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Taula de la Tordera

Desembocadura Tordera gener 2017. Foto David Lozano

Aniversari de la Banda de Palafolls. Foto CarlesFestival Multipolar a Tordera. Foto Carles

La Taula del Delta i la Baixa Tordera es va tornar a reunir a Malgrat de 
Mar després d'un any. La voluntat de la Taula de Treball és convertir-se 
en un ens jurídic, amb capacitat pròpia d'acció per ser una veritable 
força en la lluita per a la recuperació de l'equilibri de la Tordera. Pàg. 3

Espai Marítim

Zona del village a l'Espai Marítim. Foto Joan Maria Arenaza

Ha començat una nova edició de l’Arts d’Estiu que aquest any se celebra amb moltes novetats. Entre 
elles, hi ha el conveni amb l’Ajuntament de Santa Susanna, la beca Arts d’Estiu, i el nou Espai Marítim 
amb zona village ubicat en uns terrenys a la platja entre les poblacions de Pineda de Mar i Santa Susan-
na. La programació ha començat amb la suspensió de 2 concerts: El primer per la pluja, i el segon, per 
problemes amb l’escenari. Més informació a la pàgina 13.

Olimpíades de 
la Gent Gran

Van participar més de 200 persones a les Olimpíades. Foto J.M.Arenaza

Èxit rotund de participació a la 
primera edició de les Olimpíades 
de la Gent Gran celebrades a Ca-
lella. Més de 200 inscrits han par-
ticipat en algunes de les proves 
esportives programades. L’objec-
tiu principal ha estat fomentar la 
pràctica de l’esport en els majors 
de 65 anys. Pàg. 24

Festivals d’estiu
Durant l’estiu, moltes poblacions del Maresme programen ac-
tivitats tot aprofitant l’arribada de les vacances. A Palafolls, la 
Banda de l’Escola Municipal ha celebrat el seu 15è aniversari. 
Santa Susanna ha celebrat una nova edició de la Sonada i ha 
estrenat el cicle de Monòlegs a la Fresca. Pineda ha estat la seu 
de la música amb el Psychobilly Meeting i del cinema amb la 
celebració del Festival Internacional de Curtmetratges. Mal-
grat de Mar ha acollit una nova edició de la Festa d’Estiu i 
el Murmuris. Calella, a més del NEC, s’omple d’exposicions 
i a Tordera s’han organitzat diverses propostes culturals com 
l’Altre Clavé i el Festival Multipolar. Pàgines 6, 8, 12, 13, 21 i 22.

ESPORTS- Pàg. 24

CALENDARIS 2A 
I 3A CATALANA
Els partits de futbol de les ca-
tegories de 2a i 3a catalana 
començaran els dies 7 i 8 de 
setembre. El CD Malgrat serà 
el representant maresmenc a 
la 2a Catalana. I el Calella i el 
Tordera, a 3a.

FESTES - Pàg. 15-18

ARRIBEN LES FESTES MAJORS
Al mes d’agost i setembre se celebren les festes majors de l’Alt Mares-
me. A l’interior trobareu tota la programació.
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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 6 noves rutes turístiques al 
Maresme

Masia de Can Ratés de Santa Susanna. Foto CCMaresme

MARESME

El Consell Comarcal del Ma-
resme ha aconseguit millorar el fi-
nançament dels fons FEDER per al 
projecte "L'herència del Maresme. 
Rutes turístiques pel patrimoni 
cultural de la comarca". El projecte 
és una aposta clara de diversifica-
ció del model turístic de la comar-
ca que continua depenent en excés 
dels atractius de sol i platja. 

En aquesta línia, el projecte 
té tres eixos d'actuació. El primer 
és el disseny i senyalització de sis 
rutes turístiques temàtiques que 
rescaten la història de la comar-
ca: el llegat iberoromà; torres de 
guaita, defenses i fortificacions; 
modernisme; patrimoni indià; 
indústria tèxtil i el camí de Sant 
Jaume. El segon és la difusió, tant 
d'aquestes rutes com de la res-
ta de productes turístics, amb la 
creació d'una plataforma digital. 

I el tercer és el de la intervenció 
en 8 recursos considerats singulars. 
En concret, es preveu la creació 
d'un centre d'interpretació al Mu-

seu Arxiu de Vilassar de Dalt i la 
redacció dels corresponent projec-
te museogràfic; l'activació arqueo-
lògica i turística del Poblat Ibèric 
de la Cadira del Bisbe de Premià de 
Dalt; la rehabilitació de la Torre de 
les Aigües com a centre d'interpre-
tació patrimonial i punt d'informa-
ció turístic de Dosrius; l'adequació 
de l'accessibilitat del clos arqueolò-
gic Torre Llauder de Mataró; l'ex-
posició permanent del Museu Mu-
nicipal i punt d'informació turístic 
de Can Ventura del Vi de Cabrils; 
la rehabilitació de l'edifici històric 
de Vil·la Flora de Canet de Mar; la 

rehabilitació de la Masia de Can 
Ratés de Santa Susanna com a equi-
pament d'ús cultural i turístic i la 
recreació 3D del Castell de Burriac 
de Cabrera de Mar.

El projecte requerirà d'una in-
versió total de 2.630.954 euros més 
IVA. El 50% d'aquest pressupost 
(1.315.427 €) serà finançat per fons 
europeus de desenvolupament re-
gional (FEDER) i el 50% restant 
l'aportaran els 27 municipis ad-
herits, entre ells, Malgrat de Mar, 
Calella, Palafolls, Pineda de Mar, 
Santa Susanna i Tordera. yy

«Una de les actuacions 
serà la rehabilitació de la 
Masia de Can Ratés com a 
equipament d’ús cultural i 

turístic»

«El 50% del pressupost 
l’aporten els 27 municipis 

adherits»

Autopista a Lloret de Mar

Per segona vegada el TSJC ha aturat les obres per construir l’accés 
a Lloret de Mar de l’autopista C-32.

El tribunal ha desestimat les raons de fons de l’oposició al projecte. 

No dona la raó als demandants en els seus arguments però mana 
la suspensió perquè el projecte té un defecte de forma. El projec-
te no s’havia adaptat al recent canvi en la Llei sobre Estudis d’Im-
pacte Ambiental. 

Mentrestant Lloret de Mar pateix la lentitud de l’accés sud i la po-
blació de Blanes suporta la sobrecàrrega de trànsit que provoca 
la sortida de l’autopista a la modesta carretera GI 600, bloquejant 
cada dia el seu sistema viari. Les rotondes blanenques dels Focs i 
la del Mc Donalds resulten una tortura diària. 

S'ha de posar un zero als redactors del projecte que per segona ve-
gada ensopeguen amb la mateixa pedra d'una imperfecció de l’Es-
tudi d’Impacte Ambiental. El preu del seu error és una nova de-
mora en l’execució d'un projecte essencial que defensen tant la 
Generalitat com l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Crida l’atenció que l'Ajuntament de Blanes faci costat al front opo-
sitor. Que també demani estudi d'alternatives sembla interessant 
per millorar la connexió Blanes-Lloret de Mar. Tot i així, sembla 
atrevit oposar-se a l'accés directe de Lloret a l'autopista. yy
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Nova reunió de la Taula de la Tordera

Reunió de la Taula a Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat de Mar

MALGRAT DE MAR

La Taula del Delta i la Baixa 
Tordera es va tornar a reunir a 
l'Arxiu Municipal de Malgrat de 
Mar després d'un any. La volun-
tat de la Taula de Treball és con-
vertir-se en un ens jurídic, amb 
capacitat pròpia d'acció per ser 
una veritable força en la lluita 
per a la recuperació de l'equili-
bri de la Tordera i de defensa del 
territori.

L'objectiu de la taula és recu-
perar els equilibris socials i eco-
lògics del delta de la Tordera i re-
duir la seva vulnerabilitat al canvi 
climàtic mitjançant una planifi-
cació integral i estratègica desen-
volupada de manera transparent 
i participativa. Actualment, és un 
òrgan consultiu i d'assessorament 
als Ajuntaments i representa el 
compromís dels consistoris per 
treballar conjuntament per asso-
lir els objectius de la taula. A la 
reunió es va repassar la tasca feta 
i es va parlar del full de ruta dels 
pròxims mesos. 

A més a més, durant la sessió 
de treball es va comunicar que 
el Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) va 
obtenir un nou projecte finançat 
per la Fundación Biodiversidad, 
el REDAPTA, que entre setembre 
2019 i juny 2020 permetrà treba-
llar amb la Taula per, d'una banda, 
codissenyar mesures de gestió, i 
per altra, fer un seguiment par-
ticipatiu d’accions de restauració 

i crear una xarxa de Taules sem-
blant a la de la Tordera, per a afa-
vorir l’intercanvi d’experiències. 
El projecte es desenvoluparà en 
paral·lel amb la Taula pel riu Ser-
pis a València.

La Taula de Treball va fer un 
taller de participació per treba-
llar conjuntament les expectatives 
dels participants i alhora identifi-
car propostes de temes a tractar i 

sinèrgies. De les prioritats exposa-
des destaquen: desenvolupar ac-
cions concretes; frenar l'expansió 
dels càmpings; millorar la gestió 
de l'aigua a la conca; desenvolu-
par estratègies de comunicació; 
involucrar gent jove a la Taula de 
Treball; reforçar el consell regidor 
i la seva participació a la taula; 
fiscalitzar i comprovar la imple-
mentació de la legislació existent 
i rellevant per als objectius de la 

Taula; que la taula funcioni com 
a incubadora d'iniciatives i pro-
jectes amb incidència local; prio-
ritzar la col·laboració amb el parc 
agrari de La Tordera; actuar sobre 
l'incivisme i millorar la gestió de 
l'espai Xarxa Natura 2000.

La Taula de Treball també va 
decidir qüestions de funcionament 
intern com que es reuniria periòdi-
cament cada tres mesos i de mane-
ra rotativa en els quatre municipis. 
Tanmateix, van acordar que cal 
marcar objectius concrets, propers 
i fomentar que es desenvolupi la 
feina amb un calendari marcat. 

Formen part de la Taula de la 
Tordera els Ajuntaments de Bla-
nes, Malgrat de Mar, Palafolls i 
Tordera, l'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA), la Demarcació a 
Barcelona de Costes de l'Estat es-
panyol, Centre d'Estudis Avançats 
de Blanes (CEAB), Observatori de 
la Tordera, Plataforma Preservem 
el Litoral, L'Arrel i representants i 
propietaris de càmpings i la ciuta-
dania en general. yy

«A la reunió es va repassar 
la tasca feta i es va parlar 

del full de ruta dels 
pròxims mesos»

«Es va decidir que la Taula 
es reuniria periòdicament 

cada tres mesos»
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Un dia a la platja a l'Alt Maresme
LA CRÒNICA - MARC VENTURA

Vivim en una comarca privi-
legiada on podem gaudir diària-
ment de tenir platges al costat de 
casa. Per això, ens hem passejat 
per les diferents zones costaneres 
de Calella, Pineda, Santa Susanna 
i Malgrat de Mar i hem abraçat 
diferents temes relacionats amb 
les platges. Hem parlat amb pro-
fessionals, testimonis i càrrecs 
públics que ens han aclarit què 
podem fer i què hem de tenir en 
compte per passar, sense cap in-
convenient, un dia a la platja.

LA SEGURETAT 

Els municipis costaners des-
tinen una part remarcable del seu 
pressupost a les platges. D’una 
banda, els serveis de salvament i 
socorrisme i, de l’altra, la neteja 
i manteniment dels espais. Quan 
parlem de seguretat, és molt im-
portant saber quina bandera està 
onejant, però realment sabem el 
que significa? Quins perills ens 
podem trobar? Una gran quan-
titat d’usuaris solen associar els 
dos colors oposats: verd quan 
ens podem banyar; vermell quan 
no podem. La majoria de dubtes 
apareixen quan oneja la bandera 
groga de precaució.

El socorrista i personal de res-
cat de la platja de Pineda, Héctor 
Martínez, afirma que “la gent no 
se sol preocupar, no saben per 
quin motiu està posada la ban-
dera i tampoc venen a preguntar. 
La majoria d’incidències venen 
per això”. De fet, l’Imma Olite, 
d’origen navarrès, ens deia que, 
si veu la bandera groga, es banya: 
“Mai he preguntat perquè hi ha 
la groga, i menys amb aquestes 
platges mediterrànies”. Tot i així, 
s’ha d’anar amb precaució, ja que 
les platges del Maresme es carac-
teritzen per tenir moltes onades, 
molta mar de fons i grans bancs de 
sorra. D’altra banda, l’Íngrid, una 
jove barcelonina es pensava que la 
bandera vermella, la posen quan 

hi ha meduses, quan en realitat, en 
cas de meduses es recomana posar 
la bandera groga. 

També hem parlat amb el 
tinent d’alcalde de Serveis de 
Ciutat i Sostenibilitat de Calella, 
Albert Torrent, que un cop l’any 
fan un simulacre de salvament: 
“L’objectiu és provar la muscula-
tura del sistema de salvament. A 
més, també ens serveix per ava-
luar l’empresa i veure el temps de 
resposta que tenim”. El servei de 
socorrisme està sotmès a concurs 
i les despeses del cos de salvament 
és d’uns 100.000 euros anuals.

ZONA PER A GOSSOS
 
Una de les activitats més 

aplaudides pels usuaris que te-
nen gossos de la platja de Pineda 
és la creació d’un perímetre on 
es pugui portar les mascotes. La 
zona, que ja porta tres anys en 
funcionament, es troba davant 
dels càmpings Bellsol i Caballo 
de Mar i compta amb una tanca 
de fusta que delimita l’accés, uns 
cubells de brossa i una dutxa per 
a gossos al costat d’uns bancs. Allà 
mateix, vam parlar amb l’alcalde 
de Pineda de Mar, Xavier Amor: 

“Estem molt sorpresos de la rebu-
da que ha tingut. Aquest projecte 
va començar per una petició i a 
poc a poc hem anat incorporant 
més elements”. Els testimonis amb 
què hem parlat han donat el visti-
plau al projecte, com és el cas de 
la Míriam, que ve de Saragossa 
a estiuejar a Calella i, quan es va 
assabentar que hi havia una plat-
ja per a gossos, no s’ho va pensar 
dos cops: “És el primer cop que ho 
hem vist, perquè allà on hem anat 
mai hem trobat una zona habilita-
da per a gossos, i estem encantats”. 
D’altra banda, l’Antonio afirma 
que “es una gran idea, no només 
perquè els gossos gaudeixen, sinó 
perquè els propietaris fem vincles 
molt forts”. No obstant això, i per 
millorar el servei, la Núria pro-
posa afegir un sistema de bosses 
per recollir els excrements dels 
gossos: “Necessitem que l’Ajunta-
ment posi les bosses perquè, per 
exemple, jo ara les he acabat. Ara 
què faig?”. Però en aquest sentit, la 
divergència d’opinions és notable. 
La Míriam afirma que ella això no 
l’incomoda: “Jo porto les meves 
bosses i crec que cadascú hauria 
de portar les seves. El que ve aquí 
ja sap el que ha de portar”. De fet, 
Amor diu que “hi ha diferents 

opinions respecte si alguns serveis 
s’han de pagar entre tots de ma-
nera universal, utilitzin o no la 
zona per a gossos, o cal que pagui 
qui ho utilitza. Crec que portar la 
bossa és un mínim gest que hem 
de demanar al ciutadà”. Això sí, 
la Míriam afirma que l’inconve-
nient que li posaria és que “no 
hi ha una font perquè els gossos 
puguin beure, i en això sí que s’ha 
d’invertir”. Amor afirma que “s’es-
tà treballant per crear nous espais 
–aquest cop interurbans– perquè 
els animals s’exercitin”.

TURISME FAMILIAR 

Santa Susanna, juntament amb 
Pineda, Malgrat de Mar i Calella, 
són quatre de les dinou poblaci-
ons que han rebut la marca “Destí 
Turisme Familiar” per l’Agència 
Catalana de Turisme. La gerent 
de la Fundació Turística de San-
ta Susanna, Mercè López, afirma 
que el municipi va ser un dels pri-
mers de tot el Maresme en rebre 
aquesta marca: “Avui en dia es diu 
‘Platja en Família’. La majoria dels 

hotels estan enfocats per al turis-
me familiar. El mateix municipi, 
pels seus espais i recursos, ja és 
molt adequat”. Tot i això, s’han de 
complir una sèrie de requisits per 
obtenir la marca. Un d’ells és dis-
posar d’un club infantil a la platja. 
La coordinadora del Parc Infantil 
del Mini Beach Club de Pineda, 
Minerva Valverde, afirma que 
“amb un dia de sol, pot haver-hi 
una mitjana de 50 persones que 
venen i, de manera gratuïta, ens 
encarreguem dels nens per torns 
de 45 minuts”. En apropar-nos 
a la Base Nàutica de Pineda de 
Mar, hi havia un gran nombre 
d’estrangers esperant el seu torn 
i nens corretejant pels volants. El 
coordinador de la Base Nàutica, 
Miguel Cerrón, afirma que “hi ha 
tota mena de turisme: pels matins 
venen els nens del casal, també hi 
ve gent que està de vacances i vol 
aprendre a navegar i, finalment, 
el turisme en família que venen a 
gaudir de noves experiències amb 
els seus fills”. L’índex d’afluència 
estrangera, afirma Cerrón, és al 
voltant del 40%. 

Tornant al municipi susan-
nenc, una de les preocupacions 
és que el turisme familiar només 
pensi en el sol i platja. Una de les 
mesures per fomentar la visita al 
poble, afirma López, es la creació 
d’una ruta patrimoni cultural de 
les torres de guaita: “Vam crear 
un fulletó amb tota la informació 
de les torres, juntament amb un 
mapa. Volem impulsar la visita 
al municipi”. No obstant això, la 
informació que més es demana 
a l’Oficina de Turisme de Santa 
Susanna, segons el treballador 
Rafel Baltrons, és “com arribar a 
Barcelona i quines platges de l’en-
torn es poden visitar”. Tot i així, 
una part de la gent que ve tam-
bé pregunta per les activitats que 
poden fer al poble. A Baltrons, li 
solen preguntar on estan les fonts 
i què són les torres de guaita. “Des 
de l’oficina, intentem fomentar les 
activitats turístiques del poble”. yy

Platja de gossos de Pineda de Mar. Foto J.M.ArenazaPunt de vigilància de la platja de Malgrat. Foto Carles

Simulacre de salvament a la platja de Calella. Foto J.M.Arenaza

Mini Beach Club Santa Susanna. Foto Carles

«La majoria de dubtes 
apareixen amb la bandera 

groga de precaució»

«Pineda fa 3anys que té 
una platja per a gossos»

«Calella, Pineda, Malgrat 
i Santa Susanna tenen la 

marca de Turisme Familiar»
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L’hospital Sant Jaume, centre 
extractor de còrnies

‘Dones: ficcions i 
realitats’ a Calella

CALELLA

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva ha rebut, el 
vistiplau de l’Organització Ca-
talana de Transplantaments 
perquè l’Hospital Sant Jaume de 
Calella esdevingui un centre au-
toritzat per a l’extracció de tei-
xit ocular (còrnies). Amb aquest 
permís es facilita la donació de 
còrnies als pacients que morin 
en aquest centre hospitalari.

