresme i la Diputa-
ció de Barcelona per donar visibili-
tat i suport al sector agroalimentari 
de la comarca i promoure la seva 
participació en mostres, fires i jor-
nades gastronòmiques. Justament, 
la gastronomia maresmenca és un 
dels grans atractius de la comarca, 
per això, el Consorci de Turisme 
Costa de Barcelona Maresme im-
pulsa, al llarg de l'any, diferents jor-
nades gastronòmiques.  yy

MARESME

Catalunya es converteix durant 
el cap de setmana del 7 al 9 de juny 
en territori d’oci per a les famílies, 
amb la participació d’un total de 26 
destinacions i 143 empreses. Du-
rant aquests dies s’han programat 
unes 90 activitats a tot Catalunya 
pensades per gaudir en família 
amb un descompte del 50% i un 2 
x 1 en els allotjaments.

Les destinacions de costa 
participants són: Santa Susan-
na, Blanes, Calella, Calonge-Sant 
Antoni, Cambrils, Castelldefels, 
Castell-Platja d’Aro, El Vendrell, 
Lloret de Mar, Malgrat de Mar, 
Pineda de Mar, Roses, Salou, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Pere Pes-
cador, Torroella de Montgrí-l’Es-

tartit, Vila-seca-La Pineda Platja i 
Vilanova i la Geltrú. 

A LA RECERCA DELS 
PERSONATGES DE LLEGENDA

El tema escollit que relliga el 
gruix d’activitats és el de “Viu una 
experiència de llegenda”, amb l’ob-
jectiu de fer èmfasi en la història i 
la mitologia del territori. S’ha creat 
l’app Llegendes en família, que per-
metrà buscar i caçar, durant el cap 
de setmana, els éssers màgics cre-
ats per a l’ocasió i que s’amagaran 
en platges, places, estanys i boscos 
de les 26 destinacions.

El personatge de llegenda de 
Santa Susanna és la Dona d’Aigua. 
Les dones d’aigua són éssers de la 

mitologia catalana que vivien en 
torrents, gorgs, salts d’aigua, llacs... 
i custodiaven les aigües dels boscos.

A Pineda de Mar s’haurà de 
caçar el jove Pirata Dragut, un 
temible corsari que es dedicava 
a abordar vaixells per tota la cos-
ta del Mediterrani. Ja fa molt de 
temps, a Malgrat de Mar, que corre 
la llegenda que existeix un ratpenat 
gegant que viu a les mines de fer-
ro de Can Palomeres i que visita el 
poble durant la nit. Per últim, a Ca-
lella, els visitants podran conèixer 
la llengeda de la Llopa, una història 
que es remunta a la primera meitat 
del segle XX. Per consultar tota la 
programació del cap de setmana es 
pot fer a través del web http://esca-
sateva.catalunya.com/. yy

Banderes blaves a la Selva i el Maresme

Elaboració del restaurant El rebost del Bisbe. Foto Joan Maria Arenaza

Els visitants es podran descarregar l'app Llegendes en família. Foto Aj. Sta. Susanna
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«La segona edició de 
l’Ultra Clean Marathon ha 

doblat els participants, 
que han arribat als 4.000»

«L’acció ha passat per 
diversos indrets de la 
Selva i el Maresme»

DIRECTORI DE SERVEIS

Recullen tres tones de residus
CATALUNYA

En el decurs d ’una setmana 
més de 4.000 persones han par-
ticipat d’aquest repte esportiu i 
mediambiental de l’Ultra Clean 
Marathon. Els ambaixadors Al-
bert Bosch i Nicole Ribera han 
completat els 700 km de l’exigent 
i dur repte esportiu format per set 
etapes de bicicleta, running i ca-
iac. L’acció ha passat per diversos 
indrets de la Selva i el Maresme. 
Va començar i acabar a Barcelo-
na i va recórrer les quatre demar-
cacions catalanes.

La secretària de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat de la Genera-
litat, Marta Subirà, ha remarcat 
al final de l’acció que,  “malgrat 
ser perfectament conscients de 
la quantitat de residus que hi 
ha arreu del medi natural, veu-
re‘ls tots junts impacta molt i ens 
dóna ales per seguir treballant 
també en la prevenció”. 

La segona edició de l‘Ultra 
Clean Marathon ha permès do-
blar el nombre de participants 
al llarg de la setmana assolint 
els 4.000, cosa que demostra la 
creixent conscienciació de cura 
i respecte del medi ambient i la 
major implicació de la ciutada-

nia. Cal destacar també l’àmplia 
participació d’alumnes d’escoles i 
instituts arreu del territori, tant 
pel que fa al volum d’infants i 
joves que han participat a les ac-
cions de neteja organitzades als 
seus municipis com en la forta 
implicació en les diverses activi-
tats educatives prèvies que han 
realitzat als centres educatius. 

Per primera vegada l’UCM 
ha arribat al mar on s’hi han 
disputat les dues últimes etapes. 

D’aquestes dues s‘ha de remarcar 
també la gran implicació de les 
entitats que treballen al mar que 
han col·laborat molt activament 
en les neteges del litoral i en la 
logística de les etapes, fent palès 
que el mar és un dels grans actius 
del nostre país i un important 
ecosistema que cal preservar.

En total, els participants 
d‘aquest repte esportiu i medi-
ambiental van acumular 2.877 
kg de residus, 1.711 kg dels quals 

es van recollir en una intensiva 
feina de neteja tant en superfícies 
com sota l’aigua als espigons del 
litoral barceloní.

Al tancament de l’etapa, que 
va unir Mataró amb Barcelona, 
es va lliurar el premi al residu 
més curiós (raspall de dents), al 
més habitual (burilles) i al més 
perillós (xeringues).

L’Ultra Clean Marathon 
d’enguany ha estat circular, per 

donar visibilitat a la importància 
de tancar el cercle pel que fa a la 
recollida i reducció de residus, 
donar importància a l’economia 
circular i conscienciar que hem 
de ser responsables dels residus 
al llarg de tot el cicle de vida in-
terpel·lant les persones produc-
tes i consumidores.

L’Ultra Clean Marathon ha 
passat per les diferents demar-
cacions de Catalunya i combina 
paisatges de muntanya, interior 
i costa. Cada etapa s’ha organit-
zat amb el suport d’escoles, ad-
ministracions locals i empreses, 
així com d’entitats ambientals 
que treballen al territori.

L’Ultra Clean Marathon ha 
estat organitzada conjuntament 
per la Xarxa de Custòdia del Ter-
ritori i la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental, l‘Agència de Residus 
de Catalunya i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Ha 
estat possible gràcies al suport 
de patrocinadors com Urbaser, 
l’Obra Social “La Caixa”, Veritas, 
Driving Events i Driving Logis-
tics i també gràcies als patroci-
nadors d’etapes que en aques-
ta darrera han sigut Comexi, el 
centre comercial Diagonal Mar, 
PEUSA i FIATC assegurances. yy

El recorregut pel Maresme es va fer per mar. Foto Ultra Clean
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PALAFOLLS

El cicle musical palafollenc 
Minimal, nascut l’any passat, ha 
tancat la seva segona edició amb 
l’actuació d’UNA, al Local Soci-
al de Sant Genís de Palafolls. Es 
tracta d’un grup format per la 
cantant Ana Rossi, acompanyada 
d’un quartet de corda, que inter-
preten un gènere híbrid entre el 
folklore i el classicisme. 

La proposta se centra en oferir 
concerts en llocs que no acostu-
men a ser escenari de propostes 
musicals, plantejant actuacions 
de petit format, amb una assistèn-

cia que ronda la cinquantena de 
persones per concert, tot i que fi-
nalment es va haver d’augmentar 
el nombre de localitats per donar 
cabuda a la demanda.

El primer concert va anar a càr-
rer de Clàudia Cabero, guanyadora 
del Premi Sons de la Mediterrània 
2018, qui amb el seu looper va 
aconseguir sorprendre als espec-
tadors. La segona actuació va ser 
del duet Ubuntú format per San-
dra Sangiao i l’acordionista Mattia 
Schirosa, membres de la Barcelona 
Gipsy Balkan Orquestra. yy

CALELLA

La 8a temporada lírica ha 
obert la temporada amb La viuda 
alegre a la Zala Mozart. Aquesta 
opereta traduïda al castellà i amb 
tocs de Sarsuela ha congregat 
fins a 20 solistes dalt de l’escenari 
calellenc.  El director artístic de 
l’obra i del Cor i Orquestra Har-
monia, Albert Deprius, a més a 
més de dirigir, ha estat el prota-
gonista masculí de l’espectacle. 

La temporada continuarà 
amb Madame Butterfly, una de 
les òperes més cèlebres del reper-
tori operístic, en format simfò-
nic, que es representarà els dies 5 
(21.30 h) i 7 de juliol (19 h) a la 
Sala Mozart. 

Com a part del cicle Nits 
d’Estiu a Calella, aquest any es 
vol dur a terme la 9a Simfonia de 
Beethoven. Degut a la grandiosi-
tat i dificultat tècnica d’aquesta 
obra, es planteja com un con-
cert participatiu, que reuneixi 
cantaires d’arreu. Se celebrarà el 
dia 26 de juliol, a les 22 h al parc 
Dalmau de Calella. 

