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Tanca l’Arts d’Estiu

Actuació de David Bisbal. Foto Arts d'Estiu

Pregó FM Palafolls. Foto CarlesXeringada popular a la platja de Malgrat. Foto Carles

El festival maresmenc Arts d’Estiu ha tancat la 9a edició superant 
totes les expectatives. Més de 32.000 espectadors han passat pels es-
pectacles programats, entre els que destacaven God Save the Queen, 
Luis Fonsi, Melendi, Niña Pastori, o David Bisbal. Pàg. 10

Llibertat presos polítics!

Les estelades tornen a omplir Barcelona. Foto ACN

Llibertat presos polítics! Unitat! Independència! Han estat tres de les reivindicacions més escoltades aquest 
11 de Setembre a la manifestació que es va fer la tarda de la Diada a Barcelona. A l’horitzó, la sentència del 
procés (mes d’octubre), que tothom té clar serà condemnatòria. Aquest judici sempre ha estat el primer pas 
per arribar als tribunals europeus. Molt més a prop, finals de setembre, judici al President Torra per desobe-
diència pel cas dels llaços grocs. Més informació a les pàgines 3 i 4.

Calella està 
de festa

Festa Major 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Calella tanca el cicle festiu del 
Maresme amb la celebració de la 
Festa Major de la Minerva. Tres 
dies intensos de cultura, folklore 
i tradició en un festa plena d’acti-
vitats per a tothom. A més a més, 
Calella organitza durant els ma-
teixos dies la 39a Fira de Calella 
i l’Alt Maresme, amb l’Alguer com 
a ciutat convidada. Pàgs. 16 i 17

Festes majors
Entre l’agost i setembre, els municipis de l’Alt Maresme 
han celebrat les seves festes majors. El calendari festiu, 
l’obre Santa Susanna, tal com marca la tradició. Les ce-
lebracions van seguir a l’agost amb Malgrat de Mar, Tor-
dera i Pineda de Mar. A principis de setembre, va arribar 
el torn de Palafolls. Sardanes, jornades castelleres, barra-
ques, activitats esportives, concerts i balls són algunes de 
les moltes propostes que s’han organitzat en aquests mu-
nicipis per celebrar les respectives festes majors. Calella 
tancarà el calendari amb la celebració de la Festa Major 
de la Minerva des del dia 20 fins al 23 de setembre. Més 
informació a les pàgines 13, 14, 18, 19, 20 i 21. 

EDUCACIÓ- Pàg. 11

NOU INSTITUT
L'inici de curs a Santa 
Susanna ha estat especi-
al ja que aquest any els 
alumnes d'ESO no han de 
marxar del poble.

CULTURA - Pàg. 8

EL CLAVÉ ESTRENA PROGRAMACIÓ
Amb l’inici de la tardor arriba la nova programació del Teatre Clavé 
de Tordera, que enguany comptarà amb diverses novetats.
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Policia Local 93 765 76 00
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Ajuntament 93 767 84 41
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Fundació turística 93 767 92 50
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Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial

Base d'operacions de les obres que es van aturar. Foto Joan Ferrer

Diada 2019 

La diada de 2019 tenia el pitjor pronòstic meteorològic 
dels darrers anys. Amenaces de fortes pluges i vent no han 
estat prou per desanimar als centenars de milers de mani-
festants que han acudit a la cita d’enguany.

Una vegada més, una multitud ha volgut demostrar el seu 
suport als polítics empresonats i la persistència del seu 
desig d’independència.

Tot i les queixes per la manca d’unitat dels polítics cata-
lans, expressada per alguns davant el parlament de forma 
contraria a la tradició pacífica i festiva de la diada, ha estat 
més forta la voluntat de molts milers de persones per de-
mostrar a tothom que la causa de la independència no de-
falleix encara que les circumstàncies no siguin favorables.

S’equivocaria qui cregués que el desencís d’alguns respec-
te dels polítics i les seves dificultats per a l’entesa, signifi-
ca una reculada d’aquesta tendència que segueix viva en 
una part important de la nostra societat, probablement a 
l’entorn del 50%. yy

SELVA - MARESME

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat manté el projecte d'allar-
gament de la C-32 entre Blanes i 
Lloret de Mar com una prioritat 
per a la Generalitat. El titular de 
Territori ha afirmat que "s’han es-
tudiat moltes solucions" però totes 
elles representen millores en infra-
estructures que passen per "trams 
urbans". Per això, Calvet ha apun-
tat que amb aquests projectes "seria 
molt difícil millorar la mobilitat".

A més, el conseller ha apuntat 
que si no es millora la mobilitat, es 
podrien generar "problemàtiques 
de congestió i de qualitat de l'aire" 
a la zona que "són inacceptables". 

Per això creu que l'allargament de 
la C-32 és la millor sortida als pro-
blemes de trànsit que hi ha a la zona 
litoral de la comarca de la Selva.

Damià Calvet ha explicat  que 
l'ampliació de l'autopista C-32 
"està recollida en tots els plans" 
d'infraestructures, tant territo-
rials, com nacionals. Uns do-
cuments que es van redactar en 
"l'època del tripartit".

De tota manera, les obres de la 
C-32 segueixen aturades sine die a 
l'espera que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
es pronunciï sobre la mesura cau-
telar que va imposar aquest mes 

de juliol. La plataforma Aturem la 
C-32 va presentar un recurs contra 
l'estudi informatiu del projecte per 
incomplir la llei del canvi climàtic. 
Davant d'això, demanaven la sus-
pensió cautelar de les obres.

El TSJC va reconèixer que en 
l'estudi informatiu hi havia man-
cances en el projecte amb el com-
pliment de la llei del canvi climàtic. 
El tribunal també va retreure al 
Govern que no hagués tingut en 
compte alguns aspectes de la inun-
dabilitat de la infraestructura.

Tot i així, Calvet ha reafirmat 
que totes aquestes peticions "estan 
resoltes en el projecte constructiu". yy

“Les alternatives a la C-32 no 
solucionarien el problema”
Manifestacions del conseller Damià Calvet
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Plaça d'Espanya plena de gom a gom. Foto ACN

CATALUNYA

Diada aigualida la d’aquest 
2019. L’11-S ha estat marcat per 
la inestabilitat meteorològica, però 
també política. Les tempestes van 
obligar a modificar, ajornar o sus-
pendre els actes de la vigília. En 
aquesta edició, els Comuns no han 
assistit a la manifestació de l’ANC 
mentre les diferències entre ERC i 
Junts per Catalunya només s’han 
aparcat per unes hores. La societat 
civil, en tot cas, ha tornat a omplir 
Barcelona amb diversos objectius: la 
independència, la llibertat dels pre-
sos polítics i la unitat estratègica.

Òmnium Cultural i l'ANC re-
clamen "no cedir al xantatge" de 
l'Estat i construir una "resposta de-
mocràtica" a la sentència de l'1-O. 
El vicepresident d'Òmnium, Mar-
cel Mauri, ha advertit des de plaça 
Espanya de Barcelona aquest 11-S 
que la sentència buscarà "venjança 
i escarni" i ha reivindicat als partits 
polítics i les administracions "sen-
tit d'estat" i no perdre's en "batalles 

estèrils". "Construïm la resposta 
democràtica [...] Ho devem als pre-
sos i exiliats però sobretot ens ho 
devem a tots nosaltres", ha afirmat. 
Per la seva banda, la presidenta 
de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, 
ha demanat "no cedir al xantatge" 
de l'Estat i ha avisat que no faran 
"marxa enrere".

PARTICIPACIÓ

La Guàrdia Urbana de Bar-
celona ha xifrat al voltant de 

600.000 les persones que han 
participat aquesta Diada en la 
manifestació convocada per 
l'ANC. Aquesta és la segona xi-
fra més baixa de les estimades 
pel cos policial barceloní en una 
mobilització impulsada per l'en-
titat en un Onze de Setembre. La 
de la Guàrdia Urbana és l'única 
xifra oficial que es fa pública, ja 
que des de l'any passat la delega-
ció del govern espanyol va deci-
dir no fer la seva estimació.

QUIM TORRA

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, ha qualificat d'"èxit 
immens" la manifestació indepen-
dentista d'aquesta Diada de l'11 de 
Setembre i ha assegurat que marca 
la fi d'una etapa. "Avui es tanca una 
etapa i es comença a respondre ja 
a les sentències posant l'objectiu 
d'independència al centre de l'acció 
política", ha afirmat en una atenció 
als mitjans a la confluència de la 
plaça d'Espanya de Barcelona amb 

l'avinguda del Paral·lel, epicentre 
de la mobilització convocada per 
l'ANC i Òmnium. Torra ha recor-
dat que el lema de la protesta és 
'Objectiu: independència' i ha afe-
git: "És això el que farem". També 
ha carregat contra els "pronòstics 
interessats que no volien que avui 
fos un èxit" i ha insistit a destacar el 
caràcter massiu de la manifestació: 
"El poble de Catalunya mai falla".

ROGER TORRENT

El president del Parlament, 
Roger Torrent, ha fet una prime-
ra valoració de la manifestació de 
l'ANC, en la que ha participat, ad-
metent que la mobilització és "un 
clam al carrer per la independèn-
cia, i un clam evident perquè els 
polítics siguin capaços d'explicar 
millor els acords i treballar l'agen-
da política per afrontar el cicle que 
s'obre amb la sentència". "Hem de 
treballar per oferir i saber explicar 
els passos del nou cicle polític per 
treballar de manera comuna i con-
junta", ha afegit. yy

Clam a favor de la unitat estratègica

«Òmnium Cultural i l'ANC 
reclamen "no cedir al 
xantatge" de l'Estat i 

construir una "resposta 
democràtica"»

«L’11-S ha estat marcat 
per la inestabilitat 

meteorològica, però 
també política»
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Judici al President Quim 
Torra per desobediència

BARCELONA

Aquesta Diada s’ha parlat 
molt de la sentència del judici del 
procés prevista per al mes vinent. 
Aquest mateix mes, però, el presi-
dent de la Generalitat, Quim Tor-
ra també serà jutjat.

El TSJC ha fixat per als dies 
25 i 26 el judici contra Torra per 
desobediència a les resolucions de 
la JEC sobre la retirada de llaços 
grocs de les façanes dels edificis de 
la Generalitat en campanya electo-
ral, o, subsidiàriament, un delicte 

de denegació d'auxili a l'autoritat 
competent. L'origen de la causa és 
una querella de la fiscalia. El Par-
lament havia establert justament 
aquests dos dies per celebrar el 
Debat de Política General.

El president de la Generali-
tat veu "celeritat interessada de 
la justícia" en el cas dels llaços 
grocs. En un comunicat de prem-
sa, denuncia una "irregularitat" 
processal que posa en dubte la 
"imparcialitat" del TSJC. El presi-
dent afirma al comunicat que la 

"pressa" del TSJC per resoldre el 
cas és "absoluta". "La justícia és 
lenta només quan vol", afegeix el 
text. La defensa de Torra exerci-
rà les accions legals "pertinents" 
contra aquest "error processal" 
que demostra que la pressa "és 
enemiga del rigor".

Gonzalo Boye, advocat de 
Quim Torra, ha comentat a Twit-
ter que “el TSJC ha assenyalat judi-
ci abans de saber qui el celebraria i 
quines proves s'hi practicarien”.  yy

Quim Torra al TSJC el 15 de maig. Foto ACN

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Ofrena floral

Diada al Pavelló Parroquial

Havaneres i sardanes

Un dels moments de l'ofrena floral. Foto Carles

La celebració es va realitzar al Pavelló Parroquial. Foto Aj. Tordera

La Senyera, protagonista de l'acte. Foto Joan Maria Arenaza

Calella ha celebrat la Diada de 
Catalunya amb una agenda ple-
na d’actes commemoratius. El 
tret de sortida l’havia de donar 
la Marxa de Torxes i un sopar 
popular previstos pel dia 10, 
que es van haver de suspendre 
per la pluja. Durant la Diada es 

va celebrar la tradicional ofrena 
floral a la plaça Catalunya, amb 
la participació de tots els grups 
municipals menys Ciutadans, 
els habituals parlaments, la in-
terpretació del Cant dels Sega-
dors i un pilar casteller. yy

Degut a la previsió meteorolò-
gica prevista per la Revetlla de 
la Diada, a Tordera es va deci-
dir traslladar tots els actes al 
Pavelló Parroquial. Un cop allà, 
es va celebrar l’ofrena floral, i 
seguidament, l’alcalde va fer el 

discurs de la Diada donant pas 
al Cant dels Segadors. Per tal 
de mantenir el sentit de l’ofre-
na floral a Lluís Companys, la 
brigada municipal va portar els 
rams a la plaça una vegada fina-
litzades les activitats. yy

Com a la majoria de municipis 
del Maresme, la Marxa de Tor-
xes de Santa Susanna, prevista 
per la Revetlla de la Diada es va 
suspendre. Les activitats previs-
tes per al dia 11, però, es van re-
alitzar amb total normalitat. La 

celebració va començar amb la 
tradicional ofrena floral i inter-
pretació d’Els Segadors. La jor-
nada festiva també va comptar 
amb una cantada d’havaneres i 
una audició de sardanes. yy

Música, poesia i sardanes 
per l’11-S

MALGRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de 
Mar va celebrar la Diada de l’11 
de Setembre amb un acte institu-
cional ple de música, poesia i sar-
danes. Inicialment, l’acte s’havia 
de realitzar davant del consistori 
malgratenc, però degut a la previ-
sió de mal temps, els actes es van 
celebrar dins del Centre Cultural.

L’acte institucional va incloure 
les actuacions de la Coral Atzava-
ra i els cors de l’Aula Contrapunt, 
la lectura de poemes a càrrec del 
Grup de Poesia de la Biblioteca 
La Cooperativa, i la lectura del 
manifest institucional amb la his-
sada de la senyera. L’acte va aca-
bar amb el Cant dels Segadors.

Just després de l’acte institu-
cional es va donar protagonisme 
a les entitats i associacions amb 
les activitats programades a Can 
Campassol. La nit anterior a la 
Diada s’havia programat una 

Marxa de Torxes. Els integrants 
de la territorial de l’ANC-Mal-
grat per la Independència van 
decidir anul·lar la marxa, per 
la previsió de pluges intenses. 
L’ofrena floral, i el manifest pre-
vist pel dia 11, sí es va poder dur 
a terme. Els organitzadors han 

explicat que buscaran un altre 
dia per realitzar la marxa.

La celebració de la Diada a 
Malgrat es va cloure amb una ba-
llada de sardanes nocturna a Can 
Campassol a càrrec de la Cobla 
Ciutat de Granollers. yy

Un dels moments de l'acte institucional. Foto Carles
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10è Aniversari 
d’Oncolliga

2.265€ recaptats

CALELLA

L’entitat Oncolliga Calella ha 
celebrat enguany el seu desè ani-
versari. Ho ha fet amb la realitza-
ció d’un sopar popular a la plaça 
de l’Església que ha tingut un gran 
èxit participatiu. Ja fa 10 anys que 
l’entitat ofereix ajuda a totes aque-
lles persones que es veuen afecta-
des pel càncer, directa o indirecta-
ment. Oncolliga Calella ha pogut 
ajudar molts malalts a través de la 
psicooncologia, pilates i ioga. A 
través de la col·laboració amb el 
Cid, amb els Amics de l’hospital, 

l’ELA i la Fundació Miquel Valls. 

La Revetlla també ha servit per 
vendre els calendaris solidaris del 
2020 “Calella dos temps”. Es tracta 
d’un calendari on ha col·laborat l’en-
titat calellenca Fotofilm. S’anomena 
“Calella dos temps” perquè una part 
de la fotografia és la Calella antiga, 
i l’altra d’ara. Els calendaris solida-
ris tenen un preu de 10 € i també es 
podran adquirir a l’estand que l’en-
titat tindrà a la Fira de Calella i l’Alt 
Maresme i, properament, a diverses 
botigues de la ciutat. yy

PINEDA DE MAR

La gran posada en escena, els 
músics en directe i el bon paper 
dalt de l’escenari dels actors i ac-
trius, cantant i ballant, han estat 
els ingredients de l’èxit del musi-
cal CHICAGO, que hauran vist 
més de 2.000 persones, durant els 
mesos de juliol i agost. El Centre 
Cultural i Recreatiu de Pineda, 
organitza cada any una funció be-
nèfica del musical que produeixen 
durant els mesos d’estiu. En total 
s’han recaptat 2.265€ que aniran 
destinats a la Fundació Privada 
Marpi. Durant l’entreacte de la 
funció, el president del Centre 
Cultural, Josep Crego, va fer en-

trega del xec al gerent de la Funda-
ció Marpi, José Antonio Canillas i 
al seu president, Joaquim Burjons.

Chicago el musical està diri-
git per un equip format per Pol 
Beltran, Rubén Espinosa, Aida 
del Cid i Anna Estol, aplegant a 
l’escenari un elenc de 20 actors i 
actrius que interpreten, ballen i 
canten acompanyats per una ban-
da de cinc músics. Durant el mes 
de setembre encara queden tres 
funcions: els dies 15, 22 i 29, a les 
6 de la tarda. Les entrades ja estan 
disponibles a la web del Centre 
Cultural: www.ccrpineda.com yy

El primer sopar popular va tenir un gran èxit participatiu. Foto Joan M. Arenaza

Un dels moments de l'espectacle. Foto CCR

«Una de les novetats ha 
estat la realització de tres 

espectacles de durada 
convencional»

«Mariona Castillo, Joan 
Vázquez o Jaume Casals 
són alguns dels actors i 
actriu que han actuat»

Festival Micròmetre
SANTA SUSANNA

L’Ajuntament de Santa Susan-
na i La Guàrdia Produccions han 
organitzat per tercer any conse-
cutiu el Festival Micròmetre, bus-
cant la consolidació com un dels 
festivals de teatre de referència de 
la comarca. 

Amb una programació varia-
da i per a tots els públics, pretén 
acostar aquesta modalitat cultural 
i actuar com a altaveu per a es-
pectacles de petit format i curta 
durada. Durant tres dies la Masia 
de Can Ratés ha acollit més de 15 
espectacles de petit format. 