Un grup multidisciplinari de 
12 professionals –personal mè-
dic, infermeria i una psicòloga– 
ha estat l’encarregat d’implan-
tar aquest circuit i ha rebut una 
formació específica per detectar 
donants, entrevistar els familiars 
del difunt i fer les extraccions. 

Qui pot ser donant de còrnies?
Inicialment tothom pot ser 

donant de còrnies, des dels 2 
als 85 anys. 

Tenir miopia, estigmatisme, 
hipermetropia o haver estat ope-
rat de cataractes no impedeix 
que les còrnies siguin viables per 

a un trasplantament. Tampoc 
haver patit un càncer. Només són 
criteris excloents i per tant es re-
butgen les donacions en aquelles 
persones majors de 85 anys, les 
que pateixen malalties hemato-
lògiques i de les que es tenen se-
rologies positives per hepatitis B, 
hepatitis C o sida, també causes 
de mort desconeguda o impos-
sibilitat de fer entrevista amb la 
família, entre d’altres. yy

CALELLA

Fins al 22 de desembre es po-
drà visitar al Museu del Turisme 
l’exposició “Dones: ficcions i re-
alitats”, organitzada pel Museu 
d’Història de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Calella.

Es tracta d’una exposició que 
vol fer visible una interferència 
històrica i encara present en la vida 
de les dones: la relació conflictiva, 
incòmoda i complexa entre els mo-
dels de feminitat normatius, difo-
sos per la cultura audiovisual amb 
més incidència popular, i les seves 

mateixes realitats, construïdes sota 
la pressió del sexisme i la cultura 
tradicional heteropatriarcal, però 
no per això exemptes d’autoritat, 
disconformitat i dissentiment.

La mostra proposa un itinerari 
per alguns dels moments més em-
blemàtics, des de la postguerra fins 
a l’actualitat, en què es fa més palès 
el malestar de les dones davant els 
relats oficials, utilitzats com a ele-
ments propagandístics per difon-
dre un model reduccionista de la 
feminitat i coartar, així, la llibertat 
de les dones. yy

Formació del grup de treball a l'Hospital. Foto CSMS

L'exposició es podrà visitar fins al desembre. Foto J.M.Arenaza

«Un grup multidisciplinari 
de 12 professionals 

ha rebut una formació 
específica per detectar 

donants»

«Tothom pot ser donant 
des dels 2 als 85 anys. La 

persona ha de comunicar-
ho en vida al seu entorn»
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L'estrena del musical es va fer a mitjans de juliol. Foto CCR

Cartell del Festival. Foto Aj. de Santa Susanna

Actuació de la banda de Palafolls. Foto Carles

Musical ‘Chicago’ El Micròmetre 2019 creix 

15 anys de la Banda 

PINEDA DE MAR

La companyia del Centre Cul-
tural de Pineda de Mar ha apostat 
un any més pel gènere musical 
per la seva producció d’estiu. Des-
prés de l’èxit que va tenir Grease 
l’any passat, aquest any és el torn 
del musical Chicago. L’espectacle 
compta amb la participació de 20 
actors i actrius, que canten i ba-
llen acompanyats en directe per 
una banda de 5 músics.

El muntatge està dirigit per 
Pol Beltran, la direcció coreogrà-
fica és de l’Aida del Cid i la direc-
ció musical és a càrrec de Rubén 
Espinosa. Aquest mític musical 
es va estrenar a broadway el 1976. 

L’any 2002 es va estrenar la versió 
cinematogràfica guanyadora de 6 
Oscar, entre ells el de Millor Pel-
lícula, muntatge, direcció artísti-
ca, vestuari, so i actriu de reparti-
ment per a Catherine Zeta-Jones.

L’estrena es va fer a mitjans 
de juliol. L’agost hi ha previstes 
tres funcions per al 17, 24 i 25 
d’agost. Les entrades es poden 
comprar al web del Centre Cul-
tural i Recreatiu: www.ccrpine-
da.com yy

SANTA SUSANNA

L’Ajuntament de Santa Susan-
na i La Guàrdia Produccions or-
ganitzen per tercer any consecutiu 
el Festival Micròmetre. Se celebra-
rà els dies 6, 7 i 8 de setembre de 
2019 i persegueix consolidar-se 
com a un dels festivals de teatre de 
referència. Amb una programació 
variada i per a tots els públics, pre-
tén acostar aquesta modalitat cul-
tural i actuar com a altaveu per a 
espectacles de petit format. 

Aquest any es faran més de 
15 muntatges de petit format de 
teatre, poesia i propostes interac-
tives. Es combinaran espectacles 
gratuïts i de pagament i es man-
tindrà la fórmula d’oferir microe-
spectacles d’entre 15 i 30 minuts, 
en espais petits i no convencio-
nals. Com a nou ingredient que 
serveixi per donar més muscula-
tura al festival, s’impulsen i incor-
poren espectacles de petit format, 
però de durada convencional.

La programació del Micrò-
metre 2019 continua dirigida 
a un públic familiar. En aquest 

sentit, es manté la singularitat 
de programar en horari matinal, 
el diumenge 8 de setembre. El 

Micròmetre 2019 es realitzarà a 
l’emblemàtica masia de Can Ra-
tés, un espai únic i incomparable 
del segle XVII que compta, entre 
d’altres atractius, amb una torre 
de refugi adossada, una piscina 
immensa, diverses sales i espais, 
i uns magnífics jardins. yy

PALAFOLLS

L’Agrupació de la Banda de 
Palafolls de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa ha celebrat el 
seu 15è aniversari i ho ha fet amb 
un acte obert a tothom al Fòrum 
Palatiolo.

Ara fa 15 anys, la primera ac-
tuació de la Banda de Palafolls 
tenia lloc amb motiu de la inau-
guració de la Penya Barcelonista 
de la localitat. Durant aquests 
anys són molts els concerts que 
ha fet la Banda de Palafolls, tant 
en tot el del territori català com 
europeu. De tot plegat, però, des-

taquen els intercanvis i les esta-
des musicals que s’han fet als po-
bles agermanats com són Poppi, 
Stegna o Ax. També cal recordar, 
entre altres estades, l’actuació de 
fa uns anys a Disneyland París. 
En aquest temps també han vist 
la llum tres CD.

La celebració va començar 
amb el tradicional sopar popular. 
Un cop acabat, es va fer el con-
cert a càrrec de la mateixa banda 
que va comptar amb l’acompa-
nyament de la Banda del Col·legi 
Pare Manyanet de Reus. yy

«Al mes d’agost hi ha 
previstes 3 funcions al CCR 

de Pineda»

«Es farà els dies 6, 7 i 8 de 
setembre a la masia de Can 

Ratés de Santa Susanna»

«S’oferiran més de 15 
representacions de 

teatre, poesia i propostes 
interactives»
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BREUS

Sonada 2019

Nova edició del Murmuris

Monòlegs a la fresca

Un dels grups participants a la Sonada. Foto Carles

Primer monòleg a càrrec de David Sas. Foto Carles

Actuació de Chloe Foy. Foto Carles

El grup de percussió XQT’s de 
Santa Susanna ha celebrat la VII 
Edició de la Sonada, una troba-
da de grups de percussió que 
s’ha dut a terme amb una cerca-
vila pels carrers de la població, 
culminant amb una actuació 

a la plaça Catalunya. XQT’S 
Santa Susanna és una colla de 
percussió que va néixer el 2010. 
Actualment esta format per 20 
percussionistes, amb una gran 
varietat d’instruments. yy

Malgrat de Mar ha celebrat 
una nova edició del Murmuris, 
el festival de petit format amb 
actuacions de promeses de l’es-
cena musical independent na-
cional i internacional, de gran 
qualitat i projecció. El parc del 

Castell i la platja de Malgrat 
Centre, han acollit les actuaci-
ons de The Bird Yellow, Laura 
Misch, el nordamericà Max 
Garcia, Chloe Foy, Guadalupe 
Mediavilla i els australians Ste-
ve Smith & The Outlaws. yy

Santa Susanna ha encetat aquest 
estiu els Monòlegs a la fresca, un 
nou cicle còmic que ha comptat 
amb l’actuació de tres monolo-
guistes al Centre Cívic del mu-
nicipi durant el juliol i l’agost. 

La primera de les actuacions ha 
estat la de David Sas. El cicle l’ha 
continuat Miguel Ángel Marín. 
Les actuacions s’han tancat amb 
l’espectacle del monologuista 
Toni Cruz. yy

Es van celebrar més de 30 actuacions musicals. Foto J.M.Arenaza

Una de les projeccions del festival. Foto J.M.Arenaza

Torna el Psychobilly Meeting

VI edició del Festival 
Internacional de Curtmetratges

PINEDA DE MAR

Pineda s’ha convertit durant 
uns dies en l’epicentre mundial 
de la música Psychobilly amb la 
celebració del Psychobilly Me-
eting Festival. El certamen ha 
arribat aquest any a la seva 27a 
edició i s'ha convertit així, en un 
dels festivals de més durada de 
tot l’estat espanyol. 

Els amants de la música psyc-
hobilly, rockabilly, surf, garage i 
punk han pogut gaudir d’un car-
tell amb més de 30 artistes inter-
nacionals de primer nivell, en 
l’escenari central ubicat a la Plat-
ja dels Pins. A més a més, tam-
bé s’han celebrat les clàssiques 
festes i concerts diürns al Santi’s 
Beach Bar. 

Enguany els organitzadors 
han escollit Brasil com a país con-
vidat. Així, han convertit la nit de 
benvinguda en el Psycho Carni-
val amb les millors bandes del 
país. Una de les novetats d’aquest 

any ha estat l’estrena d’un nou es-
pai de terrassa dins del recinte.

La cita anual a Pineda de Mar 
atrau uns 2.500 assistents pro-

vinents de tot el món. El visitant 
arriba, a banda d’atret per la mú-
sica i el cartell, per l’entorn privi-
legiat, les platges, el sol i l’ambient 
que es respira durant el festival. 
Segons un estudi de la Diputació 
de Barcelona, el festival suposa un 
impacte econòmic de més d’un 
milió i mig d’euros pel municipi 
de Pineda de Mar. yy

PINEDA DE MAR

Pineda ha celebrat el VI Fes-
tival Internacional de Curtme-
tratges. Durant una setmana els 
espectadors han gaudit d’un re-
cull de 40 curtmetratges selecci-
onats entre les gairebé 750 peces 
que s’han presentat enguany al 
certamen. Els membres del ju-
rat, juntament amb la Junta de 

Cinemart, van destacar la quali-
tat dels curts que s’han projectat 
durant el festival.

El cicle es va inaugurar amb 
l’estrena de la producció de Cine-
mArt «Sara», basat en el perso-
natge històric Sara Llorens, i la 
projecció dels tres primers curt-
metratges seleccionats. L’acte de 
cloenda es va celebrar a plaça 
Espanya i va servir per veure els 
curts guardonats i el lliurament 
de premis per als guanyadors.

Les categories premiades han 
estat: Millor curt d’animació, Mi-
llor curt de comèdia i el premi 
Vila de Pineda de Mar. També s’ha 
lliurat el premi del públic, atorgat 
per les puntuacions dels especta-
dors durant els dies del festival. 

GUARDONATS:

PREMI A L'ANIMACIÓ
‘La Noria’ dirigida per Carlos 
Baena

PREMI A LA COMÈDIA
‘Happy Ending’ de Fernando 
González Gómez

PREMI VILA DE PINEDA DE 
MAR
‘Broccoli’ de Iván Sánchez Pardo

PREMI DEL PÚBLIC
‘Te busco en todos’ de Celia 
Giralda

PREMI ACCÈSSIT DEL JURAT
‘Te busco en todos’ per a Míriam 
Iscla. yy

«És la 27a edició que es 
celebra d’aquest festival 

musical»

«S’han projectat 40 
curtmetratges dels 750 
que es van presentar»

«Les categories premiades 
han estat, entre d'altres, 

Millor animació, comèdia i 
el premi Vila de Pineda»

«Brasil ha estat el país 
convidat a l'edició 

aquest 2019»
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Monguilod i la seva dona. Foto Vicenç Tomás

“No em puc valer per mi mateix, he decidit 
acabar amb aquesta situació”

MALGRAT DE MAR

Antoni Monguilod, veí de 
Malgrat de Mar de 74 anys, pa-
teix un parkinson terminal que 
l’ha convertit en una persona to-
talment dependent. Fa dotze anys 
que se li va diagnosticar i amb el 
temps s’ha anat deteriorant, però 
ha estat en el darrer any quan 
l’evolució ha estat més ferotge i 
ha passat de fer una vida gairebé 
normal a no poder-se valer per 
si mateix: “Des que em varen di-
agnosticar la malaltia vaig tenir 
clar que arribaria el dia, no gaire 
llunyà, que m’hauria d’enfrontar 
amb la mort. Ara ja hem arribat 
al punt que no em puc valer per 
mi mateix, he decidit acabar amb 
aquesta situació”. Monguilod re-
clama així el dret a morir digna-
ment i exigeix a la classe política 
que despenalitzi la mort assistida.

En una carta oberta adreça-
da als mitjans de comunicació, 
Monguilod relata que no el com-
pensa haver de dependre d’altres 
persones per a fer qualsevol cosa, 
especialment de la seva dona: “Sé 

que això no té solució, me l’estimo 
molt i no vull que perdi la salut 
cuidant-me”, relata.

Monguilod ha intentat buscar 
una sortida a través dels metges, 
que li han negat la mort. Tampoc 
va poder deixar constància que 
“moriria quan decidís” al testa-
ment de voluntats anticipades. 
“És un dret que hauria de figurar 
entre els drets fonamentals i ningú 
hauria d’intervenir en la voluntat 
d’una persona que vulgui deixar 
aquest món”, es lamenta.

La seva família viu la situació 
amb certa normalitat. Un dels seus 
fills, Marc Monguilod ha explicat 
que després de diverses situaci-
ons familiars complexes, l’entorn 
acaba entenent que “la vida no té 
sentit sense una bona mort: Vas 
assumint aquesta actitud quan et 
trobes persones que estimes que 

han de patir i volen plegar de viu-
re”, assegura.

Antoni Monguilod va co-
mençar a parlar de l’eutanàsia 
fa un parell d’anys, però no ha 
estat fins el darrer mig any quan 
el tema s’ha convertit en més ha-
bitual a les converses familiars. 
L’home tenia marcat en el ca-
lendari el casament d’una de les 
seves filles, el passat mes d’abril, 
i ha estat a partir d’aquesta data, 
quan la seva decisió ja ha pres un 
camí de no retorn.

Ara la família està en mans 
de l’equip del Programa d’Atenció 
Domiciliària i Equips de Suport 
(PADES), que acompanya el pa-
cient en el tram final de la seva 
vida, una solució que no els con-
venç: “No és una eutanàsia i ens 
portarà a una situació que ningú 

sap quina serà”, es lamenta el fill. 
Marc Monguilod explica que en 
l’actual context la mort del pare 
no està exempta de patiment i 
“ningú sap en quin moment serà” 

ni en quines “condicions físiques 
o psicològiques” arribarà l’home: 
“No se li podrà garantir un entorn 
segur i efectiu per marxar”, relata 
el fill d’Antoni Monguilod. yy«Fa 12 anys que li van 

diagnosticar parkinson 
terminal»

«Antoni Monguilod va 
començar a parlar de 

l’eutanàsia fa un parell 
d’anys»

Un veí de Malgrat de Mar demana despenalitzar la mort assistida i reivindica el dret a morir dignament
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PINEDA DE MAR - MALGRAT DE MAR

Les poblacions de Pineda i Mal-
grat de Mar, entre moltes d'altres, es 
van sumar a la convocatòria que van 
fer a les ciutats d’arreu de l’estat es-
panyol per donar suport a la víctima 
d’una violació en grup, que va patir 
una menor de Manresa l’octubre del 
2016, un cas que ara està a judici.

En el judici, conegut com el de 
‘La Manada de Manresa’, la fisca-
lia no considera que es tracti d’una 
agressió sexual i ho qualifica d’abu-
sos, mentre que l’advocat de la víc-
tima defensa que es tracta d’una 
violació. El judici quedarà vist per 
sentència el mes de setembre. Pocs 
dies després, Manresa va tornar a ser 
notícia per un segon cas d’una viola-
ció en grup a una noia de 17 anys. yy

MARESME / SELVA

Els principals carrers i nuclis 
urbans dels diferents pobles del 
Maresme i la Selva van ser ocu-
pats, els passats mesos de juny i 
juliol, per un gran nombre de pa-
pallones de color marró. Es trac-
ta d’una espècie molt particular 
anomenada papallona del suro 
(Lymantria Dispar), un insecte 
autòcton que neix als boscos i 

que s’alimenten de les fulles de les 
alzines, provocant una defoliació 
als arbres, tot i que rebroten en 
poc temps. Es produeix un crei-
xement notable de l’espècie cada 
set o vuit anys. Amb el vent, són 
transportades a una gran distàn-
cia del seu hàbitat, en aquest cas, 
fins als nuclis dels pobles. A fi-
nals de juny, es va considerar que 
havien arribat al punt àlgid  de 
l’eclosió i que, per tant, es podia 
considerar com una plaga. Tot i 
això, els experts van afirmar que 
es tractava d’una espècie inofen-
siva que no provocava cap efecte 
urticant ni en humans ni en ani-
mals. A més, esmentaven que el 

propi ecosistema s’autoregularia, 
ja que en casos com aquest, els 
depredadors naturals de les pa-
pallones del suro també augmen-
tarien, com és el cas d’escarabats, 
mosques i vespes parasitàries, i 
que  la població recuperaria l’equi-
libri en el bosc en molt poc temps. 
De fet, el director de Medi Am-
bient del Consell Comarcal del 
Maresme, Fernando Cabello, va 
esmentar que ja al mes de maig, 
es va fer un tractament als boscos 
del nord del Maresme per reduir 
el volum d’una eclosió que ja es-
tava prevista pels experts. “No és 
un tema preocupant”, va assegurar 
llavors l’ambientòleg. yy

TORDERA

L'Escaldat és una malaltia pro-
vocada pel fong Diplodia Corti-
cola, que afecta des de fa anys les 
alzines sureres un cop pelades. 
Les afectacions són greus: provoca 
pèrdues a les fulles, debilitament 
de l’arbrat i ataca els vasos con-
ductors de la saba, juntament amb 
els teixits regeneradors de l’arbre, 
per la qual cosa no pot tornar a 
crear el suro que el recobreix.

Donada la prohibició de les 
directives europees i la moratòria 
que la Generalitat ha dictat en l’ús 
del fungicida habitual per trac-
tar aquest fong (metiltiofanat), el 
Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya, juntament amb el Depar-
tament de Protecció dels Vegetals 

de la Generalitat i la Diputació 
de Barcelona, han iniciat un nou 
estudi per investigar i descobrir 
nous tractaments biològics que 
siguin respectuosos amb el medi i 
ataquin definitivament el fong pa-
togen de les sureres.