Amb motiu de la Festa Major 
de la Minerva, es farà un concert 
el dia 22 de setembre a les 18 h a 
l’Envelat, centrat en el repertori 
sardanístic i la cançó catalana, 
de títol Som i Serem! Finalment, 
es programarà una nova edició 
del tradicional Concert de Val-
sos i Polques, a ritme de vals, que 
se celebrarà el dia 28 de desem-
bre a les 21 h a la Sala Mozart per 
tancar l’any. yy

El Minimal abaixa 
el teló

La viuda alegre a Calella

L'actuació es va fer al local social de Sant Genís de Palafolls. Foto Yoyo

Un dels moments de La viuda alegre. Foto Joan Maria Arenaza

«El tenor calellenc 
Albert Deprius va 

dirigir i protagonitzar 
l’espectacle»

«La temporada continuarà 
amb Madame Butterfly 
que es representarà al 

juliol»

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

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

SOCIETAT

Festa de Sant Isidre

Aplec de Sant Jaume

Aplec de Sant Ponç

Imatge dels balls tradicionals. Foto Yoyo

Missa i benedicció de les roses. Foto Yoyo

Les sardanes van anar a càrrec de la Cobla Premià. Foto Yoyo

Santa Susanna va celebrar la fes-
tivitat de Sant Isidre amb la tra-
dicional revetlla i diada. Durant 
la revetlla va tenir lloc el sopar 
popular i ball a càrrec del grup 
Aires del Montseny. La diada es 
va celebrar amb la missa en ho-

nor al sant, actuació dels gegants 
de Santa Susanna, balls tradici-
onals a càrrec de Ballem, dinar 
de germanor, jocs per a petits i 
grans, sardanes i rifa de regals 
amb Amics de la Sardana. yy

Pineda ha celebrat el 60è Aplec 
de Sant Jaume, una celebració 
molt tradicional, organitzada 
per l’Associació Cultural Mare 
Nostrum, amb les associacions 
de veïns de les Creus, Poble-
nou i del Carme. Els actes van 

començar amb la missa, un es-
morzar i ballada de sardanes 
amb la Cobla Premià. Enguany 
es va realitzar un homenatge a 
les persones que durant aquests 
60 anys han fet possible la cele-
bració de l’Aplec. yy

Com cada any, la Comissió de 
Festes i la Parròquia de Torde-
ra ha organitzat l’Aplec de Sant 
Ponç, a l’entorn de l’ermita torde-
renca. La celebració va comen-
çar amb la tradicional benedic-
ció de roses i l’ofici solemne amb 
l’acompanyament de la Coral 

de la Parròquia de Sant Esteve. 
Després es va realitzar l’arrossa-
da popular preparada amb prop 
de 200 quilos d’arròs. La jornada 
es va tancar a l’esplanada de Sant 
Ponç amb sardanes a càrrec de la 
cobla orquestra Costa Brava. yy

CALELLA

L’Hospital Comarcal Sant Jau-
me de Calella ha posat en funcio-
nament una nova sala d’ecografies 
dotada amb un equip d’alta gam-
ma que permetrà fer tot tipus d’ex-
ploracions radiològiques. Aquesta 
incorporació, juntament amb al-
tres millores dutes a terme al Ser-
vei de Radiologia del centre, ha de 
permetre incrementar el nombre 
d’exploracions anuals i reduir a 
mig termini les llistes d’espera per 
aquest tipus de proves en un 50% 
aproximadament. Es calcula que 
es faran un 19,4% més d’ecografies 
anuals, i es passarà de les 18.000 
actuals a les 21.500.

Aquest nou aparell se suma 
als que ja té el servei de Radiolo-
gia de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (CSMS) als 
respectius hospitals (tres a Calella 
i un al Comarcal de la Selva, a Bla-
nes). Calella disposa d’un nombre 

superior d’ecògrafs ja que donat 
que atén un volum més elevat de 
pacients respecte Blanes i aquesta 
nova incorporació també permet 
oferir un servei de més qualitat als 
usuaris de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva.

En els últims cinc anys s’ha fet 
una inversió molt important per 
renovar tots els equips d’ecogra-
fies que hi ha als hospitals de la 
Corporació amb l’objectiu de dis-
posar d’uns aparells d’alta gamma 
més resolutius. La bona qualitat 
d’imatge i l’increment de presta-
cions permeten millorar la capa-
citat diagnòstica i evitar d’aques-
ta manera que el pacient hagi de 
fer altres proves complementari-
es per conèixer el seu diagnòstic.

ALTRES MILLORES 

A més de comprar un nou 
ecògraf, el pla d’actuacions dut 
a terme en els últims sis mesos 
també ha permès realitzar altres 
millores al Servei de Radiologia 
de l’Hospital Sant Jaume de Ca-
lella. Totes aquestes intervenci-
ons han de servir per reordenar i 

dimensionar de manera més ade-
quada el servei d’ecografies que 
s’ofereix al centre.

D’una banda, s’ha millorat l’ac-
cessibilitat i la funcionalitat d’una 
altra sala d’ecografies ja existent. 
En aquest cas, s’ha col·locat un 
lavabo dins de l’habitació per mi-
llorar l’atenció que es dona al ma-
lalt, sobretot, en aquells pacients 
que se’ls requereixen ecografies 
urològiques i han d’anar al bany 
durant o després de l’exploració. I 
d’altra banda, s’ha dotat el Servei 
de Radiologia d’un nou magatzem 
i d’un nou despatx pels coordina-
dors d’infermeria i d’admissions. 
S’ha millorat la sala d’informes del 
personal mèdic i s’ha col·locat una 
porta d’accés automatitzada que 
permet reordenar el circuit d’ac-
cés als acompanyants i millorar la 
seguretat dels treballadors. yy

Nova sala d’ecografies

Nova sala d'ecografies a l'Hospital de Calella. Foto CSMS

«Aquest nou aparell se 
suma als tres que ja té el 

servei de Radiologia de la 
Corporació»

«El pla d’actuacions ha 
permès realitzar altres 

millores al Servei de 
Radiologia de l’Hospital 
Sant Jaume de Calella»
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BREUS

Fira Olé PLF

“Feria de Abril”

Festa de la gent gran

Una de les actuacions de la Fira Olé. Foto Yoyo

La celebració va comptar amb una gran assistència. Foto Joan M. Arenaza

Actuació del grup DLujo. Foto Yoyo

Palafolls ha acollit la segona 
edició de la fira dedicada a la 
música flamenca i la cultura 
andalusa. La celebració es va 
realitzar a la plaça de Poppi. La 
Fira va comptar amb actuaci-
ons i música en directe d’artis-

tes de la zona, com ara la Casa 
d’Andalucía de Blanes, el ballet 
de Sebas Rider o l’actuació de 
D’Rumbaos i Carmen Cotano. 
El final de festa va comptar amb 
un concert i el sorteig d’un vestit 
de flamenca. yy

Santa Susanna es va conver-
tir en Andalusia durant una 
tarda, amb la celebració de la 
“Feria de Abril”. La jornada va 
començar amb les actuacions 
de DLujo i Embrujo. A més a 
més de la música, la gastrono-

mia també hi va jugar un paper 
fonamental, ja que es van po-
der tastar tapes típiques d’An-
dalusia. La festa va acabar amb 
les actuacions de José García, 
Abel Orea i Javi Pérez. yy

S’ha celebrat de nou a l’Església de 
Calella la Festa de la Gent Gran 
organitzada per Càritas amb la 
col·laboració dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament i d’altres entitats. 

Després de la missa, els assistents 
van poder gaudir d’un concert a la 
plaça de l’Església i d’un pica-pi-
ca. El bon temps va permetre gau-
dir de tota la jornada. yy

CALELLA

La primavera s’ha celebrat a 
Calella amb els espais florals Mo-
ments de Flors, un esdeveniment 
que va començar com una aposta 
complementària a l’històric Con-
curs i Exposició de Roses de Ca-
talunya i que ha arribat a la sisena 
edició amb un augment significa-
tiu dels espais exhibidors.

 El 2014, Moments de Flors 
va obrir les portes de 8 espais per 
primer cop a Calella. Gràcies a les 
20.000 visites dels espais, l’any 2015 
es van ampliar fins a 14 els llocs que 
es podien visitar. Enguany, s’ha in-
crementat fins a 19, i s'han supertat 
les 36.000 visites. yy

CALELLA

Oncolliga Calella ha celebrat 
una de les cites més solidàries de 
l’any: la marxa solidària contra 
el càncer. Amb dos recorreguts, 
de 8 i 12 quilòmetres, la prova 
ha comptat amb més d’un miler 
de participants, que ha suposat 
poder recaptar uns 8.000 euros. 

L’entitat destina tots els be-
neficis a finançar les activitats i 
els programes de suport i acom-
panyament als malalts de càncer 
i als seus familiars. Aquest any 
han celebrat el desè aniversari, 
amb una samarreta commemo-
rativa i el sorteig d’una cinquan-
tena de regals cedits per establi-
ments calellencs. yy

CALELLA

Calella ha celebrat una nova 
edició de l’Aplec Pairal de Cata-
lunya, i ho ha fet amb novetats. 
Una d’elles ha estat l’augment de 
cobles participants, que han ar-
ribat fins a sis, ja que aquest any 
s’hi ha sumat la Principal de Llo-
bregat i la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona.

A més a més, aquest any 
l’Aplec ha comptat amb la presèn-
cia d’entitats culturals de la ciu-
tat, com ara els representants del 
pubillatge, els Udols de Foc i els 
Maduixots. Els Gegants de Cale-
lla van presidir l’entrada al recin-
te. El bon temps va acompanyar 
els dos dies. yy

Calella celebra Moments de 
Flors

Marxa contra el càncer

Aplec Pairal de Catalunya

Una de les decoracions florals de Moments de Flors. Foto Joan Maria Arenaza

Parc Dalmau, diumenge. Foto J.M. Arenaza

Samarreta commemorativa dels 10 anys. Foto J.M.Arenaza
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TORDERA

L’Ajuntament de Tordera, jun-
tament amb l’Associació de Comer-
ciants de Tordera Centre, han orga-
nitzat la primera Fira de productes 
de proximitat i Km 0, per potenciar 
el consum de productes de la zona. 
Aquesta nova actuació de dinamit-
zació comercial s’emmarca dins del 
programa Benvinguts a Pagès.

A la fira han participat parades 
de productors d’horta, verdura i 
fruita fresca de proximitat, parades 
d’alimentació elaborada així com 
d’artesans que treballen amb pro-
ductes naturals. A més a més, es va 
instal·lar una zona de degustació, 
tallers, i tasts guiats. yy

MARESME

Vacances en Pau és un pro-
grama de sensibilització política i 
social que fa possible que, durant 
dos mesos, nens i nenes sahrauís 
d’entre 10 i 12 anys surtin dels 
campaments de població refugia-
da de Tindourf (Algèria) i siguin 
acollits per famílies catalanes du-
rant l’etapa estival. 

L’Associació Solidària Mal-
grat amb el Sàhara busca famílies 
per poder acollir els infants. Per 
a més informació sobre l’acolli-
da contactar amb Josep 666 568 
222 o Natatxa 667 618 364 o bé 
al correu electrónic: asms@mal-
gratambelsahara.cat. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha celebrat el 
primer cap de setmana de juny el 
Love Market, un mercat a la Ma-
sia de Can Ratés, amb expositors 
de moda i complements, gastro-
nomia a càrrec de diferents food 
trucks, i tot amenitzat amb Dj’s i 
música en viu.