Una de les novetats d’enguany 
ha estat la programació de tres 
espectacles de petit format, però 
de durada convencional. El pri-
mer d’ells  va ser el Jardí de les 
malícies, una obra basada en un 

Cabaret de poesia eròtica d’èpo-
ca. El segon espectacle de durada 
convencional va ser el musical 
Paquito forever basat en la his-
tòria real de Paco Alonso, baila-
or, cantaor, actor i transformista 
català. L’última proposta, que va 
tancar el festival d’enguany, va ser 
El temps que no tindrem, també 
del gènere musical. 

Una altra de les novetats ha 
estat la inclusió en el programa 
d’espectacles dirigits al públic 
infantil. Mariona Castillo, Joan 
Vázquez, Aina de Cos, Jaume 
Casals i Joan Olivé, entre molts 
d’altres, són alguns dels actors 
i actrius que han participat en 
l’edició d’enguany. yy

Un dels espectacles del tercer dia. Foto Carles
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Moment del taller de gòspel amb Ray Sidney. Foto J.M.Arenaza

5è Gòspel Weekend

CALELLA

La Parròquia de Santa Ma-
ria i Sant Nicolau de Calella ha 
acollit un concert i un taller de 

gòspel organitzat per Sing And 
Travel, amb l’objectiu de recaptar 
fons per les obres que cal fer a la 
Parròquia. El taller, anomenat 
“Music and Wellness” ha servit 
per treballar la influència de la 
música coral i gòspel en la salut i 
curació emocional.

Tant el taller com el concert 
han comptat amb Ray Sidney, un 

reconegut artista d’aquest gènere 
musical i missioner que dona a 
conèixer el gòspel i la paraula de 
Déu arreu del món.

El projecte “Sing and Travel” 
va sorgir de la unió de dues passi-
ons de Marina Kaudasch, el gòspel 
i el turisme. La iniciativa ha tingut 
molt d’èxit. Kaudasch ha explicat 
quin tipus de públic participa en 
aquestes trobades: “Ha tingut una 
acollida fantàstica. Tenim de tot, 
tenim gent que ja canta en corals, 
tant de gòspel com d’altres gène-
res musicals. També tenim gent 
que no ha cantat mai en públic, 
però que té ganes de conèixer una 
mica més sobre aquest gènere. 
L’únic requisit que hi ha per venir 
a aquestes trobades que nosaltres 
organitzem és tenir ganes de gau-
dir-ho i de passar-ho bé.

Aquesta és la cinquena edició 
del Gospel Weekend on s’ajunten 
diversos directors de corals gòs-
pel internacionals i cantants d’ar-
reu d’Europa. yy

«Els beneficis han anat 
destinats a les obres 
de remodelació de la 

Parròquia»

«Tant el taller, com el 
concert, han comptat 

amb la presència de Ray 
Sidney»

CULTURA I SOCIETAT

Chill outlet

Vespres Musicals

Ballades de swing

El Chill oultet va congregar 12 comerços locals. Foto Carles

És la quarta edició que se celebra el Let's Swing. Foto Joan M. Arenaza

En total es van organitzar tres visites. Foto J.M.Arenaza

La fira d’articles rebaixats d’es-
tiu de Malgrat de Mar ha tornat 
aquest any amb el format de 
mercat de nit. El Parc de Can 
Campassol ha tornat ha acollir 
aquesta proposta amb una de-
coració ambientada en la filoso-
fia Chill Out, amb sofàs fets de 

palets, bombetes de fira i làm-
pades. En aquesta edició, han 
participat 12 comerciants locals, 
a més a més de l’espai gastronò-
mic. La vetllada va ser amenit-
zada amb la música de DJ Ta-
naka amb una gran participació 
de públic. yy

El Museu del Turisme de Ca-
lella ha tornat a acollir els Ves-
pres Musicals, una activitat que 
té com a objectiu dinamitzar el 
Museu del Turisme amb una vi-
sita lliure al museu acompanya-
da de música jazz i una copa de 

cava. Enguany ha estat la tercera 
edició que es celebra, cada any, 
amb més èxit de participació. 
En total han estat 3, els Vespres 
Musicals que s’han organitzat 
durant aquest estiu. yy

Tots els dijous del mes d’agost 
Calella ha acollit el Let’s Swing, 
un festival musical amb l’objec-
tiu de fer moure el cos i ballar al 
ritme de swing. És la quarta edi-
ció que se celebra, aconseguint 

que cada any augmenti la parti-
cipació. La proposta va comen-
çar gràcies a l’Ajuntament, que 
buscava una associació musical 
que organitzés concerts un cop 
la setmana. yy
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Obres a la passera que uneix el centre i Sant Lluís. Foto Aj. Palafolls

Tram remodelat a la 1a fase. Foto Carles

Substitució de la 
passera 

Obre el passeig marítim de 
Malgrat de Mar

PALAFOLLS

Han començat les intervenci-
ons de substitució del ferm de la 
passera que uneix Sant Lluís amb 
el centre de Palafolls. Durant l'exe-
cució d'aquestes feines de substi-
tució la passera romandrà tancada 
i els vianants hauran d'utilitzar 
l’alternativa dels semàfors que es 
troben a la cruïlla. La Policia Local 
demana la màxima precaució i res-
ponsabilitat alhora de respectar la 
senyalització i els torns de pas de 
vianants i vehicles.

Durant els primers dies, es va 

retirar el ferm antic malmès que a 
causa de la climatologia i dels actes 
vandàlics s’ha vist degradat en poc 
temps. En el seu lloc, es col·loquen 
les noves planxes metàl·liques que 
són d’alumini antilliscant i per tant 
garanteixen una millor resistència 
a l'aigua, les temperatures, cops i 
altres accions externes. 

La passera va ser inaugurada 
fa prop de cinc anys. Els treballs 
de substitució tenen un cost apro-
ximats de 140 mil euros i està pre-
vist que s’allarguin fins al 20 de 
setembre. yy

MALGRAT DE MAR

El tram de passeig marítim 
des de la plaça de l’Àncora fins 
l’avinguda dels Països Catalans 
de Malgrat de Mar es va obrir 
coincidint amb la Festa Major 
de Sant Roc, amb un 80% de les 
obres enllestides.

Joan Mercader i Jofre Serret 
van intervenir en roda de prem-
sa per detallar l’evolució de l’obra 

des de l’inici, el 30 de gener de 
2019. L’obra de rehabilitació del 
primer tram del passeig marítim 
s’havia d’haver acabat el 20 de 
juny. Mercader i Serret van deta-
llar que el retard en el desenvolu-
pament de les obres va ser causat 
per una sèrie d’incidències i en 
fan responsables tant l’empresa 
adjudicatària, com l’empresa con-
tractada per dirigir l’obra i l’exal-
caldessa Carme Ponsa i Mireia 

Castellà, anterior regidora d’Ur-
banisme i Obra Pública.

El 2 de setembre, tant l’em-
presa que du a terme els treballs 
de rehabilitació com la que s’en-
carrega de dirigir l’obra van co-
mençar a reunir-se per enllestir 
les tasques que queden pendents.

Jofre Serret també va avan-
çar que el govern municipal es 
reunirà amb veïns i veïnes, així 
com amb el teixit comercial, de 
restauració i hoteler de la zona, 
per informar-los puntualment de 
l'execució de les obres que encara 
queden pendents d'aquesta pri-
mera fase. yy

«La primera fase de 
les obres havia d’estar 

enllestida el 20 de juny»

«Aquest mes de setembre 
es reprendran les tasques 

pendents de la 
primera fase»
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BREUS

Gran semàfor del sol

13a edició de la Fira del Disc

Revetlla blanca de l’ATSOC

El semàfor mostra la intensitat del sol. Foto Joan Maria Arenaza

Integrants de l'ATSOC. Foto Joan Maria Arenaza

Es va poder trobar tot tipus de material musical. Foto Joan M. Arenaza

L’Ajuntament de Calella ha ins-
tal·lat un semàfor del sol, “sol-
màfor”, a la platja gran de Ca-
lella, un aparell que indica en 
temps real l’impacte de la radi-
ació ultraviolada a la pell huma-
na. Segons l’índex de la radiació 
ultraviolada de l’OMS, es van 

establir cinc colors d’acord amb 
la intensitat. El solmàfor mos-
tra, segons el color, el grau de 
radiació i el seu impacte a la pell 
humana. Cada rang té especifi-
cades una sèrie de suggeriments 
i el temps d’exposició al sol que 
es recomana. yy

La plaça de les Mèlies de Pineda 
de Mar ha acollit una nova edició 
de la Fira del Disc, organitzada 
per l’entitat Kultura Local. Ja fa 
13 anys que uns quants amants 
de la música van decidir unir 
forces i organitzar aquesta fira 

conjuntament. Any rere any es 
consolida més aquesta proposta. 
A la fira, a banda de la música de 
vinil també es podien trobar pa-
rades d’antiguitats, llibres i altres 
articles de col·lecció.  yy

La revetlla d’estiu de l’Associació 
de Teatre Solidari de Calella ha 
estat, un any més, diferent. Si en 
les últimes edicions s’havien fet 
festes temàtiques, enguany han 
convertit la revetlla en una festa 
mediterrània, on tots els assis-
tents havien d’anar vestits amb 
roba blanca. La revetlla es va 

obrir amb un petit fragment del 
“Boig per tu”, el projecte musical 
que enguany l’entitat està prepa-
rant per col·laborar amb la Ma-
rató de TV3. També van muntar 
un photocall i un sopar amenit-
zat amb música en directe a càr-
rec del grup LongPlay. Diversió 
i solidaritat en un sol acte. yy

Projecte Pinçar-te 2018. Foto Xavi Palomera

L'espectacle Lapònia tancarà la programació al febrer. Foto Teatre Barcelona

Nova programació del Teatre 
Clavé de Tordera

TORDERA

Passat l’estiu, el Teatre Clavé de 
Tordera estrena nova programa-
ció d’arts escèniques que s’allarga-
rà fins el febrer de 2020. 

Enguany, la programació 
comptarà amb l’escenificació d’El 
rey Lear, a càrrec de la Cia. Ata-
laya Teatro amb els texts de Wi-
lliam Shakespeare. L'espectacle 
ha estat el més guardonat en els 
premis de teatre andalús amb 6 en 
total, entre ells Millor Espectacle, 
direcció o actriu. Així mateix, ha 
estat l'espectacle que més nomina-
cions ha rebut en els premis MAX 
del teatre espanyol el 2019.

Un altre dels espectacles és El 
futur, un viatge de dos joves per 
diferents països europeus a la re-
cerca de la veritat i la llibertat, 
produït pel Teatre Nacional de 
Catalunya i Teatres en Xarxa.

Com ja és tradició, el 26 de 
desembre el Teatre Clavé acolli-
rà el concert de Sant Esteve, que 
enguany es titula Entre Falla i 
Strawinsky i serà interpretat per 
Camerata Stravaganza en una pro-
posta en què es crearà un diàleg 
imaginari entre les músiques més 
conegudes d’ambdós compositors.

Amb Lapònia es finalitzarà 
la temporada d’hivern. Es tracta 
d’una comèdia sobre les menti-
des, les il·lusions i l’educació que 
rebem de ben petits. 

INSÒLIT

L'Insòlit és un cicle de propos-
tes artístiques que van més enllà 
d’una oferta teatral i esdevenen 
experiències sensorials. Es tracta 
d’una proposta nova, feta a mida, 
única i efímera ancorada en pro-
ductes i productors de proximitat, 
arrelada al territori proper i amb 
la mirada fixada en creacions ar-
tístiques singulars. Una porta 
oberta a nous sabors, nous relats i 
noves tendències artístiques.

L’Insòlit, coorganitzat per la 
Fundació Alícia i la Fundació 
Teatre Clavé, és, en definitiva, un 
viatge sensorial en cinc actes que 
es durà a terme en dues úniques 
funcions. Molt recomanat pels 
amants de noves experiències, 
gastronòmiques, artístiques i sen-
sorials. Col·laboren amb l’espec-

tacle l’Agustí Torelló Mata, Can 
Tarranc, la Conca de la Tordera i 
Ca l’Andreu.

ESPECTACLES PER A INFANTS

Per als més menuts, la progra-
mació de tardor del Teatre Clavé 
inclou un espectacle emmarcat 
en la 15a edició del festival ‘El 
més petit de tots’ que se celebra 
a diversos teatres de Catalunya. 
En aquesta ocasió la programa-
ció compta amb Tattarrattat! de 
la Cia. Frieda (Bèlgica). Es tracta 
d’una proposta de teatre de l’ob-
jecte, molt visual, que sorprèn 
amb una posada en escena neta i 
agosarada per als més petits.

El cicle familiar es comple-
ta amb l’obra de teatre Munt de 
munts, l’espectacle de titelles A 
taula! de la Cia. Peus de Porc i les 
pel·lícules d’animació Ernest & Ce-
lestine, contes d’hivern que manté 
la bellesa de les il·lustracions origi-
nals del conte popular, i La revol-
ta dels contes, una adaptació del 
best-seller de Roald Dahl.

ARTEFACTES PER SOMNIAR + 
PINÇAR-TE

La plaça de Miquel, Martí i Pol 
acull de nou la instal·lació artísti-

ca Artefactes per somniar + Pin-
çar-te on els nens i nenes podran 
gaudir-ne i recrear-se amb l’ajuda 
dels dinamitzadors artístics. L’ac-
te, d’accés gratuït, tindrà lloc el 
dissabte 19 d’octubre a les 18 h. 

Les entrades ja estan a la ven-
da. A banda dels preus indivi-
duals, la programació incorpora 
l’ABONAMENT 4, i els paquets 
EN FAMÍLIA! Tota la informa-
ció de preus i descomptes es pot 
consultar al web http://entrades.
teatreclave.cat

PROGRAMACIÓ

- 14/09. Pel·lícula Ernest & 
Celestine, contes d’hivern. 18 h.

- 20/09 i 27/09. Insòlit. 21 h.
- 05/10. Munt de munts. 

17 i 18.30 h.
- 19/10. Artefactes per somniar + 

Pinçar-te. 18 h.
- 27/10. El Rey Lear. 18 h.
- 09/11. La revolta dels contes. 

18 h.
- 16/11. A taula! 18 h.
- 17/11. El futur. 18 h.
- 23/11. Tattarrattat (El més petit 

de tots). 17.30 h.
- 26/12. Entre Falla i Strawinsky 

(Concert de Sant Esteve) 18 h.
- 02/02/2020. Lapònia, 18 h. yy

«La novetat d’enguany és 
la celebració de l’Insòlit»

«Un dels plats forts de 
la programació és la 

representació 
d'El Rey Lear»
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Les sol·licituds s'han de presentar abans de l'1 d'octubre. Foto CCMaresme

Gala dels tres tenors. Foto Nits Musicals

10.000 € per a l’autoocupació dels joves

Gran acollida de les Nits Musicals i Gastronòmiques 
al Castell Jalpí 

MARESME

Tots els inicis són compli-
cats i més encara si ets jove, no 
tens gaire experiència i poses en 
marxa un negoci propi. Per fer el 
camí més fàcil, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies ha tret una línia de subven-
ció que afavoreix l'autoocupació 
de les persones joves que s'hagin 
donat d'alta com a autònoms i es-
tiguin inscrites en el programa de 
Garantia juvenil.

Les mesures de foment del 
treball que regula aquesta con-
vocatòria consisteixen en la sub-
venció d'un import fix de 10.000 
euros per a cada jove que es doni 
d'alta de manera ininterrompuda 
al règim de la Seguretat Social 
dels treballadors autònoms o mu-
tualitat del col·legi professional 

corresponent durant un perío-
de de 12 mesos ininterromputs. 
D'aquesta manera, es garanteixen 
uns ingressos mínims de la per-
sona autònoma a l'inici de la seva 
activitat econòmica.

Per ser beneficiari d'aquest 
ajut cal estar inscrit al programa 
Garantia juvenil i haver-se donat 
d'alta com a treballador/a autò-
nom/a entre l’1 d’octubre de 2018 
i l’1 d’octubre de 2019, data màxi-
ma de presentació de les sol·lici-
tuds de subvenció. Les peticions 
es van resolent en el termini d'un 
mes des de la seva presentació. 
Cal tenir en compte, però, que si 
es produeix la baixa anticipada 
abans que hagi transcorregut un 
període de 8 mesos, la persona 
beneficiària ha de retornar la to-
talitat de la subvenció rebuda. En 

la resta de situacions s'apliquen 
els següents barems:

Aquests ajuts a l'autoocupació 
compten amb cofinançament del 
Fons Social Europeu (FSE). Els i 
les joves d'entre 18 i 29 anys que 
resideixin en el Maresme, com-
pleixin aquests requisits i vulguin 

tramitar la petició de subvenció, o 
formular qualsevol consulta sobre 
aquesta línia de subvencions po-
den contactar amb el servei d'Em-

prenedoria del Consell Comarcal 
del Maresme: correu electrònic. 
emprenedoria@ccmaresme.cat/ 
Tel. 93.693.14.50. yy

ARENYS DE MUNT

Un any més el Castell Jalpí 
d’Arenys de Munt, propietat de 
SERHS, va acollir durant l’agost els 
quatre concerts de primer nivell 
que varen aplegar prop de 1.000 
persones. La combinació musical i 
gastronòmica va ser tot un èxit en 
un espai pensat especialment per 
realitzar celebracions combinades 
amb activitats. Unes 300 perso-
nes varen gaudir de la proposta de 
menú gastronòmic que fa diferents 
aquestes Nits Musicals i Gastronò-
miques al Maresme, en petit format 
i alta qualitat.

Organitzades en col·labora-
ció amb l’Ajuntament d’Arenys de 

Munt, es varen poder escoltar la 
veu de l’espectacular Mònica Green 
amb el millor soul, blues i R&B de la 
mà aquesta diva de la música negra 
dels anys 60, 70 i 80 amb l’acompa-
nyament de la Formació Sextet. 