TORDERA, ZONA IDÒNIA PEL 
PROJECTE

Tordera és un municipi ric 
en producció de suro i moltes 
de les alzines es veuen afecta-
des per aquest fong. Per aquest 
motiu, l’ajuntament, d’acord 
amb l’Associació de Propietaris 
Forestals del Montnegre Corre-
dor, va oferir la possibilitat que 
les alzines situades a les franges 
de protecció contra incendis for-

messin part d’aquest projecte ex-
perimental a Catalunya.

D’aquesta manera, els tècnics 
de l’estudi han identificat i provat 
diferents fungicides naturals i bio-
lògics a una quinzena d’alzines si-
tuades a la zones de Niàgara Parc. 
Aquestes proves, que s’allargaran 
durant tot l’hivern, determinaran 
l’efectivitat dels nous productes. 

Les alzines sureres també han 
sigut amenaçades aquests mesos 
per una altra espècie. La papallo-
na del suro –que ha fet notar la 
seva presència als nuclis urbans– 
pot afectar diferents espècies fo-
restals, entre elles, la més habitual, 
l’alzina. Tenint en compte que són 
inofensives per a les persones i els 

animals, els experts no aconsellen 
l’ús de tractaments químics, ja 

que aquesta espècie es redueix de 
manera natural. yy

Concentracions contra “La Manada de Manresa”

La papallona del suro envaeix el Maresme i la Selva

Projecte per combatre un fong de les alzines

Imatge de les papallones del suro. Foto Carles

Tordera acull una prova pionera a Catalunya. Foto Aj. Tordera

Concentració institucional a Pineda de Mar. Foto Aj. Pineda Concentració davant l'Ajuntament de Malgrat. Foto Aj. Malgrat

L’insecte era inofensiu i només calia esperar que l’ecosistema s’autoregulés

Aquest fong perjudica les alzines sureres i, per tant, la producció de suro

«El canvi climàtic, 
amb l’augment de la 

temperatura, és la principal 
causa de la plaga»
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CALELLA

L’Ajuntament de Calella va 
impulsar l’estiu del 2017 un nou 
servei de mediació en zones d’oci 
nocturn, que donava continuïtat 
a la feina que van desenvolupar 
anys enrere els agents cívics noc-
turns, amb l’objectiu de prevenir 
i gestionar els conflictes de baixa 
intensitat que es produeixen a la 
via pública i als locals d’oci, per 
millorar així el civisme i la convi-
vència al municipi.

A causa de la bona acollida 
que ha tingut el servei en aquests 
dos darrers anys, l’Ajuntament ha 

tornat a contractar el servei de 
dos mediadors professionals que 
desenvoluparan la seva tasca en-
tre les nou del vespre i les cinc de 
la matinada, els divendres i dis-
sabtes fins al 21 de setembre. 

La funció d’aquests media-
dors és la d’informar sobre els 
aspectes que preveu i que cal 
respectar de l’ordenança de con-
vivència ciutadana. A més a més, 
tenen la funció de prevenir i ges-
tionar conflictes de baixa intensi-
tat que es poguessin produir a la 
via pública i als locals d’oci. yy

PINEDA DE MAR

Pineda de Mar s’ha afegit a 
l’acció “Bancs per la Diversitat”, 
impulsada per Chrysallis, l’As-
sociació de Famílies de Menors 
Transsexuals. En l’acte celebrat 
a la plaça de l’Estació es va pin-
tar un banc amb la bandera que 
simbolitza l’orgull i la tolerància 
transsexual amb els colors blau 
cel, rosa pàl·lid i blanc. 

Va ser un acte de sensibi-
lització al voltant del Dia de 
l’Alliberament LGBTI per llui-

tar contra la transfòbia, la de-
sigualtat i per una societat més 
tolerant i sense prejudicis. L'ac-
te el va presidir la portaveu de 
l’Associació Chrysallis, Patricia 
Esteban; l'alcalde de Pineda de 
Mar, Xavier Amor, i la regidora 
de Diversitat i Polítiques de Gè-
nere, Verònica Rebollo.

L'alcalde de Pineda, Xavier 
Amor, ha afirmat que malgrat 
que es tracta d’un pas molt pe-
tit, és una acció molt simbòlica: 
“Passes com aquesta no canvien 

el món de cop, però serveixen 
per canviar-lo a poc a poc. Jo 
crec que és important que les ad-
ministracions s’impliquin en la 
lluita per la llibertat de les perso-
nes, que no hi hagi aquesta fòbia 
en qüestions de gènere, sinó que, 
tal com diu la samarreta, sigui 
una eufòria de gènere.”

L’objectiu de l’Associació 
Chrysallis és aconseguir que 
cada municipi a Catalunya 
compti amb un banc per la di-
versitat. yy

Mediació nocturna 
durant l’estiu

Banc per la Diversitat

El servei de mediació es farà fins al 21 de setembre. Foto Aj. Calella

Els colors del banc són blau, rosa i blanc. Foto J.M.Arenaza

Residència Toy, una nova manera d’atendre la gent gran
PUBLINOTÍCIA

MALGRAT

Aquesta és la tercera vegada 
que escrivim a La Marina i la dar-
rera d’aquest any. Ho hem fet per 
explicar-los les activitats i cele-
bracions que la nostra residència 
ha fet amb motiu del 25è aniver-
sari. Ha estat una manera de fer 
avinent que estem presents en la 
vida del nostre poble però, tam-
bé, per donar a conèixer els can-
vis que en l’actualitat es donen en 
l’àmbit de la geriatria, canvis que 
milloren la qualitat de vida de les 
persones grans que atenem.

Ens referim al model d’aten-
ció centrada en la persona, una 
nova manera d’atendre les per-
sones grans i que es basa en dos 
eixos centrals:  Per un costat, per-
sonalitzar l’atenció que s’ofereix 
a partir de les necessitats indivi-
duals i, per l’altre, fer partícip la 
persona atesa en la presa de de-
cisions que pròpiament l'afecten. 
Altres principis d’aquest model 
són la promoció de l’autonomia 
personal, la implicació de les fa-
mílies en les activitats del centre 
i l’obertura de les residències a 
l’entorn i al poble. 

A la Residència Toy apostem 
des de fa anys per aquesta nova 
manera d’atendre a la gent gran, 
per això posem la seva disposició 
un nombrós i qualificat equip pro-
fessional ajustant-nos als desitjos i 
preferències dels/les nostres resi-
dents. Per exemple, poder triar el 
que es prefereix menjar, escollir els 
objectes personals que es vol tenir 
amb ell a l’habitació, com es vol 
vestir o escollir les activitats a què 
vol participar, per tant, poder deci-
dir sempre entre diferents opcions.  
També duem a terme innovadors 
tallers ocupacionals, activitats de 

cuina pràctica, teràpia assistida 
amb gossos o estimulació cognitiva 
amb l’ús de les noves tecnologies. 
Paral·lelament, realitzem projectes 
intergeneracionals i solidaris amb 
entitats del poble i centres educa-
tius, així com activitats per poten-
ciar el vincle familiar. 

El nostre objectiu és seguir 
aportant motivacions i projectes 
de vida, perquè no s’envelleix no-
més per l’edat sinó sobretot quan es 
creu que no queda res a fer. Hem 
arribat als 25 anys i ens sentim or-
gullosos del camí recorregut però, 

sobretot, som conscients del que 
ens queda per recórrer. Per això 
gestionem i millorem  la salut i la 
qualitat de vida de la gent gran que 
atenem, amb la convicció d’anar-
nos acostant, mica en mica, a allò 
que hauria de ser: Poder escollir 
com volem viure la nostra vellesa o, 
com a mínim, poder escollir com 
volem ser atesos si el que ens toca 
és viure en una residència. 

Vine a conèixer-nos!

c/ Mallorca, 63 de Malgrat de 
Mar. Telefon 93 765 48 84.

Celebracions del 25è aniversari. Sortida amb famílies al Castell de Malgrat Sortida amb famílies a Can Pallofa. Dinàmiques grupals
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BREUS

Exposició Quim Botey

No te vayas

Patrimoni oblidat, memòria 
literària

La mostra acull més d'un centenar d'imatges. Foto J.M.Arenaza

És el primer llibre que presenta l'autora. Foto J.M.Arenaza

L'exposició es pot visitar fins al 15 d'agost. Foto J.M.Arenaza

El calellenc Quim Botey ha 
resumit els 50 anys que porta 
dedicats a la fotografia en un 
centenar d'imatges que repre-
senten l’evolució de la seva obra 
artística. L’exposició, que es po-
drà veure a l’Ajuntament Vell de 

Calella fins el 30 d’agost, acull 
des de la primera imatge que va 
captar amb una càmera als 15 
anys, o amb la que va guanyar 
el seu primer concurs, fins l’úl-
tima retratant el darrer viatge 
que ha fet. yy

L’escriptora Maria José Calderón 
ha presentat a la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça de Calella 
el seu llibre No te vayas. El lli-
bre de l’editorial Caligrama, par-
la dels sentiments de l’Anna, la 

protagonista, a qui embarguen 
després de la mort de la seva 
mare. No te vayas és la primera 
experiència de Calderón com a 
escriptora de novel·les. yy

Fins al 15 d’agost el Museu Arxiu 
Municipal de Calella acull l’expo-
sició “Patrimoni oblidat, memò-
ria literària”. La mostra vol posar 
en relació elements patrimonials 
ja desapareguts o bé abandonats 
o ruïnosos, amb textos litera-
ris que s’hi han referit. Es tracta 

d’una aportació més als esforços 
que s’han dut a terme amb l’afany 
de vincular territori i literatura. 
L’exposició itinerant és part d’un 
projecte més ampli que inclourà 
també una pàgina web amb més 
elements patrimonials i textos 
dels que ara es mostren. yy

MARESME

Aquest any, 7 nens sahrauís 
passen l’estiu amb famílies ma-
resmenques. A finals de juny va 
arribar a la zona de l’Alt Maresme 
el primer infant sahrauí refugiat 
que passa l'estiu en una família 
d'acollida. Els 6 restants van ar-
ribar a mitjans del mes de juliol. 
Són 1 a Calella, 2 a Pineda de 
Mar, 1 a Santa Susanna, 2 a Tor-
dera i 1 a Palafolls.

Han marxat com cada estiu 
dels Campaments de Refugiats 
Sahrauís de Tinduf (Algèria) 
ubicats en el desert inhòspit del 
Sàhara on viuen i pateixen les 
dures condicions que això supo-
sa. Vénen a passar unes vacances 
entre nosaltres i tornar a finals 
d’agost amb les seves famílies 
que els estaran esperant amb els 
braços oberts.

Segur que en algun moment 
us trobareu algun d’aquests in-
fants pel carrer, els reconeixereu 
pels seus ulls vius i la seva pell 
bronzejada, són els nens i nenes 

del desert que amb la seva pre-
sència ens recorden que estan 
allà perquè en algun moment es 
van fer les coses mal fetes i encara 
no s’han solucionat després de 44 
anys. A finals de juliol s’ha cele-
brat a Girona la Festa Central de 
Vacances en Pau 2019, una tro-
bada on tots els infants sahrauís 
i les famílies acollidores de tot 

Catalunya han passat la jornada 
fent diferents activitats lúdiques i 
reivindicatives. yy

Arribada dels nens sahrauís

Arribada dels nens a l'aeroport. Foto ASMS

«7 nens passen l’estiu al 
Maresme: 1 a Calella, 2 a 

Pineda, 1 a Santa Susanna, 
2 a Tordera i 1 a Palafolls»

«A finals de juliol s’ha 
celebrat una trobada 

a Girona amb totes les 
famílies acollidores»

PASSATEMPS
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“L’Altre Clavé”

Plantada de gegants

Concert inaugural de l'Altre Clavé. Foto Aj. de Tordera

Plantada de gegants. Foto Carles

Aquest juliol el Teatre Clavé de 
Tordera ha celebrat el cicle d’es-
tiu “L’Altre Clavé” amb tres nits 
temàtiques, a la plaça de Miquel 
Martí i Pol, situada just davant 
del teatre, on artistes i públic 
han compartit proximitat escè-
nica. L’altre Clavé d’enguany va 
començar amb l’espectacle On-

gaku, a càrrec de Natsuko Sugao 
i Iago Agudo, juntament amb 
el grup de guitarres del CFA. 
La segona nit es va anomenar 
‘Abans de que s’acabi el món. El 
cicle d’estiu de “l’Altre Clavé” ha 
tancat amb l’espectacle “La be-
llesa de la imperfecció”. yy

La Colla de Geganters i Grallers 
de Tordera han organitzat la 32a 
edició de la cercavila i plantada 
de gegants de Tordera. Enguany 
han participat set colles gegan-
teres. Les colles participants 
d’aquesta edició han estat les 
de Malgrat de Mar, Hostalric, 

la Llagosta, la Garriga, Cerve-
lló, Vallgorguina i Tordera. La 
cercavila, que ha començat al 
carrer Gaudí, ha tingut un sol 
recorregut per diversos carrers 
del centre, finalitzant a la plaça 
de l’Església, on es va celebrar el 
ball final de l’acte. yy

ANNA CARLOS - PINEDA DE MAR

Ja ha començat una nova edi-
ció de l’Arts d’Estiu, que aquest 
any, es celebra amb moltes nove-
tats. Tanmateix, dues actuacions 
s’han suspès en el moment de tan-
car l’edició: una per la pluja, i l’al-
tre, per problemes amb l’escenari. 
Abans de l’inici del festival, vam 
parlar amb en Xevi Gómez, direc-
tor artístic del Festival, que ens va 
parlar de totes les novetats.

Primer de tot, com va sorgir 
la idea de fer aquest conveni amb 
l’Ajuntament de Santa Susanna?

Cada any fem balanç d’on es-
tem i de on volem arribar. Ens 
vam proposar l’objectiu de cele-
brar el festival a la platja. En un 
lloc de costa com és Pineda, era 
molt bonic poder fer-lo al costat 
del mar, però ens era impossible 
per un tema logístic. En veure 
que l’opció era fer-ho via Santa 
Susanna vam decidir plantejar a 
l’Ajuntament que entrés a formar 

part del festival, i així poder ce-
lebrar l’esdeveniment en aquest 
nou Espai Marítim, en aquests 
terrenys que hi ha a cavall dels 
dos termes municipals. 

En què es diferencia l’espai 
que teníeu fins ara, amb el nou 
espai marítim?

Fa molts anys que volíem tenir 
un espai on poder créixer. Aquests 
dos últims anys havíem estat en 
aquest espai pont fins a trobar un 
lloc adient. Hi havia 3 o 4 opcions 
dins del municipi que ens plante-
jàvem però aquesta és la millor. 
Aquest espai ens dona l’opció de 
seguir creixent, sobretot a l’ho-
ra de fer grans concerts. Sempre 
volem que l’experiència de l’Arts 
d’Estiu vagi més enllà de veure un 
concert. És per això que aquest 
any hem ampliat la zona del villa-
ge, que romandrà oberta cada dia 
que hi hagi espectacle, des de les 
18 h fins les 2 de la matinada, i que 
és d’accés completament gratuït. 

Sent un espai propi, la idea és 
mantenir-lo obert tot l’any?

L’objectiu, sobretot, és que l’es-
pai vagi creixent. És un espai de 

futur, plantegem en els propers 
anys poder fer inversions, i que 
es puguin fer altres espectacles 
durant l’any. En aquella zona ja es 
realitzen diferents propostes, com 
les barraques, la Norantada o el 
Festival Psychobilly.

El pressupost ha variat res-
pecte l’any passat?

Sí, ha variat moltíssim. L’any 
passat teníem 13 actuacions i 
aquest any en tenim 21. A més a 
més, tota la part de restauració, 
també ha augmentat molt. El Fes-
tival ha crescut en més d’un 50% a 
nivell pressupostari.

Quin és el repte que us plan-
tegeu?

Els reptes són molts. De mo-
ment, superar les 20.000 per-
sones que van passar per l’Arts 
d’Estiu 2018. Un dels altres reptes 
es veure quanta gent s’apropa a 
aquesta nova zona de restauració 
que estem nodrint amb moltes 
activitats i música.

A més aquest any heu cre-
at la Beca Arts d’Estiu, en què 
consisteix?

Des de la part de direcció ar-
tística, que és la que dirigeixo jo, 
teníem una espina clavada des 
de feia temps. Com que som un 
festival sostenible, hem d’inten-
tar que amb la venda d’entrades 
es pugui pagar l’artista. Això de 
vegades ens ha limitat per apostes 
més arriscades de cara al cartell. 
Amb aquesta beca, volíem donar 
veu a aquesta indústria de base. 
Hem rebut més de 75 propostes 
per al concurs. D’aquestes, n’hem 
seleccionat 35 que actuaran cada 
dia a la zona de restauració. El 21 
d’agost, actuaran els tres finalis-
tes. El guanyador obtindrà el pre-
mi Arts d’Estiu valorat en 10.000 
euros que té com a objectiu fer 
créixer aquesta banda, i que l’any 
vinent toqui a l’escenari gran. 

I ja per acabar, parlem una 
mica del cartell. Com està anant 
la venda d’entrades?

És l’any que hem apostat per 
fer una programació més plural 
i més gran, amb un total de 21 
actuacions. Tenim grans caps de 
cartell com Lluís Fonsi, Rosario, 
Diego el Cigala, David Bisbal, 
tots ells grans artistes en el seu 
gènere. Anem molt bé amb la 
venda d’entrades, fins i tot, abans 
de començar, vam haver de pen-
jar el cartell de sold out en el con-
cert de “God save the Queen”, 
així que anem a bon ritme. yy

‘El repte és superar les 20.000 
entrades de l’any passat’

Una de les novetats és el nou espai Village. Foto J.M.Arenaza

El Festival tancarà l'edició amb l'actuació del Mag Lari. Foto J.Garcia

«El festival ha programat 21 
actuacions entre els mesos 

de juliol i agost»

«El dia 21 d’agost actuaran 
els 3 finalistes de la Beca 

Arts d’Estiu»
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Hàbits de salut entre els adolescents

Avisos per SMS

TORDERA

Les enquestes sobre compor-
taments i hàbits relacionats amb 
la salut són un bon instrument 
per contribuir a fer un bon di-
agnòstic en salut, i alhora per 
prioritzar àrees d’intervenció, 
facilitar la millora en el disseny 
d’intervencions i ajustar les polí-
tiques de promoció de la salut.

L’enquesta analitzada, realit-
zada a alumnes de 4t d’ESO de 
la demarcació de Barcelona, ha 
permès capturar els seus hàbits, 
explorant l’estat de salut, els hà-
bits d’alimentació, la sexualitat, 
l’estat d’ànim i les relacions socials 
i interpersonals. Així mateix, ha 
permès determinar aspectes rela-
cionats amb el lleure i el consum 
de tabac, d’alcohol i altres subs-
tàncies i també dades relatives a 
accidents i mobilitat. L’enquesta 
ha estat realitzada a més de 8.000 
alumnes de més de 40 municipis 
de la demarcació.

Els resultats s’han presentat a 
un dels instituts de Tordera, un 

dels centres educatius participants 
en l’estudi. D’entre tots els parà-
metres analitzats, alguns dels re-
sultats obtinguts són els següents:

- Salut autopercebuda i es-
tat anímic: Els joves declaren 
una salut autopercebuda bona o 
molt bona (87%). S’identifiquen 
desigualtats en salut, basades en 
el gènere. Les noies mostren uns 
percentatges més elevats de més 
mala salut que els seus companys.