A partir d’ara, el primer cap 
de setmana de cada mes el Love 
Market obrirà les seves portes. 
L’entrada té un preu de 2 € per 
persona i dia, excepte per menors 
de 10 anys, majors de 65 i perso-
nes amb discapacitat. yy

Primera fira KM 0

Vacances en Pau busca 
famílies

Love Market

Nova fira a Tordera. Foto Yoyo

La fira es va fer a Can Ratés. Foto Yoyo

Arribada dels nens a l'aeroport l'any 2018. Foto ASMS
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Nova oficina de control

La nova oficina regularà l'ús dels pisos turístics. Foto CCMaresme

BREUS

La Fira del món geganter

Wifi a les platges

Bertraques 80

La fira se celebrarà dins del marc del Mercat del Ram 2020

La festa es va haver d'ajornar un cop pel mal temps. Foto Yoyo

El servei està instal·lat a diferents punts de la platja. Foto Aj. Malgrat

La Fira del món geganter repre-
senta, juntament amb la Ciutat 
Gegantera i la Trobada nacio-
nal de capgrossos, el gruix d’ac-
tivitats que es duen a terme des 
de l’Agrupació de Colles Ge-
ganteres de Catalunya. Tordera 

s’ha proclamat recentment com 
a seu de la Fira del món gegan-
ter 2020. Aquesta fira es durà a 
terme els dies 3, 4 i 5 d'abril de 
2020 al parc Prudenci Bertrana 
coincidint amb la ja tradicional 
Fira Mercat del Ram. yy

Les platges de Malgrat ja dispo-
sen de wifi gratuït d’alta qualitat 
i velocitat, amb connexió a set 
punts diferents de les platges, en-
tre la plaça Xesco Boix i les pis-
tes de petanca a l'avinguda dels 
Pins a l'altura del carrer Ramon 
Llull. L’Ajuntament aposta per 
un servei de connectivitat d'in-

ternet wifi gratuïta dins el pro-
jecte europeu Wifi4EU. Aquest 
servei permet que els ciutadans 
i ciutadanes, així com les perso-
nes que visitin el poble, puguin 
gaudir de connexió a internet 
d'alta velocitat en qualsevol dels 
seus dispositius mòbils. yy

El parc Prudenci Bertrana de 
Tordera ha acollit la primera 
festa Bertraques 80, una inici-
ativa impulsada pel CEEB Tor-
dera, l’Athletic Club Tordera 
Parc i el Fòrum pel Teatre i la 
Cultura. La proposta tenia com 
a principal objectiu organitzar 
una oferta d’oci diferent per als 
torderencs i torderenques. A 

causa de la pluja prevista per la 
data inicial de celebració, la fes-
ta es va haver d’ajornar. La nit 
va començar des de darrere de 
la plaça de l’Església amb una 
tabalada a càrrec de la Colla de 
Diables. Després, el parc Pru-
denci Bertrana va ser l’escenari 
d’una selecció musical dels 80 a 
càrrec de DJ UFO. yy

MARESME

El Consell Comarcal de la Sel-
va està muntant una oficina de 
control dels pisos turístics que, 
en una primera fase, vol ajudar 
els ajuntaments a fer aflorar tota 
l'oferta turística il·legal que hi ha a 
la comarca i posar ordre en aques-
ta activitat econòmica.

A banda d'això, també es pre-
veu impulsar una ordenança tipus 
que fixi la limitació d'aquesta acti-
vitat a cada municipi. L'objectiu és 
que les trenta poblacions del Ma-
resme adoptin la mateixa estratè-
gia per tal de no generar un efecte 
dominó que faci que el problema 
es vagi traslladant d'un municipi a 
un altre. yy

PINEDA DE MAR

La diputada i regidora d’ERC 
Mònica Palacín estava acusada 
de coaccionar hotels a Pineda 
de Mar que allotjaven policies 
nacionals l’1-O. El tribunal ar-
gumenta que Palacín només va 
estar present en una reunió amb 
un responsable d'un hotel perquè 
es va trobar a les portes de l'es-
tabliment amb el primer i segon 
tinents d'alcaldia i el cap de la 
Policia Local, que anaven a parlar 
amb el director per demanar-li 
que tanqués l’establiment. Ella es 
va afegir a la trobada, però no va 
intervenir. Així, el tribunal apun-
ta que no s'adverteix cap fet per 
part de Palacín amb caràcter de-
lictiu. Ho ha decidit el TSJC per-
qué Palacín és aforada. yy

El TSJC arxiva la causa contra 
Mònica Palacín

Policies nacionals abandonant un hotel a Pineda de Mar. Foto ACN
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Exposició Antològica de Salvador Castellà

Nursing Now, campanya per apoderar la 
infermeria

CALELLA

L’Ajuntament Vell de Calella 
acull fins el 23 de juny una expo-
sició antològica de l’obra de l’ar-
tista de Canet de Mar Salvador 
Castellà (1960 – 2015).

De caràcter extravertit, alegre 
i autodidacte, Castellà no era un 
artista que et deixés indiferent. Si 
bé és cert que no es va endinsar 
en el món de les exposicions o de 
l’art des de ben jovenet, els seus 
inicis artístics van començar des 
de ben petit a l’escola, impreg-
nant de dibuixos els espais buits 
i els racons dels llibres, mentre 
que a casa experimentava amb 

una caixa de pintura a l’oli que li 
havien regalat els seus pares. Tot 
plegat, va despertar en ell una afi-
ció i un interès que amb el pas del 
temps va anar convertint-se en 
una professió.

Tot i ser un recurrent amant 
de l’oli i de l’aquarel·la, el seu 
afany continu per aprendre i la 
seva creativitat el van portar a 
perfeccionar-ne unes i a experi-
mentar altres tècniques artísti-
ques com l’acrílic o el gravat, tre-
ballant-les incansablement fins a 
fer-les seves convertint-se amb el 
pas del temps en un artista mul-
tidisciplinari. 

De pinzellada curta i traç viru-
lent, va evolucionar amb el pas del 
temps cap una pinzellada solta de 
traç ràpid però ferm, acurat i pre-
cís. Des de composicions de temà-
tica marítima o rural, qualsevol 
tema era una excusa per no deixar 
de crear. La bellesa d’un moment 
de calma marítima abans d’una 
tempesta o la quotidianitat d’un 
dia qualsevol de mercat eren cap-
tades a través de la llum i el color. 

La mostra es pot visitar de ma-
nera gratuïta de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 h, de dimarts a dis-
sabte de 18 a 21.30 h, i diumenges 
i festius d’11 a 14 h. yy

MARESME / SELVA

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (CSMS) s’ha 
unit oficialment a la campanya 
mundial Nursing Now (La infer-
meria ara), impulsada pel Consell 
Internacional d'Infermeres (CIE) i 
l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS), que busca enfortir el pa-
per de la infermeria en els siste-
mes sanitaris de tot el món.

 
Des de la Direcció d’Infer-

meria de la Corporació s’han 
marcat quatre línies de treball per 
alinear-se amb els objectius que 
marca aquesta campanya mundi-
al. En primer lloc, donar visibilitat 
al rol de la infermeria des de tots 
els àmbits assistencials i apoderar 
els professionals per aconseguir 

el reconeixement de la professió. 
En segon lloc, designar inferme-
res referents i gestores de casos en 
l’atenció primària i hospitalària 
per donar resposta a les necessi-
tats dels pacients i familiars des 
d’una visió més global. També 
fomentar la formació i finalment 
treballar en la difusió de les bones 
pràctiques entre la ciutadania per-
què la població conegui on i com 
actua la infermeria. En aquest cas, 
el programes Salut i Escola o els 
tallers d’higiene de mans a les au-
les, en serien dos clars exemples.

  
La campanya Nursing Now 

vol aconseguir que governs, pro-
fessionals sanitaris i usuaris dels 
serveis valorin més les inferme-
res i infermers i apostin pel seu 

lideratge per millorar la qualitat 
dels ciutadans i la millora de la 
salut de la població. Cal tenir pre-
sent que a la infermeria hi ha els 
professionals més propers a la co-
munitat i desenvolupen un paper 
molt important, tant en la pro-
moció de la salut com en la pre-
venció, el tractament i les cures. 
Val a dir que representen gairebé 
la meitat del total de treballadors 
sanitaris a tot el món.

La iniciativa, que va néixer 
el gener del 2018, s’allargarà fins 
al 2020, any en què se celebra el 
bicentenari del naixement de Flo-
rence Nightingale, considerada la 
precursora de la infermeria pro-
fessional moderna. yy

PASSATEMPS

Una de les obres de l'exposició. Foto Joan Maria Arenaza

Presentació de la campanya. Foto Joan Maria Arenaza
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El Calella Film Festival s’expandeix 

Santa Susanna rebrà més de 500.000 € dels FEDER 

CALELLA

El Calella Film Festival arriba-
rà a la seva quarta edició en plena 
fase d’expansió i aquest mes de 
juny portarà el cinema a dues sa-
les emblemàtiques del Maresme: 
el Foment Mataroní i el Centre 
Parroquial d’Arenys de Mar. El 
certamen se celebrarà des del 21 
al 29 de juny, quan està prevista la 
Cerimònia de Cloenda.

El Consorci Turístic del Ma-
resme ha apostat per potenciar 
aquest Festival i una de les nove-
tats de l’edició d’enguany és que 
a Mataró i Arenys de Mar es po-
dran veure diverses pel·lícules de 
les dues seccions del Calella Film 
Festival, tant de la secció “Low 
Budget Films”, com de la secció 
dels “Creative Rosebud Awards”. 

A més de Mataró i Arenys de Mar, 
a Barcelona també es faran passis 
de pel·lícules del Calella Film Fes-
tival, com a demostració de l’am-
bició del certamen, que vol portar 
la seva aposta al màxim de públic 
possible. Aquest acord amb els 
Cinemes Girona de Barcelona. fa 
que el festival esdevingui un cer-
tamen de cinema de referència a 
la Costa de Barcelona-Maresme. 

La secció “Low Budget” in-
clou pel·lícules rodades a tot 
el món amb un pressupost de 
menys de 500.000 euros. La sec-
ció “Creative Rosebud Awards” 
està destinada a produccions de 
més pressupost, on competiran 
totes aquelles produccions que al 
llarg de l’any hagin destacat per la 
seva creativitat i originalitat.

Per aquesta edició 2019 del 
Calella Film Festival, hi haurà un 
gran nivell en el jurat de les sec-
cions competitives. Hi seran pre-
sents grans professionals com ara 
Itziar Castro, Gisela Krenn, Santi 
Millán, Patricia Font, Jordi Fra-
des o Sergi Pompermayer. L’any 
passat, moltes cares conegudes 
del cinema van passar també 
per Calella, com els actors Sergi 
López, Octavi Pujades, Juli Fà-
bregas, Bárbara Goenaga, Mireia 
Aixalà, Cristina Brondo, també 
les directores de càsting Juana 
Martínez i Cristina Campos i 
els directors Jaume Balagueró o 
Agustí Villaronga.

La programació del festival es 
pot consultar a la seva web www.
calellafilmfestival.com. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna rebrà dels Fons 
Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER) un total de 
550.000 € per a projectes relaci-
onats amb la formació reglada en 
matèria de turisme, lleure i medi 
natural; i per condicionar camins 
i rutes de muntanya, torres de 
guaita, entre altres.