La Gala d’Òpera i Sarsuela va 
unir els amants d’aquests gènere per 
gaudir d’una actuació magistral de 
la mà de tres especialistes: Beatrice 
Jiménez-Marconi (soprano), Toni 
Marsol (baríton) i Ricardo Estrada 
(piano). La Gala dels Tres Tenors, 
popularitzada pels grans Pavaroti, 
Carreras i Domingo, va ser el con-
cert més participatiu i solemne. Des 
del dramatisme de les grans àries 
d’òpera fins al romanticisme de la 

cançó napolitana es varen poder 
escoltar en el marc del pati d’armes 
del Castell Jalpí. 

El cicle musical va tancar amb 
el concert del trio de The Sey Sis-
ters que varen convidar a un sentit 
viatge musical des del gòspel fins a 
la música africana, passant pel soul. 
Tot un repertori variat i complet per 
a tots els gustos, maridats amb un 
sopar a la fresca amb un toc de dis-
tinció en aquest espai emblemàtic 
d’Arenys de Munt com és el Castell 
Jalpí de SERHS. La fórmula innova-
dora, diferencial i amb personalitat 
definida, combinant música i gas-
tronomia les nits d’agost al Mares-
me va tenir una gran acollida. yy

AJUTS A L'AUTOOCUPACIÓ 
2019

MESOS D'ALTA 
D'AUTÒ-
NOM/A

IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ

Menys de 8 0 €

8 6.429,00 €

9 7.143,00 €

10 7.857,00 €

11 8.571,00 €

12 10.000,00 € 
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SANTA SUSANNA - PINEDA DE MAR

El festival maresmenc Arts 
d’Estiu ha tancat la 9a edició su-
perant totes les expectatives. Més 
de 32.000 espectadors han passat 
pels espectacles programats, en-
tre els que destacaven God Save 
the Queen, Luis Fonsi, Melendi, 
Niña Pastori o David Bisbal.

El director del festival, Xevi 
Gómez explica que la previsió 
era arribar als 25.000 o 30.000 
espectadors, però amb el canvi 
d’ubicació els objectius s’han vist 
més que superats: “És el primer 
any que fem un canvi tan gran, 
en anteriors edicions havíem 
programat fins a 13 actuacions, 
aquest any 21 concerts en 30 dies 
i tanquem l’edició amb 32.000 es-
pectadors, que està per sobre dels 
25 o 30.000 que ens marcàvem, i 
per tant estem molt contents.”

El festival s'ha traslladat d'un 
solar a la carretera N-II a un es-
pai de més 10.000 metres qua-
drats a la platja, entre els termes 
municipals de Pineda de Mar i 
Santa Susanna. El nou entorn 
ha permès ampliar la zona del 
“village” de restauració, comerç 
i oci i ara l'objectiu és "fer créi-
xer" aquest espai de dinamitza-
ció cultural, complementari a la 
programació musical.

Pel que fa al creixement de 
programació, aquest any s’ha in-
clòs una part dedicada a especta-
cles de caire familiar sota el segell 
Family Arts.

La nota negativa és que hi 
ha hagut tres dels 21 concerts 
programats que no s'han pogut 
fer. Es tracta del de Rozalén, que 
es va suspendre per la pluja; el 
d’Operación Triunfo, per decisió 
del promotor, i la festa dedicada 
als 90, per problemes tècnics. Tot 
i això, l'èxit dels principals caps 
de cartell ha fet superar totes les 
previsions de públic.

God Save the Queen, Melen-
di, Niña Pastori, Luis Fonsi i Da-
vid Bisbal han esgotat entrades. 
També han passat per l'escenari 
de l'Arts d'Estiu artistes de la im-
portància d'Els Pets, Ana Belén, 
Rosario, Juan Magán, Joan Dausà 

o Diego el Cigala, entre d'altres. 
Pel que fa a la programació fa-
miliar, han destacat el Mag Lari, 
Damaris Gelabert o El Pot Petit.

Un dels reptes de la 10a edició 
del festival serà potenciar l'espai 
del “village” de l’Arts d'Estiu i 
consolidar la seva vinculació amb 
els concerts. "Els dos conceptes 
han d'anar units", detalla el di-
rector del festival, que ja pensa 
en com poder celebrar una edició 
rodona l'estiu del 2020.

CESC GUANYA LA PRIMERA 
EDICIÓ DE LA BECA ARTS 
D'ESTIU

L’escenari Estrella del Village 
d’Arts d’Estiu ha tret fum aquest 
estiu. Més d’una trentena de 
grups han pres part a la primera 
edició del Premi Arts, una inici-
ativa dirigida a tots aquells con-
junts que s’estan formant i que 
necessiten donar-se a conèixer. 
Cada dia d’espectacle dos grups 
han amenitzat els vespres del Vi-
llage amb la seva música. I el ju-
rat de la beca i la votació popular 
van decidir que els tres grups que 

arribaven a la final fossin: Cesc, 
Casa das Feras i President Xai. 
Tots tres van participar a la final 
del Premi Arts que es va celebrar 
després de la festa Holi.

El jurat de la final, format per 
Jordi Planagumà, director de les 
Cases de la Música; Sílvia Vives, 
regidora de Cultura de l’Ajunta-
ment de Santa Susanna; Sandra 
Pérez, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
i Xevi Gómez, director d’Arts 
d’Estiu, va decidir que el gua-
nyador d’aquesta primera edició 
del Premi Arts fos el cantautor 
Cesc, amb un premi valorat en 
10.000 euros.

El premi a la votació popu-
lar va ser pel grup Casa das Fe-
ras, amb un guardó valorat amb 
2.500 euros i el tercer finalista va 
ser el grup gironí President Xai. 
L’entrega de premis va ser a càrrec 
dels alcaldes de Pineda de Mar, 
Xavier Amor, i de Santa Susanna, 
Joan Campolier, a més del direc-
tor de la Casa de les Músiques, 
Jordi Planagumà. yy

Més de 32.000 persones a 
l’Arts d’Estiu

Actuació d'El Pot Petit dins de la programació familiar. Foto J.M.Arenaza

Un dels caps de cartell d'aquesta edició, Luis Fonsi. Foto Arts d'Estiu

«Totes les previsions per 
aquesta edició s’han 

superat i hem arribat als 
32.000 espectadors»

«El guanyador de la 
primera Beca Arts d’Estiu 

ha estat el cantautor Cesc»



LA MARINA   11SETEMBRE DE 2019

SANTA SUSANNA 

El curs 2019/20 els alumnes de 
les escoles Montagut i Santa Susan-
na que hagin acabat 6è ja poden 
cursar l’ESO al poble, sense ne-
cessitat de desplaçar-se a Malgrat 
de Mar, Pineda de Mar o Calella. 
L’Ajuntament i la Conselleria d’En-
senyament de la Generalitat van 
signar un conveni de col·laboració 
al febrer, segons el qual el munici-
pi aportava els terrenys i l’edifici, i 
el Departament, el professorat de 
l’Escola-Institut del poble. 

D’aquesta manera s’han tan-
cat més de deu anys de contactes 
i negociacions de l’alcalde, Joan 
Campolier, amb els diferents res-
ponsables de la Conselleria d’En-
senyament per aconseguir que els 
nois i noies de Santa Susanna no 
hagin de marxar del poble per fer 
l’ESO. Cada any, una seixantena 
de nois i noies havien de despla-
çar-se a altres localitats del Ma-
resme per continuar amb els seus 
estudis. Aquest fet generava a les 
famílies unes despeses importants 

en forma de recursos econòmics i 
temps, i als nois i noies l’inconve-
nient d’haver de canviar de poble 
per seguir estudiant. 

Les classes però, comencen en 
un espai habilitat dins de l'Esco-
la Montagut, mentre s'acaben les 
obres. El trasllat al nou edifici es 
farà el mes vinent.

NOUS CENTRES A TOT EL 
TERRITORI

Per aquest curs, el Departa-
ment ha impulsat 25 nous insti-
tuts-escola per a 9.857 alumnes, 

que se sumen als 29 ja existents. 
Paral·lelament, s’han obert 8 insti-
tuts nous per donar sortida a l’in-
crement d’alumnat a l'ESO, 5 de 
nova creació, un per la fusió de dos 
instituts de Barcelona, i dos més 
per la separació d'un centre d'ESO 
i Batxillerat per incorporar l'FP. 

Per aquest curs, el Departa-
ment treballa en unes 413 obres. 4 
són centres públics de nova cons-
trucció, i 23 més són grans am-
pliacions i adequacions. 386 són 
actuacions de millora de centres. 
Als Serveis Territorials  al Ma-

resme-Vallès Oriental, es creen 
l’Institut-escola Pla de L’Avellà a 
Cabrera de Mar; l'Institut-escola 
Montagut a Santa Susanna i l'Insti-
tut Escola Pallerola a Sant Celoni. 

El curs escolar 2019-2020 ha 
començat amb 1.581.534 alum-
nes a tot el sistema, públic, privat i 
concertat, i en totes les etapes edu-

catives, cosa que suposa un incre-
ment d’alumnat de 536 estudiants. 
Tot i això, els ensenyaments de 
règim general perden 3.000 alum-
nes, ja que es redueix en 10.000 
el nombre d'alumnes a Infantil i 
Primària que es compensen amb 
l'increment de l'alumnat a Se-
cundària. Amb aquests números, 
es perden 61 grups de P3, 44 a la 
pública i 17 a la concertada, i se’n 
guanyen 37 a 1r d'ESO, 36 als ins-
tituts i 1 a les escoles concertades. 
Són dades provisionals perquè la 
matrícula segueix viva i el número 
de grups podria variar. yy

TORDERA

El moviment ecologista Fri-
days For Future va organitzar 
durant la Festa Major de Tordera 
una recollida de residus per l’en-
torn del municipi. Una vintena 
de persones van participar en 
aquesta primera recollida, on en 
total es van reunir unes vint bos-
ses de brossa.

El moviment ecologista in-
ternacional Fridays For Future 
va arribar a Tordera fa uns me-
sos. L’entitat va sorgir d’una ado-
lescent sueca de 16 anys, Greta 
Thunberg, que l’estiu passat va 
començar a manifestar-se cada 

divendres davant del Parlament 
de Suècia. El seu exemple va calar 
en països de tot Europa.

El perill d’extinció de moltes 
espècies animals o la demanda 
que es freni l’escalfament global 
són les principals peticions dels 
menors d’edat per tal d’evitar 
viure en un futur planeta molt 
afectat pel canvi climàtic.  A Tor-
dera, la Laia i la Sara són les dues 
joves impulsores de la iniciativa. 
Cada setmana es reuneixen per 
recollir brossa dels carrers, ca-
mins i espais naturals del muni-
cipi, una iniciativa que s’ha am-
pliat aquest agost. yy

 MARC VENTURA - MARESME

Algunes platges del Maresme 
i la Selva Marítima van acollir 
aquest estiu la campanya “Cada 
llauna compta”. La campanya va 
començar a les platges de Cam-
brils i Malgrat de Mar. Després 
es desplaçava fins a les platges de 
Mataró i Mont-roig. També va 
passar per Calonge, fins a acabar 
el seu recorregut a Lloret de Mar.

“Cada llauna compta” és un 
programa europeu de sensibilitza-
ció mediambiental al voltant del 
reciclatge de llaunes de begudes 
present a 14 països europeus. Sor-
geix per primera vegada l’any 2009 
al Regne Unit i porta actuant qua-
tre anys a les platges de la penínsu-
la Ibèrica. Aquest estiu, ha organit-
zat la campanya a diverses platges 
de Catalunya amb l’objectiu de 
conscienciar els banyistes sobre la 
importància del reciclatge. A més, 

els informadors porten a la seva es-
quena unes motxilles recol·lectores 
de llaunes de begudes amb la fina-
litat de facilitar el gest als usuaris. 

El director de la iniciativa, Pa-
blo García, explica que el que es 
pretén és “anar allà on hi ha gent 
relaxada i consumint begudes per 
parlar amb ells i intentar transme-
tre un missatge de conscienciació 

que esdevingui una economia cir-
cular en benefici a la creació de 
nous materials reciclats”. yy

L'ESO es farà a Santa Susanna

20 bosses de residus “Fes circular la teva llauna al 
groc” a les platges

L'institut pocs dies abans d'obrir. Foto CarlesL'Institut durant les obres. Foto Aj. Santa Susanna

La recollida va estar organitzada per Fridays For Future. Foto Aj. Tordera

La campanya ha passat per diverses platges del Maresme. Foto Aj. Malgrat

«L'Institut-escola està 
ubicat darrere de l’Escola 
Montagut, que ocupa una 

superfície de 1.000 m2»

«El curs escolar 2019-2020 
començarà amb 1.581.534 

alumnes a tot el sistema 
educatiu»

«“Cada llauna compta” 
és un programa europeu 

de sensibilització 
mediambiental al voltant 
del reciclatge de llaunes»

«Les llaunes de begudes 
estan composades de 

materials metàl·lics que 
poden reciclar-se infinites 

vegades»
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PINEDA DE MAR

La Policia Nacional espanyola 
va desmantellar un centre de distri-
bució de drogues a Pineda de Mar 
i es van detenir els tres màxims 
responsables. El pis era ocupat il-
legalment i els ocupants prenien 
l’electricitat de manera fraudulenta 
i precària, fet que comportava ris-
cos per als habitatges adjacents. 

Amb l'operació es van inter-
venir 530 grams de marihuana, 71 
pastilles d'amfetamines, 23 grams 
d'MDMA, 38 grams d'haixix i 1.500 
euros en efectiu, a més de 13 armes 
de foc, 21 armes blanques de grans 

dimensions i una gran quantitat 
de munició. Entre les armes de foc 
requisades, es trobaven cinc armes 
llargues, tres semillargues, quatre 
revòlvers, una pistola d’aire compri-
mit, una pistola llençabengales, una 
defensa extensible i una ballesta. 

Durant la investigació, els 
agents van corroborar que el domi-
cili era freqüentat per toxicòmans, 

que anaven a l’habitatge per pocs 
minuts, estona en què es creu que 
compraven les drogues. Aquesta 
activitat provocava un clima d’in-
seguretat, ja que hi sovintejaven les 
disputes i baralles.

La batuda policial va ser pos-
sible gràcies a la col·laboració ciu-
tadana, ja que es va dur a terme 
després que la policia rebés un avís 
anònim a través del portal web. yy

TORDERA

Quatre dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat va treballar 
en l'incendi de quatre vehicles 
aparcats a l’alçada del número 23 
del carrer Mas Martí. El foc va 
començar per una furgoneta que 
es va incendiar i es va propagar a 
tres vehicles més que estaven es-
tacionats al mateix carrer.

El foc va afectar també la fa-
çana dels habitatges dels núme-
ros 13, 17 i 27. Deu veïns van 
haver de ser atesos pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques per 
inhalació de fum, però cap va 
necessitar un trasllat hospitalari. 
A la imatge es poden comprovar 
els efectes de les flames. yy

CALELLA

La víctima va ser un home d’uns 
70 anys que es banyava a la platja de 
Garbí de Calella. L’home es troba-
va a l’aigua inconscient quan va ser 
rescatat per una embarcació que el 
va dur fins la sorra. Allà el servei de 
socorrisme de la platja li va iniciar 
les maniobres de reanimació cardi-
opulmonar, i posteriorment ho van 
intentar els professionals del SEM, 
però sense resultat.

Els Mossos van investigar la 
identitat de l’home, ja que anava 
indocumentat. Fonts municipals 
van explicar que es tractava d’un 
veí de Barcelona que estiuejava a 
Pineda. El telèfon d’emergènci-
es 112 va rebre l’avís al migdia, 
moment en què onejava la ban-
dera verda. Amb aquesta ja són 
una vintena les persones que 
han mort a les platges catalanes 
aquest estiu. yy

MALGRAT DE MAR

La Policia Local de Malgrat 
de Mar i els Bombers van rebre 
un avís d’alerta a les 3.40 h del 29 
d’agost per l’incendi de tres conte-
nidors i dos vehicles al carrer del 
Comerç de Malgrat de Mar.

Fins al lloc dels fets s’hi va des-
plaçar una dotació de Bombers, 
que va actuar contra el foc ràpida-
ment. Com a conseqüència de les 
flames es van calcinar fins a 3 con-
tenidors i dos vehicles estacionats 
al costat. La policia local investiga 
les causes de l’incendi. yy

Narcopís desmantellat a Pineda Cremen 4 vehicles

Mor un home a la 
platja de Calella

Cremen 2 cotxes i 3 
contenidors

Armament confiscat. Foto P.N.

L'incendi va afectar als edificis propers. Foto Bombers

El cotxe va ser retirat a mig matí. Foto Victor Alfaro

«El pis era ocupat 
il·legalment i prenien 

l'electricitat de manera 
fraudulenta»

«La policia va rebre un avís 
anònim a través del seu 

portal web»
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MARC VENTURA - PINEDA DE MAR

Jaume Casals Vives (Pineda 
de Mar, 27 de maig de 1993) és 
un reconegut actor que ha desta-
cat per nombroses obres de teatre 
i sèries de televisió. Entre d’altres, 
fer el personatge d’en Bruno a la 
popular sèrie de TV3 La Riera. 
Casals defineix l’èxit com “una 
combinació de tècnica, talent i 
intel·ligència”. De cara al pregó, 
l’artista va buscar fer alguna cosa 
diferent, amena i participativa 
amb el teixit social de la vila. 

Coincidint amb aquest acte, vam 
parlar amb ell de la seva professió 
i del fet de ser pregoner. 

Quina és la major experiència 
que t’emportes com a actor?
És bona aquesta pregunta! 
M’agrada molt aquest ofici per-
què és molt gratificant. La gent 
valora el treball que fas, quan 
acabes una obra de teatre, que 
la gent vingui i et digui si li ha 
agradat o no. M’encanta aquest 
tu a tu amb ells després d’haver 
fet un espectacle. 

Amb quina obra diries que has 
gaudit més? 