- Consum de tabac: El 46% 
dels enquestats ha fumat alguna 

vegada, més noies que nois. El 
22,17% fuma actualment. 

- Consum de risc d’alcohol: 
Entre el jovent que ha consumit 
alguna beguda alcohòlica, un 65% 
s’ha emborratxat o ha fet bin-
ge drinking (consum compulsiu 
d’alcohol); i un 60,5% consumeix 
alcohol habitualment.

- Consum de cànnabis: Un 
32,7% de la població jove ha con-
sumit cànnabis. D’aquests, un 
28% n’ha consumit al llarg de la 
darrera setmana.

- Consum d’altres substàn-
cies: El consum de drogues noc-
turnes (cocaïna, èxtasi i amfeta-
mines), amb un percentatge al 
voltant de l’1% sobre el total dels 
enquestats, es presenta associat 
a: consum de risc d’alcohol, estat 
anímic negatiu, ús de mètodes 
anticonceptius no segurs, mala 
salut autopercebuda i baix rendi-
ment escolar.

- Salut sexual: Al voltant d’un 
25% de la mostra ha mantingut re-
lacions sexuals. Alt coneixement 
dels mètodes anticonceptius habi-

tuals i potencialitat del preserva-
tiu, però hi ha diferències entre se-
xes pel que fa a l’apoderament en 
l’ús del preservatiu. Elevat ús de la 
píndola del dia després en algunes 
subpoblacions, la qual cosa indica 
la possible assumpció com a mè-
tode anticonceptiu normalitzat.

- Relacions interpersonals i 
assetjaments: S’han trobat desi-
gualtats basades en el lloc d’origen 
dels joves pel que fa a haver pa-
tit assetjament escolar. Les noies 
declaren haver estat víctimes de 
maltractament psicològic (36,5%) 
i d’assetjament sexual (18,5%) en 
més proporció que els nois (23,5% 
i 5,6%, respectivament).

- Mobilitat i accidents: El per-
centatge de joves que no fan servir 
mai bicicleta és d’un 20,1%, en els 
nois, i un 40,1% en les noies. En 
els últims dotze mesos, un 52% 
dels nois ha patit un o més acci-
dents, mentre que en el cas de les 
noies aquesta xifra és del 44%. yy

SELVA - MARESME

Els hospitals de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
(Blanes i Calella) implanten un 
nou sistema de comunicació via 
SMS per informar els familiars 
quan el pacient entra a quiròfan. 
Un dels principals objectius és 
reduir l’angoixa que senten els 
acompanyants durant el temps 
que han d’esperar a tenir notícies 
del malalt.

A partir d’aquest juliol, s’envia 
un missatge al mòbil de la família 
cada vegada que el pacient canvia 
d’ubicació dins de l’àrea quirúrgi-

ca. S’envien de manera automàti-
ca un total de quatre missatges: el 
pacient ha accedit a l’àrea quirúr-
gica, el pacient ha entrat a quirò-
fan, el pacient ha entrat a l’àrea de 
reanimació i el pacient ha sortit 
de l’àrea quirúrgica.

Un equip multidisciplinari, 
format per personal d’infermeria, 
anestèsia i informàtica, ha treba-
llat en aquesta nova eina. Aquest 
sistema s’emmarca en el projecte 
de digitalització del procés qui-
rúrgic que s’està duent a terme a 
la Corporació. yy

Presentació de l'informe a Tordera. Foto Diba

Missatges que es reben al mòbil. Foto CSMS

«L’enquesta s’ha realitzat 
a 8.000 alumnes de 4rt 

d’ESO de la demarcació de 
Barcelona»

«L’estudi ha permès 
determinar aspectes 

relacionats amb el lleure i el 
consum de tabac, d’alcohol 

i altres substàncies»
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F E S T A  M A J O R  D E  S A N T A  S U S A N N A

E L  M A R E S M E  E S T À  D E  F E S T A
Santa Susanna obre, com marca la tradició, el calendari de festes majors de l’Alt Maresme. En un agost carregat de propostes, també hi ha les festes de Malgrat de Mar, 

Pineda de Mar i Tordera. A primers de setembre serà el torn de Palafolls. La sèrie festiva es tancarà amb Calella. Sardanes, jornades castelleres, barraques, activitats esporti-
ves, concerts i balls… són algunes de les moltes propostes previstes que us oferim a continuació amb el recull de programes de Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pineda de 

Mar, Tordera i Palafolls. En el proper número (13 de setembre) oferirem el programa de la Festa Major i la Fira de Calella.

DIVENDRES 9
REPICADA DE CAMPANES 
anunciant la Festa Major. 21h
SOPAR AL CARRER de Festa Major. 
Tradicional sopar pels carrers del 
centre urbà. 21.30 h.

BALL amb el grup El Club de 
las Muñecas. A l’aparcament del 
Local Social, 23.30 h.

DISSABTE 10
CURSA DE CINTES INFANTIL. 
Hi podran participar tots els 
nens/es fins als 10 anys. Plaça 
Catalunya, 10 h.

CURSA DE CINTES INFANTIL. 
Per a tots els nens/es de 10 a 14 
anys. Plaça Catalunya, 11.30 h.

JORNADA DE DINAMITZACIÓ 
Vies Braves. Platja de les Caletes, 
12.30 h.

XXI TROBADA DE GEGANTS. 
Parc del Colomer, 18 h.

CERCAVILA DE GEGANTS. 
Amb les colles de Santa Maria 
de Palautordera, Sant Esteve de 
Palautordera i Sant Andreu de 
Llavaneres, acompanyant en 
Sidru, la Susanna i la Gracieta. 
18.30 h.

ACTUACIÓ DELS CASTELLERS 
DE L’ALT MARESME.
Plaça Catalunya, 20 h.

CORREFOC. A càrrec de les 
Forces Infernals de Poble Nou. El 
recorregut serà des del Parc del 
Colomer, carrer Sant Ramon, carrer 
Ponent, carrer Montagut i arribada 
a la plaça Pau Casals, 22 h.

BARRAKES. Amb l’actuació dels 
grups: Balkan Paradise Orchestra, 

Train to Roots i Xavi Sarrià. A més 
a més, batucada amb els XQT’S 
de Santa Susanna. Platja de les 
Dunes, 23 h.

BALL amb el conjunt La Banda 
del Drac. Envelat, 23.30 h.

DIUMENGE 11
VI TROBADA DE PUNTAIRES. 
Rambla dels Països Catalans, 10 h.

FESTA DE L’ESCUMA i animació 
a càrrec de Set de So. Plaça del 
Pavelló, 11 h.

OFICI SOLEMNE. En honor a 
Santa Susanna, cantat pel Cor 
Parroquial. Església Parroquial, 
12 h.

HOMENATGE A LA GENT 
GRAN. Plaça Catalunya, 13 h.
Tot seguit, VERMUT POPULAR

SARDANES. Amb la cobla 
Orquestra Montgrins. Plaça 
Catalunya, 18 h.

CONCERT DE FESTA MAJOR.
A càrrec de l’Orquestra Montgrins. 
A l’aparcament del Local Social, 
20 h. A les 23.30 h, BALL.

DILLUNS 12
TOBOGAN URBÀ. Tobogan de 
75 metres. Per totes les edats. A la 
baixada del carrer de Can Font, 11 h.

XERINGADA INFANTIL. A càrrec 

del grup Fefe & Cia. Plaça del 
Pavelló, 17 h.

CURSA DE CINTES ADULTS. 
Plaça Catalunya, 18 h.

PROCLAMACIÓ DE LA 
PUBILLA de Santa Susanna 2019 
i acte de commemoració del 50è 
Aniversari del Pubillatge a Santa 
Susanna. Envelat, 20 h.

GRAN CASTELL DE FOCS 
D’ARTIFICI. Pirotècnia IGUAL. 
Platja de les Dunes, 23 h.
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DIVENDRES 9 
TABALADA. Inici a Can 
Campassol i pels carrers del Mar 
i del Carme fins a l’Ajuntament. 
21.30 h.

PREGÓ DE FESTA MAJOR. 
Ajuntament de Malgrat de Mar, 
22 h. A càrrec de l’Agrupació 
Sardanista Malgratenca La 
Barretina, Colla de Geganters 
de Malgrat i Colla de Diables 
Ratpenats Infernals.

Tot seguit, CORREFOC pels 
carrers del Carme, Mar, Ramon 
Turró, Marià Cubí, Sant Esteve i 
plaça de l’Àncora. 

DISSABTE 10 
65È CONCURS INFANTIL 
DE DIBUIX I PINTURA.  
Inscripcions a la plaça de Josep 
Anselm Clavé, 9 a 11 h.

MARATÓ DEL BANC DE SANG. 
Parc de Can Campassol, 10 h.
 
59A TROBADA DE GEGANTS. 
Plaça de la Germana Campos, 17 h.

CERCAVILA pels carrers de Joan 
Maragall, Fonlladosa, Carme i Mar 
fins arribar a Can Campassol, 18 h.

LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL CONCURS INFANTIL DE 
DIBUIX I PINTURA. Plaça de 
Josep Anselm Clavé, 19 h.

23A NIT DE LA SARDANA DE 
FESTA MAJOR. Parc de Can 
Campassol, 21 h. Sopar popular 
i ballada de sardanes a càrrec de 
les cobles Principal de Llobregat i 
Mediterrània.

DIUMENGE 11
41È CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA. Inscripcions a la 
Capella de l’Antic Hospital, 8 
a 10h. Es poden presentar les 
obres fins 14 h. Veredicte, 18 h.

MATINADES. Per diversos carrers 
de la població, a càrrec dels 
Grallers i Tabalers de la Colla de 
Geganters de Malgrat de Mar, 8 h.

XOCOLATADA POPULAR, 
CONCURS DE COCOUS (castells 
de sorra). Platja de Malgrat Centre, 
davant de la plaça de Xesco Boix, 
9.30h. Cal fer inscripció prèvia i 
portar-se els estris de treball. Hi 
haurà diversos premis per als 
guanyadors de cada categoria. 
Màxim 50 participants.

17A TROBADA DE MOTOS 
ANTIGUES. 10h, concentració 
pels carrers del barri antic, 11h, 

inici de la cercavila (vegeu 
programes a part).

ANIMACIÓ INFANTIL, 
GUERRA DE COLORS I 
XERINGADA. Platja de Malgrat 
Centre, davant de la plaça de 
Xesco Boix, 11.30 h. Recordeu 
posar-vos samarretes blanques. 
Activitats reservades per a 
menors de 16 anys. Màxim 500 
participants.

27A TROBADA DE 
PUNTAIRES. Carrer de Mar, 
16.30 h.
 
PROGRAMA ESPECIAL DE 
FESTA MAJOR. Plaça de Josep 
Anselm Clavé, 18 h.

LA GRAN LUDOTECA DE 
JOCS TRADICIONALS. Plaça de 
Josep Anselm Clavé, 19 h.

35A CANTADA 
D’HAVANERES. Plaça de Xesco 
Boix, 22.30 h.
Actuació dels grups Havàname, 
Les Anxovetes i Els Cremats. 
Hi haurà rom cremat preparat 
per la família Privat i repartit 
per l’Agrupació Sardanista 
Malgratenca La Barretina.

DILLUNS 12 
JOCS D’AIGUA. Esplanada del 
davant del pavelló Germans 
Margall, 10 h.

CERCAVILA IL CRICETO. Inici a 
la plaça de Pau Casals per acabar 
a la plaça de les Puntaires, amb la 
companyia Traüt, 17 h.

BARRAQUETES. Plaça de Xesco 
Boix, amb actuacions dels grups 

The Penguins “Reggae per Xics” i 
Xiula, 18.30 h.

DIMARTS 13
CONCURS DE PETANCA. Parc 
de Can Campassol, 9.30 h.

TARDES DE CONTES. 
Biblioteca La Cooperativa, 
19.30h. Contes per a adults: 
Rondalles catalanes. Qui no plora 
no mama o El seny i la rauxa 
catalana.

NITS MUSICALS. CONCERT 
DE JAZZ. Parc del Castell, 
22.30h. Actuació del grup Men in 
Swing Jazz Band.

DIMECRES 14 
CONCURS DE DÒMINO. 
Casal de Jubilats al Parc de Can 
Campassol, 9h. Lliurament de 
premis, 12.30 h.

REPIC DE CAMPANES. Església 
parroquial de Sant Nicolau, 14 h.

TARDES DE CONTES. Jardins 
de la Torre de la Vídua de Can 
Sala, 19 h. Sopa de cançons, 
espectacle familiar a càrrec de 
Noè Rivas, en commemoració 
del 35è aniversari de la mort de 
Xesco Boix.

9A GIMCANA NOCTURNA 
LA MALGRATENCA. Plaça de 
l’Església, 20 h. Activitat en grup 
per a majors de 15 anys. Cal 
inscripció prèvia. Premis per als 3 
primers.

NITS MUSICALS. CONCERT 
DE COUNTRY. Plaça de Josep 
Anselm Clavé, 21h. Actuació del 
grup The Country Revival Farmers.

DIJOUS 15 
56È GRAN PREMI DE FESTA 
MAJOR CURSA CICLISTA. 
Sortida des de l’avinguda de 
Josep Ragull i Vilaró, 9 h.

FIRA DEL DISC. Avinguda del 
Bon Pastor, 10 h.

9A CURSA DEL MINER DE 
FERRO. Plaça de Xesco Boix, 
18.30h. Cursa amb recorregut 
urbà i de muntanya.

CINEMA A LA FRESCA. Parc de 
Can Campassol. Projecció de ‘Com 
ensinistrar un drac 3’ (21.30h) i 
‘Green Book’, 23.30 h.

DIVENDRES 16
OFICI DE SANT ROC. Església 
parroquial de Sant Nicolau, 
12 h. Els gegants de la vila 
acompanyaran les autoritats des 
de l’Ajuntament fins a l’Església. 
La Coral Atzavara cantarà els 
goigs compostos en honor del 
Sant Roc, patró de Malgrat de Mar

TORNEIG DE FUTBOL VILA DE 
MALGRAT
Camp municipal d’esports: 
17 h: CD Malgrat B – Palafolls.
19 h: CD Malgrat A – Lloret A

TALLER DE CASTELLS PER A 
LA CANALLA. Plaça de J. Anselm 
Clavé. 19.30 h.

ASSAIG OBERT DELS 
CASTELLERS DE L’ALT 
MARESME. Plaça de J. Anselm 
Clavé, 20.30 h.

CONCERT DE FESTA MAJOR. 
Parc de Can Campassol, 20h. A 
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS. Platja de Malgrat 
Centre, 22.30 h. A càrrec de la 
pirotècnia Estalella.

BALL DE FESTA MAJOR. Parc 
de Can Campassol, 23.30 h. A 
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

BARRAQUES. Plaça Xesco Boix. 
23.30 h a 4.30 h. Actuació dels 
grups Gertrudis, Zoo i Senyor Peix. 
També hi haurà un punt lila fix de 
23.30 h a 5.00 h.

DISSABTE 17
TORNEIG D’ESCACS DE 
PARTIDES RÀPIDES. Plaça de 
l’Església, 17 h, categoria infantil. 
Categoria absoluta, 19.30 h.

TARDES DE CONTES. Jardins 
de la Torre de la Vídua de Can 
Sala, 19 h. Contes de rosa i 
de blau, a càrrec d’Assumpta 
Mercader. Contes que volen 
ajudar a superar els estereotips 
masclistes i mostrar que nens i 
nenes han de tenir les mateixes 
oportunitats.

TABALADA INFANTIL Inici a 
la plaça de l’Església, Mar i Can 
Campassol. 20.30 h.

CORREFOC INFANTIL. Inici del 
corregut a Can Campassol, Mar, 
Carme, Emili, Caporal Fradera, 
Llibertat i plaça de les Puntaires, 
21h.

BARRAQUES. 21.30 h a 4.30 h.
Plaça Xesco Boix. Amb música 
ambient per seguir amb Summer 
Moguda. També hi haurà un 
punt lila fix de 23.30 h a 5.00 h.

DIUMENGE 18 
2A PEDALADA INFANTIL. Parc 
de Can Campassol, 9.30 h.

CERCAVILA. Amb els grallers 
i tabalers dels Castellers de l’Alt 
Maresme des de Can Campassol, 
passeig de Llevant, plaça Marià 
Cubí, i carrer de Sant Esteve fins 
a la plaça de l’Àncora, 18 h.

EXHIBICIÓ CASTELLERA. 
Plaça de l’Ancora, 18.30 h. Amb la 
colla Els Maduixots i Els Vailets de 
l’Empord.

CONCERT DE CANT CORAL. 
Peixateries Velles, 19 h. A càrrec 
de la Coral Atzavara.

NITS MUSICALS. BALLADA 
DE SWING. Pl. Josep Anselm 
Clavé, 21h. A càrrec de La 
Gumbo Jass Band i l’Associació 
Hoopers Malgrat de Mar.

F E S T A  M A J O R  D E  M A L G R A T  D E  M A R
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DISSABTE 10
V MARXA NOCTURNA
"Les Bruixes". Lloc de sortida, 
pista Sant Andreu, 21.30 h.

DIMECRES 14
CONFERÈNCIA "El tren de 
Tordera". Biblioteca Tordera, 19 h.

FESTA DELS 80 I 90. Amb 80 
Principales + Nice Guy Eddie. Pl. 
Església, 23 h.

DIVENDRES 16
OBSERVACIÓ D’ESTELS. Zona 
del pàrquing de darrere del parc 
Prudenci Bertrana, 22 h.

DISSABTE 17
3X3 BÀSQUET. Pavelló de 
l’avinguda Països Catalans. 8 h.

PASSEJADA amb motos 
clàssiques. Sortida darrera la 
plaça de l’Església, 10.30 h.

TORNEIG BITLLES 
CATALANES. Parc de la 
Sardana. 17 h.

TORNEIG 24H FUTBOL SALA. 
Pista Sant Andreu, 18 h.

DIUMENGE 18
CURSA LOCAL de bicicletes. 
Sortida des del Camí Ral. 17 h.

DIMARTS 20

ZUMBA. Plaça de l’Ajuntament, 
19.30 h.

DIMECRES 21 
CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG. Darrere plaça Església. 
Matí i tarda.

CONCURS DE CASTELLS DE 
SORRA. Parc de la Sardana, 11 h.

BAIXADA SOBRE RODES: 
Amb patinet, patins o monopatí 
pel Camí Ral. 18.30 h.

EXHIBICIÓ DE TWIRLING. 
Plaça de l’Església, 20 h.

HOMENATGE a la parella de 
més edat. Esplai de la Gent 
Gran, 19 h.

RECITAL D’HAVANERES. 
Amb el grup Son de l’Havana. 
A la mitja part Rom Cremat, 
i presentació dels candidats 
i candidates al pubillatge. Pl. 
Església, 22 h.

DIJOUS 22
BARRAQUETES a la Pl. Església: 
Pregó (11 h) i Correxuxes (11.15 
h). Concert amb el grup Pentina 
el Gat (12 h).

XERINGADA. Darrere la pl. 
Església, 13.15 h.

FESTA HOLI BLUE. Pàrquing 
de sorra de la Mollera, 18.30 h.