Ara bé, la inversió més im-
portant, de més de 276.000 €, 
servirà per rehabilitar la masia de 
Can Ratés perquè aixoplugui es-
tudis de graus superior i mitjà de 

Formació Professional especialit-
zada. En concret, acollirà el Grau 
Superior de Guia, Informació i 
Assistència Turístiques; el Grau 
Mitjà d’Activitats Eqüestres; i el 
Grau Mitjà de Guia en el Medi 

Natural i de Temps de Lleure. 
També serà la seu de l’Escola de 
Música.

La implantació d’aquests 
graus de Formació Professional 
donaran a Santa Susanna un nou 

impuls en l’àmbit de l’ensenya-
ment especialitzat en activitats 
que tenen a veure amb el lleure, la 
natura i les indústries turístiques.

Els fons FEDER es gestionen 

a través de la Direcció General 
d’Administració Local de la Ge-
neralitat i han estat impulsats pel 
Consell Comarcal del Maresme a 
través del Consorci de Promoció 
Turística Costa Barcelona-Ma-
resme. A la comarca li han cor-
respost un total de 1.193.915,88 
€ de cofinançament FEDER, i la 
meitat d’aquests fons han estat 
per a Santa Susanna.

La masia de Can Ratés és un 
bé cultural d’interès local (BCIL); 
és a dir, és un element catalogat i 
protegit. Això significa que qual-
sevol obra de condicionament, 
habilitació o rehabilitació que 
s’hi faci ha de respectar els ele-
ments patrimonials que hi ha. 
Aquest criteri va ser el que es va 
seguir quan es va rehabilitar la 
Torre. Els treballs aniran a càrrec 
d'una empresa especialitzada. yy

Cartell del Calella Film Festival

Masia de Can Ratés. Foto Aj. Santa Susanna

«La inversió servirà per 
rehabilitar la masia de 

Can Ratés perquè aculli 
nous estudis de formació 

professional»
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Sortida de la prova infantil. Foto Joan Maria Arenaza

El club calellenc venia de ser campió de lliga. Foto Joan Maria Arenaza

CF Calella 3 - CD Blanes 0. Foto Joan Maria Arenaza

La primera prova va ser la de natació. Foto Joan Maria Arenaza

Nova edició de l’Ironman Barcelona 70.3

La UEH Calella, 
sense ascens

Campions!

CALELLA

Calella ha celebrat una nova 
edició de l’Ironman Barcelona 
70.3, per sisè any consecutiu. En-
guany 2.900 triatletes arribats de 
tot el món van prendre la sortida. 
Tot i la previsió de molt mal temps, 
la prova finalment va transcórrer 
amb total normalitat. 

Amb 1.900 metres de natació 
per les aigües del mar Mediter-
rani com a primer plat, els atletes 
van tenir al sector ciclista un exi-
gent repte: un traçat muntanyós 
pel Montseny de 90 quilòmetres i 
1.200 metres de desnivell positiu 
que els van portar de nou a Calella, 
on els van esperar 21 quilòmetres 
finals de carrera a peu.

El belga Bart Aernouts, tercer 
l’any passat, va aconseguir la vic-
tòria amb un temps de 4 hores 5 
minuts i 7 segons. En la categoria 
femenina, la britànica Fanella Lan-
gridge, segona l’any passat, es va 

imposar a la resta de participants 
amb un temps de 4 hores 37 mi-
nuts i 42 segons.

La variada representació d’at-
letes quant a nacionalitats és una 
de les senyes característiques de 
l’Ironman. Pel que fa a la parti-
cipació local, cal destacar que el 
TRICBM calellenc, amb 29 parti-
cipants, va ser l’equip amb més tri-
atletes. Daniel Blanchart, del club 
calellenc, va ser el primer local en 
arribar a la meta amb un temps de 

4 hores 37 minuts i 37 segons. 

A més a més de la prova prin-
cipal, es va realitzar una extensa 
exposició oberta durant tot l’es-
deveniment, així com la prova 
Ironkids i la festa de benvinguda 
a tots els atletes. 

TRAGÈDIA A LA PROVA DE 
NATACIÓ

Un dels atletes va morir a 
causa d’una parada cardiorespi-

ratòria. El participant va requerir 
d’atenció mèdica mentre comple-
tava el tram de natació. Malau-
radament, els serveis mèdics no 
van poder fer res per salvar-li la 
vida. L’organització va confirmar 
la notícia i va traslladar el condol 
a la família de l’atleta a través d’un 
comunicat al seu canal de Face-
book: “Amb gran tristesa con-
firmem la mort d’un participant 
a l’IRONMAN 70.3 Barcelona. 
L’atleta ha requerit atenció mèdi-
ca durant el tram de natació de la 

prova d’avui i ha estat traslladat 
a un hospital proper on ha estat 
atès. Fem arribar el nostre condol 
a tota la família i amics de l’atleta, 
a qui continuarem recolzant. Es-
tem treballant amb les autoritats 
locals per recopilar tots els detalls 
sobre com ha ocorregut aquest 
incident i continuarem fent tot el 
possible per promocionar un am-
bient segur a tots els participants. 
Per respecte a la privacitat de la 
família, de moment no farem més 
comentaris”. yy

CALELLA

El club d’Handbol calellenc 
després d’acabar campions a la 
lliga regular, tenien un nou ob-
jectiu, el de pujar a Primera Na-
cional d’Handbol. El pavelló del 
parc Dalmau es va omplir de gom 
a gom per presenciar aquesta cita 
històrica. 

L’handbol Calella va acabar la 
fase d’ascens celebrada a la ciutat 
empatats a punts amb el Guadala-
jara i el Huesca. La diferència de 
gols va deixar els calellencs fora 
de les places d’ascens. Van aca-
bar pujant de categoria els man-

xecs com a primers de grup i els 
aragonesos com a millors segons 
de tots els grups. La mala notícia 
dels partits van ser les lesions del 
porter calellenc Rafa Romero i 
d’Aleix Martínez.

VÍCTOR TEJADA, CAMPIÓ

El porter de la UEH Calella, 
Víctor Tejada, s’ha proclamat 
campió d’Europa amb la selec-
ció catalana al guanyar a Sèrbia 
a la final. Tejada ha estat clau a la 
victòria de la selecció en aturar 
dos penals a la tanda de desem-
pat de la final. yy

CALELLA

El CF Calella torna a la Ter-
cera Catalana després de quedar 
campió del seu grup de Quarta.

El conjunt calellenc ha fet 
una gran temporada jugant un 
total de 30 partits i aconseguint 
25 victòries, 3 empats i només 
dues derrotes. Els gols a favor 
han estat 116. Només n’ha encai-
xat 29, és a dir, no ha arribat a un 
per partit. El nombre de punts 
sumats ha estat de 78. L’únic ri-
val ha estat el Tiana que ha que-
dat a quatre punts. La Juventus, 

tercera, només n’ha sumat 59, és 
a dir, 19 punts menys. 

Com a premi al campionat, el 
conjunt calellenc juga la Copa Ca-
talunya Amateur amb campions 
de Segona, Tercera i Quarta Cata-
lana. A la tercera ronda ha supe-
rat al CD Blanes (3-0), campió del 
grup 16 de la Tercera Catalana. 

El vicepresident del club, Da-
vid Garcia, ha destacat l’esforç 
de molta gent per recuperar el 
CF Calella, “és un treball lent 
però ens vam quedar fins i tot 

sense primer equip”. De l’actual 
temporada ha remarcat que “els 
jugadors han gaudit jugant i això 
és molt important en una cate-
goria com la Quarta Catalana”. 
Per la propera parla de “lluitar, 
competir cada partit i consoli-
dar-se a la categoria”.

El fins ara tècnic, i futur 
coordinador de l’entitat Fede 
Saracho, ha qualificat el títol i 
l’ascens “d’espectacular” i ha re-
marcat que “es tracta d’un equip 
i d’un grup d’amics”. yy

«Els guanyadors de 
la prova van ser Bart 

Aernouts i Fanella 
Langridge»
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XXII edició del Memorial Josep Barceló 
TORDERA

El Camp Municipal d'Esports 
de Tordera ha acollit la vint-i-dose-
na edició del Memorial Josep Bar-
celó. El Club Futbol Tordera és l'en-
carregat d'organitzar aquesta cita 
futbolística base que és reconeguda 
a nivell local, comarcal i nacional. 
Amb un format totalment conso-
lidat que aplega milers de visitants 
durant la duració del torneig.

Un total de 52 equips de 26 
clubs, repartits a les categories nas-
cuts al 2007, 2008 i 2009 han par-
ticipat de l'esdeveniment. Aquest 
any han pres part en la competi-
ció equips base del FC Barcelona, 
RCD Espanyol, València, Rayo 

Vallecano, el Girona, Vila-Real, el 
Vilassar de Dalt, Aquahotel FC, 
Fundación Marcet, FC, Vilablareix, 
CE Vila Olímpica, Les Franqueses, 
Gimnàstic Manresa, PB Barcino, 
Fundació UE Tona, CF Atlètic Gi-
ronella, EF Arbucienca, UE Olot, 
CE Riudarenes, UE Castelldefels, 
UE Porqueres, Unificación Llefià 
CF, UD Fragada i el CF Tordera. A 
més els clubs de CSC Ghiroda (Ro-
mania) i el UJS Toulouse (França) 
han estat les principals novetats in-
ternacionals entre els participants.  

Els equips d'aquests clubs s’han 
dividit en tres categories: equips 
Aleví A (nascuts l'any 2007), 
equips Aleví B (de l’any 2008) i els 

Benjamí A (de l’any 2009). El tor-
neig s’ha jugat en diverses rondes: 
fase de grups, quarts, semifinals i 
finals (3), una per categoria.

Com cada any, hi ha hagut ceri-
mònia inaugural, acte de cloenda i 
record a Josep Barceló. Al llarg dels 
dos dies de torneig, s’han organit-
zat diverses activitats paral·leles 
com el servei de piscina gratuït per 
a participants i acompanyants a la 
piscina municipal de Tordera.

Els guanyadors del torneig han 
estat el FC Barcelona Masia en les 
categories 2009 i 2008 i el Giro-
na FC en la de l'any 2007, els més 
grans del Memorial. yy

MALGRAT DE MAR

El CD Malgrat i el Campdevà-
nol estan jugant la promoció d’as-
cens a Segona Catalana després de 
quedar segons en els seus grups de 
Tercera de la demarcació de Girona.

El segon entrenador del CD 
Malgrat, Xavier Tello, recorda que 
són un equip molt jove amb una 
mitjana de 22 anys i el que han de 
fer els jugadors “és gaudir d’aques-
ta oportunitat. És un premi a la 
temporada que hem fet.”