En tots els projectes t’empor-
tes alguna cosa especial. Porto 
des dels 18 anys fent teatre pro-
fessional i tinc la sort d’haver 
anat fent feina. Potser el treball 
més gran que he fet ha estat el pa-
per a La Riera i em quedo amb un 
personatge –En Bruno– que em 
va donar tantes alegries i plors. I 
en teatre, Eli em va agradar molt, 
perquè va ser un projecte amb 
molts reptes personals, descobrir 
un nou personatge, fer-te’l teu i 
descobrir qui és. Per tant, tam-
bé em quedo amb en Biel, de qui 
guardo un molt bon record. 

Quin és el pròxim projecte que 
tens en ment?

Doncs ara estem a la recta 
final dels assajos de Krámpack, 
una obra feta fa 15 anys per Jordi 
Sánchez, que la readaptem i la di-
rigeix Pep Anton Gómez, la qual 
tinc moltes ganes de fer.

On et veus d’aquí a 10 anys?
(sospira i riu). És una pregunta 

que fem molt amb els companys. 
(torna a sospirar). No ho sé, és 
molt incert el futur d’un actor. 
M’agradaria dir-te que protago-
nitzaré una sèrie a Netflix o al-
guna cosa així, però l’ideal per 
mi seria rodar pels matins, assa-
jar per la tarda i fer funcions al 
vespre. Fer tres projectes diaris 
alhora seria perfecte, i encara que 
acabis mort, això també seria el 
meu motor. 

Canviem de tema. Què ha sig-
nificat ser pregoner de Pineda 
2019?
Estic molt orgullós que hagin 
pensat en mi i la veritat és que 
no m’ho esperava i ho estic vi-
vint molt motivat. Jo sóc un fli-
pat i volia fer un pregó que no 
deixés indiferent la gent. Vaig 
fer un seguit de vídeos visitant 
i coneixent diferents entitats de 
Pineda on m’explicaven coses 
que em van posar la pell de ga-
llina. Volia que la gent conegués 
una mica més a fons Pineda i 
que col·laborin amb ells, i així 
aconseguir que la vila creixi. 

Creus que has aconseguit el pre-
gó que desitjaves? 
Totalment. Jo volia que hi hagués 
molta llum, música, volia que la 
gent estigués activa. Volia una 
cosa diferent, original. A més cre-
ia convenient fer una mica d’his-

tòria de Pineda, vaig portar un 
vestuari que la gent no s’esperava, 
i no volia fer el típic pregó des de 
l’Ajuntament, així que vaig decidir 
acabar-lo en un altre lloc (acabem 
rient). Més informació de la Festa 
Major a la pàgina 14. yy

“El meu desig és poder fer tres projectes alhora: 
matí, tarda i vespre”

Moment del pregó de Jaume Casals. Foto J.M.Arenaza

Entrevista a Jaume Casals: actor i pregoner de Pineda de Mar 2019
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Alta participació en els actes 
de Sant Roc de Malgrat de Mar

Activitats per a tothom

MALGRAT DE MAR

El balanç de la Festa Major 
de Sant Roc ha estat molt positiu. 
L'alta participació ha estat una tò-
nica constant al llarg dels 10 dies 
durant els quals s’ha allargat la 
Festa Major. Entre els actes més 
multitudinaris hi va haver les Bar-
raques, a les quals van assistir en-
tre els dos dies, 14.000 persones. 
També van tenir un gran nombre 
d'assistents la Cantada d'Havane-
res, la cursa del Miner de Ferro, la 

Trobada de Gegants, els correfocs, 
l'exhibició castellera o les Barra-
quetes, entre altres.

La regidora de Cultura, Lur-
des Borrell, ha fet una valoració 

molt positiva de la Festa Major 
d'enguany: "El balanç és molt po-
sitiu, estem molt contents, perquè 
hi ha hagut una alta participació 
en tots els actes, l'acollida ha estat 
molt bona". 

Borrell ha destacat també la 
bona acollida que van tenir les ac-
tivitats noves del programa com 
les Tardes de Contes i les Nits Mu-
sicals. En aquest sentit, va explicar 
que en el cas de la Nit Musical del 
Jazz hi va haver més de 500 perso-
nes de públic: "A més, el Parc del 
Castell és un espai perfecte per a 
aquest tipus de concerts", va re-
marcar Borrell. L’ajuntament tam-
bé va destacar la recuperació del 
pregó de festa major com un dels 
actes amb més bona acollida. Més 
informació de la Festa Major de 
Malgrat a la pàgina 18. yy

PINEDA DE MAR

Enguany la Festa Major de 
Pineda de Mar s’ha dedicat a un 
arbre més que centenari, té més 
de 145 anys i se l’anomena l’Arbre 
Verd. Es tracta d’un arbre de l’es-
pècie Phytolacca Dioica situat al 
passeig de Mar a l’alçada del car-
rer Moragas i Barret. 

Es tracta d’una espècie herbà-
cia original de la Pampa d’Amèri-
ca del Sud, on se’l coneix amb el 
nom de guaraní d’ombú. L’Arbre 
Verd va ser portat d’Argentina a 
finals del segle XIX pels indians 
Joan Llorens i Horta i J.Antich 
que van anar a Pineda de Mar a 
visitar la seva família.

Enguany, l’Ajuntament i les 
entitats municipals es van unir 
per celebrar 5 dies d’activitats per 
a grans i petits, que es van encetar 

amb el pregó. Entre totes les acti-
vitats es van organitzar concerts, 
com el de Dàmaris Gelabert, Ho-
tel Cochambre o Senyor Peix; 
o tradicions catalanes, com ara 
sardanes amb la Cobla Jovenívo-
la de Sabadell, trobada i plantada 
Gegantera amb cercavila i Diada 
Castellera amb els Maduixots i els 
Castellers de Badalona.

Les famílies van poder gaudir 
d’activitats amb els seus fills dins 
del Festaxic. Hi ha hagut bom-
bolles de sabó gegants, tallers de 
dibuix, pintura i petanca, entre 
d’altres activitats. La Festa Major 
2019 va acabar amb el tradicio-
nal castell de focs artificials. yy

Barraquetes de Malgrat de Mar. Foto Carles

Una de les activitats del Festaxic. Foto J.M.Arenaza

«Un dels actes més 
multitudinaris ha estat les 

Barraques, amb més de 
14.000 persones»

«La Festa Major d’enguany 
s’ha dedicat a l’Arbre Verd, 

que té més de 145 anys»

«Els actes de celebració es 
van allargar durant 5 dies, 

en què hi va haver activitats 
per a tots els públics»

«Les activitats que s’han 
introduït aquest any també 
han tingut una molt bona 

acollida»

FESTA MAJOR PINEDA DE MAR

Ofrena floral

Batucada

Correfoc infernal

Moment de l'ofrena al Sant Patró. Foto J.M.Arenaza

Moment del correfoc. Foto J.M.Arenaza

La batucada va acabar a la plaça Catalunya. Foto J.M.Arenaza

Els actes de la Festa Major de 
Pineda van començar amb les 
ofrenes al Sant Patró Sant Joan 
Baptista, amb la presència del 
Bisbe de Girona, Francesc Par-
do i Artigas. Un cop acabada 

l’ofrena, es va celebrar la tradi-
cional repicada de campanes, 
l’encesa del campanar i esclat 
amb foc a l’Església Parroquial 
de Santa Maria. yy

En acabar l’encesa del campanar 
de l’Església Parroquial de San-
ta Maria, el grup de percussió 
pinedenc Diabolus Musicae va 
acompanyar, a ritme de batu-
cada, el públic fins a la plaça 

Catalunya per escoltar el Pregó. 
Aquest any, el Pregó va anar a 
càrrec de l’actor Pinedenc Jau-
me Casals, que el va començar a 
la mateixa plaça i el va acabar al 
balcó de l’Ajuntament. yy

Una de les entitats que partici-
pen als actes de Festa Major és 
les Forces Infernals de Poble-
nou, que van ser els encarre-
gats de l’encesa del campanar. 
Un cop acabada la lectura del 
Pregó, es va iniciar el Correfoc 

des de plaça Catalunya fins la 
plaça de l’Estació on es va fer 
la ruixada popular. Els diables 
de Poblenou, també van ser 
presents a les Barraques i a la 
Cursa de Trastos. yy
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FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME

La Fira d’enguany forma part del 
monogràfic “El nostre món és 
el món” plantejat a l’edició del 
2015. El monogràfic porta per tí-
tol: ‘L’Alguer, una ciutat catalana 
de Sardenya’”. La Fira d’enguany 
tindrà 134 expositors, dels quals 
27 corresponen al monogràfic, 
30 seran d’entitats i 13 seran ar-
tesans tradicionals. El cost de la 
Fira són 165.000 €, més 40.000 € 
de subvencions.

PROGRAMA:

DIVENDRES 20 
OBERTURA AL PÚBLIC DE LA 
39A FIRA DE CALELLA I L’ALT-
MARESME. 11 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

TALLERS DE ROBÒTICA EDUCA-
TIVA DEDICATS A L’ALGUER, a 
càrrec de Clau-Tic. 11 a 13 h, als 
estands de Robòtica educativa a 
l’espai del monogràfic.

TALLER ‘DIBUIXA AMB UN PEN 
3D EL CORALL DE L’ALGUER’, 
a càrrec de GOEDU. 11 a 13 h, a 
l’estand de GOEDU a l’espai del 
monogràfic.

ACTIVITATS PER A LES ESCO-
LES. 11 a 13 h, al recinte firal.

INAUGURACIÓ DE LA 39A FIRA 
DE CALELLA I L’ALT MARESME 
a càrrec de l’alcaldessa de Calella, 
Montserrat Candini i Puig, i del 
Síndic de l’Alguer, Mario Conoci. 
17 h. Hissada de la senyera i par-
lament d’autoritats. Amb l’actua-
ció de Mauro Uselli, Claudio Ga-
briel Sanna i Yasmin Bradi.

TALLER-DEMOSTRACIÓ DE 
DANSES SARDES, a càrrec d’An-
gelo Pisanu i Guido Vercellino. 
17.30 h, a l’escenari de lo Teatrí.

CONCERT A CÀRREC DE YAS-
MIN BRADI. 19 h, a l’escenari 
central de la Fira.

TALLER INFANTIL DE FIMO 
AMB PLASTILINA. 19 h, a l’es-
tand de la Ludoteca.

TALLER MINECRAFT DEDICAT 

A L’ALGUER, a càrrec de Clau-Tic. 
19.45 h, als estands de Robòtica 
ubicats a l’espai del monogràfic.

TALLER EXPLORA EL FONS DEL 
MAR DE L’ALGUER, a càrrec de 
GOEDU. 19.45 h, a l’estand de 
GOEDU a l’espai del monogràfic.

CONFERÈNCIA-TALLER LES 101 
COSES QUE UN CATALÀ HA DE 
FER A L’ALGUER, 20 h, a l’escena-
ri de Lo Teatrí, a càrrec de Mauro 
Mulas, membre de la Plataforma 
per la Llengua de l’Alguer. Degus-
tació gastronòmica inclosa. 

ACTUACIÓ MUSICAL a càrrec 
de Davide Casu. 22 h, a l’escenari 
central de la Fira.

CONCURS DE DIBUIX DE LA 
FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME a l’estand de la Ludoteca. 
Durant tot el dia, els infants i jo-
ves de 6 a 12 anys podran parti-
cipar.

DISSABTE, 21
TALLER INFANTIL DE PINTURA.
12 h, a l’estand de la Ludoteca.

TEATRE INFANTIL I DE CARRER 
A CÀRREC D’IGNAZIO CHESSA.  
12 h, a l’escenari de Lo Teatrí.

RECITAL MUSICAL a càrrec del 
músic alguerès Mauro Uselli. 13h, 
a l’escenari central de la Fira.

TALLER DE ROBÒTICA EDUCA-
TIVA DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de Clau-Tic. 13 h, a la zona 
de tallers del monogràfic.

TALLER: DIBUIXA AMB UN PEN 
3D EL CORALL DE L’ALGUER, 
a càrrec de GOEDU. 13 h, a l’es-
tand de GOEDU a l’espai del mo-
nogràfic.

SORTEIG DE LA CAMPA-
NYA "UN MAR DE REGALS", 
1.000,00 € repartits en vals de 
compra de diferents imports 
bescanviables als establiments 
que participen a la companya. 
13.45 h, a l’estand de l’Associa-
ció de Comerciants Calella Cen-
tre Comercial.

TALLER DE MANUALITATS. 
17.30 h, a l’estand de l’Associació 
Positiva de Salut Mental del Delta 
de la Tordera. 

RECITAL MUSICAL a càrrec del 
músic alguerès Mauro Uselli. 18h, 
a l’escenari central de la Fira.

TEATRE INFANTIL I DE CAR-
RER a càrrec d’IGNAZIO CHESSA. 
18.30 h, a l’escenari de Lo Teatrí.

TALLER - DEMOSTRACIÓ DE 
DANSES SARDES, a càrrec d’An-
gelo Pisanu i Guido Vercellino. 19 
h, a l’escenari central de la Fira.

TALLER MINECRAFT DEDICAT 
A L’ALGUER, a càrrec de Clau-Tic. 
19.45 h, als estands de Robòtica 
ubicats a l’espai del monogràfic.

TALLER: EXPLORA EL FONS DEL 
MAR DE L’ALGUER, a càrrec de 
GOEDU. 19.45 h, a l’estand de 
GOEDU a l’espai del monogràfic.

CONCERT DE CLAUDIA 
CRABUZZA, que presenta el seu 
nou espectacle de cançons de 
Pino Piras. 22 h, a l’escenari cen-
tral de la Fira.

CONCURS DE DIBUIX DE LA 
FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME a l’estand de la Ludoteca.
Durant tot el dia, els infants i jo-
ves de 6 a 12 anys hi podran par-
ticipar.

DIUMENGE, 22 
TALLER INFANTIL DE NINES 
TRENADES AMB LLANES.
11.30 h, a l’estand de la Ludoteca.

LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
CONCURS DE DIBUIX de la Fira 
de Calella i l’Alt Maresme. 12 h, a 
l’estand de la Ludoteca.

TEATRE INFANTIL I DE CARRER 
a càrrec d’Ignazio Chessa. 12 h, a 
l’escenari de Lo Teatrí.

TALLER DE ROBÒTICA EDUCA-
TIVA DEDICAT A L’ALGUER, a 
càrrec de Clau-Tic. 13 h, a la zona 
de tallers del monogràfic.

TALLER ‘DIBUIXA AMB UN PEN 
3D EL CORALL DE L’ALGUER’, 
a càrrec de GOEDU. 13 h, a l’es-
tand de GOEDU a l’espai del mo-
nogràfic.

TALLER DE DANSES SARDES, 
a càrrec d’Angelo Pisanu i Guido 
Vercellino. 13.15 h, a l’escenari 
central de la Fira.

TEATRE INFANTIL I DE CARRER 
a càrrec d’Ignazio Chessa. 17.30 
h, a l’escenari de Lo Teatrí.
 
TALLER DE MANUALITATS. 
17.30 h, a l’estand de l’Associació 
Positiva de Salut Mental del Delta 
de la Tordera.
 
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
TROFEU RAFEL CARPINELL DE 
FOTOGRAFIA. 18 h, a l’estand de 
Foto-Film Calella.
 
CONCERT INFANTIL I FAMI-
LIAR ‘MANS MANETES’, amb 
Marc Serrats, Claudo Gabriel San-
na, Meritxell Gené, Borja Penalba 
& Mireia Vives, i Lo Barber (Àn-
gel Maresca). 18.30 h, a l’escenari 
central de la Fira.

TALLER MINECRAFT DEDICAT 
A L’ALGUER, a càrrec de Clau-Tic. 
19.45 h, als estands de Robòtica 
ubicats a l’espai del monogràfic.

TALLER: EXPLORA EL FONS DEL 
MAR DE L’ALGUER, a càrrec de 
GOEDU. 19.45 h, a l’estand de 
GOEDU a l’espai del monogràfic.

JOC DEL SORTEIG I LLIURA-
MENT DE PREMIS de la campa-
nya "Un mar de regals". 20 h, a 
l’estand de l’Associació de Comer-
ciants Calella Centre Comercial.

CONCERT a càrrec de Borja Pe-
nalba & Mireia Vives, que pre-
sentaran el seu nou disc Cançons 
per fer camí. 21.30 h, a l’escenari 
central de la Fira.

CADA DIA DE LA FIRA 
DEGUSTACIONS GASTRONÒ-
MIQUES de plats i productes tí-
pics algueresos. 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
L’ALGUER: DEL 1980 ALS NOS-
TRES DIES, a càrrec de Joan 
Mayoral. A l’espai del monogràfic.

VERMUT SOLIDARI. A la car-
pa de l’Associació de Volunta-
ris i Amics de l’Hospital de Cale-
lla (AVAH).

A L’ESPAI DE LA LUDOTECA, 
ACTIVITATS I TALLERS INFAN-
TILS DIVERSOS:

ROCÒDROM D’ESCALADA. Ac-
tivitat adreçada a infants a partir 
de 1,20 m d’alçada. De 11 a 14 h i 
de 17 a 21 h.

PINTA-CARES als infants. De 17 
a 18 h.

JOCS I JOGUINES DE LÒGICA I 
ENGINY. JOCS TRADICIONALS 
GEGANTS: Mikados, 3 en ratlla, 
dames, tàngrams, xarranca, daus-
gegants, escacs, dòmino, etc.

ACTIVITATS DE JOC I TALLERS 
a càrrec de les entitats següents: 
Club Tennis Calella, Club Ten-
nis-Taula Calella, Escola d’Hand-
bol de la Unió Esportiva Hand-
bol Calella i Colla de Geganters/es 
i Grallers/es de Calella. A la zona 
del Lleurespai.
 
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRA-
FIES GUANYADORES DEL TRO-
FEU RAFEL CARPINELL I EXPO-
SICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE 
LES TRADICIONS CATALANES.
A les carpes de Foto-Film Calella.
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
COMMEMORATIVA DELS 40 
ANYS D’AJUNTAMENTS DEMO-
CRÀTICS, a càrrec de Foto-Film 
Calella. A l’espai de les entitats. 