ACTUACIÓ del grup Armonia. 
Pl. Església, 20 h.

PARTIT entre el CF Tordera i 
Juventus de Lloret, 20 h.

CONCERT amb Seguirem, 
Buhos i DJ Sendo. Parc Prudenci 
Bertrana, 23 h.

DIVENDRES 23
FRIDAYS FOR FUTURE. 
Recollida de brossa per l’entorn 
de Tordera. Trobada Parc de la 
Sardana, 9 h.

POSA COLOR A LA PLAÇA. Pl. 
Església, 11 h.

JOCS DE TAULA. Pl. 
Ajuntament, 11 h.

PUJADA AL CAMPANAR. 
Església de Tordera. 11 h.

CONCERT amb Anna & Santi 
Duet. Pl. Església, 12 h.

MEMORIAL OCTAVIO 
DELGADO. 19 h.

TALLERS DE CASTELLS per la 
canalla. Plaça de la Concòrdia, 
19.30 h.

PROCLAMACIÓ del pubillatge, 
19.30 h.

CORREFOC. Sortida del Pont 
de Ferro, 22 h.

PREGÓ. Des del balcó de 
l’Ajuntament, 23 h.

CERCAVILA DE FOC. Fins al 
parc Prudenci Bertrana, 23.30 h.

CONCERT. Amb l’Orquestra 
Maribel i Sixtus. Parc Prudenci 
Bertrana, 23.45 h.

DISSABTE 24
MELÉ SOCIAL. Parc de la 
Sardana, 9 h.

OFICI SOLEMNE. Església 
Parroquial, 11 h.

CURSA DEL COS. Al Camí Ral, 
10.30 h.
 
TORNEIG LOCAL de Tir al Plat. 
Camp de Tir de Can Peyra, 15 h.

CONCERT amb l’Orquestra La 
Nova Blanes. Pista l’Amistat, 18 h.

FESTIVAL de Patinatge artístic. 
Pavelló de la Concòrdia, 19 h.

BALL DE TARDA. Orquestra 
la Nova Blanes, Pista l’Amistat, 
20 h.

PIROMUSICAL. Des del camp 
de futbol, 22 h.

XXIè CERCATASQUES. Sortida 
des del parc de la Sardana. 
22.30h. Tot seguit, concert amb 
els grups Albercocks i Free Kiss, 
al Parc Prudenci Bertrana.

SERENATA. Amb l’Orquestra La 
Nova Blanes. Pl. Església, 23.15 h.

DIUMENGE 25
TORNEIG DE PETANCA. Parc 
de la Sardana. 9 h.

CERCAVILA I DIADA 
CASTELLERA. Amb la Colla 
Castellera de l’Alt Maresme i 
Sabadell. 17.30 h.

CONCERT. Orquestra Maravella. 
Pista l’Amistat, 18 h.

CLOENDA del curset de 
sardanes. Cobla Palafolls, Pl. de 
l’Ajuntament. 19 h.

BALL. Orquestra maravella. 
Pista l’Amistat, 21.30 h.

DILLUNS 26
AUDICIÓ SARDANES. Cobla 
Baix Empordà. Pl. Església, 19 h.

SOPAR POPULAR i ball amb el 
grup Àngel i Pol. Pista l’Amistat, 
21 h.

F E S T A  M A J O R  D E  T O R D E R A

F E S T A  M A J O R  D E  P I N E D A  D E  M A R
DIMECRES 28
OFRENES DE LES ENTITATS 
AL SANT PATRÓ. Església de Santa 
Maria, 20 h.

REPICADA DE CAMPANES. 
Encesa del campanar i esclat amb 
foc de Festa Major 2019. Església 
de Santa Maria, 21 h.

BATUCADA. A càrrec de 
Diabolus Musicae. Sortida Església 
Santa Maria, 21.10 h.

PREGÓ de Festa Major. A càrrec 
de l’actor Jaume Casals. Balcó de 
l’Ajuntament, 21.30 h.

CORREFOC. A càrrec de les 
Forces Infernals del Poblenou. 
Plaça Catalunya, 22 h.

ESPECTACLE. Lurrak. Plaça 
d’Espanya, 23 h.

FESTA JOVE. Actuació de Punks 
& Company, Hotel Cochambre i 

Freekiss. Platja dels Pins, 21 h.

DIJOUS 29
OFICI SOLEMNE en honor 
de Sant Joan Baptista amb la 
participació de la Cobla Ciutat de 
Girona i la Coral Juvenil de Santa 
Maria. Església Parroquial, 11 h.

ESPECTACLE FAMILIAR. Txema 
Màgic The Postman. Pati de Can 
Comas, 11.30 h.

NIUS DE FESTA. Carrer Major, 
17.45 h.

CAMPIONAT DE PARXÍS. 
Plaça de les Mèlies, 18 h.

CONCERT.
A càrrec de l’Orquestra Maravella. 
Plaça Espanya, 19 h.

FESTA JOVE. Actuació 
de Disparaos, Bocamolls i 
Scaramouches (tribut a Queen). 
Platja dels Pins, 21 h.

SERENATA. Orquestra Maravella, 
pl. Catalunya, 22.30 h.

BALL DE FESTA MAJOR. 
Orquestra Maravella, plaça 
Espanya, 23.45 h.

DIVENDRES 30
DONACIÓ DE SANG. Especial 
Festa Major. Plaça de les Mèlies, 
matí i tarda.

BATUCADA. A càrrec de Petits 
Musicae. Plaça de les Mèlies, 11 h.

PREGÓ-ESPECTACLE de la 
Festaxic a càrrec d’El Replà. 
Després presentació dels candidats 
i candidates al Pubillatge. Plaça 
Catalunya, 11.30 h.

FESTAXIC. De 17 a 20 h. 

BOMBOLLES gegants de sabó. 
Pati de Can Comas, 12.30 h. 

EL LABERINT. Plaça Espanya

TALLERS I JOCS Activijoc. Plaça 
de les Mèlies.

JUGACIRC. Espai de jocs de circ 
per a tota la família.

JUGANTOTS. Col·lecció 
exclusiva de vint jocs gegants 
tradicionals de fusta.

JUGUIPOP. Col·lecció de jocs 
populars per a tota la família.

LUDOBABY. Racó de joc per a 
nadons.

TALLER de vaixells de vela. Taller 
infantil i familiar, per construir un 
vaixell de vela.

TALLER DE VISERES en 3D. Per 
a nens i nenes a partir de 6 anys.

ROCÒDROM. Entre 3 i 16 anys.

SARDANES. A càrrec de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell. Plaça de 

Sant Pere Pescador. 19.30 h.

ASSAIG OBERT dels Castellers 
de l’Alt Maresme. Escola Sant 
Jordi, 20.30 h.

ESPECTACLE MUSICAL. Pati de 
Can Comas, 20.30 h.

SOPAR DE GERMANOR i ball. 
Carrer Tribala, 21 h.

FESTA JOVE amb Senyor Peix, 
Cloud Covers i El Club de las 
Muñecas. Platja dels Pins, 21 h.

DISSABTE 31
TIRADA DE L’ART DE PESCA. 
Platja de la Riera, 9 h.

IV RAL·LI FOTOGRÀFIC de Festa 
Major. Espai Sara Llorens, 9 h.

XIII TORNEIG DE PARTIDES 
RÀPIDES D’ESCACS. Plaça de 
les Mèlies, 9 h.
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F E S T A  M A J O R  D E  P I N E D A  D E  M A R

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
TROBADA DE PUNTAIRES. 
Plaça Joaquim Ruyra, 10 h.

DINAR POPULAR. Organitzat 
per la Penya Barcelonista. Pl. 
Joaquim Ruyra, 14 h.

DIMARTS 3
EDIFICIS AMB CARÀCTER. 
Recorregut guiat pels edificis 
emblemàtics de les Ferreries. 
Punt de trobada Pl. Major. 19 h.

DIJOUS 5
PREGÓ. Pl. Major. 21.30 h.

ALTERFESTA. Amb Oques 
Grasses, Dj Sendo i Dj Rambla. 
Plaça de Poppi, 23 h.

Tret de sortida al joc festiu de 
L’ASSASSÍ DE LA SAFANORIA 
proposta de l’Esplai el Pas. 
Consulta les bases a www.
palafolls.cat.

DIVENDRES 6
GIMCANA FAMILIAR. Pl. 
Joaquim Ruyra, 17 h.

FIRA D’ARTESANIA a l’Av. 
Costa Brava. 18 h.

CONCERT. Amb l’orquestra 
Montecarlo. Pista exterior del 
Palauet, 19 h.

CORREBARS a càrrec de la Colla 
de Diables, Diablesfolls. Punt de 
trobada Plaça Vall d’Ax, 19 h.

SOPARS A LA FRESCA. A la 
plaça Valls d’Ax. 20 h.

BALL DE NIT amb l’Orquestra 
Montecarlo.  Pista exterior del 
Palauet, 23 h.

ALTERFESTA. Amb Animales 
Muertos, Incombustibles i 
Arpaviejas. Plaça de Poppi, 23 h.

DISSABTE 7
TALLERS a càrrec de la Colla 
Gegantera de Palafolls. Pl. 
Joaquim Ruyra, 10.30 h.

PLANTADA GEGANTERA. 
Fòrum Palatiolo, 18 h.

FIRA D’ARTESANIA. Av. Costa 
Brava, 18 h.

CONCERT amb l’orquestra Costa 
Brava. Pista del Palauet, 19 h.
Després, PROCLAMACIÓ del 
Pubillatge de Palafolls 2019.

SOPARS A LA FRESCA. A la 
plaça Valls d’Ax. 20 h.

TABALADA. A càrrec dels 
Diablesfolls i les colles 
convidades. Pl. Joaquim Ruyra. 
21.30 h.

CORREFOC. Sortida des del 
Palauet, 22 h.

BALL DE NIT amb l’orquestra 
Costa Brava, Pista exterior del 
Palauet, 23 h.

ALTERFESTA. Concert de Big 
Bang’90. Plaça de Poppi, 23 h.

DIUMENGE 8
OFICI SOLEMNE a l’Església de 
Santa Maria. Actuació de la Coral 
Palatiolo i la Banda de l’Escola de 
Música i Dansa. 12 h.

SARDANES a càrrec de la Cobla 
Palafolls. Ball dels gegants. Fòrum 
Palatiolo, 13 h.

TROBADA CASTELLERS a 
càrrec dels Maduixots. Pl. Valls 
d’Ax. 18 h.

FIRA D’ARTESANIA. Av. Costa 
Brava, 18 h.

SOPARS A LA FRESCA. A la 
plaça Valls d’Ax. 20 h.

CONCERT a càrrec del Senyor 
Peix i la Banda del Coche Rojo. 
Pista Exterior del Palauet, 22 h.

ALTERFESTA amb Tribade, 
Machete en boca i Kalabranda. 
23 h.

DILLUNS 9
ALTERFESTA KIDS. Plaça 
Joaquim Ruyra, 18 h.

TALLER DE CIRC, a càrrec de El 
Circ Petit, 18 h.

NOMENAMENT dels 
guanyadors del joc de la 
Safanoria.

CONCERT FAMILIAR del grup 
Pop per Xics.

DIMECRES 11
COMMEMORACIÓ de la Diada 
amb l’Hissada de la Senyera a la 
plaça Joaquim Ruyra, 11 h.

F E S T A  M A J O R  D E  P A L A F O L L S

TORNEIG INFANTIL DE 
PETANCA
Pistes del Club de Petanca, 10 h.

TALLER de dibuix i pintura 
infantils. Plaça de les Mèlies, 10 h.

CONCURS DE DIBUIX per a 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Espai Sara Llorens. 10 h.

FESTA DE L’ESCUMA i 
animació. Plaça de Catalunya, 
12.30 h.

SUBHASTA DE PEIX
A la platja dels Pescadors, 12.30 h.

TORNEIG de bitlles catalanes. 
Plaça de Can Bepa. 17 h.

PLAYBACK
Pati de Can Comas, 17.30 h.

PARTIT de veterans i veteranes 
de la UER Pineda. Pavelló Nino 
Buscató, 16.30 h.

XXXIII TROBADA 
GEGANTERA i Plantada 
de Gegants. Plaça Sant Pere 
Pescador, 18.30 h.

IV RAL·LI FOTOGRÀFIC de 
Festa Major. Espai Sara Llorens. 
19 h.

CONCERT. A càrrec de 

l’Orquestra La Chatta. Plaça 
Espanya. 19 h.

CERCAVILA GEGANTERA. 
19.30 h. En acabar ball de gegants 
i lliurament dels records.

SOPAR DE GERMANOR i ball. 
Carrer Major, 21 h.

FESTA JOVE. DJ Slums, 21 h.

TALLER gratuït de balls llatins. 
Plaça d’Espanya, 22 h.

BALL DE FESTA MAJOR. 
Orquestra La Chatta. Plaça 
Espanya, 23 h.

DIUMENGE 1
XII CRONO de Festa Major 
‘Memorial Antoni Rodríguez’. 
Sortida Passeig Hortsavinyà, 9 h.

XL TORNEIG D’ESCACS. Plaça 
de les Mèlies, 9 h.

SARDINADA POPULAR. Plaça 
de Sant Pere Pescador. 9 h.

TALLER de dibuix i pintura 
infantils. Plaça de les Mèlies, 10 h.

CONCURS de dibuix per a nens 
i nenes de 5 a 12 anys. Espai Sara 

Llorens, 10 h.

XERINGADA del Cau de Pineda. 
Plaça de la Pubilla. 11 h.

CERCAVILA dels Castellers de 
l’Alt Maresme. 12 h.

DIADA CASTELLERA amb els 
Maduixots i Castellers de Badalona. 
Plaça d’Espanya, 12.30 h.

BALLS. Plaça de Sant Pere 
Pescador, 17.30 h.

PROCLAMACIÓ del pubillatge. 
Plaça Catalunya, 18 h.

XXIII TRANSPINEDENCA. Plaça 
de les Mèlies, 18 h.

EL ENZIERRO. Festa infantil. 
Carrer Major, 18 h.

MUSICAL CHICAGO. A benefici 
de la Fundació Marpi. Sala Gran 
del CCR. 19 h.

XVI CURSA DE TRASTOS. Barri 
de Can Cornet, 19 h.

CONCERT Damàris Gelabert. 
Plaça Espanya, 20 h.

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI. 
Amb la pirotècnia Igual. Plaça dels 
Pescadors, 23.10 h.
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BREUS

Fira Medieval

Cloenda del Consell d’Infants

Accident de trànsit

Actuació d'un faquir. Foto Carles

Així van quedar els vehicles després de l'accident. Foto Policia Malgrat

Integrants del Consell d'Infants. Foto J.M.Arenaza

Santa Susanna ha celebrat una 
nova edició de la Fira Medieval. 
Durant l’últim cap de setmana 
de juliol, l’avinguda del Mar es 
va omplir de paradetes i especta-
cles. Cercaviles, música itinerant, 

atraccions medievals, espectacles 
de màgia i infantils, teatre de ti-
telles, espectacle de foc i faquirs 
són algunes de les activitats que 
es van programar durant els 3 
dies de celebració. yy

Aquest mes de juliol ha tingut 
lloc l’acte de cloenda del Consell 
d’Infants de Calella on els nens i 
nenes han exposat a l’alcaldessa 
i regidors, la feina feta. També 
han realitzat tres propostes pel 
proper mandat: introduir mi-

llores de manera participativa 
al parc Dalmau, un projecte de 
col·laboració entre el Consell 
d’Infants i la gent gran de Cale-
lla, i un projecte sobre la millora 
del medi ambient a la ciutat ca-
lellenca. yy

Dos cotxes van topar a Malgrat 
de Mar després que el conductor 
d’un d’ells no respectés la senyal 
que l’obligava a cedir el pas. Els 
fets van passar de matinada a la 
cruïlla del carrer Ramon Turró 
i l’avinguda Bon Pastor. Tot i 

que la topada va provocar que 
un dels vehicles quedés inclinat 
just davant d’un establiment del 
municipi, no s’han de lamentar 
danys personals. Els dos con-
ductors van donar positiu al test 
d’alcoholèmia. yy
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TORDERA

L’entitat torderenca la Peixe-
ra ha celebrat enguany la vintena 
edició del Festival La Peixera, un 
festival multidisciplinari que se 
celebra cada estiu al Parc Pruden-
ci Bertrana de Tordera. Any rere 
any, s’ha convertit en un espai de 
promoció i creació artística que 
apropa propostes alternatives a 
la gent de Tordera. A més a més, 
fomenta la promoció d’artistes lo-
cals que sovint no tenen cabuda 
en els circuits comercials. 

Durant aquests 20 anys, l’evo-
lució del festival no ha estat fàcil, 
tal i com explica la seva presiden-
ta, Montse Haro: “Durant aquests 
anys ha costat molt, sobretot per-
què no tenim infraestructura eco-
nòmica. Han estat moltes hores 
de buscar inversió, de parlar amb 
ajuntaments... realment ha estat 
molt complicat arribar a on estem, 

però anem aguantat i estem molt 
contents amb el resultat”. 

El cicle s’ha desenvolupat en 
dues jornades. La primera va 
comptar, a la tarda, amb l’actua-

ció de Maria Andrés i la compa-
nyia Pau Palaus. A la nit, el parc 
Prudenci Bertrana va acollir l’es-
pectacle de la companyia Dejabu-
go, Eugenio i la Rateta. Al segon 
dia de celebració es van realitzar 
tallers de circ de la colla de di-
ables de Tordera, i l’espectacle 
nocturn amb Luciérnagas Teatro, 
La Paya i Rinkonete. yy

PALAFOLLS

El nou govern de l’Ajuntament 
de Palafolls està treballant per 
poder donar una solució global 
en forma de canvi de model de la 
gestió de residus que es dona a la 
població. Segons els actuals res-
ponsables, “durant els darrers me-
sos, el municipi està patint les con-
seqüències de l'error d’implantació 
que ha suposat apostar amb ante-

rioritat per un model de recollida 
de residus que ha anat agreujant els 
problemes ja existents.”

El problema de la recollida de 
residus ha passat a ser una de les 
principals prioritats a resoldre, 
amb el repte de revertir la situa-
ció i arribar al 60% de recollida 
selectiva marcat per Europa el 
2020. En aquest sentit, tant el re-
gidor Jordi Villaret com l’alcalde 
de Palafolls, Francesc Alemany, 
s'estan coordinant amb les diver-
ses àrees de l'ajuntament i les em-
preses responsables per encarar 
el problema que ha suposat l’elec-

ció de l’actual sistema de recolli-
da, la reducció dràstica d'àrees i 
la ubicació d'aquestes.

Des de l’Ajuntament fan una 
crida al civisme i a la responsabilitat 
per evitar que es tornin a produir 
abocaments de manera descontro-
lada que afloren en àrees que que-
den més a peu de carretera, aparta-
des del nucli urbà del municipi. yy

La Peixera fa 20 anys

Problemes d'acumulació de 
residus a Palafolls

Espectacle del primer dia. Foto Carles

Acumulació de residus a Mas Reixac. Foto Aj. Palafolls

«El Festival La Peixera és 
un espai de promoció i 

creació artística que acull 
propostes alternatives»

«L’objectiu és arribar al 
60% de recollida selectiva 

l’any 2020»

«L’Ajuntament ha fet una 
crida als habitants per què 

llencin els residus amb 
responsabilitat»

«El Festival s’ha celebrat 
en dues jornades 

diferents»
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TORDERA

Les obres de remodelació de 
l’antic “hospital dels pobres”, de 
Tordera situat al carrer de Sant 
Antoni avancen a bon ritme. Te-
nen com a finalitat la recuperació 
d’un edifici històric i ampliar-ne 
les seves prestacions per donar 
sortida a les propostes i necessi-
tats de l’ampli teixit sociocultural 
del municipi.