El camí fins arribar aquí, però, 
no ha estat gens fàcil. El CD Mal-
grat i el CD Blanes es van destacar 
només començar la lliga, però la 
clara derrota del Malgrat a Bla-

nes els va condicionar uns quants 
partits en què van perdre. A les 
darreres jornades del campionat 
fins a quatre equips optaven a la 
segona posició: Tordera, Malgrat, 
Palafrugell i Ca la Guidó. A la 
penúltima jornada el Malgrat va 
guanyar 4-2 al Palafrugell després 
d’anar perdent per 0-2. El Tordera 
va empatar a Cassà i tot quedava 
pendent de la darrera jornada on 
hi havia dos partits clau: Aro-Mal-
grat (1-3) i Ca la Guidó-Tordera 
(1-5). El Malgrat i el Tordera te-
nien els mateixos punts i el Ca la 
Guidó, estava a només dos punts, 
per tant tots tres tenien opcions, 
però el CD Malgrat gaudia del gol 
average favorable, per tant amb 
una victòria en tenia prou.

INCIDENTS

El partit jugat al camp de l’Aro 
es va aturar al minut 66, quan un 
jugador local va agredir l’àrbitre 
amb 1 a 3 al marcador.

El Comitè de Competició va 
donar el partit per acabat, i el 
Malgrat va quedar oficialment 
segon.

A l’anada de la promoció 
d’ascens jugada el dia 1 de juny: 
Campdevànol 0 – CD Malgrat 0

La tornada es jugarà el diu-
menge dia 9 a les sis de la tarda a 
Malgrat de Mar. 

El campió del grup 16 de la 
Tercera Catalana ha estat el CD 
Blanes, que ha pujat directament.

El tercer classificat, el CF Tor-
dera, ha acabat amb els mateixos 
punts que el Malgrat. yy

Montseny • Costa Brava (MCB)

Promoció d’ascens a Segona Catalana
Mapa amb els recorreguts previstos.

Celebració al vestidor després del Malgrat 4-Palafrugell 2. Foto Yoyo

El Memorial va reunir 56 equips. Foto Yoyo

SELVA / MARESME / 
VALLÈS ORIENTAL

La MCB és una marxa i pe-
dalada de resistència, no compe-
titiva i solidària, en benefici de 
l’Hospital Sant Joan de Déu i el 

seu projecte #ParaLosValientes 
que té com a objectiu la creació 
del SJD Pediatric Cancer Center 
Barcelona, el centre oncològic 
infantil més gran d’Europa. La 
MCB ens portarà des de Sant 

Marçal fins a Blanes, unint el Parc 
Natural del Montseny i la Costa 
Brava. Es farà el proper dia 29 de 
juny.

Recorregut

- Sortida: 8h a Sant Marçal del 
Montseny.

- Arribada: Blanes (Passeig Ma-
rítim).

- Recorregut: Sempre seguint la 
ruta de la «Tourdera».

- Marxa a peu: vessant de la Tor-
dera / BTT: vessant Riera d’Ar-
bucies.

- Talls de pas: St. Esteve de Pa-
lautordera 6 hores / St. Celoni 
11 hores / Hostalric 17 hores / 
Blanes 20 hores.

Distància i desnivell

- Ruta Riera d’Arbucies BTT: 
64,61 km. Desnivell + 715 m.

- Desnivell negatiu: 1.812 m.

- Ruta Tordera a peu: 74,44 km. 
Desnivell + 527 m.

- Desnivell negatiu: 1.626 m.

Informació de la prova

- montsenycostabrava@gmail.
com o https://www.mont-
senycostabrava.com/

Pediatric Cancer Center

La construcció de l’SJD Pedi-
atric Cancer Center Barcelona, 
un centre pioner a Europa i dels 
més grans del món, ja està en 
marxa gràcies al valor de mol-
tes persones. Ara necessiten do-
nar-li vida amb:

TRACTAMENTS I 
ALLOTJAMENT

Curar i cuidar els valents 
d’aquí i de tot el món és l’objectiu 
principal.Per això finançaran els 

tractaments dels nens amb càncer 
de països menys afavorits i allotja-
ran als valents que vinguin de fora 
de Barcelona, perquè tinguin una 
llar amb les seves famílies durant 
els mesos de tractament.

INVESTIGACIÓ

Necessiten investigació per 
curar millor i amb menys seqüe-
les els càncers que tenen cura i per 
crear nous tractaments per als que 
encara no en tenen.

PROGRAMES QUE FACILITIN 
LA VIVÈNCIA DE LA 
MALALTIA

Els valents han de seguir es-
sent nens; per això aportaran acti-
vitats de distracció, suport psico-
lògic i equipaments que facilitin 
el seu dia a dia, per humanitzar el 
centre i ajudar a reduir l’ansietat 
dels valents i les seves famílies. yy
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LLORET DE MAR

DIES 7 I 8
ACTES DE COMMEMORACIÓ 
700 ANYS PARRÒQUIA SANTA 
MARIA

DEL 7 AL 9 
LLEGENDES EN FAMÍLIA

DIA 7
FESTA “BLANES CANTA AL 
MAR”. Passeig de la Mestrança. 
de 9.30 a 12 h.

DIES 8 I 9
TASTABLANES 

DIA 8
VISITA GUIADA “EL REBOST 
DE MARIMURTRA”.
A les 10 i a les 10.30 h i dia 9 a 
les 10.30 i a les 12 h.

DIA 9
DIA DE LA MARE.Banda Co-
bla Col·legi Santa Maria Cercavila 
carrers del centre. A les 11 h.

DIA 15
AUDICIÓ ALUMNES CANT. Ban-

da i Cobla Col·legi Santa Maria 
Plaça Espanya. A les 11.30 h

FESTIVAL DE JOTAS EN VERA-
NO. Teatre de Blanes. a les 19 h.

DESFILADA DE MODELS BLA-
NESMODA. ABBC.
C/ Raval entre rambla Joaquim 
Ruyra i plaça Verge Maria. A les 
20 h.

DIA 16
BALL (EN)CANTAT
Esbart Joaquim Ruyra / Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h.

DEL 21 AL 23 I DEL 28 AL 30
FIRA D’ARTESANIA.
Passeig Pau Casals

DIA 22
MOSTRA GASTRONÒMICA I 
FESTA DE LA DIVERSITAT. Plaça 
Biblioteca Comarcal. A les 11 h.

GENT DE MAR
Comèdia del món de la pesca. Te-
atre de Blanes. A les 19 h.

DIA 23
CATIFES DE FLORS NATURALS 
Església Santa Maria i carrers del 
centre. Tot el dia.

I FIRA DEL DISC DE LA PLAN-
TERA 2019.
Avinguda Catalunya-La Plantera. 
De 9 a 18 h.

DIA 24
17A EDICIÓ CONTES DE SANT 
JOAN
Jardí Botànic Marimurtra. A les 
19 h.

DEL 25 AL 28
JORNADES GASTRONÒMIQUES 
PARTICIPATIVES DEL MAR A LA 
CUINA (NENS + 6 ANYS). Llotja de 
Blanes. de 9 a 13 h.

DIA 28
LICEU A LA FRESCA “TOSCA”.
Plaça Dies Feiners. A les 22 h.

DIA 29
DESFILADA DE VESTITS DE 
PAPER. Plaça Espanya. A les 16 h.

III CICLE DANSA AL CARRER. 
BALLADA FOLK.
Banc músics. A les 22 h.

SOPAR SOLIDARI DAPAONG 
TOGO.
C/ Francesc Macià. De 19 a 24 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
CONFERÈNCIA EXPLICATIVA 
DE L’ÒPERA TOSCA DE GIACO-
MO PUCCINI A CÀRREC DE 
POL AVINYÓ.
Sortida al Liceu el dia 17. A les 20 
h a la Sala Roberto Bolaño.

DE L’11 AL 20
EXPOSICIÓ EURONET 50/50.
Al primer pis.

DEL 14 AL 28
EXPOSICIÓ: QUI EMBRUTA EL 
MAR? I CADA GOTA COMPTE.
Al vestíbul.

DIA 14
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

I, tanmateix, va ser una nena de 
Cornèlia Abril. A les 19 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

CONTES DE POOOOR amb La 
Minúscula. A les 21.30 h a la Sala 
Infantil.

DIA 17
XERRADA REIKI I CHI KUNG 
PER AL BENESTAR HOLÍSTIC 
amb Gabriel Gallard de l’Associa-
ció Sanat Kumara. A les 19 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIA 20
XERRADA TALLER: LABORATO-
RI DE NUTRICIÓ: El nen que no 
menja i el que menja massa amb 
Isolda Vila, Nutricionista sensori-
al. a les 15.15 h a la Sala Rober-
to Bolaño.

DIA 27
DONACIÓ DE SANG.
De 16 a 20 h i dia 28 de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h a la planta baixa.

BLANES

DE L’1 AL 28
EXPOSICIÓ AR(C)TUAL
Sala d’exposicions de la Casa de 
la Cultura.

DE L’1 AL 30
EXPOSICIÓ EL TREBALL DE LES 
DONES A LLORET.
Arxiu Municipal- C/Josep Lluhí, 
24 10-14 h. 

DIA 6
CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
Església Parroquial de Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €.

DIES 7 I 8
AULA MUNICIPAL DE TEATRE
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA 7
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES
Cementiri. 21.30 h. Gratuït.

DIA 8
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,50 € (15, 22 i 29).

SORTIDA GUIADA SNORKEL. 
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €. (15, 22, 29).

MARXA NÒRDICA CAMÍ DE 
RONDA SUD
Museu del Mar. 10-12 h. Preu: 5 €

FIRA ALIMENTÀRIA
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16  - 20.30 h

TALLER D’HAVANERES

Capella dels Sants Metges.
17.30-19.30 h. (15, 22, 29)

VISITA GUIADA NOCTURNA
Can Font. 21h. Preu: 5/2,50€ (ca-
talà). Inscripcions Museu del 
Mar. (15, 22 i 29).

DIES 8 I 9
HOLA FAMÍLIES
Plaça de la Vila. 10  - 20 h.

DIA 9
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça de la Riera -Revolution. 9-14 h.

IV VERMUT-JAZZ
Terrassa del Teatre. 12 h.

DEL 9 AL 11
VI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA CANCÓ LÍNIES DEL DESTÍ” 
Plaça de la Vila. 20- 22 h.

DIA 13
CONCERT DE GUITARRA ESPA-
NYOLA. Església Parroquial Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €

NITS DE PIANO AMICS DE LA 
MÚSICA.
Concert el so de la llum. Teatre 
Municipal. 21 h.

DIA 14
VISITA GUIADA CEMENTIRI
HERÈNCIA DE LES AMÈRIQUES
Cementiri. 21 h. Inscripcions: 
Museu del Mar. 

VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

DEL 14 AL 16
IX FIRA DELS AMERICANOS
Plaça de la Vila- Passeig Jacint 
Verdaguer. 10  - 23.30 h 

VISITA GUIADA MEMÒRIES DEL 
PASSAT.
Can Font. 21 h. Preu: 5 / 2,50 €. 
Ins. Museu de Mar.

SARDANES COBLA LA BISBAL 
JOVE.
Plaça de l’Església. 22 h.

DIA 16
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (cast) 12 h 
(cat). Preu: 5 € / 2,50 €.

VISITA GUIADA MEMÒRIES DEL 
PASSAT.
Can Font. 21h. Preu: 5 / 2,50 €. 
Ins. Museu de Mar.

FESTIVAL DE BALLET ESCOLA 
ALIRA.
Teatre de Lloret. 18 h.

DIES 17 I 18
FESTIVAL BUEN VIAJE.
Plaça de la Vila. 19  - 22.30 h.

DIA 20
CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
 Església St. Romà. 21 h.
Preu: 10 €.

NITS DE PIANO. Teatre Munici-
pal-sala Assaig. 21 h.

FESTIVAL FIESTALÒNIA. Plaça 
de la Vila. 21 h.

FESTIVAL BUEN VIAJE
DE MÚSICA-DANSA.
Plaça de la Vila. 19 h.

DIA 21
CONFERÈNCIA
ELS TERCIARIS A LLORET 
per Joan Domènech.
Club Marina Casinet, 20 h.

DIA 22
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

CONCERT GRUP NORUEG
Skrova Skole-Og Ungdomskorps. 
Roca d’en Maig. 16 h.

SARDANES COBLA FLAMA DE 
FARNERS.
Plaça de la Vila. 22 h.

CATIFES PROCESSÓ DE CORPUS 
CHRISTI.
Parròquia Sant Romà. 17- 20.45h 
(processó)

DIA 23
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ.
Plaça de la Vila. 

DIA 24
FESTIVAL CAMPAMENTS 
TODES. Roca d’en Maig. 20 h.

DIA 25
CONCERT GRUP NORUEG
Skrova Skole-Og Ungdomskorps. 
Desfilada al passeig. Plaça de la 
Vila. 18 h.

DIA 26
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’En Maig. 19 h.

FESTIVAL FIESTALÒNIA
Plaça de la Vila. 21 h.

DEL 26 AL 28
FESTIVAL FOLKLÒRIC
INTERNACIONAL
Plaça Pere Torrent. 19-21 h.

DIA 27
NITS DE PIANO
Amics de la música, cançons ma-
rineres. Teatre Municipal. 21 h.

CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA.
Església Parroquial Sant Romà. 
21 h. Preu: 10 €.

DIA 28
VISITA GUIADA CEMENTIRI 
D’ÀNIMES.
Cementiri. 21.30 h. Gratuït. Ins-
cripcions Museu del Mar.

ÒPERA A LA FRESCA TOSCA
Pati de la Biblioteca. 22h

FESTA POPULAR BARRI 
PESCADORS.
Revetlla Sant Pere - Cantada 
D´Havaneres - Cremat. Barri dels 
Pescadors. 22 h.

DIA 29
DIADA CASTELLERA
Plaça de la Vila. 19 h.

SARDANES COBLA JOVENÍVO-
LA DE SABADELL.
Plaça de l’Església. 22 h.
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DIA 5
PINEDA DE MAR
CURS DE CREIXEMENT 
PERSONAL. Local Canviem, 
19.30 h.

CLOENDA. Del projecte Lecxit, 
conte dibuixat amb capses de 
cartró. Biblioteca Serra i Moret, 
17.30 h.

CALELLA
CONFERÈNCIA: La castellanitza-
ció del català a partir d’una dot-
zena d’exemples morfosintàctics. 
Casal l’Amistat, 18.30 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

DIA 6
PINEDA DE MAR
TALLER de plantes aromàtiques i 
elaboració d’encens. Centre Cívic 
Poblenou, 17.30 h.

CALELLA
XERRADA: Ajudem a comunicar 
el que no sé expressar amb pa-
raules. Sala de Juntes de l’Hospi-
tal Sant Jaume, 15.15 h.

XERRADA: Aliments refrescants. 
Seu de l’Associació Dones de Ca-
lella, 17.30 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

DIA 7
PINEDA DE MAR
47A ROMERIA. Cercaviles de la 
carreta amb el Sinpecado de la 
Hermandad del Rocío de Catalu-
nya. Sortida del carrer Benavent, 
41, 16 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Asi-
metrías del fuego, Biblioteca Ser-
ra i Moret, 20 h.

CALELLA
TALLER DE DEFENSA PERSO-
NAL. Seu de l’Associació de do-
nes de Calella, 10 h.

CONCERT MARINER: La Miner-
va canta al Mar, a càrrec dels 
nens i nenes de tercer curs de 
l’Escola la Minerva. Passeig Ma-
nuel Puigvert, 10.30 h.

CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL 
PER A CUIDADORS: Qui cuida 
a qui cuida? Seu del Club Social 
l’Encenall. 17 h.

XERRADA: Descobrir el teu perso-
natge a través de les faules. 19 h.

TALLER: Vine a descobrir el tea-
tre. Seu de l’Associació Dones de 
Calella, 19 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL.
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

TORDERA
CURS: Novetats en el registre ho-
rari. Què cal saber? Aula de forma-
ció de Promoció Econòmica, 15 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Gira, gira, molinet. Bibli-
oteca, 18 h.

DIA 8
PINEDA DE MAR
VIU PINEDA. Amb jocs gegants 
de fusta i tallers gratuïts. Plaça Es-
panya, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

EXCURSIÓ: Biblioteca, porta del 
Parc: Vall Riera de Pineda, passe-
jada de descoberta del Parc del 
Montnegre i Corredor. Biblioteca 
Serra i Moret, 10 h.

CATALUNYA HOLA FAMÍLIA:
- Ruta gratuïta amb el trenet. 
Plaça Espanya i Centre Històric, 
d’11 a 14 i de 17 a 19 h.
- Descobreix el cor de la Pineda 
amb en Dragut. Ruta guiada pel 
centre històric. Oficina de Turis-
me, 12 h.
- Tallers familiars i inflables.
Plaça Espanya, d’11 a 14 i de 17 
a 19 h.

TEATRE: La Mostreta. Tot el dia, 
a la Sala Gran del Centre Cultural 
i Recreatiu.

PASSEJAR ÉS VIURE. Al local 
Canviem, 11 a 14 h.

SHOPPING NIGHT. Plaça Espa-
nya, de 17h a 24 h.

SESSIÓ NOCTURNA LIGHTPAIN-
TING. Tècnica fotogràfica que 
consisteix en dibuixar-pintar amb 
la llum. Associació fotogràfica 
Pineda, 21 h.

CONCERT: Las Migas.
Auditori, 22 h.

CALELLA
FESTIVAL DEL PROGRAMA ES-
PORTIU FUTBOLNET.
Camp de Futbol de Mar. 10 h.

FESTIVAL DE PARTINATGE AR-
TÍSTIC de l’APA Alt Maresme. Zona 
esportiva La Muntanyeta, 18 h.

21A EDICIÓ DE L’SCREAMIN 
FESTIVAL
Fàbrica Llobet-Guri, 20 h.

INAUGURACIÓ DEL 39è TOR-
NEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 21 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Akäshia. El viatge 
de la llum, d’El Cau de l’Unicorn. 
Sala Polivalent del Centre Cívic, 
18.30 h.

MALGRAT DE MAR
SHOPPING NIGHT. Amb botiga al 
carrer i espai gastronòmic. 18 h.

PALAFOLLS
TEATRE: La mort, una qüestió de 
vida. Casal de la dona, 19.30 h.

25 ANIVERSARI ESPLAI EL PAS. 
Tot el dia. Xocolatada, tallers, 
cançons, teatre, etc.

DIA 9
PINEDA DE MAR
APLEC DE L’EROLA A HORTSA-
VINYÀ.
- A les 8 h, ruta guiada pel Camí 
de les Costes. 
- A les 10 h, Mercat artesà, actu-
ació de Ràdio Kuartet, sardanes, 
missa, goigs de l’Erola i actuació 
de la Coral d’Hortsavinyà i The 
Sun Cats.

CATALUNYA HOLA FAMÍLIA:
- Ruta gratuïta amb el trenet.
Plaça Espanya i Centre Històric, 
d’11 a 14 i de 17 a 19 h.
- Descobreix el cor de la Pineda 
amb en Dragut. Ruta guiada pel 
centre històric. Oficina de Turis-
me, 12 h.
- Tallers familiars i inflables.
Plaça Espanya, d’11 a 14 i de 17 
a 19 h.

TEATRE: La Mostreta. Tot el dia, a 
la Sala Gran del Centre Cultural i 
Recreatiu.

CINEMA: Bohemian Rhapsody. 
Auditori, 18 h.

CALELLA
CELEBRACIÓ DE LA SETMANA 
DE LA NATURA amb una neteja 
de l’entorn del paratge de les Tor-
retes i el Far. Esplanada del pàr-
quing del Far, 9 h.

NUTRISPORT TRICIRCUIT CALE-
LLA de Triatló i Triatló infantil.
Riera Capaspre, 9 h.

39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

SIDRAL SOLIDARI 2019. Posa el 
filtre lila! Per la igualtat, tria Co-
merç Just! Passeig de Manuel 
Puigvert, 11.30 h.

ARROSSADA POPULAR. 
Passeig Manuel Puigvert, 14 h.

CONCERT DE FINAL DE CURS de 
l’Escola de Música Can Llobet, 
Plaça de l’Ajuntament, 19 h.

PALAFOLLS
CURSA POPULAR DE PALAFOLLS. 
Davant del Palauet, 9.30 h.

FESTIVAL DANSA DEL VENTRE. 
Teatre de Palafolls, 19.30 h.

DIA 10
CALELLA
39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

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

PALAFOLLS
XERRADA: ‘Els adolescents... po-
den ser encantadors!?’ Biblioteca 
de l’INS Font del Ferro. 19 h.

DIA 11
CALELLA
39È TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL COSTA DEL MA-
RESME. Pavelló Municipal d’Es-
ports Parc Dalmau, 9 h.

XERRADA: Deterioració cogniti-
va, detecció i maneig a casa. Aula 
d’Educació Sanitària del CAP Ca-
lella, 16 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: El fill 
de l’italià de Rafel Nadal. Pati de 
la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

TORDERA
CLUB DE LECTURA: L’escriptura 
secreta de Sebastian Barry. Bibli-
oteca, 18.30 h.

DIA 12
CALELLA
CONFERÈNCIA: L’impacte de les 
havaneres a l’Europa romàntica: 
la sensualitat d’un ball, la moder-
nitat d’una cançó.