XXIÈ CONCURS ‘ENDEVINA ON 
ERA...’. El concursant ha d’ende-
vinar el lloc de les fotografies que 
s’hi exposen. A l’estand del Mu-
seu-Arxiu Municipal de Calella Jo-
sep Maria Codina i Bagué. 
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FESTA MA JOR DE LA MINERVA
Paral·lelament als actes de la Fira 
de Calella i l’Alt Maresme, Cale-
lla celebra la Festa Major de la 
Minerva. Tres dies intensos de 
cultura, folklore i tradició en un 
festa plena d’activitats per a tota 
la família.

DIVENDRES 20
PREGÓ INFANTIL DE FESTA 
MAJOR a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Pia, 18.30 h. Presència i 
ball dels Gegantonets i Gegantó 
de la Colla de Geganters i 
Grallers de Calella. Xocolatada 
popular a càrrec de l’Agrupament 
Escolta Montnegre. A la plaça de 
l’Ajuntament.

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Maru Toledo i 
Torres, jugadora del Futbol Club 
Barcelona del 1971 al 1973 i 
amb la presència d’una part de 
l’elenc artístic de les de l’Hoquei 
(sèrie de TV3), 21 h. A la plaça de 
l’Ajuntament.

En motiu de Calella Capital de 
l’Esport 2019, brindis popular 
per a tots els calellencs i 
calellenques. Interpretació del 
Ball de la Llopa i del Ballet dels 
gegants de la ciutat de Calella, en 
Quirze i la Minerva, a càrrec dels 
Geganters i Grallers de Calella.

BARRAQUES amb l’actuació 
dels grups: IrieSouljah, Obeses 
i Imperial Jade. 23.30h. Entrada 
gratuïta. A l’envelat.

DISSABTE 21
TALLER D’ESTELS, organitzat pel 
Grup Pa, Vi i Moltó i el Club Ae-
romodelisme, 11 h. A la plaça de 
l’Església.

CONCERT INFANTIL I JUVENIL 
donem-li una volta al cos amb els 
Xiula. Entrada gratuïta, 11.30 h. A 
l’envelat. 
  
COMIAT DEL PUBILLATGE 2018 
i proclamació dels representants 
del pubillatge de Calella 2019. 
Organitzat per l’Associació Pubi-
llatge de Calella. Al Parc Dalmau, 
12h, davant del carrer Sant Josep.

42a VOLADA D’ESTELS. A la 
platja, 16 h, organitzat pel Grup 
Pa, Vi i Moltó i el Club Aeromode-
lisme Calella.

CONCERT DE GRALLES a càrrec 
dels grallers i tabalers dels Caste-
llers de l’Alt Maresme i dels gra-
llers de la colla de Geganters de 
Calella. A la plaça Catalunya, 17 h.

CERCAVILA DELS CASTELLERS 
de l’Alt Maresme, 17.30 h, des de 
la Plaça Catalunya, Cervantes, Es-
glésia, Bisbe Sivilla arribant a la 
plaça de l’Ajuntament. 

DIADA CASTELLERA, a la 
plaça de l’Ajuntament, 18 h. 
Amb l’actuació dels Minyons 
de Terrassa, Xics de Granollers i 
els Castellers de l’Alt Maresme, 
Maduixots. 

MOSTRA DE DANSES. A la 
plaça de l’Església, 21 h, amb 
l’Associació Orientalium.

CORREFOC a càrrec dels Udols 
de Foc Diables de Calella amb 
la participació d’altres colles 
convidades: Geganters i Grallers 
de Calella, La Infernal de la 
Vallalta, Colla de Diables de Sant 
Cugat del Vallès, Les Diablesses 
de Vilanova i la Geltrú i els 
Diables de Tordera. A plaça de 
Lluís Gallart, 21.30 h. Itinerari: 
plaça de Lluís Gallart, Àngel 
Guimerà, Jovara, Creus, Església, 
plaça de l’Església, Romaní, Bisbe 
Sivilla i plaça de l’Ajuntament. 

BARRAQUES, a l’envelat, 23.30h. 
Amb la Fluor Party a càrrec de 
Gira Events. Tot seguit actuació 
dels grups: Doctor Prats i La 
Banda Biruji. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 22
PLANTADA DE GEGANTS 
participants a la 37a Trobada 
de Gegants, 9.30 h. Tot seguit, 
esmorzar popular a la plaça de 
Lluís Gallart. Preu: 2 €. Al carrer 
de l’Església (Cervantes-Balmes).

CERCAVILA DE TOTES LES 
COLLES PARTICIPANTS A LA 

37A TROBADA DE GEGANTS, 
11.30 h. Pels carrers: Església, 
Sant Josep, Jovara, Escoles Pies, 
fins a la plaça de l’Ajuntament.

ARRIBADA DE LES COLLES 
DE GEGANTERS, on cada colla 
oferirà un BALL, 12.30 h. A la 
plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, 
lliurament d’un obsequi a totes 
les colles participants. Fi de festa 
amb la presentació del ball nou i 
del ballet dels gegants de la ciutat 
de Calella. 

HOLI FESTIVAL: la gran festa 
dels colors!, a càrrec de Gira 
Events, 18 h. A la plaça Lluís 
Gallart. Dj, animador, la millor 
música i pluja de regals. Els 
primers en arribar, bossa de pols 
gratuïta. Dins el recinte hi haurà 
venda de bosses de pols holi.

CONCERT SIMFÒNIC-CORAL 
SOM I SEREM!, a càrrec del Cor 
i l’Orquestra Simfònica Harmonia. 
A l’envelat, 18 h. Director: Albert 
Deprius. Entrada: 10 €. Venda 
anticipada a www.entrapolis.com 
i al Museu Arxiu, de dimarts a dis-
sabte, de 18 a 21 h; diumenges i 
festius, d’11 a 14 h. I dues hores 
abans de l’espectacle a la taquilla, 
sempre que no s’hagin exhaurit. 
Informació al telèfon 690872715.

BARRAQUES. Amb l’actuació 
dels grups: Apache, Fundación 
Tony Manero i Josep-t-Deejay. 
Entrada gratuïta. A l’envelat, 
23.30 h.

DILLUNS 23
OFICI DE FESTA MAJOR, 11 h. 
A l’Església Parroquial. Presidit 
per Mn. Cinto Busquet, amb la 
participació de les autoritats i 
l’acompanyament musical del Cor 
Harmonia de Calella dirigit per 
Albert Deprius. Amb l’entrada 
d’en Quirze i la Minerva amb les 

autoritats i el Ball dels Gegants al 
presbiteri de l’Església al final de 
la celebració.

AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la cobla Montgrins, 
12h. Al passeig de Manuel 
Puigvert, al centre de la Fira, 
davant el monument a la 
sardana.

SEGUICI DELS GEGANTERS 
I GRALLERS de Calella 
acompanyant les autoritats 
en sortir de l’església fins a la 
plaça de l’Ajuntament, 12.15 h. 
Tot seguit, mostra de balls dels 
gegants de la ciutat de Calella.
 
38a MOSTRA DE PLATS 
CASOLANS. Exposició i sorteig 
de plats guisats a benefici de 
l’Ass. de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella. 
A l’envelat, 13.30 h. Per participar 
o adquirir tiquets: Fina Pedret, 

93 769 11 31 (de 13 a 17 h.); Fina 
Llopart, 93 769 25 92 (de 13 a 
16 h.) i Elisa Alférez, 658 98 24 
27 (de 10 a 13 h.); de dilluns a 
divendres.

CONCERT SOLIDARI a càrrec de 
l’orquestra Montgrins a benefici 
de l’Ass. de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella, 
18 h. Entrada: 10 €. A l’envelat. 
Venda anticipada al Museu Arxiu, 
de dimarts a dissabte, de 18 a 
21 h; diumenges i festius, d’11 
a 14 h. I dues hores abans de 
l’espectacle a la taquilla, sempre 
que no s’hagin exhaurit.

BALL DE FESTA MAJOR amb 
l’orquestra Montgrins, 20.30 h. 
Gratuït. A l’envelat.

FOCS ARTIFICIALS a càrrec de 
Pirotècnia Estalella, 21.30 h. Al 
passeig de Garbí.
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40 anys de la Coral Atzavara de Malgrat de Mar

Activitats infantils

MALGRAT DE MAR

Durant la Festa Major de Sant 
Roc, la Coral Atzavara de Malgrat 
de Mar va organitzar un concert 
per celebrar els 40 anys de la seva 
creació amb el públic malgratenc. 

Júlia Silveira, presidenta de 
la Coral, ha explicat com es va 
crear l’entitat: ‘La Coral va néi-
xer gràcies al Grup Excursionis-
ta Malgratenc i de seguida es va 
separar perquè van veure que era 
una activitat que es podia fer al 
marge d’aquesta entitat esportiva. 
Llavors el Miquel Mercader va 
crear la Coral l’any 1979. Durant 
aquests 40 anys ha anat funcio-

nant bé, hem cantat a l’estranger. 
Abans que arribés en Rubén, du-
rant els últims 18 anys va ser la 
Dolors Viñuela, la que ens va es-
tar dirigint, i ella va perfeccionar 
el funcionament de la Coral.’

El concert, organitzat durant 
la Festa Major, ha posat el punt i 
final a la celebració d’aquesta efe-
mèride. Durant els mateixos dies 
es va poder visitar una exposició 
fotogràfica al Centre Cultural 
de Malgrat de Mar que recollia 
la història i les actuacions de la 
Coral durant aquests 40 anys.

La Coral compta actualment 
amb 20 membres però estan 
oberts a noves incorporacions. 
El director de la coral des de fa 
gairebé 3 anys, Rubén Espinosa, 
explica que el cant coral és molt 

més actual del que sembla: ‘Jo 
crec que el cant coral està molt 
viu, l’únic que va variant és el 
gènere. Ara hi ha menys corals 
clàssiques, hi ha més corals gòs-
pel, més modernes... la nostra 
Coral a dia d’avui fa un repertori 
molt variat. La música sempre 
està molt viva, el que hem de fer 
en el món coral és adaptar-nos a 
la música que la gent espera es-
coltar en un concert.’

A partir d’ara la Coral prepara-
rà els actes que realitzen cada any. yy

MALGRAT DE MAR

La Festa Major de Malgrat de 
Mar es caracteritza per oferir ac-
tivitats per a tots els gustos i les 
edats. Durant els dies en què es va 
allargar la celebració es van orga-
nitzar moltes activitats dirigides 
al públic infantil.

Entre aquestes propostes, la 
platja de Malgrat Centre va aco-
llir el tradicional Concurs de 
Cocous, que cada any programa 
la Colla de Geganters de Malgrat 
de Mar. La premissa del concurs: 
construir el millor –i més bo-
nic- castell de sorra. L’activitat va 
compartir escenari amb una xo-
colatada i xeringada infantil, una 
popular guerra de colors.  yy

«La Coral Atzavara es va 
crear el 1979 de la mà de 

Miquel Mercader»

«La Dolors Viñuela, 
anterior directora, 
va perfeccionar el 

funcionament de la Coral»

Durant el concert es va fer un homenatge als membres de la Coral. Foto Carles

Un dels castells participants. Foto Carles Moment de la xeringada popular. Foto Carles
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BREUS

Cercavila de Gegants

Homenatge a la gent gran

Nit de la Sardana

Els gegants de Santa Susanna i tres colles convidades. Foto Carles

A la Nit de la Sardana hi va haver dues cobles. Foto Carles

Una de les assistents a l'homenatge. Foto Carles

A mitjans del mes d’agost, ar-
riba, com cada any, la Festa 
Major de Santa Susanna. Una 
de les activitats que més llueix 
és la trobada de gegants, on tot 
el poble s’uneix a la celebració 
amb la colla gegantera local i els 
gegants Sidru, Susanna i Graci-

eta. Aquest any la cercavila ha 
comptat amb la col·laboració 
de les colles de Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Pa-
lautordera i Sant Andreu de Lla-
vaneres, acompanyant l’Esbart 
Dansaire i la Colla de Geganters 
i Grallers de Santa Susanna. yy

La Festa Major de Santa Susanna 
es caracteritza per una de les més 
tradicionals de la comarca. Entre 
els actes més rellevants desta-
quen les audicions de sardanes, 
les curses de cintes i el sopar al 
carrer de Festa Major. Una de les 

activitats que cada any es repe-
teix, en col·laboració amb Obra 
Social La Caixa, és l’homenatge 
a la Gent Gran a la plaça Catalu-
nya. Després del reconeixement, 
es va celebrar un vermut popular 
amb tots els assistents. yy

L’Agrupació Sardanista Malgra-
tenca La Barretina ha organitzat, 
durant la Festa Major de Sant 
Roc, la 23a edició de la Nit de 
la Sardana al parc de Can Cam-
passol. La festa ha comptat amb 
un sopar popular i ballada de 

sardanes a càrrec de les Cobles 
Principal del Llobregat i la Cobla 
Mediterrània. De fet, aquest any, 
la Colla Sardanista ha estat una 
de les entitats encarregades de 
donar el tret de sortida a la Festa 
Major, amb la lectura del pregó. yy

Canvi d’ubicació

Sopar Popular de Sant 
Bartomeu

TORDERA

Una de les principals nove-
tats d’enguany de la Festa Major 
de Sant Bartomeu de Tordera ha 
estat el canvi d’ubicació de les 
Barraques al parc Prudenci Ber-
trana, entre d’altres, per motius 
de seguretat i per millorar l’espai. 
El concert de la Revetlla de San-
ta Maria es va celebrar, com cada 
any, a la plaça de l’Església, però la 
resta d’actuacions es van canviar a 
la nova ubicació.

En paral·lel al canvi d’ubica-
ció, el Departament de Joventut 
va voler donar un major impuls a 
la conscienciació en l’oci nocturn, 
instal·lant durant els dies en què es 
van celebrar les actuacions un punt 
de prevenció per informar els par-
ticipants sobre els riscos del con-
sum d’alcohol, drogues, assetja-
ment o relacions sexuals segures. yy

TORDERA

La Pista de l’Amistat de Tor-
dera ha acollit, un any més, el 
tradicional Sopar Popular que 
ha conclòs les activitats de Festa 
Major. Un any més la Comissió 
de Festes va  servir el sopar que 
va acollir unes 450 persones.

Per amenitzar l’acte de cloen-
da de la festa, hi va haver l’actua-
ció del grup Àngel i Pol. Durant 
la vetllada es van instal·lar unes 
taules en les quals es podien do-
nar aliments en favor de l’Associ-
ació el Rebost de Tots. yy

Actuació de l'Orquestra Maribel. Foto Carles

L'alcalde de Tordera Joan Carles García servint el sopar. Foto Carles
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TORDERA

La secció de patinatge del Club 
Patí Tordera va encetar la Festa 
Major amb el tradicional pregó, ja 
que aquest any, l’entitat celebra el 
seu 50è aniversari. L’Ajuntament 
de Tordera ha escollit la històri-
ca secció de patinatge torderenc, 
com a responsables del pregó d’en-
guany, com a reconeixement a la 
seva tasca durant aquest 50 anys.  
El club va fer un repàs a la seva 
història i a la relació entre el pati-
natge i la població torderenca.  Un 
cop finalitzat el pregó, la Colla de 
Diables de Tordera van protago-
nitzar una cercavila de Foc, acom-
panyats de la Colla de Diables Sa 
Forcanera de Blanes i la colla de 
Diables de Castellbisbal. yy

SELVA - MARESME

Els Castellers de l’Alt Maresme 
han bastit fins un total de 18 cons-
truccions de 7 pisos aquest estiu a 
les Festes Majors de l’Alt Maresme 
i la Selva Marítima.

L’estiu dels Castellers de l’Alt 
Maresme s’iniciava l’últim cap de 
setmana de juny, on ja van aixe-
car 3 castells de 7 a Lloret de Mar 
(el 4d7, el 4d7 amb agulla i el 3d7 
amb agulla) i 2 castells més de 7 
pisos a Canet, el 3d7 i el 3d7 amb 
l’agulla.El darrer cap de setmana 
de juliol també va ser fructífer 
pels Maduixots amb les actuaci-
ons a Blanes (amb 2 castells de 7 
amb agulla) i Sant Pol. Precisa-
ment a Blanes va tenir lloc una de 
les exhibicions més espectaculars 
dels Maduixots en forma de pilar 

caminat. Els de l’Alt Maresme es 
van atrevir enguany, i per primera 
vegada, amb un pilar caminat que 
arrencava al carrer Ample, puja-
va per tot el carrer Nou i arribava 
exitosament a l’Església de Santa 
Maria. Van acabar la jornada amb 
un 3d7 davant la mateixa Església.

També la Parròquia fou prota-
gonista el dia de la diada castellera 
de Festa Major de Blanes, que per 
la pluja es va haver de suspendre 
i reprendre de nou a dins, sent 
també la primera experiència per 
als Maduixots d’una actuació en 
aquest tipus de recinte. Tot plegat 
no va deixar de ser una molt bona 
forma de contribuir a celebrar el 
700è aniversari de la Parròquia. 
Aquell dia, van comptar amb el 
suport del President Torra.

Ja al mes d’agost, els Madui-
xots van tornar a bastir castells de 
7 pisos a Santa Susanna, Malgrat, 
Tordera i Pineda. En aquests po-
bles hi han passejat el 3d7, el 4d7, 
el 3d7 amb l’agulla i el 4d7 amb 
l’agulla. Amb tot, els Maduixots 
van marxar amb alguns deures 
pendents i amb ganes d’estrenar 
nous castells; el 5d7, un castell de 
la gamma alta de 7, se’ls va resis-
tir a Pineda i també resten pen-
dents d’estrenar enguany el 7d7 i 
el 2d7 que l’any passat van bastir 
per primera vegada a la seva his-
tòria a Calella. 