Les obres consisteixen en 
l’adequació interior de l’edifici i 
l’ampliació de la seva superfície 
per tal de millorar-ne l’accés i 
facilitar la supressió de barreres 
arquitectòniques. Donades les ca-
racterístiques singulars de l’edifici, 
es proposa destinar la planta bai-
xa a un espai obert al públic amb 

diferents àmbits de difusió de la 
cultura i l’entorn natural del mu-
nicipi que permetin acollir una 
programació contínua d’exposi-
cions i activitats. A la planta pri-
mera es preveu construir un gran 
espai diàfan a sala de juntes. Tant a 
la planta primera com a la segona, 
es crearan espais polivalents mo-
derns i ben equipats destinats a les 
entitats i associacions de Tordera.

UN EDIFICI AMB HISTÒRIA

Tal com expliquen Joan Bou i 
Jaume Vellvehí dins de l’espai “Epi-
dèmies i remeis al Maresme”. la vila 
de Tordera disposava d’un hospital 
dels pobres, el qual apareix docu-
mentat a partir del segle XV. Les 
primeres referències atribuïdes a 
una organització de tipus sanitari 
daten del 29 de desembre de 1441. 

Posteriorment, entre els anys 
1500 i 1512 s’esmenta la voluntat 
de construir un nou hospital dels 

pobres, localitzat a l’actual carrer 
de Sant Ramon. A finals del se-
gle XV s’autoritza poder recaptar 
almoines i apareixen donacions 
en diversos testaments. Durant el 
primer terç del segle XX, l’hospital 
actuava com a preventori munici-
pal i asil. Les instal·lacions que van 
ser reformades el 1960 estaran vin-
culades al món sanitari fins el dar-
rer quart del segle passat. Als anys 
setanta, part de l’edifici de l’antic 
hospital dels pobres es converteix 
en centre cultural. S’hi ubicà la 
Biblioteca Municipal i locals de 
determinades associacions, com la 
Nostra Dansa, Club Filatèlic Tor-
dera, Caps de família de Tordera o 
el Club d’Escacs Tordera. yy

Les obres de l'antic hospital 
avancen a bon ritme

Remodelació interior de l'edifici. Foto Aj. Tordera

«Les obres consisteixen 
en l’adequació interior de 
l’edifici i l’ampliació de la 

seva superfície»

«Les instal·lacions que van 
ser reformades el 1960 
van estar vinculades al 

món sanitari fins el darrer 
quart del segle passat»

BREUS

Love Market

Fira d’Estiu

IV Festa d’Estiu

Una de les desfilades del Love Market. Foto Carles

Una de les activitats va ser un rocòdrom. Foto J.M.Arenaza

La fira va comptar amb parades d'artesania i productes locals. Foto Carles

Santa Susanna ha celebrat un 
nou cap de setmana del Love 
Market, un mercat a la Masia 
de Can Ratés, amb expositors 
de moda i complements, gastro-
nomia a càrrec de diferents food 
trucks, i tot amenitzat amb Djs 

i música en viu. El primer cap 
de setmana de cada mes, el Love 
Market obre les portes. L’entrada 
té un preu de 2€ per persona i 
dia, excepte per menors de 10 
anys, majors de 65 i persones 
amb discapacitat. yy

Malgrat de Mar ha celebrat 
una nova edició de la Fira d’Es-
tiu. L’avinguda del Bon Pastor 
ha tornat a acollir la proposta, 
que ha inclòs unes 50 parades 
entre comerç local, artesania i 
gastronomia, així com músi-

ca en directe i DJ. El progra-
ma ha comptat amb l’actuació 
del DJ Oscar i el grup tribut al 
pop espanyol “Sin Enchufe”. 
També es va instal·lar un espai 
infantil amb els jocs Enginys 
Eko Poètiks. yy

Pineda de Mar ha celebrat la 
IV Festa d’Estiu. Durant tot 
un dia, les diferents platges del 
municipi pinedenc han acollit 
activitats gratuïtes per a tota 
la família, com ara rocòdrom, 
inflable aquàtic o exhibicions 
de dansa. Un any més, l’Ajun-

tament de Pineda organitza 
activitats gratuïtes per a petits 
i grans a les platges. Fins al 
15 de setembre el Mini Beach 
Club realitza diferents activi-
tats, i cada divendres a les 18 se 
celebra una festa de l’escuma. yy
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TORDERA

La Biblioteca de Tordera ha or-
ganitzat novament aquest estiu el 
Festival Multipolar, una proposta 
cultural amb contes i recitals a la 
fresca per a adults al pati de la Bibli-
oteca, per gaudir de les nits d’estiu.

En total es van organitzar qua-
tre espectacles. El festival va co-
mençar amb el recital “Sí, però no 
exactament...” a càrrec de Sandra 
Rossi. A partir d’aquesta pregunta, 

la Sandra es va dirigir als especta-
dors explicant els seus orígens. La 
segona proposta va ser l’espectacle 
“Mapa literari català en un clic”, 
produït per Espais Escrits i Gem-
ma Sangerman.

La tercera nit va anar a càrrec 
d’Alicia Molina que va llegir els 
contes per a adults “¿En tu casa o 
en la mía?”. El Festival Multipolar 
2019 va acabar any amb l’actua-
ció musical de Toni Subirana que, 
amb una selecció de cançons prò-
pies i de poemes musicals d’autors 
clàssics, va repassar trenta anys de 
la seva carrera artística. yy 

PINEDA DE MAR

Un pla seqüència de 104 mi-
nuts, en blanc i negre i en català 
és la nova proposta del director 
pinedenc Raimon Miranda. Un 
llargmetratge que ara ha presentat 
a concurs al Festival de Cinema 
Fantàstic de Sitges. És la primera 
vegada que la productora Mont-
Palau Films s’aventura en un llarg-
metratge de ficció. 

En la nit fosca és la història 
d’un home que és mossegat per 
una jove vampir, i de com inte-
ractua amb les persones que es va 
trobant durant la seva transfor-
mació. Miranda ha explicat que 

la temàtica és només una excusa 
“per traslladar a l’espectador les 
grans preguntes que tots ens fem 
sobre temes com l’amor, la mort, 
l’amistat i la vida.”

L’equip que ha format part de 
la producció són, majoritàriament 
veïns i veïnes de Pineda de Mar i 
Calella. El municipi pinedenc es 
converteix també en l’escenari on 
transcorre l’acció. A més a més, el 
protagonista de la història és l’actor 

Bernat Costa, conegut en el món 
de l’espectacle com el doble català 
oficial de Johnny Deep. La pel·lícu-
la ha estat enregistrada per Marçal 
Mora i la música ha estat obra del 
músic calellenc Jordi López.

Un cop presentada a concurs 
en el Festival de Sitges, el proper 
objectiu és participar als Premis 
Gaudí i poder estrenar la pel·lí-
cula en diferents cinemes de la 
comarca. yy

Nova edició del 
Multipolar

En la nit fosca

Espectacle de Sandra Rossi. Foto Carles

Fotograma de la pel·lícula. Foto Montpalau films

«Els espectacles es van 
realitzar al pati interior de 
la Biblioteca de Tordera»

«La pel·lícula està rodada 
en un sol pla seqüència de 

104 minuts»

«El proper objectiu és 
poder presentar En la nit 
fosca als Premis Gaudí»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

PINEDA DE MAR

Aquest estiu es fa el cicle 
d'espectacles infantils i familiars 
'La Petita d'Estiu', organitzat per 
l'Ajuntament de Pineda, regidoria 
de Cultura. És un cicle d'actuaci-

ons per a la família al pati de Can 
Comas, en dissabtes alterns. La 
primera actuació va ser amb l'es-
pectacle 'Buff ' de la Cia l'Ou Fer-
rat, que van fer ballar les famílies 
i van sorprendre als més menuts.

La segona actuació, va anar a 
càrrec de la Companyia de teatre 
Anna Roca amb l’espectacle ‘Con-
tes al terrat’. El cicle continuarà el 
10 d’agost amb ‘Que peti la plaça’, 
l’espectacle musical i de dansa de 

Xip Xap. La proposta que tanca-
rà el cicle serà el concert de The 
Rock’n’Roll Hipsters. El grup es va 
dissoldre fa molt temps, però ara, 
molts anys després, s’han tornat a 
reunir per transmetre als nens i ne-
nes l’esperit de la música més influ-
ent de la història de la humanitat.

Totes les actuacions restants són 
gratuïtes i es faran a Can Comas els 
dissabtes a les 7 de la tarda. yy 

CALELLA

L’associació Cultura Viva de 
Calella, ha celebrat una nova 
edició –i ja en van 5– del festi-
val Cultura Viva – Mirant al Far, 
una proposta centrada en la mú-
sica reggae i jamaicana. L’entitat 
la formen un col·lectiu d’amants 
de la música jamaicana, que des 
del 2013 programen esdeveni-
ments amb l’entitat Associació 
Cultural Ital Youth.

En el seu 5è aniversari han fet 
un gran salt endavant, apostant 

per un gran cap de cartell: The 
Original Waiters. És la banda que 
va formar Al Anderson, el guitar-
rista que va fer les gires de Bob 
Marley des del 75 fins al 81. L’es-
cenari també va acollir l’actuació 
del jamaicà Slashe, i la selecció 
musical de Sound System FM, 
Dimas Selector, Dance Crasher 
Sound i Kingtana King. 

El festival s’ha complementat 
amb altres activitats com ara una 
paella popular, música i exhibició 
de grafitis. El bon temps i el reco-
negut cap de cartell van fer que 
es congreguessin més de 2.000 
persones a la platja, i així s’han 
superat les expectatives. yy 

La petita d’estiu Cultura Viva

Més de 2.000 persones van presenciar els concerts. Foto J.M.Arenaza

Primera actuació de la Petita d'Estiu. Foto J.M.Arenaza

«El cicle ‘La Petita d’Estiu’ 
compta amb un total 
de quatre actuacions 

musicals»

«El festival va comptar 
amb The Original Waiters 

com a cap de cartell»
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«Malgrat (Segona) i 
Calella (Tercera) estrenen 

categoria»

«La lliga començarà el cap 
de setmana del 7 i 8 de 

setembre»

CALELLA

Moltes emocions s’han vis-
cut a Calella durant la celebració 
de les primeres olimpíades de la 
Gent Gran organitzades per l’Es-
pai Caixa i l’Ajuntament de Cale-
lla. Una iniciativa que ha tingut 
com a objectiu principal fomen-
tar la pràctica esportiva entre el 
col·lectiu de més de 65 anys. La 
competició es va inaugurar amb 
l’encesa de la torxa olímpica. Hi 
ha hagut un èxit rotund de parti-
cipació en aquesta primera edició 
on el nombre d’inscrits ha estat 
de 200 participants. Més de la 
meitat han estat dones. L’objectiu 
de cara a properes edicions serà 
incentivar més l’esport entre els 
homes de més edat. yy

Èxit en les primeres olimpíades de la Gent Gran

Portadors de la torxa olímpica. Foto J.M.Arenaza Competició de bitlles catalanes. Foto J.M.Arenaza

Els jugadors del Malgrat celebrant l'ascens de categoria. Foto Arxiu La Marina

Segona i Tercera Catalana de futbol

SELVA - MARESME

Els partits de màxima rivali-
tat estan assegurats una tempo-
rada més tant a la Segona com 

a la Tercera Catalana. La prime-
ra jornada de lliga està prevista, 
segons el calendari de la FCF, els 
dies 7 i 8 de setembre. Per tant, la 

majoria d’equips ja estan en plena 
pretemporada.

El CD Blanes i el CD Malgrat, 
són les novetats a la Segona Ca-
talana. El Blanes va pujar com a 
campió del grup 16 de Tercera i 
el Malgrat, després d’una agònica 
promoció amb el Campdevànol 
amb un únic gol aconseguit al 
minut 90 del partit de tornada.

En aquesta categoria, entre 
d’altres, també hi ha la UE Tossa i 
el Farners, procedent de Primera.
A la primera jornada:

Camprodon-Blanes
Bescanó-Malgrat
Bosc de Tosca- Tossa
Marca de l’Ham-Farners

A la Tercera Catalana, la ri-
valitat encara és més accentuada. 
En el grup 16, hi ha la majoria 
d’equips de la Selva i el Maresme. 
A la primera jornada del campio-
nat 2018-19 s’han programat els 
següents enfrontaments:

Lloret B- Vilartagues
Hostalric-Caldes
Tordera-Palafrugell
Sils-Calonge
Arbúcies-Aro
Ca la Guidó-Celrà
Farners B-Sant Pol B
Vidrerenca-Sauleda

El Calella, que torna a la cate-
goria després de l’ascens a finals 
de la darrera temporada, jugarà 

al grup 4 i disputarà el primer 
partit al camp del Lloreda.

DIA I HORA

Cada equip fixa al començar 
la temporada el dia i hora dels 
partits que disputa com a local, 
habitualment el dissabte a la tar-
da, però també els diumenges, ja 
sigui al matí o a la tarda.

El futbol per televisió és el 
seu gran enemic des de fa molt 
temps. Fa anys, els equips de Pri-
mera Divisió sempre jugaven el 
diumenge a la tarda i amb algu-
na excepció els dissabtes o diu-
menges a la nit. Ara, hi ha partits 
dissabtes i diumenges a totes ho-
res i si el futbol modest coinci-
deix amb partits del FC Barcelo-
na o Reial Madrid, sempre té les 
de perdre i només van al camp 
els aficionats molt i molt fidels a 
l’equip del seu poble. yy
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Presentació de la selecció catalana de Twirling. Foto seleccions

Un dels partits disputats. Foto J.M.Arenaza

Presentació de la candidatura. Foto Ajuntament de Santa Susanna

Podi a Sagunt. Foto RFAtletisme

Èxits per al Twirling torderenc

Candidats per acollir els jocs 
dels esports de força

15è Torneig 
d’Handbol Platja

Nous títols per a 
Jaume Martí

TORDERA

Les atletes torderenques del 
Club Twirling Vila de Tordera, 
seleccionades per la selecció Cata-
lana de twirling, van viatjar a Es-
lovènia per disputar el campionat 
europeu, on hi competien les selec-
cions d’Eslovènia, Irlanda, Roma-
nia, França, Croàcia i Catalunya.

L’objectiu principal de les at-
letes torderenques era aprendre 
de l’experiència. Tot i això, les es-
portistes van aconseguir ser cam-
piones continentals i van obtenir 
quatre medalles d’or. A nivell català 
la selecció catalana va obtenir uns 
grans resultats. Així són la millor 
selecció europea. Els i les atletes 
catalans es van imposar gràcies a 
la conquesta de 25 medalles, 11 de 
les quals van ser medalles d’or. És 
la tercera vegada consecutiva que 
es proclama campiona per nacions. 

El botí de la Federació Espor-
tiva Catalana de Twirling ha estat 
de 25 medalles, 11 d’or, 10 d’ar-
gent i 4 de bronze. 

CLASSIFICACIONS

Individual Juvenil
Aina Pérez – 1a
Abril Ros - 2a
Celia Pardo – 6a

Individual Júnior
Marina Martin – 1a

Individual Sènior
Xiomara Ortega - 2a

Parelles Juvenil
Aina Pérez i Celia Pardo - 1es

Parelles Sènior
Xiomara Ortega i Marina Martín - 1es

Equip Cadet - 3es
Equip Sènior - 1es
Grup Júnior - 2es

Classificacions per nacions
1. Catalunya 
2. Eslovènia 
3. Irlanda 
4. Romania 
5. França 
6. Croàcia yy

SANTA SUSANNA

L’alcalde de Santa Susanna, 
Joan Campolier, ha presentat la 
candidatura del municipi per ser 
la seu dels futurs esdeveniments 
esportius que s’aplegaran sota el 
nom de “United Power Games & 
Santa Susanna-Barcelona Coast”. 
Campolier va definir el municipi 
com el lloc ideal per fer aquesta 
trobada esportiva. L’alcalde va 
viatjar a Madrid per assistir a la 
reunió organitzada per la Inter-
national Federation of Bodybuil-
ding and Fitness. 

A la trobada hi van participar 

els presidents de les federacions 
internacionals que participaran 
amb els seus atletes federats. Gas-
ton Parage, president de Power-
lifting IPF; Assen Hadjitodorov, 
president d’Armwrestling WAF; 
Rafael Santonja, president de la 
International Federation of Bo-
dybuilding and Fitness IFBB; An-

ton Rabe, president de Federation 
International Tug of War TWIFT; 
i José Quiñones, vicepresident de 
la International Weightlifting fe-
deration IWF.

Durant la presentació, Cam-
polier va destacar que fa més de 
15 anys que el municipi de San-
ta Susanna acull els campionats 
internacionals que organitza la 
International Federation of Bo-
dybuilding and Fitness, IFBB, 
com ara el IFBB World Wo-
men’s championships, o l’Euro-
pean Senior, Junior and Master 
championships. yy

CALELLA

Calella ha celebrat una nova 
edició del Torneig d’Handbol 
Platja, organitzat pel club Hand-
bol Platja Calella, que any rere 
any ha aconseguit consolidar 
aquesta competició en el calen-
dari esportiu calellenc. Albert Ic-
hart, president de l’Handbol Plat-
ja Calella, ha explicat que estan 
molt contents d’arribar a aquesta 
data: “15 anys són molts, sempre 
diem que és l’últim però al final 
ens engresquem i organitzem el 
proper, estem molt contents”. 

Una de les novetats d’aquest 

any és que s’han celebrat com-
peticions de totes les categories. 
Fins ara, en les 14 edicions ante-
riors, el torneig s’havia centrat en 
les categories sènior, i aquest any 
es va decidir obrir la competició 
als equips base.

El lloc escollit per celebrar el tor-
neig, a costat del Far del Calella, 
a més a més de ser la seu dels 
partits, va acollir altres activi-
tats, com ara una master class de 
zumba i un dinar popular. El bon 
temps, fins i tot amb massa calor, 
va acompanyar el campionat. yy

CALELLA

El calellenc Jaume Martí s’ha co-
ronat campió de la categoria M40 
de salt de perxa, al Campionat 
d’Espanya Master disputat a Sa-
gunt, amb un millor salt de 4m 
14 cm. Una de les dificultats de 
la prova van ser les altes tempe-
ratures, que van obligar a iniciar 
la competició més tard de les 19h. 
El segon classificat va ser Juan 
Pedro Casamayor, amb un salt de 
4m 4 cm, seguit de Miguel Angel 
Ruiz amb 3 m 89 cm.