DIA 13
PINEDA DE MAR
XERRADA: La hipertensió arterial. 
Centre Cívic Problenou, 17.30 h.

CALELLA
MISSA PELS DIFUNTS del carrer 
de Sant Antoni. Església de l’Es-
cola Pia, 8 h.

TARDES DE TERTÚLIA amb el co-
mentari ‘El tramvia groc’. Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça, 18 h.

ACCIÓ PREFORMATIVA ‘Desig 
per(z)ones. Plaça de l’Església, 
18.30 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Entre 
el cel i la terra, de Gerard Quin-
tana, amb la presència de l’autor. 
Pati de la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 19 h.

CÀNTIC DELS GOIGS AL SANT. 
Carrer Sant Antoni, 21 h.

DIA 14
PINEDA DE MAR
STORYTIME: Per a nens i nenes 
de 3 a 10 anys. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

ACTUACIÓ dels Combos de l’Es-
cola Municipal de Música, Cafe-
teria Can Comas, 19 h.

TEATRE: Va de impros. A càrrec 
del grup Teiatrerus. Espai Sindi-
cat, 21 h.

CONCERT. D’alumnes i professors 
de l’Escola Municipal de Música. 
Cafeteria Can Comas, 22 h.

CALELLA
CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL 
PER A CUIDADORS. Qui cuida 
el que cuida? Club Social l’Ence-
nall, 17 h.

MARESME
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ESPECTACLE: Bravo per la Músi-
ca, dels Amics de la Música del 
Casal d’avis de Poble Nou. Sala 
Mozart, 21 h.

FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE 
I SANTA JULITA. Del 14 al 17 de 
juny. Programació a la web www.
calella.cat

TORDERA
SARDANES. Plaça de l’Església, 
cobla Tres Vents, 22 h.

MALGRAT DE MAR
STORY TIME: A present for 
Granny. Biblioteca, 18 h.

PALAFOLLS
CICLE DE CONVERSES. Biblioteca 
Enric Miralles, 20 h.

4DJAZZ. Amb Yara Beilinson, Da-
nilo Pinheiro, Pablo Cruz i Sa-
muel Passos. Teatre de Palafolls, 
20.30 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
NIT DE MONÒLEGS. Plaça de 
l’Urb. Can Feliu de Manola, a par-
tir de les 18 h.

TALLER: Ikebana d’ocells i flors 
amb materials naturals. Local 
Canviem, 19 h.

TEATRE: De tardes; 6 històri-
es amb final feliç, Espai Sindicat, 
19 h.

VII TROBADA DE FERES-25È ANI-
VERSARI DRAC DRAGUT. Al barri 
de Poblenou, de 19 a 22.30 h.

SORTIDA per fotografiar la posta 
de sol i la lluna. Aparcament de 
la Mina, 20 h.

CALELLA
SOPAR DELS VEÏNS del carrer 
amb motiu de la celebració de 
Sant Antoni. 21 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Els Cistells de la 
Caputxeta, de Samfaina de Co-

lor. Sala polivalent del Centre Cí-
vic, 18.30 h.

DIA 16
CALELLA
TIRADA A L’ART. Platja Gran, 8 h. 

VIES BRAVES. Natació guiada per 
Calella. Platja de Garbí, 8.30 h.

PALAFOLLS
TEATRE: Festival de teatre juve-
nil a càrrec de l’alumnat del taller 
de teatre del Casal de la Dona. 
Teatre de Palafolls, matí.

PASSEJADA. Església de Sant 
Genís de Palafolls. 10 h.
 
BALLADA. Al Casal d’avis, 12 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
CLOENDA de l’exposició fotogràfi-
ca. Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

CALELLA
INICI DEL FESTIVAL DE 
FOLKLORE Ciutat de Calella. 
Fins al divendres 28 de juny, hi 
haurà actuacions cada dia a la 
plaça de l’Ajuntament i a la cape-
lla de Sant Quirze i Santa Julita.

DIA 18
MALGRAT DE MAR
XERRADA: Antonio Vivaldi, el 
gran retratista de la natura. Bibli-
oteca, 19.30 h.

DIA 19
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA, amb el llibre 
Relatos d’Edgar Allan Poe. Biblio-
teca Serra i Moret, 17 h.

TROBADA del club de lectura. Es 
comentarà l’obra De sobte tru-
quen a la porta. Etgar Keret. Bi-
blioteca Serra i Moret, 20.30 h.

CALELLA
HORA DEL CONTE Famílies, un 
conte sobre la diversitat familiar. 
Biblioteca Can salvador de la Pla-
ça, 18 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Sons per a nadons: ta-

ller sensorial de massatge sonor. 
Biblioteca, 17.30 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE: Donem-li una vol-
ta al cos. Amb el grup Xiula. Esco-
la Antoni Doltra, 11 h.

XERRADA. A càrrec del Grup 
Ona Lactància. Centre Cívic Po-
blenou, 17 h.

HORA DEL CONTE per a petits 
lectors: La granja no s’adorm. Bi-
blioteca Serra i Moret, 17.30 h.

CALELLA
XERRADA: Hàbits saludables. 
Sala de Juntes de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella, 15.15 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER: Belluga’t i relaxa’t: jocs 
musicals. Biblioteca, 17.30 h.

PALAFOLLS
INAGURURACIÓ DE LA TEM-
PORADA DE PISCINA. 

DIA 21
PINEDA DE MAR
XERRADA-TALLER: Los 4 acuer-
dos. Local Canviem, 20 h.

MOSTRA JOVE DE TALENT 
PINEDENC. Auditori.

JAZZ VERMUT. A la Cafeteria de 
Can Comas, 22 h.

CALELLA
CALELLA FILM FESTIVAL. Sala 
Mozart i a la Platja Gran. Cada 
dia, fins al 29 de juny.

SANTA SUSANNA
FESTIVAL DEL SOLSTICI.
Can Ratés. A partir de les 18 h. 
Espectacles familiars i Hotel 
Cochambre.

TALLER: Vine a descobrir el te-
atre. Associació Dones de Cale-
lla, 19 h.

PALAFOLLS
4DJAZZ AMB WOMBLUES. Tea-
tre de Palafolls, 20.30 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
CONCERT D’ANIVERSARI DE LA 
CORAL PINEDENCA, Escola Sant 
Jordi, 20 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVAL DEL SOLSTICI.
Can Ratés. A partir de les 18 h. 
Espectacles familiars i Pep plaza.

PALAFOLLS
NIT D’ORACLES. Fòrum Palatio-
lo. 18 h.

PORTES OBERTES al Club Patí 
Palafolls. Palauet, 18 h.

ANIVERSARI RÀDIO PALAFOLLS. 

Amb l’actuació de Hotel Cocham-
bre. Plaça de Poppi, 23 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
MISSA ROCIERA. Capella de Les 
Creus, 10 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Plaça 
Mèlies, 19 h.

SANTA SUSANNA
REVETLLA DE SANT JOAN.
Can Ratés. A les 20.30

30A FESTA DE L’ARROSSADA A 
PEQUÍN. Plaça d’Espanya, migdia.

CONCENTRACIÓ de vehicles i 
inici del recorregut pels carrers 
de la ciutat. Rierany dels Frares, 
20.30 h.

REBUDA DE LA FLAMA DEL CA-
NIGÓ. Recollida a Malgrat de 
Mar i encesa del peveter. Passeig 
de Manuel Puigvert, 21.15 h. Des-
prés lectura, encesa de foguera i 
sopar popular.

TORDERA
REVETLLA DE SANT JOAN. Pla-
ça de l’Església, 22 h. Amb arri-
bada de la Flama del Canigó i sar-
danes.

PALAFOLLS
SEVILLANES. Teatre de Palafo-
lls, matí.

DIA 24
PINEDA DE MAR
RECITAL D’ÀRIES, D’ÒPERA I 
CANÇÓ ITALIANA: Sant Joan Lí-
ric. Espai Sant Jordi, 19 h.

CALELLA
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍS-
TIC 2 del CP Calella. Zona espor-
tiva la Muntanyeta, 20 h.

DIA 25
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Biblioteca 
Enric Miralles. 19 h.

DIA 26
CALELLA
INICI DEL CURS DE PREMONI-
TORS/ES d’activitats de lleure in-

fantil i juvenil. Espai Jove, 10 h.

DIA 27
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA. Bibliote-
ca Can Salvador de la Plaça. 18 h.

XERRADA: La maternitat com a 
arquetip. Associació Dones de 
Calella, 18 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
SOPAR FÒRUM. Al Local Canvi-
em, 20 h.

LICEU A LA FRESCA. Plaça Espa-
nya, 22 h.

CALELLA
XERRADA: El col·lectiu LGTBI a 
l’Àfrica. Una altra realitat. Bibli-
oteca Can Salvador de la Plaça, 
18 h.

CONCERT: Delicada. Amb Elena 
Gadel. Dins a la programació del 
NEC’19. Al Far, 22 h.

TORDERA
SARDANES. Plaça de l’Església, 
22 h.

PALAFOLLS
4DJAZZ. Violeta Curry. Teatre de 
Palafolls, 20.30 h.

DIA 29
CALELLA
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL Quim Botey, passió 
per la fotografia. Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament Vell. 19 h.

REVETLLA POPULAR DE CAN 
XENA. Carrer Església, 20 h.

MARXA NOCTURNA. Passeig de 
Manuel Puigvert, 21 h.

DIA 30
CALELLA
ACTUACIÓ DE DANSA INFAN-
TIL I JUVENIL de l’Escola Bi-
lans-Estudi de dansa de Calella. 
Sala Mozart, 18 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Pas-
seig de Manuel Puigvert, 19.30 h.
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PALAFOLLS
Aquest passat mes de maig la 

Pizzeria Basilico de Palafolls ha 
complert 14 anys. Un negoci que 
començava l’any 2005, apostant 
per oferir un producte de quali-
tat artesà i fet al forn de llenya 
al moment.

Gràcies a tot això i al bon ser-
vei s’ha mantingut durant tots 
aquest anys com una de les pizze-
ries de millor qualitat de la co-
marca. Pizzeria Basilico agraeix 
també la fidelitat dels seus clients 
durant tots aquests anys. Els tro-
bareu a avinguda Costa Brava, 
30, Palafolls. 93 765 74 41. yy

TORDERA
Restaurant Can Tarranc ja 

té tot a punt per l’estiu: la natu-
ra que l’envolta, els seus jardins i 
salons, són el marc incomparable 
per celebracions, oferint una cui-
na tradicional catalana amb tocs 
de modernitat.