Aquest setembre els Madui-
xots han actuat a Palafolls, el dis-
sabte 21 de setembre actuaran a 
Calella i el diumenge 29 de setem-
bre a Sant Cebrià de Vallalta. yy

PALAFOLLS

A l’estiu els diferents barris del 
municipi de Palafolls – Mas Rei-
xach, Mas Carbó i Sant Genís-, han 
celebrat les seves festes veïnals. La 
Festa a Mas Carbó s’ha celebrat 
amb dos actes. D’una banda, la fes-
ta infantil, amb animació, festa de 
l’escuma i xocolatada. I de l’altra, 
el sopar popular a la pista del local 
social de l’urbanització que va con-
gregar una trentena de veïns.

Sant Genís va celebrar les seves 
festes amb un programa ple d’acti-
vitats per a  tots els públics, i que va 
arrencar amb unes visites guiades 
de caire històric per part del divul-
gador local Xavier Salicrú. Les fes-
tes es van completar amb animació 
infantil, xocolatada, ofici solemne i 
sopar popular.  yy

El Patinatge de Tordera, protagonistes del Pregó

Festes Majors a Sant Genís i Mas Carbó

Gran collita de castells dels Maduixots durant l’estiu

La secció de patinatge del Club Patí Tordera celebra 50 anys. Foto Carles

Visites guiades a Sant Genís amb Xavier Salicrú. Foto Aj. Palafolls

El correfoc va conduir als assistents fins al Parc de Prudenci Bertrana. Foto Carles

Actuació dels Castellers de l'Alt Maresme a Santa Susanna. Foto Carles

Sopar popular al barri de Mas Carbó. Foto Aj. Palafolls



LA MARINA   21SETEMBRE DE 2019

PALAFOLLS

La Festa Major de Palafolls va 
arrencar amb la vista posada al cel, 
ja que la pluja amenaçava el primer 
dia. Finalment, el temps va respec-
tar, i el primer dia de Festa Major va 
transcórrer amb total normalitat.

El Pregó és, cada any, un esde-
veniment amb segell propi, amb 
l’organització de diversos espec-

tacles i la participació de molts 
palafollencs i palafollenques. 
Tradicionalment es feia a la pla-
ça de Poppi, però enguany es va 
traslladar a la plaça Major, entre 
d’altres, perquè a la antiga ubica-
ció, s’havia de preparar el concert 
d’Oques Grasses. El contingut i el 
format del pregó van ser una sor-
presa fins al darrer moment. 

Una altra de les novetats de la 
programació d’enguany ha estat la 
celebració de la primera edició del 
Correbars, organitzat per la Colla 
de Diables de Palafolls. A banda del 

correfoc, una altra de les activitats 
preparades pels Diables va ser el joc 
de l’Assassí de la Safanòria. Es trac-
ta d’un joc de rol en què cada par-
ticipant té una víctima que ha de 
matar, i ho ha de fer amb un objec-
te concret: una pastanaga. Ara bé, a 
la vegada els mateixos participants 
són també víctimes, que són perse-
guides pel seu assassí corresponent.

Els concerts a la pista exterior, 
o els sopars a la fresca són algunes  
activitats que any rere any desta-
quen per la seva bona acollida. yy

6 dies carregats d’activitatsBREUS

Festa Major de Sant Llop

Sopars a la fresca

Alterfesta

Una de les activitats de la festa. Foto Carles

Èxit de participació. Foto Carles

Oques Grasses. Foto Carles

Amb l’arribada de setembre, 
Hortsavinyà celebra la seva 
Festa Major durant la festivitat 
de Sant Llop. Les activitats van 
començar al matí amb paradetes 
artesanes i d’intercanvi. A ban-
da, hi va haver espectacles de 
titelles, teatre i jocs d’aigua. Al 

migdia, es va celebrar la missa 
en honor a Sant Llop a càrrec 
de Mossèn Josep i els cants dels 
cantaires d’Hortsavinyà, i un di-
nar popular. Els beneficis del bar 
van anar destinats a la continuï-
tat de les Festes Majors. yy

La Comissió d’Agermanament 
de Palafolls celebra cada any per 
la Festa Major els sopars de ger-
manor, un espai d’intercanvi gas-
tronòmic entre els pobles ager-
manats amb la localitat. Com 
cada any, els sopars a la fresca 

han comptat amb la participa-
ció de diferents stands d’alguns 
dels pobles agermanats. Palafolls 
està agermanada amb les locali-
tats de Poppi (Itàlia), Valls d’Ax 
(França), Stegna (Polònia) i Sant 
Isidro (Nicaragua). yy

Després de la celebració del 
Pregó de la Festa Major de Pa-
lafolls va arrencar la primera 
nit de barraques de l’Alterfesta 
a la plaça de Poppi, amb el plat 
fort de la programació, el grup 
Oques Grasses. L’Ajuntament ha 

apostat aquest any per la con-
tractació d’un dels grups pun-
ters del panorama de la música 
pop en català, juntament amb 
altres noms de l’escena musi-
cal com Big Bang ’90, Tribade i 
Animales Muertos. yy

«Una de les novetats ha 
estat la primera edició del 

Correbars»

Pregó 2019 amb diverses novetats. Foto Carles
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Calella s’ha sumat a la cam-
panya “No a la violència masclis-
ta”, instal·lant a la plaça de l’Es-
glésia i a la plaça de l’Ajuntament 
senyals de trànsit amb forma de 
cor trencat i amb el lema “No 
violència masclista”. S’ha afegit 
així a altres ciutats com Málaga, 
Estepa, Sevilla, Fuenlabrada o 
Graus, entre d’altres.

L’objectiu és sensibilitzar la po-
blació i conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat d’eradicar la 
violència de gènere. És per aquest 
motiu que es va escollir un ele-
ment com és el senyal de trànsit, 
que facilita llançar el missatge de 

manera visual. A més, en localit-
zar-se en llocs públics, es conver-
teixen en elements molt adequats 
per manifestar una posició activa 
vers la violència de gènere.

Es tracta d’una iniciativa com-
pletament diferent del que s’ha fet 
fins a dia d’avui. Instal·lar aquestes 
senyals és una manera molt més 
visual de conscienciar i de recordar 
que cal treballar conjuntament per 
eradicar aquest tipus de violència. yy

SANTA SUSANNA

L’Ajuntament de Santa Susan-
na, amb el suport de la Diputació, 
ha creat una campanya de sensi-
bilització entre els turistes i els 
residents del poble per mantenir 
les platges netes. L’acció es va de-
cidir al Consell Sectorial de Tu-
risme i té com a objectiu protegir 
les platges del municipi, unes de 
les més apreciades de la costa de 
Barcelona. Treballar per mante-
nir el litoral de Santa Susanna net 

de plàstics, vidres, bosses i altres 
deixalles és una manera de con-
tribuir a salvaguardar la sosteni-
bilitat del Mediterrani.

La campanya consisteix en 
un seguit d’anuncis verticals, que 
es distribueixen pel poble, on es 
demana que no es deixin plàs-
tics a la platja i es fa pedagogia 
del material que s’ha de llençar a 
cada contenidor. Ja estan situats a 
la platja els plafons de la campa-
nya a més de la informació de què 
disposen els punts de socorrisme. 

A més, es disposa de suports per 
posar una bossa de plàstic dins 
i així potenciar la recollida de la 

brossa que es generi a la platja.

El mar Mediterrani rep cada 
any més de mig milió de tones de 
residus plàstics, segons un estudi 
del Fons Mundial per a la Na-
tura. És com si cada minut s'hi 
llencessin l'equivalent a 33.800 
ampolles de plàstic. yy

Campanya mediambiental 
‘Cuida Santa Susanna’

Cors contra la 
violència masclista

Una de les dues senyals instal·lades. Foto Joan Maria Arenaza

Cartell de la campanya. Foto Aj. Santa Susanna

«Els senyals estan 
instal·lats a la plaça de 
l’Església i la plaça de 

l’Ajuntament»

«La campanya consisteix 
en un seguit d’anuncis 

verticals, on es demana 
que no es deixin plàstics a 

la platja»

«El Mar Mediterrani rep 
cada any més de mig 

milió de tones de residus 
plàstics»

DIRECTORI DE SERVEIS
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Més d’una quarantena per-
sones van participar en la inici-
ativa mediambiental impulsada 
per tres adolescents de Palafolls 
per netejar part de la riba del riu 
Tordera, al seu pas pel municipi 
palafollenc.

La crida, que es va fer per les 
xarxes socials, va permetre que es 
retiressin un total de 400 quilos de 
deixalles que hi havia dins del riu, 

i també en alguns dels camins que 
hi donen accés.

A banda de recollir plàstics i 
ampolles, també van retirar resi-
dus de grans dimensions, com ara 
rodes de cotxe i de moto, un tele-
visor, restes de fluorescents, una 
hamaca o un llit sencer, en alguns 
casos, dins del mateix riu. Des-
prés de l’èxit d’aquesta primera 
iniciativa, els joves palafollencs es 
plantegen tornar a realitzar reco-
llides de residus en un futur. De 
cara a properes edicions també 
es plantegen posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament de Palafolls per 
tal de col·laborar conjuntament 
amb la recollida. yy

COMARQUES DE BARCELONA

La demarcació de Barcelona 
ha registrat 98 incendis forestals, 
amb 10.101,34 hectàrees afecta-
des les primeres setmanes d'es-
tiu, segons un informe del Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals de la Diputa-
ció de Barcelona. D’acord amb el 
document, 63 incendis han estat 
en zones forestals, 25 en terrenys 
agrícoles i 10 en urbanitzacions. 

Per comarques, les que han 
tingut més incendis han estat el 
Vallès Oriental i el Vallès Occi-
dental, amb 16 incendis cadas-
cuna, seguides del Maresme amb 
12 incendis, el Baix Llobregat 12, 

l’Anoia 11, el Bages 9, l’Alt Pene-
dès 8, Osona 7, el Berguedà 5 i el 
Garraf amb un incendi.

L’equip d’informadors i vi-
gilants del PVI, integrat per 182 
persones, també ha detectat 627 
punts de risc en el conjunt del 
territori barceloní, dels quals 452 
són per abocaments de materi-
al inflamable i 175 per detecció 

d’activitats amb foc. També han 
realitzat més de 350 actuacions 
de prevenció com ara d'incidèn-
cies en camins o pistes en mal 
estat i en franges de vegetació en 
urbanitzacions o en la xarxa de 
punts d’aigua.

Durant aquest darrer any, el 
pla ha rebut un pressupost global 
de 2,27 milions d’euros de la Di-
putació de Barcelona i ha comp-
tat amb més de 250 persones. yy

12 incendis al Maresme 400 quilos de residus

Imatge dels residus recollits. Foto Jordi Pérez

Bombers apagant un incendi a Tordera Parc aquest passat mes de juliol. Foto Protecció Civil Tordera

«Entre els objectes es van 
recollir rodes de vehicles, 

un televisor i un llit 
sencer»

«Les comarques que han 
tingut més incendis han 
estat el Vallès Oriental 

i Occidental, amb 16 
incendis cadascuna»

«Al Maresme s’han produït 
12 incendis les primeres 

setmanes d'estiu»

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS
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MALGRAT DE MAR

El Grup Excursionista Mal-
gratenc ha celebrat, com cada 
estiu per la Festa Major de Sant 
Roc, la cursa del Miner de Ferro. 
Una prova popular esportiva i 
cultural on aquest any han parti-
cipat 700 corredors després d’am-
pliar el nombre d’inscripcions.

Enguany la prova ha comptat 
amb dues modalitats: cursa de 15 
quilòmetres i marxa de 7. L’orga-
nitzador del Miner de Ferro ha 
explicat que es tracta d’una cursa 
popular per conèixer el patrimo-
ni del municipi: “És una cursa 
molt particular, ja que a banda de 
ser una prova esportiva, intenta 
apropar-nos a una part del pa-
trimoni del nostre municipi, que 

són les Mines de Can Palomeres”. 
Any rere any la cursa guanya 
adeptes. Aquest han la partici-
pació ha estat de 200 corredors 
per als 15 quilòmetres, i de 500 
marxadors, per a la caminada de 
7. Entre les novetats d’enguany hi 
ha hagut un canvi en el recorre-
gut, i el sorteig de 10 bosses de 
productes de la terra que es va 
celebrar en finalitzar la prova.

CLASSIFICACIÓ I PREMIS 
MINER 2019

IX Miner de Ferro – 1r 
Classificat: Roberto García
IX Miner de Ferro – 2n 
Classificat: Alberto Gutiérrez
IX Miner de Ferro – 3r 
Classificat: Lluís Albert

 IX Minera de Ferro – 1a 
Classificada: M. Carmen Tomás
IX Minera de Ferro – 2a 
Classificada: Mayca Rivas
IX Minera de Ferro – 3a 
Classificada: Ana Arjona

 IX Miner de Ferro – 1r 
Classificat local: David Gelada
IX Miner de Ferro – 2r 
Classificat local: Josep Gelpí
IX Miner de Ferro – 3r 
Classificat local: Estanis Llobet
 
IX Minera de Ferro – 1a 
Classificada local: Mary Pérez
IX Minera de Ferro – 2a 
Classificada local: Sonia Cáceres
IX Minera de Ferro – 3a 
Classificada local: Olga Martín

IX Miner de Ferro – Marxador 
més gran: Vicenç Mas Puig
IX Miner de Ferro – Marxador 
més xic: Marc Llau

IX Miner de Ferro – Premi Cor 
de Ferro 2019: Roberto García
IX Miner de Ferro – Premi 
Cor de Ferro local 2019: David 
Gelada yy

CALELLA

Des del 1994, Calella organitza 
el Torneig Catalunya Internacional 
Dards, a la Fàbrica Llobet. Aquest 
any s’ha celebrat la 25a edició, que 
ha aplegat més d’un centenar de ju-
gadors provinents d’arreu del món.

Durant el torneig es va fer un 
homenatge a Enric Guillem Bosch. 
Els seus inicis en el món de l’esport 
van ser com a organitzador del 
Torneig Internacional d'Handbol 
Costa del Maresme i l'Open In-
ternacional de Vòlei Platja Ciutat 
de Calella. El 1995 es va fer càrrec 
de l'Open Internacional Catalunya 
de Dards, que va organitzar durant 
vuit anys, i també va estar al cap-
davant de l'organització de l'Open 
Internacional Ciutat de Calella de 
Dards Electrònics. yy

9a cursa el Miner de Ferro

25è Torneig Internacional de Catalunya de Dards

Un dels trams de la prova. Foto Joan Dieste

Homenatge a Enric Guillem Bosch. Foto Joan Maria Arenaza Un dels moments de la competició. Foto Joan Maria Arenaza

PASSATEMPS
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MALGRAT DE MAR

Més de 1200 persones han 
participat a la Caminada Noc-
turna Solidària de Malgrat de 
mar, que cada any, organitza el 
Club Patí Malgrat. Tot i que no-
més hi havia 1200 dorsals, els 
organitzadors han remarcat que 
unes 150 persones més s’han 
afegit a la proposta. L’objectiu de 
l’organització és arribar als 1500 
participants.

Entre tots els corredors par-
ticipants, han destacat la mal-
gratenca Cristina Inés, ‘instagra-
mer’ i escriptora coneguda per la 
seva experiència personal amb el 
càncer, i l’esportista malgratenc 
Roberto Garcia. La Caminada 
Nocturna, amb sortida i arribada 
a les Peixateries Velles, va comp-
tar també amb música en directe 
a càrrec de DJ Reyes. Els partici-
pants van poder gaudir d’un tall 
de síndria en acabar la prova.

Tots els diners que s’han re-
collit amb la venda de dorsals 
aniran destinats de manera ín-
tegra a la Fundació Joan Petit 
Nens amb càncer. yy

CALELLA

Calella ha acollit una nova edi-
ció de la cursa Maresme 5K, una 
prova solidària de 5 quilòmetres 
on els guanys de les inscripcions 
han anat destinats a la Fundació 
Miquel Valls. Es tracta d’una enti-
tat sense ànim de lucre que treba-
lla per millorar la qualitat de vida 
de les persones afectades d’Escle-
rosi Lateral Amiotròfica i altres 
malalties de les motoneurones. 

La cursa va començar al pas-
seig de Manuel Puigvert de Cale-
lla, en total hi va haver més de 150 

inscrits, molts d’ells sense xip, ja 
que els que s’inscrivien el mateix 
dia de la prova corrien sense. 

En la categoria masculina el 
guanyador va ser Nadir Bouras 
Moussaoui amb un temps  de 15 
minuts i 59 segons, seguit de Ser-
gi Matas (16’’14’) i Aleix Aznar 
(16’’46’). En la categoria femenina 
la primera participant en arribar 
a la meta va ser Melina Araque 
Bekking amb un temps de 21 mi-
nuts i 12 segons, seguida d’Ain-
hoa Fitó (21’’19’) i Marta Mitjans 
(21’’21’). yy

1200 corredors a la 
Caminada Nocturna

Maresme 5K

Hi va haver més participants que dorsals disponibles. Foto Carles

La Fundació Miquel Valls ajuda els malats d'ELA. Foto J.M.Arenaza

SALUT

«Tots els beneficis aniran 
destinats a la Fundació 

Joan Petit Nens amb 
Càncer»

La vacuna enfront les 
meningitis A, C, W, Y s’inclourà 
al calendari públic a Catalunya

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

En aquest curs escolar 2019-
2020, tots els nens i nenes 
de 6è de Primària rebran, en 

substitució de la vacuna enfront 
meningococ C que s’ha adminis-
trat fins ara, la nova vacuna com-
binada pels quatre tipus de me-
ningococ A, C, W i Y. Aquesta ha 
estat la decisió del Departament de 
Salut, posada en fase d’audiència i 
comunicació pública amb l’edicte 
al Diari Oficial de la Generalitat 
el passat 22 de juliol de 2019 i dis-
ponible al web del Departament 
de Salut (http://salutweb.gencat.
cat). Amb aquesta modificació, el 
calendari de vacunacions siste-
màtiques de Catalunya s’adapta 
a l’acord de la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritori-
al del Sistema Nacional de Salud, 
que el passat 14 de març va establir 
aquesta recomanació vinculant 
per a totes les comunitats i ciutats 
autònomes a Espanya. A més dels 
alumnes de 6è de primària, a Ca-
talunya la vacuna s’administrarà al 
nens i nenes que cursen 2n d’ESO 
durant els propers dos anys, i es 
farà una captació oportunista als 
centres d’atenció primària i centres 
privats que col·laboren amb el pro-
grama oficial de vacunacions, a fi 
de vacunar els nens de 15 a 18 anys 
en els propers 2-3 anys.