Dies després, Martí va dispu-

tar el Campionat d’Espanya per 
clubs màster, celebrat a l’estadi 
Carranque de Màlaga. Martí va 
guanyar la prova individual amb 
un millor salt de quatre metres. 
El segon classificat va ser Carlos 
Teruel amb 3,80 metres, i el ter-
cer, Marcos Hernáez amb 3,60. 
En la classificació per clubs, 
l’equip de Martí, el Club Playas 
de Castellón, ha acabat en terce-
ra posició amb 112 punts, empa-
tat amb el segon, el Moratalaz, i a 
només un punt del primer, l’In-
dependiente Malagueño. yy

«Les esportistes 
torderenques van aconseguir 

quatre medalles d’or»

«La selecció catalana va 
guanyar 25 medalles, 11 

d’or, 10 de plata i 4 de 
bronze»

«El campionat dels esports 
de força s’anomenarà 

United Power Games & 
Santa Susanna – Barcelona 

Coast»
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MINICLUB

DEL 3 JULIOL AL 31 AGOST
Dimecres i dissabtes: 
FESTA DE L’ESCUMA 
Parc d’estiu del passeig de S’Aba-
nell. De 10 a 13.30 h i de 17 a 
18.30 h 

DE L’1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “VITAMI-
NA L”. Activitat de promoció de 
la lectura per a nens i joves. Bi-
blioteca Comarcal.

DE L’1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOPLATJA. Situada a la 
platja de S’Abanell. Horari:
Matins: de dilluns a divendres 
de 11.30 a 13.30 h.
Tardes: de dilluns a divendres de 
17 a 20 h.

EXPOSICIONS BIBLIOTECA

DE L’1 AL 31
EXPOSICIÓ DE LLIBRES VER-
GES. Al vestíbul.

DEL 13 AL 6 SETEMBRE
EXPOSICIÓ TOT ÉS EN ELS LLI-
BRES, de Teresa Pàmies. Al pri-
mer pis.

EXPOSICIONS

FINS AL 12 SETEMBRE
FONS D’ART
Galeria d’Art L’Arcada

DEL 2 A L’11
EXPOSICIÓ “EL DELICAT ART 
DE LA FILIGRANA DE PAPER”
Associació Gremi Català de Fili-
grana de Paper i “CRIATURES” 
de Tatissó. A la Sala García-Tornel

DEL 16 A L’ 1 SETEMBRE
“EL ARTE DE UN JUBILADO” 
Emiliano Aguilar. A la Sala Gar-
cía Tornel.

ALTRES ACTIVITATS

DIES 8 I 22
CANTADA D’HAVANERES
Ultramar (8) / Port Bo (22)
Restaurant Cala Bona. A les 22 h

DIES 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
 23, 24 I 25
FIRA D’ARTESANIA 
Passeig Pau Casals. Tot el dia

DIES 9, 16 I 23
LES NITS DE MARIMURTRA
Menaix a Trua (9) / Maria del 
Mar Bonet (16) i Susanna del Saz 
(23). Jardí Botànic Marimurtra.
A les 22 h. 

DIES 17 I 31
“RUTA VESCOMTES DE CA-
BRERA” (17). “RUTA DELS 
AMERICANOS” (31). 
Sortida: Oficina de Turisme Pla-
ça Catalunya s/n. A les 19 h. Ins-
cripció prèvia 972 33 03 48 o tu-
risme@blanes.cat

DIES 11, 21, 18 I 25
SARDANES
Banc dels Músics. A les 19.30 h.

DIES 13 I 27
CINEMA ALS BARRIS
Canta! (13) Plaça Ramon Casas 
(Mas Cremat). Coco (27) C. Ga-
varres, 89 (Can Borell). A les 22 h.

DIES 7, 14, 21 I 28
CONCERT GUITARRA ESPA-
NYOLA. TONO BLASI 
Església Santa Maria. A les 21 h

DEL 9 AL 7 SETEMBRE
TASTETS DE L’ARXIU OCI & 
NIT. FONS JULI BARBER. BLANES 
1967-1977. Arxiu Municipal de 
Blanes / Sala Casa Oms.

DIA 9
CONCERT D’ESTIU AL VILAR. 
Cabotatge “Havaneres al Vilar” 
Entrades a Can Saura (10 €)
Autocar gratuït. Santuari del Vi-
lar. A les 20.30 h

DIA 10
FESTES BARRI. Av. Mont-Fer-
rant. Plaça Agustí Vilaret. A par-
tir de les 17 h

FESTES BARRI. Av. Dintre Vila
Plaça dels Dies Feiners. A les 20 h

IV CONCERT CANTADA HAVA-
NERES AV PORT 2019. Barca de 
Mitjana de Premià de Mar / cre-

mat per tothom / Llotja del port. 
A les 22 h.

DEL 13 AL 15
FESTES BARRI AV MAS CRE-
MAT. Plaça Mas Cremat

DIA 14
ESPECTACLE DE MÀGIA, a càr-
rec del Mag Igor. Inscripcions a la 
Biblioteca. A les 19 h a la Sala Ro-
berto Bolaño.

DIA 15
VISITES GUIADES PARRÒ-
QUIA-PALAU VESCOMTES DE  
CABRERA (Programa 700 Aniver-
sari Parròquia Santa Maria). A les 
17.30 i a les 18.30 h. Punt de tro-
bada: Parròquia Santa Maria. Ins-
cripció prèvia 972 33 03 48 o tu-
risme@blanes.cat. 

DEL 16 AL 21
FESTA DELS COPATRONS 

DIA 17
CURSA DE CÓRRER EL CÓS.
Acció Cultural Es Viver. (Progra-
ma 700 Aniversari). Plaça Església 
Santa Maria. A la tarda.

XXXVI CAMINADA POPULAR 
NIT DE SANT BONÓS. Sortida i 
arribada al passeig de Mar. A les 
22.30 h.

DIA 18
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA 
MÀ “La Ganga”. Avinguda Catalu-

nya-La Plantera. De 9.30 a 14 h.

DIES 21 I 22
BUS DONACIÓ SANG
Passeig de Mar.

DIA 21
CONCERT BANDA COL·LEGI 
SANTA MARIA. (Programa 700 
Aniversari Parròquia Santa Ma-
ria). Plaça Església. A les 19 h.

DIES 23 I 24
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC 

DIA 24
REGATA FAMILIAR MULTI-
CLASSES. Club Vela Blanes. De 
10 a 17 h.

2a EDICIÓ KALAGUIROCK 
SUMMER. Esbart Joaquim Ruyra
Plaça dels Països Catalans. 
De 23 a 2 h.

DIA 25
XI AQUATLÓ POPULAR VILA 
DE BLANES. Club Triatló. Passeig 
de Mar. A partir 8 h.

SOPAR SOLIDARI. FUNDACIÓ 
VICENTE FERRER. Pista plaça 
Onze Setembre (Mas Enlaire). A 
partir de les 17 h.

DIA 31 
XXI TROBADA GEGANTERA
Plantada de Gegants: 17 h 
Cercavila: 18 h. Sopar: 21 h
Passeig Cortils i Vieta.

BLANES

CONCERTS D’ESTIU A SANTA 
CRISTINA

DIVENDRES 9
CONCERT A CÀRREC DE PEPET 
I MARIETA.
Plaça del Pi, 22:30 h.

DIVENDRES 16
CONCERT A CÀRREC DE 
MANEL CAMP & GEMMA 
ABRIÉ. Plaça del Pi, 22:30 h.

DIVENDRES 23
CONCERT A CÀRREC D’ALBERT 
DEPRIUS: COR HARMONIA
A l’ermita de Santa Cristina, 
22:30 h.

DIES  8, 15, 19, 22 I 26
CONCERTS DE GUITARRA
Església de Sant Romà, 21 h.

DIES 8, 15 I 22
FENALS DE MÚSICA

DIES 9, 10 ,15, 16, 22, 23 I 30
RUTA INDIANA/CAN FONT
Museu del Mar, 18:30.

DIES 9, 16, 23,  30 I 31 
NITS D’ESTIU ALS JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE. 20 h

DIES 10, 17 , 24 I 31 
TEMPORADA DE SARDANES
Plaça de la Vila, 22 h.

DIES 10, 17, 24 I 31 
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ
Turó Rodó, 19 h.

DIES 11, 18, 24 I 31
VISITA GUIADA AL CEMENTIRI
20 h.

FESTES DE BARRI

DIES 10 I 11 D’AGOST:
FESTES DE MAS ROMEU 

DIES 16, 17 I 18 D’AGOST:
FESTES DEL MOLÍ, MAS VILÀ I 
CAN RIBALAIGUA

DIES 22, 23 I 24 D’AGOST:
FESTES DE FENALS I SANTA 
CLOTILDE

DIES 7, 13, 14, 20, 21, 27 I 28
 TALLERS INFANTILS
Museu del Mar, 18 h.

DIA 17
CLON FESTIVAL. Tribut a U2 
amb U2, Please. PasseIg Manel 
Bernat, 22 h.

DIES 9, 16, 23 I 30 
FIRA ALIMENTÀRIA
Plaça de la Vila, 16 h/22 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 9
ESPECTACLE INFANTIL, 18:30 h.

DIA 22
RECITAL POÈTICOMUSICAL, 
20:30 h.

FINS AL 2 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ: “Per què? Perquè 
ho dic jo”. 

ACTIVITATS - PL. DE LA VILA

DIA 13
BANDA MUSICAL ANGLESA, 19 h.

DIA 20
DANSA I TEATRE AMB SWING 
IT, 21 h.
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FESTES MAJORS

DEL 9 AL 15 D’AGOST
MALGRAT DE MAR

DEL 10 AL 12 D’AGOST
SANTA SUSANNA

DEL 10 AL 26 D’AGOST
TORDERA

DEL 28 A L’1 DE SETEMBRE
PINEDA DE MAR 
Recinte firal, amb la instal·lació 
de casetes i amb la participació 
de diverses entitats locals.

DEL 1 AL 11 DE SETEMBRE
PALAFOLLS

FINS AL 15 DE SETEMBRE
FIRA-MERCAT D’ESTIU A PALA-
FOLLS. Plaça del Mar, d’11 a 14h 
i de 18h a 20h.

EXPOSICIONS

FINS A L’1 DE SETEMBRE
MANUEL PERTEGAZ. Seu de la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic de 
Pineda de Mar.

FINS AL 22 DE DESEMBRE
DONES: FICCIONS I REALITATS. 
Museu del Turisme de Calella. 

FINS A L’1 DE SETEMBRE
QUIM BOTEY: PASSIÓ PER LA 
FOTOGRAFIA. Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament Vell de Ca-
lella.

FESTIVAL ARTS D’ESTIU

ESPAI MARÍTIM
Platja dels Pins, entre els termes 
municipals de Pineda de Mar i 
Santa Susanna. Totes les actuaci-
ons es faran a les 22 h:
7/08: Luis Fonsi
9/08: Sweet California
11/08: Rosario
12/08: Nacho & Juan Magan
13/08: Agustín Jiménez
15/08: OT 2018
17/08: Joan Dausà
18/08: Diego el Cigala
22/08: David Bisbal
24/08: Els Pets
25/08: Mag Lari

ALTRES ACTIVITATS

DIA 8
CALELLA
VESPRES MUSICALS. Museu del 
Turisme, 19 h. Música i copa de 
cava t’acompanyaran en un pas-
seig a través de la història del tu-
risme.

DIA 9
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA MAINA-
DA. Amb l’espectacle Carrousel.
Passeig de Manuel Puigvert, 17 h.

HORA DEL CONTE. Amb l’espec-
tacle El Cul d’en Jaumet, a càrrec 

d’Assumpta Mercader. Pati de la 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 17 h.

CONCERT: Retrat en groc amb 
Jordi Molina. Al Far, 22 h.

SANTA SUSANNA
SOPAR AL CARRER de Festa 
Major. 21.30 h.

BALL amb el grup El Club de las 
Muñecas. A l’aparcament del Lo-
cal Social, 23.30 h.

MALGRAT DE MAR
TABALADA. Inici a Can Campas-
sol fins a l’Ajuntament. 21.30 h.

PREGÓ DE FESTA MAJOR. Ajun-
tament de Malgrat de Mar, 22 h. 
Tot seguit, CORREFOC pels car-
rers del Carme, Mar, Ramon Tur-
ró, Marià Cubí, Sant Esteve i pla-
ça de l’Àncora. 

DIA 10
PINEDA DE MAR
LA PETITA D’ESTIU: Que peti la 
plaça. Pati de Can Comas, 19 h.

FESTES DE BARRI: Can Moré. 
Plaça de Can Moré, durant tot 
el dia.

CALELLA
TALLER: ECO-SWIMMING. Via 
Brava de Calella a la platja de 
Garbí, 8.30 h.

MEMORIAL JORDI BACHS de 
Vòlei Platja. Platja Gran, 10 h.

TALLER: SNORKELLING GUIAT. 
Via Brava de Calella a la platja de 
Garbí, 12.30 h.

CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

REVETLLA POPULAR DE CALE-
LLA-MARXA. Passeig de Manuel 
Puigvert, 21 h.

TORDERA
FESTA URBANITZACIÓ DE 
SANT DANIEL. Carrer Mitjorn, 
tot el dia.

V MARXA NOCTURNA ‘Les 
Bruixes’. Lloc de sortida, pista 
Sant Andreu, 21.30 h.

SANTA SUSANNA
CURSA DE CINTES INFANTIL. 
Hi podran participar tots els nens 
fins als 10 anys. Plaça Catalu-
nya, 10 h. Per els nens de 10 a 14 
anys, 11.30 h.

XXI TROBADA DE GEGANTS. 
Parc del Colomer, 18 h.

CERCAVILA DE GEGANTS. 
18.30 h.

ACTUACIÓ DELS CASTELLERS 
DE L’ALT MARESME. Plaça Cata-
lunya, 20 h.

CORREFOC. A càrrec de les For-
ces Infernals de Poble Nou. Des 
del parc del Colomer i arribada a 
la plaça Pau Casals, 22 h.

BARRAKES. Amb l’actuació dels 
grups: Balkan Paradise Orchestra, 
Train to Roots i Xavi Sarrià. A més 
a més, batucada amb els Xqt’s 
de Santa Susanna. Platja de les 
Dunes, 23 h.

MALGRAT DE MAR
65è CONCURS INFANTIL DE DI-
BUIX I PINTURA. Inscripcions a 
la plaça de Josep Anselm Clavé. 
9 a 11 h.

MARATÓ DEL BANC DE SANG. 
Parc de Can Campassol 10 h. 

59a TROBADA DE GEGANTS. 
Plaça de la Germana Campos, 
17 h.

CERCAVILA pels carrers de Joan 
Maragall, Fonlladosa, Carme i 
Mar fins arribar a Can Campas-
sol, 18 h.

23a NIT DE LA SARDANA DE 
FESTA MAJOR. Parc de Can 
Campassol, 21 h. Sopar popular 
i ballada de sardanes a càrrec de 
les cobles Principal de Llobregat i 
Mediterrània.

DIA 11
PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
la Principal del Llobregat. Plaça 
Mèlies, 19.30 h.

CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. A càrrec 
de la Cobla Bisbal Jove. 19.30 h.

SANTA SUSANNA
VI TROBADA DE PUNTAIRES. 
Rambla dels Països Catalans, 10 h.

FESTA DE L’ESCUMA i animació 
a càrrec de Set de So. Plaça del 
Pavelló, 11 h.

SARDANES. Amb la cobla Or-
questra Montgrins. Plaça Catalu-
nya, 18 h.

CONCERT DE FESTA MAJOR. A 
càrrec de l’Orquestra Montgrins. 
A l’aparcament del Local Social, 
20 h. A les 23.30 h, ball.

MALGRAT DE MAR
41è CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA. Inscripcions a la cape-
lla de l’Antic Hospital, 8 a 10 h. Es 
poden presentar les obres fins a 
les 14 h. Veredicte, 18 h.

17a TROBADA DE MOTOS 
ANTIGUES. 10 h, concentració 
pels carrers del barri antic. 11 h, 
inici de la cercavila (vegeu pro-
grames a part).

35a CANTADA D’HAVANERES. 
Plaça de Xesco Boix, 22.30 h. Ac-
tuació dels grups Havàname, Les 
Anxovetes i Els Cremats.

DIA 12
SANTA SUSANNA
TOBOGAN URBÀ. Tobogan de 
75 metres. Per a totes les edats. 
A la baixada del carrer de Can 
Font, 11 h.

XERINGADA INFANTIL. A càrrec 
del grup Fefe & Cia. Plaça del Pa-
velló, 17 h.

CURSA DE CINTES ADULTS. Pla-
ça Catalunya, 18 h.

GRAN CASTELL DE FOCS D’AR-
TIFICI. Pirotècnia IGUAL. Platja 
de les Dunes, 23 h.

MALGRAT DE MAR
JOCS D’AIGUA. Esplanada del 
davant del Pavelló Germans Mar-
gall, 10 h.

BARRAQUETES. Plaça de Xesco 
Boix, amb actuacions dels grups 
The Penguins “Reggae per a Xics” 
i Xiula, 18.30 h.

DIA 13
MALGRAT DE MAR
TARDES DE CONTES. Biblioteca 
La Cooperativa, 19.30 h. Contes 
per a adults: Rondalles catalanes. 
Qui no plora no mama o El seny i 
la rauxa catalana.

NITS MUSICALS. CONCERT DE 
JAZZ. Parc del Castell, 22.30 h. 
Actuació del grup Men in Swing 
Jazz Band.

DIA 14
PINEDA DE MAR
FESTES DE BARRI: POBLE NOU. 
Plaça de la Biblioteca Poblenou, 
durant tot el dia.

MEDITACIÓ DE LA LLUNA PLE-
NA. Platja de Poblenou, 20.30 h.

CALELLA
REVETLLA D’AGOST. Show d’hu-
mor i ball amb Maria Muñoz i 
Toni Carlo. Plaça de Catalunya, 
21.30 h.

TORDERA
CONFERÈNCIA: El tren de Tor-
dera. Biblioteca, 19 h.

FESTA DELS 80 I 90. Amb 80 
Principales + Nice Guy Eddie. Pl. 
Església, 23 h.

MALGRAT DE MAR
9a GIMCANA NOCTURNA LA 
MALGRATENCA. Plaça de l’Es-
glésia, 20 h. Activitat en grup per 
a majors de 15 anys.
 
NITS MUSICALS. CONCERT DE 
COUNTRY. Plaça de Josep Anselm 
Clavé, 21h. Actuació del grup The 
Country Revival Farmers.

DIA 15
PINEDA DE MAR
TORNEIG TRIPLETES MUNTA-
DES. Camp de Petanca, 9 h.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.
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AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. 
Plaça Mèlies, 19.30 h.

CALELLA
HAVANERES AMB LES ANXO-
VETES. Passeig de Manuel Puig-
vert, 19.30 h.

TORDERA
APLEC del Monestir de Santa 
Maria de Roca-Rossa. 13 h.

MALGRAT DE MAR
56è GRAN PREMI DE FESTA 
MAJOR CURSA CICLISTA. Sorti-
da des de l’avinguda de Josep Ra-
gull i Vilaró, 9 h.

FIRA DEL DISC. Avinguda del 
Bon Pastor, 10 h.

9a CURSA DEL MINER DE FER-
RO. Plaça de Xesco Boix, 18.30 h. 
Cursa amb recorregut urbà i de 
muntanya.

