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Programacions culturals

La primera projecció comptarà amb la presència de David Verdaguer

Balls tradicionals de l'Alguer. Foto J. M. ArenazaCercavila gegantera. Foto J. M. Arenaza

Amb l’inici del curs són molts els equipaments culturals que pre-
senten les noves programacions per aquesta temporada. És el cas de 
l’Auditori de Pineda de Mar o el Cineclub Garbí de Malgrat. El Tea-
tre Clavé ha inaugurat el nou curs amb el cicle Insòlit, una proposta 
que barreja l’art amb la gastronomia Pàgs. 10 i 14

Viles Florides

Malgrat de Mar va rebre 4 Flors d'Honor. Foto Aj. Malgrat

El moviment Viles Florides ha lliurat les Flors d’Honor 2019, els reconeixements als municipis que treba-
llen per la transformació dels espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. La 
principal novetat de la gala de premis ha estat el lliurament de la Flor d’Or, un premi de nova creació per 
distingir el municipi que millor ha treballat el seu verd urbà durant el darrer any, independentment del 
nombre de flors. Més informació a la pàgina 5.

Millores N-II

Tram de carretera que es millorarà i no es desdoblarà. Foto Arxiu La Marina

La Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya ha posat fil a 
l’agulla als tràmits per desencallar 
la millora de la via de l’N-II en el 
seu tram entre Maçanet de la Sel-
va i Tordera. Els treballs de millo-
ra, que no ampliació, es van lici-
tar al mes de gener d’enguany per 
un import de més de 24,47 mili-
ons d’euros. Pàg. 20

Fira i Festa Major
Al setembre arriba la Festa Major de Calella, l’última 
de l’Alt Maresme. Cada any, coincidint amb la Festivi-
tat de la Minerva, Calella també celebra la Fira de Ca-
lella i l’Alt Maresme, que enguany s’ha agermanat amb 
l’Alguer. La programació d’enguany tenia un fort ves-
sant pluridisciplinar, amb espectacles de poesia, músi-
ca, dansa i teatre, entre d’altres. Com cada any, el tret 
de sortida de la Festa Major de Calella el van donar els 
pregons. El pregó infantil el van realitzar els alumnes 
de l’Escola Pia, que aquest any celebra 200 anys, i el 
pregó de Festa Major va anar a càrrec de la futbolista 
Maru Toledo, qui va ser portera del Futbol Club Barce-
lona durant els anys 70. Pàg. 8

SUCCESSOS- Pàg. 15

INCENDI A PINEDA
Dos adults i tres menors van 
resultar ferits en l'incendi 
d'un habitatge al carrer Garbí 
de Pineda de Mar.

SOLIDARITAT - Pàg. 12

50 ANYS DE LA FUNDACIÓ VICENÇ FERRER
Calella ha celebrat el 50è aniversari de la creació de la Fundació Vi-
cenç Ferrer amb l’organització d’un sopar popular al carrer.
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CALELLA
Ajuntament 93 766 30 30
Arxiu Municipal 93 769 51 02
Biblioteca C. Salvador 93 769 03 86
Centre d’Acció Jove 93 766 44 34
Correus 93 769 13 45
Creu Roja 93 769 04 56
Deixalleria 93 769 21 04
Mossos d’Esquadra 93 741 89 85
Oficina del Català 93 766 51 84
Oficina Turisme 93 769 05 59
Pavelló Parc Dalmau 93 769 44 00
Piscina Municipal 93 766 19 71
Policia Local 93 766 59 20
Serveis Socials 93 766 15 52
Tanatori 93 769 53 01

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

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

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

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

 

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

 

ALT MARESME

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

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

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

a www.radiomarina.com/
hemeroteca 

Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial

Passeig de Santa Susanna. Foto Carles

SANTA SUSANNA

El sector hoteler de Santa 
Susanna es va reunir a l’Auditori 
del Centre Cívic per rebre de pri-
mera mà tota la informació sobre 
els canvis legislatius i tecnològics 
que afectaran el pagament de ser-
veis per Internet. Organitzada pel 
Gremi d’Hostaleria del Maresme i 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Santa Susanna, la jornada perse-
guia posar al dia i detectar com 
afecta el sector la normativa euro-
pea d’obligat compliment.

Es preveu que a mig termini no 
es podran fer càrrecs manuals a les 
targetes dels clients sense la seva 
validació, i això impactarà tant a 
nivell d'operativa del departament 
de reserves, ecommerce i recepció, 
com a nivell estratègic del depar-
tament comercial i revenue.