A partir del dia 15 de juny 
obrirà la seva piscina i el dia 23 
celebrarà la gran Revetlla de Sant 
Joan amb un menú de primer de 
pica pica, segons a escollir, pos-
tres, coca de Sant Joan i ball amb 
Dj. Per a més informació, al web 
www.cantarranc.es o al telèfon 93 
764 20 37. yy

Pizzeria Basilico celebra 14 anys L’estiu a Can Tarranc

Pizzes cuinades al foc de llenya La piscina obrirà el 15 de juny

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

Juny

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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 

LLOBET
COSTA

COSTA
COSTA

BADIA
SEGARRA
SEGARRA
FRANCITORRA
ALBA
VIVAS
MIR
SETO
BADIA
BADIA
SEGARRA
LLOBET

DE TIBURCIO
DE TIBURCIO
DE TIBURCIO
DE TIBURCIO
DE TIBURCIO
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS

COLON
NOE
NOE
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA

COLON
COLON

NOE
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA

                    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 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15 18.00 20.15 22.15

Aeroport del Prat (T2) - 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 16.30 17.30 18.15 20.30 22.30

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

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

Calella 10.05 11.35 12.35 13.38 15.05 16.35 17.38 18.35 19.55 21.58 23.55

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 - 15.12 16.42 - 18.42 20.02 - 00.02

Santa Susanna 10.16 11.46 12.46 - 15.16 16.46 - 18.46 20.06 - 00.06

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 14.02 15.32 17.02 18.02 19.02 20.22 22.22 00.22

Blanes 10.55 12.25 13.25 14.25 15.55 17.25 18.25 19.25 20.45 22.45 00.45

Blanes 3.30 5.00 6.00 6.45 8.00 9.15 9.30 10.00 13.15 14.15 14.30 15.45 17.00 19.00

Malgrat de Mar 3.40 5.10 6.10 6.55 8.10 9.25 9.40 10.15 13.25 14.25 14.45 15.55 17.10 19.10

Santa Susanna 3.50 5.20 - 7.05 8.20 9.35 9.50 10.25 13.35 - 14.55 - 17.20 -

Pineda de Mar 3.54 5.24 - 7.09 8.24 9.39 9.54 10.29 13.39 - 14.59 - 17.24 -

Calella 4.05 5.35 6.40 7.20 8.35 9.50 10.05 10.40 13.50 14.55 15.10 16.25 17.35 19.40

Estació del Nord - - - 8.25 - 10.45 11.00 11.35 - - 16.05 - 18.25 20.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - - - 8.30 - 10.50 11.05 11.40 - - 16.10 - 18.30 20.45

Aeroport del Prat (T2) 5.10 6.40 7.50 9.00 9.40 11.20 11.35 - 14.55 16.05 - 17.35 19.00 21.15

Aeroport del Prat (T1) 5.20 6.50 8.00 9.10 9.50 11.30 11.45 - 15.05 16.15 - 17.45 19.10 21.25
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ENTREVISTA A PERE PUIG GRIS  (CAP DE LA UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA DE LA MAMA DE LA CSMS, PREMI CIUTAT DE CALELLA 2019)

“La Unitat Funcional de Patologia de la Mama va 
atendre prop de dues mil dones l’any passat”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El doctor Pere Puig és el cap de la 
Unitat Funcional de Patologia de la 
Mama de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva. Fa 37 anys que 
treballa com a cirurgià a l’Hospital 
de Calella, i en fa 20 que va crear 
aquesta unitat per cohesionar el di-
agnòstic i tractament de la patolo-
gia de la mama. Puig acaba de rebre 
el Premi Ciutat de Calella, que reco-
neix la seva gran trajectòria profes-
sional. Assegura que aquest guardó 
“és un colofó molt important per a 
la meva carrera”, ja que es jubila el 
proper mes d’octubre.

Quins són els darrers avenços 
en tractaments de càncer de 
mama?
Actualment es realitzen tracta-
ments molt individualitzats i ci-
rurgies conservadores. Tenim en 
compte la determinació del gan-
gli sentinella axil·lar, fem tracta-
ments de quimioteràpia neoad-
juvant i amb anticossos mono-
clonals per reduir les mides dels 
tumors, hormonoteràpia i radio-
teràpia selectiva, que ja no provo-
quen tants danys als pulmons o la 
pell, com passava fa uns anys.

Quantes dones patiran alguna 
malaltia maligna de mama al 
llarg de la seva vida?

Una de cada vuit dones, a Es-
panya. L’índex ha augmentat 
perquè tenim més recursos per 
detectar els casos de forma més 
precoç, però també més mitjans 
per curar-los. També hi ha algun 
home, però pocs.

Com es pot aconseguir un di-
agnòstic precoç?
Una important actuació que fa 
la Salut Pública és el programa 
de detecció precoç del càncer de 
mama, que comença a partir dels 
50 anys. Però cada vegada veiem 
més dones amb càncer a partir 
dels 45 anys, així que seria reco-
manable que la detecció precoç 
comencés abans...però això de-
pèn del sistema sanitari. 

Què es pot fer al respecte?
Que totes les dones es facin la 
primera mamografia als 40 anys, 
com a mínim; i, si tot surt bé, re-
petir-la cada dos o tres anys, fins 
que entrin en el programa. Això 
es pot demanar directament al 
ginecòleg del CAP.

De totes les dones que, per edat, 
crideu per fer la mamografia de 
cribratge, quantes hi van?
El 66%, unes 8.200 dones del 
Maresme i la Selva.

I quantes han de continuar cap a 
la Unitat Funcional de Patologia 
de la Mama?
L’any passat es van visitar a la nos-
tra Unitat un total de 1.962 dones, 
vam practicar 164 intervencions 
quirúrgiques i es van realitzar 85 
procediments de cirurgia plàstica 
i reconstructora a la mama.

Quanta gent treballa a la seva 
Unitat?
Som tres cirurgians, dos ginecò-
legs, tres oncòlegs, tres radiòlegs, 
dos psicòlegs, dues cirurgianes 
plàstiques i el servei de patolo-
gia que analitza les mostres que 
enviem al laboratori. Estem als 
hospitals de Calella i Blanes, i ens 
reunim cada 15 dies en comitè 
per determinar quins tractaments 
apliquem a cada pacient.

Serveix l’autoexploració per tro-
bar un càncer al pit?
L’autoexploració detecta els nò-
duls quan ja són grans, aproxi-
madament d’un centímetre. Però 
no tots els nòduls palpables a 
la mama són tumors malignes: 
menys del 10% tenen unes carac-
terístiques que fan sospitar que 
són malignes. Poden ser quistos, 
cúmuls fibrogranulars, fibrosis de 
la mama, nòduls benignes com 
els fibroadenomes...

No cal espantar-se...
S’ha de valorar si té continuïtat en 
el temps. Moltes vegades els pe-
tits nòduls desapareixen després 
d’un o dos cicles menstruals. Si 
es mantenen, s’ha de consultar a 
l’especialista. Les dones s’han de 
conèixer el seu cos; recomanem 
realitzar autoexploracions mamà-
ries una setmana després d’haver 
tingut la menstruació, quan la 
mama està més tova. En les dones 
que no menstruen, es pot escollir 
un dia concret del mes i fer l’auto 
exploració.

Què més cal tenir en compte?
També es poden detectar lesions 
malignes per les retraccions en 
la pell i els canvis en el color, o 
les secrecions sanguinolentes 
pel mugró. Tenim moltes con-
sultes per mames doloroses, 
però la mastàlgia acostuma a 
ser, en més del 95% dels casos, 
conseqüència d’alteracions hor-
monals; difícilment un tumor 
maligne és dolorós. 

S’estan portant a terme investi-
gacions en laboratoris per fre-
nar la metàstasi del càncer de 
mama. Com està aquesta línia 
de treball?
El doctor Carles Cordón, fill de 
Calella, investiga actualment les 
cèl·lules mare a l’Hospital Mount 
Sinai de Nova York, i penso que 
és un dels camps que aviat ens do-
narà més satisfaccions. Si aconse-
guim eliminar les cèl·lules mare 
tumorals, el càncer entrarà en 
fase de curació.

A l’Hospital de Calella es realit-
zen tots els tractaments per cu-
rar el càncer de mama?
Sí, excepte si hi ha contraindica-
cions cardíaques o pulmonars, si 
s’ha de fer radioteràpia o si per 
l’agressivitat de la malaltia, les 
pacients han d’entrar en estudis 
científics. Llavors, es deriven als 
centres de referència de l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO): l’Hos-
pital Can Ruti, per a les pacients 
del Maresme, o l’Hospital Josep 
Trueta, per a les de la Selva. 

És important l’estat d’ànim de 
la persona en la curació de la 
malaltia?
I tant! Si els millorem l’ansietat 
que provoca la malaltia, afron-
ten molt millor els tractaments. 
Les consultes de psicooncologia 
i els grups de teràpia serveixen 
per resoldre dubtes relacionats 
amb la sexualitat, l’alimentació 
i la imatge personal. Hi ha vo-
luntàries, que ja han superat la 
malaltia, que acompanyen les 
recent diagnosticades. Les paci-
ents gairebé mai ens pregunten 
als metges on poden comprar 
sostenidors després de practi-
car-los una mastectomia, ni on 
trobar una perruca, o com po-
sar-se un mocador al cap. Tam-
bé treballem estretament amb 
l’entitat Oncolliga Calella, on 
les pacients realitzen activitats 
complementàries als tracta-
ments mèdics, com tai-txi, xer-
rades sobre alimentació i tallers 
de maquillatge i perruques.

Com s’ha d’explicar a la famí-
lia quan a algú li diagnosti-
quen un càncer de mama?
Quan fem un diagnòstic de càn-
cer de mama l’impacte emoci-
onal és molt gran. Per això, les 
derivem als psicòlegs que els 
donen les eines per comuni-
car-ho a la família i al seu en-
torn; és millor explicar-ho tot. 
La doctora Sònia Fuentes, una 
de les que va començar a oferir 
el servei psicològic quan es va 
crear la Unitat, va escriure un 
conte molt útil, ¿Qué te ocur-
re..., mamá?, que narra com co-
municar a un nen petit que la 
mare pateix un càncer de mama. 
Es pot descarregar gratuïtament 
per Internet.

Què representa per a vostè re-
bre el Premi Ciutat de Calella?
Rebre aquest premi per a mi ha 
estat una satisfacció increïble! 
M’omple d’orgull que la pobla-
ció de Calella reconegui que, 
després de tants anys treballant 
a l’hospital, jo sigui mereixedor 
d’una distinció com aquesta. yy

Mostra fotogràfica de les pacients. Foto: Arxiu P.Puig Al quiròfan amb el seu equip. Foto: Arxiu P.PuigPuig col·labora estretament amb l‘Oncolliga. Foto: Arxiu P. Puig

El doctor Pere Puig al seu despatx de l’Hospital de Calella. Foto: Almudena Montaño