La necessitat d’aquest canvi 
de calendari, amb l’ampliació de 
més tipus de meningitis a preve-
nir, està plenament justificada per 
l’increment progressiu del nombre 
de casos de meningitis pels tipus 
W i Y que s’està produint al nostre 
país des de 2016. Aquest tipus de 
meningococs, molt poc prevalents 
a Europa fins fa poc, varen pre-

sentar un increment inesperat de 
casos en la temporada 2013-2014 
al Regne Unit, i des de llavors el 
seu ascens ha estat continuat, i s’ha 
produit el mateix fenomen en altres 
països d’Europa com Irlanda, Ho-
landa,  Bèlgica, Suècia i, des de fa 3 
anys, també a Espanya.

En tots aquests països el brot 
epidèmic del tipus W, i en menys 
grau l’Y, ha seguit una distribució 
semblant, que ha afectat inicial-
ment adults, especialment majors 
de 65 anys, i en segon lloc adoles-
cents i joves de 15 a 24 anys d’edat. 
En alguns països com Holanda i el 
Regne Unit, a mesura que el brot 
s’ha anat estenent, s’ha produït 
un increment progressiu de casos 
també en nens, especialment me-
nors de 2 anys, situació que no s’ha 
constatat a data d’avui a Espanya 
tot i la vigilància epidemiològica 
activa que es duu a terme.

El meningococ és el principal 
bacteri causant de meningitis i 
sèpsia en la població, malalties les 
quals es denominen genèricament 
com a malaltia meningocòccica in-
vasiva. És una malaltia devastadora 
que fa que en poques hores una per-
sona prèviament sana passi a una 
situació clínica d'extrema gravetat, 
amb risc de mort. Tot i les mesu-
res terapèutiques actuals en unitats 
de cures intensives pediàtriques, 
té una mortalitat global de fins al 
10% dels casos, i es produeixen se-
qüeles permanents a prop del 20% 
dels malalts, algunes d’elles inca-
pacitants com són les amputacions 
d'extremitats, sordesa o dèficits 
neurològics. Cinc variants de me-
ningococ, denominades tipus A, B, 
C, W, i Y respectivament, són les 
responsables de més del 90% dels 
casos d'aquesta malaltia al món, i 
actualment disposem de vacunes 
específiques per a cada una d’elles.

La vacuna enfront els menin-
gococs A, C, W i Y és altament 
efectiva i segura, i la vacunació 
dels adolescents i joves de 12 a 18 
anys, que és el que es pretén amb 
aquesta nova estratègia vacunal, 
té com a objectiu, a banda de pro-
tegir els vacunats, reduir el nom-
bre de casos a totes les edats, tant 
en nens més petits com a adults, 
gràcies a la immunitat de grup. 
La raó és que els adolescents i jo-
ves són el grup d’edat, de tota la 
població, amb major freqüència 
d’estat de portador a la farínge 
de meningococ, i són els que es-
tenen el bacteri a les altres per-
sones d’edats diferents.  Però per 
aconseguir aquest efecte amb la 
vacunació, cal administrar-la a 
la gran majoria dels adolescents 
i joves (més del 70%), i un gran 
nombre de cohorts (com a mínim 
fins els 18 anys). Si es duu a terme 
adequadament aquesta estratègia 
vacunal es pot aconseguir frenar 
el brot epidèmic i evitar que apa-
reguin casos en nens petits. Si les 
cobertures vacunals no són altes, 
o no s’aconsegueix vacunar la 
majoria de joves fins els 18 anys 
en poc temps, difícilment s’obtin-
drà aquest efecte. El Regne Unit 
va apostar per aquesta estratègia 
el 2015, i quatre anys després han 
aconseguit reduir el nombre de 
casos a totes les edats, vacunant 
només adolescents i joves. Holan-
da i Bèlgica han decidit vacunar 
els adolescents i joves, però tam-
bé els nens i nenes d’1 any d’edat 
per frenar des de l’inici l’aparició 
de casos en els més petits. A Es-
panya, les comunitats autònomes 
de Castella Lleó i Andalusia han 
decidit incloure la doble vacuna-
ció per A, C, W i Y als 12 mesos 
i als 12 anys. En els propers anys 
veurem quina estratègia haurà 
estat la més encertada. yy

El doctor Marès posant una vacuna.
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LLORET DE MAR

DEL 12 AL 27
INSCRIPCIONS CURSOS 
CATALÀ PER A ADULTS
Matins: de 9.30 a 14.30 h
Tardes: de 17 a 19 h
(dilluns, dimecres i divendres)
Casa de Cultura

DEL 13 A L’11 OCTUBRE
EXPOSICIÓ LEVI ORTA 
ART EN RUTA

DEL 14 A L’11 OCTUBRE
EXPOSICIÓ “MEDITERRÀNIA” 
COL·LECTIU ARTPIRINEUS
Casa Saladrigas

DEL 13 A L’11 OCTUBRE
LA CASA NOUCENTISTA: 
ARQUITECTURA UNIFAMILIAR A 
CATALUNYA (1913-1932)
Casa Saladrigas

DIES 13, 20 I 27
10a EDICIÓ DOCUS A LA 

FRESCA. Plaça Verge Maria. 
De 22 a 1 h.

DIES 14 I 15
EMPLATJA’T. Associació 
d’Hostaleria. Platja de Blanes.

DIA 14
1A FESTA DE LA MUNTANYA 
Plaça dels Dies Feiners
(Centre Excursionista)

DIA 15
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA 

MÀ “LA GANGA”. 
Avinguda Catalunya  - La Plantera

DEL 16 AL 22
SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT. Medi Ambient
Passeig de Mar / Banc dels 
músics. 

DIA 21
“RUTA VESCOMTES DE 
CABRERA”. Sortida: Oficina de 
Turisme Plaça Catalunya s/n. A 
les 19 h. Inscripció prèvia 972 33 
03 48 o turisme@blanes.cat

DIA 22
LA ESPARTANA 2.0 
Club Ciclista Blanda Spartans
Sortida i arribada a la Ciutat 
Esportiva. A les 9 h.

DIA 28
SETMANA DE PORTES 
OBERTES. Associació de 
Pensionistes i Jubilats. Plaça 
Espanya. De 10.30 a 13.30 h.

DIA 29
MISSA DE L’ALBA
Platja Sa Palomera. A les 7 h. 

DIA 29
RIALLES “L’AVENTURA 
D’AVORRIR-SE”. L’Estaquirot 
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.

DEL 30 AL 3 OCTUBRE
TORNEIG DE PETANCA
Antic camp de futbol.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 26
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE 
LECTURA JUVENIL curs 2019 
- 2020, per a joves de 12 a 16 
anys. Informació i inscripcions a 
la Biblioteca. A les 17.30 h a la 
Sala Roberto Bolaño.

DIES 26 I 27
DONACIÓ DE SANG
Organitza Banc de Sang i Teixits. 
A la planta baixa. Horari: Dijous 
de 16 a 20 h i divendres de 10 a 
14 h i de 16 a 20 h.

DEL 30 AL 13 OCTUBRE
EXPOSICIÓ: Viuen al carrer 
perquè volen. Al vestíbul. 
Organitza: Activarte i 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Blanes. 

El proper 5 d’octubre es 
representarà l’obra Homeless 
al Teatre de Blanes, relacionada 
amb l’exposició.

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES 
ERMITES DE BLANES
Visites a l’Ermita de St. Joan 
(diumenges de 10 a 13 h)

BLANES

DEL 1 AL 30
VISITES GUIADES DE SANTA 
CRISTINA
Ermita de Santa Cristina. 16-20 h.

DIES 12 I 13
IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CORAL - CANÇÓ 
MEDITERRÀNIA
Roca d’En Maig. 17.30-20 h.

DIA 13
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila.

FIRA ALIMENTÀRIA I
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16-22 h.

ROUTA INDIANA
Museu del Mar. 18.30 h (FR) 
Preu: 5 € / 2,50 €.

DIA 14
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) 
Preu: 5 € / 2,50 €.

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

SORTIDA GUIADA
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €

VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

SARDANES COBLA CIUTAT DE 
GIRONA. Plaça de la Vila. 22 h. 

DIA 16
CONCERT GUITARRA LLATINA
Església St. Romà. 21 h. 
Preu: 10 €

DIA 19
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA
Plaça de la Vila. 17 h.

DIA 20
ROUTA INDIANA 
Museu del Mar. 18.30h (FR)
Preu: 5 € / 2,50 €

FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16 -22 h

DIA 21
MARXA NÒRDICA
BOSCOS DE LLORET
Oficina de Turisme. 10 h. Preu: 5 €

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
Preu: 5 € / 2,50 €

SORTIDA GUIADA 
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 10 €

TROBADA AMICS 
VOLKSWAGEN
Pg. Jacint Verdaguer. 16  - 20.30 h

VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

SARDANES COBLA SANT JORDI
Plaça de la Vila. 22 h.

DIA 23
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’En Maig. 19 h.

CONCERT DE GUITARRA
LLATINA
Església St. Romà. 21 h. Preu: 10 €

DIA 26
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 h.

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

DIA 27
FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16 -22 h.

DIA MUNDIAL DEL TURISME
Plaça de la Vila. 10-23.30 h.

ROUTA INDIANA
Museu del Mar. 18.30 h (FR) 
Preu: 5 € / 2,50 €

CERCAVILA NOCTURN LUMEN
Centre. 21 h.

DIA 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
Preu: 5 € / 2,50 €

MARXA NÒRDICA GUIADA
RONDA NORD
Museu del Mar. 10-12 h. Preu: 5 €

SORTIDA GUIADA
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €

VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

SARDANES
COBLA MARINADA
Plaça de la Vila. 22 h.

DIA 29
39A MARXA POPULAR
PLATGES DE LLORET 11 km
Plaça de la Vila. 8 -13 h. Preu: 6 €
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DEL 20 AL 23 DE SETEMBRE
CALELLA
FESTA MAJOR DE LA MINERVA

DEL 20 AL 23 DE SETEMBRE
39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME

DIA 13
CALELLA
SOPAR SOLIDARI. Els beneficis 
aniran destinats íntegrament a 
la construcció d’una casa de la 
Fundació Vicenç Ferrer a l’India. 
Carrer Sagnier, 21 h.

TALLER DE DANSES. Plaça de 
l’Ajuntament, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
HOMENATGE al centenari 
de Francesc Gimbernat. Local 
canviem, 21.30 h.

DIA 14
CALELLA
6A FIRA DE LA GENT GRAN. 
Plaça de l’Església, matí i tarda. 

CERCAVILA de les colles 
participants a la Ballada de 
Lluïment. Fàbrica Llobet-Guri, 18 h.

BALLADA DE LLUÏMENT. De les 
colles participants en un format 
no clàssic del Ball de Gitanes. 
Plaça de l’Ajuntament, 18.30 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Amb Antonella 
D’Ascenzi, amb el seu espectacle, 
Piccolo Circ de Fil. Sala Polivalent 
del Centre Cívic, 19 h.

PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. Plaça Nova-
Plaça Reis Catòlics. De 10 a 14 h.

TALLER INTENSIU de 
comunicació, llenguatge no verbal 
i oratòria. Local Canviem, 10 h.

LLIURAMENT DE PREMIS del 
IV Ral·li fotogràfic de Festa Major. 
Can Comas, 12 h.

PALAFOLLS
PETITS DICTATS en català. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

TORDERA
APLEC DE L’ERMITA DE SANT 
VICENÇ. 12h

CINEMA: Ernest & Celestine, 
contes d’hivern. Teatre Clavé, 18 h.

DIA 15
CALELLA
CERCAVILA de les 
colles participants amb 
acompanyament de la batucada 
dels udols de Foc. Plaça de 
l’Església, 10 h.

ACTE PRINCIPAL de la 
Capitalitat del Ball de Gitanes 
del Vallès: balls d’homenatge, 
presentació dels personatges, 

ballades, maxurca i finalització 
amb la sardana de germanor. 
Plaça Lluís Gallart. 11 h.

6A FIRA DE LA GENT GRAN. 
Plaça de l’Església, matí i tarda.

XOCOLATADA per a la mainada. 
A càrrec de l’Agrupament 
Escolta Montnegre. Plaça de 
l’Ajuntament. 17.30 h.

CERCAVILA. Inici a l’avinguda del 
Parc, 18 h.

ESPECTACLE. Amb motiu de 
la presentació del Conte dels 
gegants de Calella. Plaça de 
l’Ajuntament, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
MUSICAL: Chicago. A la Sala 
Gran del CCR, 18 h.

DIA 16
PALAFOLLS
INICI DE LES ACTIVITATS 
AL CASAL de la Dona de les 
Ferreries. Pots informar-te de les 
activitats que es realitzen trucant 
al 93 766 63 48. 

PINEDA DE MAR
TALLER: Bibliotecari/ària per un 
dia. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

TORDERA
INICI DEL TALLER PRÀCTIC de 
creació de pàgines webs. Aula de 
formació Camí Ral, 174, 16 h.

DIA 17
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.

TORDERA
CLUB DE LECTURA Les nostres 
riqueses. Biblioteca, 18.30 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER: "Sensibilitzar a la població 
de la salut". Taller per conscienciar 
als usuaris i treballadors/es de 
la importància per la salut dels 
desplaçaments a peu. Carrer 
Tarragona, 49, de 8 a 20 h.

CLUB DE LECTURA fàcil en 
català. Biblioteca Serra i Moret, 
17.30 h.

PALAFOLLS
INICI DE LES CLASSES 
D’EDUCACIÓ POSTURAL per la 
gent gran. Les classes es realitzen 
dilluns i dimecres, de 9 a 10 h a 
Can Forroll i de 10 a 11 h al Casal 
d’Avis del centre.

DIA 19
CALELLA
SORTEIG dels vals de compra 
de la campanya "Celebra la Festa 
Major al Mercat Municipal".

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL. 

Biblioteca Vall d’Alfatà, 17 h.

PINEDA DE MAR
INAUGURACIÓ de la seu soci-
al d’Òmnium Alt Maresme. C/
Montpalau, 12-14. 19.30 h.

DIA 20
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. La granja no 
s’adorm. Biblioteca Vall d’Alfatà, 
18 h.

PINEDA DE MAR
TERTÚLIA-DEBAT sobre creixe-
ment personal. Local Canviem, 
20 h.

CONVERSES EN ANGLÈS I 
BOOK CLUB. Biblioteca Serra i 
Moret, 19 h.

PALAFOLLS
SORTIDA TERAPÈUTICA a la 
Platja de Sa Palomera (Blanes) 
amb tots els usuaris i usuàries del 
Servei de Respir. Passeig i esmor-
zar al passeig Marítim, 9 h.

TORDERA
ENGLISH CONVERSATION 
CLUB. Biblioteca, 18 h.

FESTIVAL INSÒLIT. Teatre Cla-
vé, 21 h.

CALELLA

FESTA MAJOR DE LA MINERVA:

BARRAQUES. Amb l’actuació 
dels grups: IrieSouljah, Obeses i 
Imperial Jade. A l’envelat, 23.30h.

39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME:

TALLERS DE ROBÒTICA 
EDUCATIVA DEDICATS A 
L’ALGUER. Estands de Robòtica 
de la Fira, 11 h.

INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA 
FIRA, 17 h.

DEMOSTRACIÓ DE DANSES 
SARDES, a càrrec d’Angelo 
Pisanu i Guido Vercellino. 
Escenari de lo Teatrí, 17.30 h.

CONCERT. A càrrec de Yasmin 
Bradi, escenari central, 19 h.

CONFERÈNCIA-TALLER: ‘Les 
101 coses que un català ha de 
fer a l’Alguer’. A càrrec de Mauro 
Mulas, membre de la Plataforma 
per la llengua de l’Alguer. 
Escenari de Lo Teatrí. 20 h.

ACTUACIÓ MUSICAL. A càrrec 
de Davide Casu, escenari central, 
22 h.

DIA 21
SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Amb Teatre Mòbil, 
amb el seu espectacle Oops! Sala 
Polivalent del Centre Cívic. 19 h.

PALAFOLLS
PETITS DICTATS en català. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

CALELLA

FESTA MAJOR DE LA MINERVA:

COMIAT DEL PUBILLATGE 2018 
i proclamació dels representants 
del pubillatge de Calella 2019. 
Parc Dalmau, 12 h.

42a VOLADA D’ESTELS. A la 
Platja, 16 h.

CONCERT DE GRALLES a càrrec 
dels grallers i tabalers dels 
Castellers de l’Alt Maresme i dels 
grallers de la colla de Geganters 
de Calella. Plaça Catalunya, 17 h.

DIADA CASTELLERA. Plaça de 
l’Ajuntament, 18h. Amb l’actuació 
dels Minyons de Terrassa, Xics de 
Granollers i els Castellers de l’Alt 
Maresme, Maduixots. 

CORREFOC. Plaça Lluís Gallart, 
21.30 h. A càrrec dels Udols de 
Foc i Altres colles convidades.
 BARRAQUES. A l’envelat, 23.30 
h. Amb la Fluor Party i actuacions 
dels grups Doctor Prats i la Banda 
Biruji.

39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME:

DIFERENTS TALLERS DE 
MANUALITATS als estands 
instal·lats a la Fira.

SORTEIG de la campanya "Un 
mar de regals". Estand de l’Asso-
ciació Comercials Calella Centre 
Comercial. 13.45 h.

RECITAL MUSICAL. A càrrec del 
músic alguerès Mauro Uselli. Es-
cenari central, 18 h.

DEMOSTRACIÓ DE DANSES 
SARDES. A càrrec d’Angelo Pisa-
nu i Guido Vercellino. Escenari 
central, 19 h.