La data d'aplicació d'aquesta 
normativa era el 14 de setembre 

però hi ha una moratòria de fins a 18 
mesos. Això significa que els hotels 
disposen d’aquest temps per adap-
tar les seves operacions a aquesta 
nova normativa i tecnologia.

Els encarregats d’explicar els 
canvis van ser els responsables de 
l’empresa Witbooking (Ventura 
Martí, director general, i Roger 
Callejà, director comercial), es-
pecialistes en motor de reserves 
per hotels i pioners des de 2015 
en sistemes de pagament avançats. 
Van explicar la revolució en els co-
braments en línia, i com els hotels 
han de deixar de tenir les dades de 
targeta de crèdit dels clients, sense 
perdre la capacitat de realitzar-los 
càrrecs (tokenització).

El comerç electrònic no és una 
tendència de futur, és una reali-
tat implantada a tot el món que 
anirà a més. Cada vegada té més 
força i les vendes per la pàgina 

web dels hotels són una part molt 
important del negoci. A la Unió 
Europea preocupa la seguretat de 
les transaccions en línia. Els ciber 
atacs són un gran problema que 
afecta tots aquells que fan comerç 
electrònic. Els atacs són cada cop 
més freqüents i perillosos i es fa 
indispensable aplicar criteris rigo-
rosos en el tractament de les dades 
de les targetes de crèdit dels clients 
per no tenir greus problemes le-
gals i econòmics.

L’alcalde, Joan Campolier, va 
donar la benvinguda als partici-
pants i va subratllar la importància 
del sector en l’economia del poble 
i la importància de mantenir el ni-
vell de qualitat, rigor i seguretat, 
també en el camp en línia. yy

Pagaments en línia als hotels

«La jornada va tractar els 
canvis que vol aplicar la UE 
en els pagaments en línia»

Incògnita

Al moment de tancar aquesta edició de La Marina en-
cara no es coneix la sentència del Tribunal Suprem so-
bre els presos catalans.

La previsible reacció és motiu de màxima atenció des 
de totes bandes. Seria desitjable que la manifestació pú-
blica d’una protesta comprensible no comporti cap ex-
cés per part dels manifestants ni cap repressió violenta 
per part de les forces de seguretat, com la que, dissorta-
dament, es va patir l’1 d’octubre, ara fa dos anys, per la 
celebració del referèndum. 

La nostra societat està madura per a expressar opini-
ons, desitjos i voluntats diferents sense malmetre la pa-
cífica convivència.  

Esperem que aquesta ocasió no vagi per cap altre costat. yy
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Manifestació del 3 d'octubre. Foto Joan Maria Arenaza

MARESME

Les poblacions de l’Alt Ma-
resme han sortit al carrer per 
recordar el referèndum de l’1-O 
del 2017. En el record, les càrre-
gues de policies que hi va haver a 
molts municipis i els 2 milions de 
votants. També, els problemes in-
formàtics, la defensa dels col·legis 
electorals o l’arribada de les urnes 
de matinada, unes urnes que feia 
setmanes que la Guàrdia Civil i la 
Policia estatal buscaven i molts 
veïns guardaven a casa seva. La 
vista, però, posada en la sentèn-
cia que s’ha de fer pública aquest 
octubre, una sentència que no 
es coneix al moment de tancar 
aquesta edició, i que tot fa pensar 
que serà condemnatòria. En el re-
cord, els CdR empresonats pocs 
dies abans de l’1 d’octubre.

Dos dies després, coincidint 
amb l’aturada de país d’ara fa dos 
anys, més de 300 persones van ma-
nifestar-se a Calella, tallant un car-
ril de la N-II per exigir a la Guàr-
dia Civil que marxi de Catalunya. 
La marxa lenta va recórrer els 
carrers del municipi sota el lema 
“Fem-los fora”. La manifestació es 
va aturar poc abans d’arribar a la 

caserna de la policia espanyola, on 
els protestants van deixar diverses 
maletes per demanar als agents 
que marxessin. En aquest punt, els 
Mossos d’Esquadra van muntar un 
ampli dispositiu policial i van im-
pedir als ciutadans avançar, ja que 
una cinquantena de persones a fa-
vor de la unitat d’Espanya es van 
concentrar a les portes de la caser-

na amb crits de “No ens enganyen, 
Catalunya és Espanya”.

ANC I ÒMNIUM

ANC i Òmnium reclamen una 
resposta institucional a la sentèn-
cia que acompanyi les mobilitzaci-
ons que s’estan fent al carrer.

La presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie, i el vicepresident 
d'Òmnium, Marcel Mauri, han 
coincidit que no n’hi haurà prou 
amb mobilitzacions socials per 
respondre a la sentència de l'1-O. 
Mauri considera que la resposta 
institucional s'ha de centrar en 
com es fa servir la sentència per 
seguir avançant mentre que, per 

a Paluzie, la resposta política ha 
de fixar un camí compartit cap a 
la independència.

Mauri ha qualificat de “cínic” 
que l’Estat demani a l’independen-
tisme que condemni una violència 
que no existeix quan no ha dema-
nat perdó per la “brutalitat polici-
al” de fa dos anys.

POSICIÓ DEL GOVERN

El Govern s’ha compromès 
a “avançar sense excuses cap a la 
república", en el segon aniversari 
de l’1-O. En un acte al Pati dels Ta-
rongers del Palau de la Generalitat, 
el president de l'executiu, Quim 
Torra, i el vicepresident, Pere Ara-
gonès, han llegit el “Compromís 
del Primer d’Octubre”, acompa-
nyats dels consellers i conselleres 
del Govern i alts càrrecs de la Ge-
neralitat. El text també reivindi-
ca el 3-O, i afirma que “l'esperit” 
d'aquell dia i el del referèndum és 
amb el que cal encarar els “desafia-
ments del futur”. “Sempre amb un 
compromís innegable i inqüestio-
nable amb la pau, el diàleg, la vo-
luntat popular, el vot i la democrà-
cia”, afegeix la declaració. yy

1-O: Recordant el passat i pensant en el futur
Les poblacions maresmenques tornen a sortir al carrer dos anys després del referèndum
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Pregàries de poder 10è Premi Ombú
TORDERA

Els torderencs Quim Fors i 
Santi Barrera presenten el docu-
mental Pregàries de poder. Desem-
mascarant Mossèn Martí Torrent.  
El documental analitza la des-
coneguda vida de mossèn Martí 
Torrent Garcia (1888-1964), pri-
mer capellà franquista de la presó 
Model de Barcelona, en el context 
d’una Espanya convulsa en que-
destaca el paper predominant de 
l’Església Catòlica.

L’any 1912 Martí Torrent és or-
denat capellà i després de diverses 
destinacions el 1922 arriba a Tor-

dera. D’idees ultraconservadores, 
inicia contactes amb els poderosos 
locals. Al 1927 s’instal·la a Arenys, 
funda un partit polític durant la 
República i es mou en els entorns 
dels elements conspiradors. En es-
clatar la guerra fuig cap al bàndol 
franquista. Al 1939 es nomenat 
capellà de la presó Model. Col·la-
borador de la repressió franquista, 
l’ajuda dels seus influents amics i 
l’apropiació de l’autoria d’un llibre 
sobre els presos que mai va escriu-
re, li proporcionen poder.

Instal·lat dins la maquinària 
del règim, el 1945 és nomenat Ca-

nonge de la Catedral de Barcelona 
i ocupa diversos càrrecs més enllà 
de l’àmbit estrictament eclesiàstic. 

La preestrena del documental 
serà els propers 25 i 31 d’octubre a 
les 21 h, al Teatre Clavé de Tordera.

FITXA TÈCNICA:

- Un documental de Quim Fors i 
Santi Barrera

- Direcció: Àlex Martínez, Foto-
grafia: Dani Burgos

- Producció: Centre Imatges i 
Documentals de Tordera i Vivir 
Rodando. yy

PINEDA DE MAR

La Sala d’Actes de Can Comas 
va acollir l’acte d’entrega dels pre-
mis Ombú de fotografia. L’Ajun-
tament de Pineda i la regidora de 
Cultura van recuperar aquest any 
el certamen de fotografia amb el 
suport de l’Associació de Fotò-
grafs de Pineda. 

El jurat va atorgar el primer 
premi a Felipe Bravo amb el seu 
retrat d’un carrer de Pineda des-
prés de la pluja. El segon premi 
va ser per a Quim Botey amb una 
fotografia de la font de la plaça de 
les Mèlies. El tercer premi se’l va 

endur Xavier Xaubet amb una fo-
tografia del passeig marítim.

El premi popular es va atorgar 
a Roser Egea per la seva fotografia 
de la força del mar amb el búnquer 
com a paisatge. Per últim, el premi 
a l’autor local se’l va endur Joaquín 
Melero per la seva visió d’un arbre 
del passeig marítim.