CINEMA A LA FRESCA. Parc 
de Can Campassol. Projecció 
de ‘Com ensinistrar un drac 3’ 
(21.30 h) i ‘Green Book’, 23.30 h.

DIA 16
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA MAINA-
DA: Amb l’espectacle de clown 
‘El show de Betty’. Passeig de 
Manuel Puigvert, 17 h.

MÚSICA CUBANA I BOLEROS 
amb Telva Rojas i la seva banda. 
Al Far, 22 h.

MALGRAT DE MAR
TORNEIG DE FUTBOL VILA DE 
MALGRAT
Camp municipal d’esports: 
17 h. CD Malgrat B – Palafolls.
19 h CD Malgrat A – Lloret A

CONCERT DE FESTA MAJOR. 
Parc de Can Campassol, 20 h. A 
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

CASTELL DE FOCS ARTIFICI-
ALS. Platja de Malgrat Centre, 
22.30 h. A càrrec de la Pirotècnia 
Estalella.

BARRAQUES. Plaça Xesco Boix. 

23.30 h a 4.30 h. Actuació dels 
grups Gertrudis, Zoo i Senyor 
Peix. 23.30 h a 5 h.

TORDERA
OBSERVACIÓ D’ESTELS. Zona 
del pàrquing de darrera del parc 
Prudenci Bertrana, 22 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
XIII FIRA DEL DISC I COL·LEC-
CIONISME. Plaça Mèlies, durant 
tot el dia.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

CALELLA
CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

REVETLLA DE L’ATSOC. Passeig 
de Manuel Puigvert, 20 h.

MALGRAT DE MAR
TARDES DE CONTES. Jardins 
de la Torre de la Vídua de Can 
Sala, 19 h. Contes de rosa i 
de blau, a càrrec d’Assumpta 
Mercader. Contes que volen 
ajudar a superar els estereotips 
masclistes i mostrar que nens i 
nenes han de tenir les mateixes 
oportunitats.

TABALADA INFANTIL. Inici a 
la plaça de l’Església, Mar i Can 
Campassol. 20.30 h.

CORREFOC INFANTIL. Inici del 
corregut a Can Campassol, Mar, 
Carme, Emili, Caporal Fradera, 
Llibertat i plaça de les Puntaires, 
21 h.

BARRAQUES. 21.30 h a 4.30 h. 
Plaça Xesco Boix. Amb música 
ambient per seguir amb Summer 
Moguda.

TORDERA
3X3 BÀSQUET. Pavelló de 
l’avinguda Països Catalans. 8 h.

PASSEJADA AMB MOTOS 
CLÀSSIQUES. Sortida de darrera 
la plaça de l’Església, 10.30 h.

TORNEIG BITLLES CATALANES. 
Parc de la Sardana. 17 h.

TORNEIG 24 H FUTBOL SALA. 
Pista Sant Andreu, 18 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
Principal del Llobregat. Plaça 
Mèlies, 19.30 h.

CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES: 
Passeig de Manuel Puigvert, 
19.30 h.

MALGRAT DE MAR
CERCAVILA. Amb els grallers i 
tabalers dels Castellers de l’Alt 
Maresme des de Can Campassol, 
18 h.

EXHIBICIÓ CASTELLERA. Plaça 
de l’Ancora, 18.30 h. Amb la colla 
Els Maduixots i Els Vailets de 
l’Empordà.

TORDERA
CURSA LOCAL DE BICICLETES. 
Sortida des del Camí Ral. 17 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fem un globus 
aerostàtic. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

TORDERA
ZUMBA. Plaça de l’Ajuntament, 
19.30 h.

DIA 21
TORDERA
CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG. Darrera plaça Església. 
Matí i tarda.

EXHIBICIÓ DE TWIRLING. Plaça 
de l’Església.

RECITAL D’HAVANERES. Amb el 
grup Son de l’Havana. A la mitja 
part rom cremat i presentació 
dels candidats i candidates al 
pubillatge. Pl. Església, 22 h.

DIA 22
CALELLA
VESPRES MUSICALS. Museu del 
Turisme, 19 h.

PROJECCIÓ: ‘Sara’, basat en la 
vida de Sara Llorens. Pati de la 
Biblioteca, 22 h.

TORDERA
FESTA HOLI BLUE. Pàrquing de 
sorra de la Mollera, 18.30 h.

ACTUACIÓ DEL GRUP 
ARMONIA. Pl. Església, 20 h.

CONCERT amb Seguirem, 
Buhos i DJ Sendo. Parc Prudenci 
Bertrana, 23 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
REVETLLA: ‘Fes-te amb el 
Sàhara’. Plaça Mèlies, 20.30 h.

CALELLA

CONCERT: Cançons d’amor i 
dimonis (pop i cançó d’autor), 
amb Magalí Sare i la seva banda. 
Al Far, 22 h.

PETITES HISTÒRIES DE 
CALELLA, Pati de la Biblioteca, 
22 h.

TORDERA
FRIDAYS FOR FUTURE. 
Recollida de brossa per l’entorn 
de Tordera. Trobada parc de la 
Sardana, 9 h.

MEMORIAL OCTAVIO 
DELGADO. 19 h.

CORREFOC. Sortida del pont de 
Ferro, 22 h.

CONCERT. Amb l’Orquestra 
Maribel, i Sixtus. Parc Prudenci 
Bertrana, 23.45 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
LA PETITA D’ESTIU: The 
Rock’n’Roll Hipsters i els 
instruments del rock. Al Pati de 
Can Comas, 19 h.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

CALELLA
SNORKELLING GUIAT. Via Brava 
de Calella a la platja de Garbí, 
12.30 h.

CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

REVETLLA DE SANT LLOP. Amb 
activitats i jocs infantils, raval 
infantil i sopar popular. Passeig 
de Manuel Puigvert, 18 h.

CERCAVILA DELS TIMBALERS. 
Sortida plaça de l’Ajuntament, 
19 h.

TORDERA
CURSA DEL COS. Al Camí Ral, 
10.30 h.

TORNEIG LOCAL DE TIR AL 
PLAT. Camp de Tir de Can Peyra, 
15 h.

FESTIVAL DE PATINATGE 
ARTÍSTIC. Pavelló de la 
Concòrdia, 19 h.

XXIè CERCATASQUES. Sortida des 
del parc de la Sardana. 22.30  h. 
Tot seguit, concert amb els grups 
Albercocks i Free Kiss, al Parc 
Prudenci Bertrana.

DIA 25
PINEDA DE MAR
MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Cobla 
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. 
Plaça de Sant Pere Pescador 
19.30 h.

TORNEIG INFANTIL DUPLETES. 
Al Camp de Petanca, 10 h.

CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. A 
càrrec de la Cobla La Principal del 
Llobregat i la Cobla Reus Jove. 
Passeig de Manuel Puigvert, 
18.30 h.

TORDERA
TORNEIG DE PETANCA. Parc de 
la Sardana. 9 h.

CERCAVILA I DIADA 
CASTELLERA. Amb la Colla 
Castellera de l’Alt Maresme i 
Sabadell. 17.30 h.

CONCERT. Orquestra Maravella. 
Pista l’Amistat, 18 h.

CLOENDA DEL CURSET DE 
SARDANES. Cobla Palafolls.
Pl. de l’Ajuntament. 19 h.

DIA 30
CALELLA
CONCERT ESTÓMAC. Amb Clara 
Peya, Vic Moliner i Magalí Sare. 
Al Far, 22 h.

DIA 31
CALELLA
CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

CURSA MARESME 5K CALELLA 
2019. Passeig Manuel Puigvert, 
19.30 h.
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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

Agost
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Dimecres

Dijous
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Dissabte

Diumenge
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Dimarts

Dimecres 

Dijous
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Dissabte

Diumenge
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Dimarts
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Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns 

FRANCITORRA

ALBA

MIR

BADIA

BADIA

SETO

SEGARRA

LLOBET

COSTA

ESQUEU

MIR

MIR

BADIA

FRANCITORRA

ALBA

VIVAS

SETO

FRANCITORRA

FRANCITORRA

SEGARRA

LLOBET

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

LUCEA

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

LUCEA

DE TIBURCIO

LUCEA

MATEOS

LLANSÓ

LLANSÓ

LLANSÓ

LLANSÓ

LLANSÓ

CARSTENN

CARSTENN

CARSTENN

CARSTENN

CARSTENN

CARSTENN

CARSTENN

VILADEVALL

VILADEVALL

VILADEVALL

VILADEVALL

VILADEVALL

VILADEVALL

VILADEVALL

M. TORRUELLA

MELA

COLÓN

PLANAS

CASTELLS

CASTELLS

NOGUERA

MELA

COLÓN

NOÈ

CASTELLS

NOGUERA

NOGUERA

MELA

COLÓN

NOÈ

PLANAS

NOGUERA

MELA

MELA

COLÓN

NOÈ

                    TORDERA        MALGRAT DE MAR         

                                    CALELLA          PINEDA DE MAR   

ECONOMIA LOCAL

BNI Selva-MaresmeMúsica en viu al ‘Cafè’ 

Logo BNITerrassa exterior del Cafè de Palafolls

SELVA - MARESME

Una quarantena d’empresaris 
de la Selva marítima i l’Alt Ma-
resme participen en l’organitza-
ció internacional BNI de networ-
king, ‘Qui dona també rep’.

Empresaris de diversos sec-
tors van muntar una seu a Llo-
ret de Mar, una altra a Pineda 
de Mar i posteriorment es van 
fusionar. Es passen contactes 
i informació sense cap tipus 
de comissió amb l’objectiu de 
que cada negoci tingui més re-
ferències i augmenti el seu vo-
lum de feina. yy

PALAFOLLS

Fins el 15 de setembre el Cafè de Pa-
lafolls ofereix a la seva “Terrassa Activa” 
sopars amb música en viu, tant per es-
coltar, com per ballar, actuacions, festes i 
molt més. Podeu consultar la programa-
ció a www.cafedepalafolls.com 

Cada dia ofereixen una gran varie-
tat en plats combinats, tapes i entrepans 
molt variats, i sobretot, les especialitats 
de la casa. Aquest edifici emblemàtic 
disposa de dues sales de lloguer per po-
der celebrar festes privades. 

Obert tot l’any al carrer Francesc 
Macià, 1. Telèfon 93 762 08 55. yy
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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 19.15 20.15 21.15 22.15 00.15

Aeroport del Prat (T2) - 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 16.30 17.30 18.15 19.30 20.30 21.30 22.30 00.30

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

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

Calella 10.05 11.35 12.35 13.38 14.38 16.35 17.38 18.35 19.55 20.35 21.58 22.55 23.55 1.35

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 - - 16.42 - 18.42 20.02 20.42 - 23.02 00.02 1.42

Santa Susanna 10.16 11.46 12.46 - - 16.46 - 18.46 20.06 20.46 - 23.05 00.06 1.46

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 14.02 15.02 17.02 18.02 19.02 20.22 21.02 22.22 23.22 00.22 2.02

Blanes 10.55 12.25 13.25 14.25 15.25 17.25 18.25 19.25 20.45 21.30 22.45 23.45 00.45 2.25

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 21.30

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 21.40

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 22.05

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 23.10

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 23.20
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ENTREVISTA A LUIS FRANCISCO RUIZ-OREJÓN SÁNCHEZ-PASTOR (DOCTOR EN CIÈNCIES DEL MAR I EXPERT EN PLÀSTICS MARINS)

“Amb el plàstic hem de seguir l’ordre de les 3 “R”: 
reduir, reutilitzar i, com a darrer recurs, reciclar”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Es calcula que actualment unes 
1.500 tones de plàstics suren pel 
mar Mediterrani, o el que és el 
mateix, 150.000 trossets de plàs-
tics en cada quilòmetre quadrat 
de mar. Aquesta és una de les con-
clusions que ha extret Luis Fran-
cisco Ruiz-Orejón amb la seva 
tesi doctoral “Residus plàstics flo-
tants en el Mediterrani Central i 
Occidental: estat actual i la seva 
percepció social”, que ha realit-
zat al Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes (CEAB). Ruiz-Orejón 
(Ciudad Real, 1986) va estudiar 
Ciències del Mar i Ciències Am-
bientals a la Universitat de Ca-
dis, va continuar amb el màster 
de Biodiversitat a la Universitat 
de Barcelona i el doctorat a la 
Politècnica de Catalunya. La tesi 
doctoral li ha permès descobrir 
Blanes, un poble del qual s’ha 
enamorat i on resideix des de fa 
quatre anys. Compagina els pro-
jectes d’investigació amb la col·la-
boració en revistes especialitzades 
i programes de televisió, on infor-
ma de la problemàtica que genera 
l’abocament de residus plàstics als 
mars i oceans.

Quines són les principals con-
clusions que ha tret de la seva 
tesi doctoral?
Que hem trobat més plàstic prop 
de les costes de les localitats més 
densament poblades, sobretot 
prop de les costes d’Eivissa i de 
la Serra Tramuntana de Mallor-
ca, a la part de l’estret d’Otranto 
a Itàlia i a alguns punts del golf 
de Corint de Grècia. Hem fet 
un monitoratge pel Mediterrani 
central i occidental dins del pro-
jecte NIXE III, d’on hem extret 
140 mostres del Mediterrani en 
tres grans campanyes i hem ana-
litzat les mostres al CEAB. 

Quina concentració de residus 
plàstics arriba al mar cada any?
Al Mediterrani, unes 1.500 tones 
i es calcula que a nivell mundial 
cada any arriben al mar aproxi-
madament entre 5 i 13 milions 

de tones de residus plàstics. Ac-
tualment hi ha més de 5 bilions 
de partícules de plàstic surant al 
mar. És molt de plàstic!

Quines són les conseqüències 
de l’acumulació dels residus 
plàstics?
Afecten de forma directa mol-
tes aus i organismes marins. Per 
exemple, el fet que hi hagi plàs-
tics a l’ecosistema dels coralls 
incrementa el 20% la possibilitat 
que adquireixin malalties. Molts 
peixos, tortugues i aus marines 
poden confondre el microplàstic 
amb el seu aliment, els obstrueix 
el tracte digestiu i els causa la 
mort. També els enreda i els limi-
ta el moviment. Fins i tot el zoo-
plàncton, que intervé en la cade-
na tròfica de tots aquests animals 
marins, també ingereix plàstic. 

I com afecta a les persones?
Els plàstics poden entrar en la 
nostra cadena alimentària i po-
tencialment podrien afectar la 
nostra salut. Molts contenen 
additius que tenen efectes can-
cerígens i hormonals, tot i que 
encara s’estan estudiant aquests 
efectes. S’estima que hi ha més 
de 6.000 tipus de plàstics. Tenim 
plàstic a tot arreu! Fins i tot es-
tan a molts cosmètics exfoliants i 
pastes de dents blanquejants! Per 
saber si en tenen, hem de com-
provar que un dels ingredients, 
normalment el segon o el tercer, 
sigui “polyethylene”.

Un altre projecte que coordina 
des del CEAB és Plàstic 0. En 
què consisteix?
Amb l’ajuda d’un grup de volun-
taris, majoritàriament escolars, 
però també tercera edat i entitats 
cíviques. Fa tres anys que rea-
litzem el mostreig a la sorra de 
diferents platges i ecosistemes 

costers. Els voluntaris segueixen 
un protocol científic per conèi-
xer la concentració de plàstic a 
la platja. Recullen mostres de la 
capa més superficial fent qua-
drants de 50 x 50 cm i traslladen 
les mostres a les aules per analit-
zar-les. No és una campanya de 
neteja. Plàstic 0, el coordinem 
al CEAB la Gemma Agell i jo, i 
la Maria Vicioso de l'Institut de 
Ciències del Mar (ICM), amb 
l’ajuda de diversos col·laboradors 
i pertany a la plataforma de par-
ticipació ciutadana Observadors 
del Mar. Durant el curs escolar 
2018-2019 han participat 43 cen-
tres educatius i 2.747 alumnes de 
Catalunya, Eivissa, Formentera, 
Mallorca i Alacant. A la Selva i al 
Maresme han treballat set esco-
les, cinc de Blanes, una de Cale-
lla i una de Pineda.  

Què podem fer a nivell particu-
lar per evitar aquesta acumula-
ció de residus plàstics?
Seleccionar productes que con-
tinguin menys plàstics. Per 
exemple, triar iogurts amb en-
vasos de vidre o altres materials. 
No sempre és fàcil, però és una 
forma immediata per reduir-lo. 
Amb el plàstic, hem de seguir 
l’ordre de les 3 R: reduir, reutilit-
zar i, com a darrer recurs, reci-
clar. Que no se’m mal interpreti, 
hem de reciclar, però és priorita-
ri reduir el nostre consum. 

Trobeu implicació institucional? 
Les empreses i governs interna-
cionals, autonòmics i locals fan 
petits avenços, però no són su-
ficients... Haurien d’implicar-se 
molt més! De fet, la producció 
de plàstic anual segueix augmen-
tant. Des del 1950, quan va co-
mençar la producció massiva de 
plàstics, se n’han fabricat 8.300 
milions de tones. Només s’ha 
estabilitzat en períodes de cri-
si econòmica. En el 2015 es van 
produir aproximadament 410 
milions de tones de plàstic. Al 
2019 estarem al voltant dels 500 
milions de tones. Pràcticament 

tot el que utilitzem avui dia té 
un component de plàstic, des del 
menjar fins a la roba.

D’on prové el plàstic que trobeu 
a les costes?
Arriben als ecosistemes marins 
majoritàriament a través d’abo-
caments a les platges, rius, cla-
vegueres, a través de l’aire. Una 
petita part és material que cau 
del transport per vaixell i de les 
xarxes d’activitats pesqueres...

Quins plàstics heu trobat a la 
platja? 
El que més hem trobat són buri-
lles, seguit de fragments d’emba-
latge de bosses de patates o cara-

mels, entre d’altres. Ah! També 
hem trobat fragments rígids de 
plàstic de les antigues carcasses 
de focs d’artifici i d’altres objectes. 

A Blanes?
Sí. Si bé fa un parell d’anys 
l’Ajuntament de Blanes va pre-
veure la mesura de prohibir les 
carcasses de plàstic a les piro-
tècnies que participen al Con-
curs de Focs d’Artifici, l’any 
passat encara vam trobar alguna 
resta de plàstic. Esperem que es 
vagi reduint i que utilitzin car-
tró o altres materials més sos-
tenibles. No es tracta de limitar 
les tradicions, però hem de ser 
conscients dels impactes que els 
focs d’artifici provoquen sobre 
les espècies marines i els ecosis-
temes. Aquest és un cas puntual 
a l’any, però també hem de veu-
re la resta d’efectes perjudicials 
que les nostres activitats huma-
nes provoquen al medi ambient 
de forma continuada. yy

Els plàstics es mesuren. Foto: A. MontañoLes mostres es guarden en un pot. Foto: A. Montaño També es recullen plàstics arran de mar. Foto: A. Montaño

Luis Francisco Ruiz-Orejón dirigeix els treballs de recerca de plàstic. 
Foto: Almudena Montaño

«En el projecte Plàstic 0, hi 
han participat escoles de 
Blanes, Calella i Pineda»

«Les empreses i 
governs internacionals, 
autonòmics i locals fan 
petits avenços, però no 

són suficients»