CONCERT de Claudia Crabuz-
za, que presenta el seu espec-
tacle "Pino Piras". Escenari cen-
tral, 22 h.

DIA 22
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES. Amb 
la cobla Vila de Palafolls. Al Pave-
lló d’Esports, 18 h.

PINEDA DE MAR
MUSICAL: Chicago. Sala Gran del 
CCR, 18 h.
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CALELLA

FESTA MAJOR DE LA MINERVA:

37a PLANTADA DE GEGANTS. 
Carrer Església, 9.30 h.

CERCAVILA de totes les colles 
participants a la 37a Trobada de 
Gegants, 11.30 h. Pels carrers: 
Església, Sant Josep, Jovara, 
Escoles Pies, fins a la plaça de 
l’Ajuntament.

HOLI FESTIVAL. Plaça Lluís Ga-
llart, 18 h. Dj, animador, la mi-
llor música i pluja de regals. Els 
primers en arribar, bossa de pols 
gratuïta. Dins el recinte hi haurà 
venda de bosses de pols holi.

CONCERT simfònic-coral Som 
i Serem!. Envelat, 18 h. A càr-
rec del Cor i l’Orquestra Simfòni-
ca Harmonia. Director: Albert De-
prius. Entrada: 10 €.

BARRAQUES. A l’envelat, 23.30 
h. Amb l’actuació dels grups 
Apache, Fundación Tony Manero 
i Josep-T-Deejay.

39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MA-
RESME:

TEATRE INFANTIL I DE CAR-
RER, a càrrec d’Ignazio Chessa. 
Escenari de Lo Teatrí, 17.30 h.

LLIURAMENT DE PREMIS del 
Trofeu Rafel Carpinell de foto-
grafia. Estand de Foto-Film Cale-
lla, 18 h.

CONCERT INFANTIL I FAMILI-
AR ‘Mans Manetes’ amb Marc 
Serrats, Claudo Gabriel Sanna, 
Meritxell Gené Borja Penalba i 
Mireia Vives i Lo Barber. Escenari 
central, 18.30 h.

CONCERT a càrrec de Borja Pe-
nalba i Mireia Vives, que presen-
taran el seu nou disc Cançons 

per fer camí. Escenari central, 
21.30h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
TALLER:
Bibliotecari/ària per un dia. Bibli-
oteca Serra i Moret, 18 h.

TALLER D’INICIACIÓ A LA ME-
DITACIÓ i mindfulness. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

TORDERA
TALLER pràctic de creació de pà-
gines webs. Aula de formació 
Camí Ral, 174, 16 h.

DIA 24
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.

PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB: 
Sopa d’imatges i de lletres. Taller 
basat en l’obra de Joan Brossa, 
mestre del poema visual. Biblio-
teca Serra i Moret, 18 h.

DIA 25
CALELLA
CONFERÈNCIA sobre el càncer a 
càrrec del Doctor Carles Cordón i 
Cardó. Sala Mozart, 20.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLERS A LA BIBLIOTECA: 
Avui tertúrlia (17 h), club de lec-
tura fàcil en català (17.30 h), con-
verses en francès (19.15 h) i club 
de lectura a càrrec de Toni sala 
(20.30 h)

DIA 26
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA. 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça. 18 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT 
GRAN:

- Taller de cuina. Casal d’Avis, 10 h.

- Xerrada: "El document de Vo-
luntats Anticipades (Testament 
vital), un regal per a tothom". Ca-
sal d’Avis, 16 h.

PINEDA DE MAR
CONVERSES EN ANGLÈS I 
BOOK CLUB. 
Biblioteca Serra i Moret, 19 h.

TORDERA
BIBLIOXICS: 
Recitals, jocs de falda i breus 
contes rimats. Biblioteca, 18 h.

DIA 27
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes parti-
cipants a l’Oktoberfest. Plaça de 
l’Església, 16 h.

PINEDA DE MAR
TALLER DE KOBIDO.
Massatge facial japonès. Local 
Canviem, 10 h.

CENAFORUM.
Sopar compartit i passada de pel-
lícula. Local canviem, 20 h. 

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT 
GRAN:

- Caminada. Fins al Parc Francesc 
Macià de Malgrat de Mar. Lloc de 
sortida, Casal d’Avis, 9.15 h.

- Sortida al teatre. Sortida tera-
pèutica al Teatre de Palafolls per 
part de els usuaris/àries del Ser-
vei de Respir. 10 h.

TORDERA
FORMACIÓ: 
Vols emprendre un negoci? Saps 
per on començar?. Aula de for-
mació Camí Ral,  10 h.

FESTIVAL INSÒLIT. Teatre Cla-
vé, 21 h.

DIA 28
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes parti-
cipants a l’Oktoberfest. Plaça de 
l’Església, a partir de les 10 h.

ACTUACIÓ de Bilans Estudi de 
Dansa. Plaça de l’Ajuntament, 
11 h.

INICI DE LA DESFILADA de les 
bandes participants a l’Oktober-
fest. Riera Capaspre, 17.30 h.

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI 
JOVE. Espai Can Saleta, 17.30 h.

ACTUACIÓ ITINERANT amb The 
Hat Hausen Elàstic Band. Des de 
la plaça de l’Ajuntament, 18 h.

CONCERT a càrrec de Smokin’ 
Blues Quintet. Plaça de l’Ajunta-
ment, 19 h.

INAUGURACIÓ de l’Oktoberfest. 
Carpa de la Platja, 21.30 h.

28È FESTIVAL DE JAZZ I BLUES 
a Calella Joan Josep Ribas ‘Txes-
pi’. Concert amb Big Dani Saxplo-
sion. Sala Mozart, 22 h.

SANTA SUSANNA
FESTIVALET: Espectacle de pa-
llassos i circ amb la companyia Fi-
ligranes. Sala Polivalent del Cen-
tre Cívic, 19 h.

EXPERIMENTA amb la tecno-
logia. Posa’t les piles! Biblioteca 
Vall d’Alfatà, 11 h.

PINEDA DE MAR
FESTA 6È ANIVERSARI CANVI-
EM. Local Canviem, 18 h.

PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS amb 
el títol "la plastilina fa llum".
Bibliolab destinat al coneixement 
de la ciència i la investigació per 
a nens i nenes a partir de 6 anys. 
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.

PETITS DICTATS en català. 
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

CAP DE SETMANA DE LA GENT 
GRAN:

-Excursió a la Fageda d’en Jordà. 
Sortida a les 7 h.

TORDERA
BIBLIOLAB: pinhole fotografia 
Estenopeica. Biblioteca, 10 h.

DIA 29
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes parti-
cipants a l’Oktoberfest. Plaça de 
l’Església, a partir de les 10 h.

SANTA SUSANNA
TRIATLÓ SPRINT. Passeig Marí-
tim, matí.

PINEDA DE MAR
MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 18 h.

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT 
GRAN:

- Ball: Amb el grup Duo Jazmín. 
Es retrà homenatge a les pare-
lles que celebren aquest any els 
50 anys de casats. Casal d’Avis, 
18.30 h.

DIA 30
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes parti-
cipants a l’Oktoberfest. Plaça de 
l’Església, a partir de les 10 h.

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Es comenta-
rà el llibre Manuscrit trobat a Sa-
ragossa, de Jan Potocki. Bibliote-
ca Enric Miralles, 19 h.

CAP DE SETMANA DE LA GENT 
GRAN:

-Espai de joc intergeneracional. 
Al Servei de Respir, 10 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Bibliotecari/ària per un 
dia. Biblioteca Serra i Moret, 18 
h.

TALLER d’iniciació a la meditació 
i mindfulness. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

TORDERA
TALLER pràctic de creació de pà-
gines webs. Aula de formació. 
Camí Ral, 174, 16 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
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
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CASTELLS
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MIR
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PLANAS

CASTELLS

CASTELLS

NOGUERA 

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

LUCEA

LUCEA
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LUCEA

MATEOS
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BADIA
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COLON
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                    TORDERA           

                                    CALELLA          PINEDA DE MAR   

ECONOMIA LOCAL

Tornada al cole Novetats tecnològiques

Habitació juvenil Infinity Kit d'emblanquiment dental

MALGRAT DE MAR

Amb la tornada al cole aquest mes 
de setembre, Francesc Turró Mobi-
liari ha preparat una gran oferta en 
mobiliari juvenil. Mobiliaris còmo-
des per el bon descans dels teus fills, 
i escriptoris preparats perquè puguin 
desenvolupar els deures o estudiar 
amb la màxima comoditat. 

Aprofita ara aquestes ofertes per re-
novar l’habitació o l’escriptori dels nens. 
Visita’ls sense compromís a l’avinguda 
Costa Brava de Malgrat de Mar (canto-
nada Isaac Albèniz), et prepararan un 
pressupost a mida i personalitzat. yy

PINEDA DE MAR

Qui diria que el teu dispositiu mò-
bil et podria ajudar a tornar a tenir les 
teves dents ben blanques. Doncs és cert 
perquè amb qualsevol tractament den-
tal a Centre Mèdic Pineda et regalaran 
un sistema d’emblanquiment dental 
que es controla des del mòbil.

“Whitening light kit” és un tracta-
ment creat amb gels “Foto-Active” que 
eliminen les taques produïdes per el te, 
cafè o tabac. En només 5 dies tornaràs 
a tenir les teves dents ben blanques. In-
format a Centre Mèdic i Dental Pineda, 
Av. Montserrat, 33, Pineda de Mar. yy



30   LA MARINA SETEMBRE DE 2019

TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.42 16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.39 20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.28 07.33 07.36 07.38 07.45 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

08.59 09.04 09.07 09.10 09.14 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.58 11.03 11.06 11.10 11.15 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.58 13.03 13.06 13.10 13.15 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.57 15.02 15.05 15.09 15.14 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.58 17.03 17.06 17.09 17.14 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.58 19.03 19.06 19.09 19.14 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.55 21.00 21.03 21.06 21.09 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes

Aeroport del Prat (T1) - 10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15 18.00 20.15 22.15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aeroport del Prat (T1) 5.20 6.50 8.00 9.10 9.50 11.30 11.45 - 15.05 16.15 - 17.45 19.10 21.25
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ENTREVISTA A ASSUMPTA MERCADER (NARRADORA, ACTRIU I TITELLAIRE)

“Els narradors som creadors d’imatges: jo t’ho 
explico i tu et fas la teva pel·lícula”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

A través dels contes, l’Assumpta 
Mercader (Malgrat de Mar, 1966) 
és capaç d’explicar, a infants i 
adults, valors com l’amistat, la so-
lidaritat o la llibertat, entre molts 
altres. No li calen gaires eines per 
captar l’atenció dels espectadors: 
llibres, alguna titella, algun com-
plement de roba... perquè el real-
ment important, segons diu, és el 
“poder de la paraula”. Va estudiar 
a l’Institut del Teatre, als depar-
taments de titelles i veu. Ha tre-
ballat com a dobladora en sèries 
infantils, com a professora de te-
atre i també com a manipuladora 
de titelles a l’espai infantil de TV2 
“Los Lunnis” i en publicitat. I, al 
llarg de 25 anys d’experiència, ha 
portat els seus espectacles arreu 
del territori català, les Illes, An-
dorra i per alguns festivals d’Es-
panya. A banda d’explicar contes, 
també n’escriu.

Per què és important explicar 
contes a casa?
Perquè un nen al qual expliquen 
contes a casa aprèn a escoltar una 
explicació llarga, a seguir un ar-
gument, aprèn a aprendre i, so-
bretot, gaudeix del plaer d’escol-
tar. A part, és un moment únic 
d’estima, consol i aprenentatge. 

Nota en els seus espectacles si 
els infants estan acostumats a 
escoltar contes?
I tant! A vegades he anat a fer 
un taller de teatre on els nens no 
són capaços de seguir l’argument 
ni dos minuts! Això no s’aconse-
gueix d’un dia per l’altre, és a base 
d’entrenament, i els que tenen la 
sort que a casa seva els hi dedi-
quen l’estona a aquest hàbit hi te-
nen molt guanyat. 

Quin tipus d’espectacles ofereix?
Jo treballo bàsicament amb petit 
format. Faig espectacles de contes 
per a públic familiar, no només 
per a nens i nenes, sinó també per 
als seus acompanyants adults, per 
això els preparo amb doble lectu-
ra que siguin interessants per als 

més grans. A més, faig espectacles 
totalment per a joves i adults, a 
vegades canvia només la manera 
de plantejar els continguts. Per als 
adults també treballo amb grans 
autors literaris.

Ja fa diversos estius que a An-
dorra ofereix llegendes de la 
zona. Com són?
Hi vaig cada dimecres del mes 
d’agost. Allà faig un treball d’ima-
ginari de llegendes pròpies del 
lloc. Aquest any està dedicat a les 
bruixes i parlem de tot el que s’ha 
escrit sobre elles, tant de llegen-
des com la part històrica, i ho faig 
acompanyada del grup de música 
Els Pardals, que amb l’acordió i la 
guitarra aporten la música tradi-
cional d’Andorra i del Pirineu. 

De quines fonts extreu les lle-
gendes?
Bàsicament dels llibres. Com que 
les llegendes neixen de l’oralitat, 
sovint trobo llibres de la matei-
xa història explicada amb detalls 
diferents. També preguntem a la 
gent gran del poble. I, a vegades, 
quan acabo la sessió algú afegeix 
algun detall que sap... És molt 
bonic perquè són experiències 
que em retroalimenten. M’agrada 
moltíssim el tema del patrimoni 
immaterial, tots els llocs en te-

nen! Fa tres anys vaig fer a Blanes 
una sessió especial de llegendes a 
la Biblioteca Comarcal que des-
prés vam portar a les escoles del 
poble. Aparentment són històries 
locals, però els arguments són tan 
bons que esdevenen universals.

Quants espectacles fa durant 
l’any?
Prop de dos-cents. Alguns anys 
escric algun conte o llibre i llavors 
actuo menys. A mi m’agrada molt 
escriure, però ho faig bàsicament 
com a eina per als espectacles. És 
molt difícil o pràcticament im-
possible viure de l’escriptura. 

Tot i això, ha escrit diversos con-
tes i una novel·la.
Sí. Al mes de març vaig publicar 
la novel·la il·lustrada L’àvia pira-
ta, escrita conjuntament amb en 
Josep Carrasco i amb dibuixos de 
Pepe Palma. És un llibre d’aventu-
res d’una iaia que travessa el mar i 
troba éssers llegendaris propis de 
la mitologia catalana i mediterrà-
nia; està adreçada a nois i noies a 
partir de 10 anys.

Què més ha escrit?
Fa tres anys vaig publicar un 
llibre de contes per a adults, La 
dona que somiava mariatxis, 
del qual he fet espectacles amb 

l’acompanyament de guitarra 
elèctrica. D’altra banda, amb la 
Lídia Massó vam escriure tot 
un seguit de contes per encàrrec 
d’ajuntaments i institucions, i re-
centment he publicat un llibre 
encarregat pel departament de 
Patrimoni del Govern andorrà.

És fàcil aquesta feina?
No és fàcil, perquè depèn de pro-
gramadors que tampoc tenen la 
darrera paraula. En els especta-
cles dels pobles finalment són els 
polítics els que donen el vistiplau. 
Hi ha la idea que el món del con-
te i la narració és fàcil i senzill i 
que tothom ho pot fer; però no 
tothom és capaç de mantenir 
l’atenció del públic, durant tot un 
espectacle, gairebé només amb la 
paraula. Els que ens dediquem a 
això pensem que el poder de la 
paraula és descomunal i el reivin-
diquem molt.

Costa que els nens parin aten-
ció?
Uf! Hi ha de tot! El públic in-
fantil ha canviat molt, la majo-
ria ja remenen mòbils i panta-
lles, però en el meu cas no he 
notat cap diferència, i quan els 
expliques un conte segueixen 
encantats. Per tant, la paraula 
segueix amb aquest poder que 

cal reivindicar-lo més que mai 
perquè no es perdi. A vegades, 
quan vaig als instituts, els faig 
un joc molt divertit...

Quin joc?
Aturo la narració i pregunto: com 
va vestit aquest personatge? I tots 
ho tenen claríssim! No s’ho han 
de pensar perquè tenen la imat-
ge dins el seu cap. M’atreveixo a 
fer-los veure que ells tenen una 
magnífica pantalla dins el cervell i 
que quan jo explico la història ells 
estan creant la seva imatge dintre 
seu. Els narradors som creadors 
d’imatges: jo t’ho explico, t’ho 
descric i tu no te n’adones però et 
fas la teva pel·lícula... És fantàstic, 
és el poder de la literatura!

Què és el més gratificant 
d’aquesta feina?
Que és una feina de moltíssima 
proximitat. Quan acabo un es-
pectacle, els nens venen i em co-
menten coses, parlem, i m’agra-
da molt aquest tu a tu... No hi 
ha quarta paret, jo et miro i t’ho 
explico a tu; és la gran diferèn-
cia amb el teatre: el narrador ha 
de saber improvisar en qualsevol 
moment, per molt que tingui un 
discurs claríssim, necessita tenir 
la capacitat d’improvisar i d’in-
corporar coses que passin en 
aquell moment, de jugar-les, i 
això és fantàstic. 

Quin públic és el més difícil: 
l’infantil o l’adult?
L’infantil! Si al nen no li interessa 
allò que li expliques passa de tu, 
no mantén l’atenció per educació; 
s’aixeca, se’n va o parla amb el del 
costat. En canvi, l’adult manté les 
formes... com a molt s’adorm! 
Ha!, ha!, ha!

On la podem veure interpretar 
algun paper com a actriu?
Faig feines de personatges d’in-
terpretació de recreació històri-
ca, entre ells el de Tarraco viva 
de Tarragona, o a les jornades 
de divulgació Combat d’Arbúci-
es, 1714. yy

Els contes estan adreçats a petits i grans.  Foto: A. M.És una experta en el treball amb titelles. Foto: A. Montaño Amb el poder de la paraula capta l’atenció del públic. Foto: A. M.

Els espectacles de l’Assumpta Mercader aprofundeixen en els valors. Foto: Almudena Montaño