L’acte va tenir un moment de 
record al membre de l’Associació de 
Fotògrafs de Pineda Antoni López. 
Es va recordar la seva tasca i passió 
per la fotografia amb la presència 
de la seva viuda i la seva filla. yyLa preestrena serà els dies 25 i 31 al Teatre Clavé. Programa que promociona l'acte.

Fotografia guanyadora del primer premi. Foto Felipe Bravo
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Viles Florides 2019 
SELVA / MARESME

El moviment Viles Florides, 
promogut per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC), ha lliurat les 
Flors d’Honor 2019, els reconeixe-
ments als municipis que treballen 
per la transformació dels espais 
públics a través de l’enjardinament 
i la millora dels espais verds. La 
principal novetat de la gala de pre-
mis, celebrada a Lloret de Mar, ha 
estat el lliurament de la Flor d’Or, 
un premi de nova creació per dis-
tingir el municipi que millor ha 
treballat el seu verd urbà durant el 
darrer any, independentment del 
nombre de flors.

En la seva primera edició, 
la Flor d’Or ha recaigut sobre la 
ciutat d’Olot. El jurat reconeix 
la capital de la Garrotxa per la 
seva trajectòria i implicació en 
el moviment Viles Florides i per 
la tasca de sensibilització que fa 
entre els ciutadans més petits. El 
jurat ha volgut premiar l’activitat 
anual que la ciutat organitza amb 
més de 500 alumnes de Primària 
per explicar què és Viles Florides 
i despertar consciència entre els 
nens olotins.

Es dona la circumstància que 
Olot és també un dels municipis 
que encapçalen el rànquing de Vi-
les Florides. Un total de tretze mu-
nicipis han estat reconeguts amb 
quatre Flors d’Honor, la màxima 
puntuació obtinguda fins ara –el 
jurat de Viles Florides pot puntu-
ar amb fins a cinc Flors d’Honor. 
Els municipis que s’encabeixen 
en aquesta categoria són els dotze 
que ja hi havia l’any passat: Al-
macelles (Segrià), Bagergue (Vall 
d’Aran), Cardedeu (Vallès Orien-
tal), Figueres (Alt Empordà), Lli-
nars del Vallès (Vallès Oriental), 
Lloret de Mar (Selva), Malgrat de 
Mar (Maresme), Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), 
Sant Cugat (Vallès Occidental), 
Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vi-
la-seca (Tarragonès), i Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat), que 
s’afegeix al quadre d’honor de Vi-
les Florides.

A més dels 13 municipis amb 
quatre Flors d’Honor, n’hi ha 53 
amb tres Flors d’Honor; 57 amb 
dues Flors d’Honor, i 10 amb una 
Flor d’Honor. Santa Susanna, 
Tordera, Pineda i Calella han 
estat distingits amb tres Flors 
d’Honor. 

TEIÀ, PREMI A LA MILLOR RO-
TONDA DE CATALUNYA

El projecte Viles Florides és 
obert a tothom i, a més a més dels 
municipis, també hi poden parti-
cipar col·lectius, empreses o par-
ticulars amb sensibilitat cap a la 
natura i la cura dels espais verds. 
Per això, a banda dels reconeixe-
ments institucionals als municipis, 
es premien també aquells projectes 
d’enjardinament, ornamentació 
floral i cultura del verd urbà que, 
tant en l’àmbit públic com privat, 
són exemple a seguir.

En aquest marc, la rotonda 
Fèlix Rodríguez de la Fuente de 
Teià ha rebut el Premi a la Millor 
Rotonda de Catalunya i l’Escola 
Volcà Bisaroques d’Olot el reco-
neixement a la Millor Participació 
Ciutadana. Els premis s’han lliurat 
durant la gala anual, que aquest 
any ha acollit Lloret de Mar i que 
ha reunit prop de 300 persones, 
entre representants del moviment 
a tot el país, representants institu-
cionals i del món.

El vicepresident de la CHOC, 
Joan Roig, va agrair pel nombre 
creixent de municipis adherits al 

projecte de Viles Florides i l’esforç 
de les institucions per la millora 
constant dels seus espais verds: “És 
d’una satisfacció immensa veure el 
camí que les Viles Florides portem 
anys recorrent junts, decidits a fer 
de Catalunya un lloc idíl·lic per 
viure i visitar a través de les plantes, 
les flors, els jardins i tots els espais 
verds i naturals”.

D’altra banda la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, qui va 

presidir l’acte d’entrega de les Flors 
d’Honor 2019, va voler felicitar un 
sector que “actua de nexe d’unió 
entre el món rural i el món urbà i 
ens ha d’ajudar a ser més consci-
ents que no tenim país sense món 
agrari”. Per Jordà, les distincions 
entregades avui “han de servir com 
a injecció de moral i un impuls 
més a seguir estimant i treballant 
els vostres oficis. Heu demostrat la 
vostra contribució a la construcció 
d’una societat més justa, sostenible 
i adaptada als canvis globals“. yy

Pineda de Mar va revalidar les tres Flors d'Honor. Foto Aj. Pineda

Lloret de Mar i Malgrat de Mar han repetit les 4 flors
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Mesurar la glucosa sense 
punció 

Reunió de la Taula de Turisme 
PINEDA DE MAR

El Centre Innova va acollir 
l’11a Taula de Turisme de Pineda 
de Mar. La Taula va néixer l’any 
2014. En aquesta darrera edició 
s’hi han debatut temes estratègics 
de promoció de destí, noves acti-
vitats de dinamització comercial 
i turística, noves accions per a la 
millora de Pineda, la creació de 
nous productes turístics i la po-
tenciació dels ja existents per tal 
de poder guanyar visibilitat i di-
ferenciar la destinació de Pineda 
d’altres opcions turístiques.

La majoria de visitants s’inte-
ressen per les rutes culturals com 

la ruta pels Orígens de Pineda o 
bé per les sortides a la natura, 
com la ruta per la Vall de la Ri-
era de Pineda. En els mesos d’es-
tiu han participat en les rutes a 
peu i teatralitzades 180 visitants. 
L’oferta turística de Pineda de 
Mar es complementa amb serveis 
enfocats als mesos estivals i a la 
platja, com són el Baby Center, el 
Mini Beach Club i les activitats 

esportives gratuïtes que es realit-
zen a la platja. 

Pineda té actualment 16 ho-
tels i 4 càmpings que representen 
més de 7.000 places d'allotjament. 
També disposa d'apartaments tu-
rístics i d'habitatges d'ús turístic 
que complementen l'oferta d’allot-
jament incrementant en més de 
2.000 places l’opció de pernoctar 
a Pineda. Principalment visiten el 
municipi turistes belgues, holan-
desos, russos, francesos, anglesos 
i mercat nacional. La temporada 
ha estat un èxit, amb una ocupa-
ció propera al 100%. yy

Dispositiu de monitorització de la glucosa. Foto CSMS

Reunió de la Taula de Turisme. Foto Aj. Pineda de Mar

SELVA  / MARESME

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva va rebre, el 
passat mes d’abril, llum verda per 
prescriure els dispositius de moni-
torització continua de glucosa als 
menors d’entre 0 i 18 anys amb di-
abetis tipus 1. Fins ara, s’han bene-
ficiat d’aquesta tecnologia un total 
de 36 pacients, 23 de l’Alt Mares-

me i 13 de la Selva Marítima. Xifra 
que es preveu que continuï a l’alça 
els propers mesos.   

 
El dispositiu permet un millor 

control de la malaltia perquè, dis-
minuint significativament els con-
trols rutinaris capil·lars (punxada 
al dit), es poden mesurar de forma 
continua durant les 24 hores del dia 

els nivells de glucosa al teixit (en el 
líquid intersticial) i no a la sang.

Els doctors Xavier Herrero i 
Josep Maria Mengibar, endocri-
nòlegs pediàtrics de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva, 
subratllen els avantatges que com-
porta aquest sistema tant per als 
pacients com per als professionals. 
“El dispositiu ens permet reduir 
significativament el nombre de 
puncions i augmentar el confort 
del pacient, a més d’empoderar-lo 
perquè cada vegada té un coneixe-
ment més exhaustiu de la seva ma-
laltia i pot actuar en conseqüència. 
Però, tenir dades en temps real 
dels pacients també és un salt im-
portant per als professionals per-
què podem dissenyar patrons i fer 
tractaments molt dirigits”. yy

«El dispositiu permet 
un millor control de la 
malaltia disminuint els 

controls capil·lars»

«Pineda té actualment 16 
hotels i 4 càmpings que 

representen més de 7.000 
places d'allotjament»

BREUS

Soterrament de contenidors

Balanç policial

Biblioxics

Un dels punts d'instal·lació dels contenidors. Foto Aj.Pineda

Moment del cicle Biblioxics. Foto Biblioteca de Tordera

Dia de la Policia 2019. Foto Aj. Malgrat

Ja han començat les obres per 
a la instal·lació de tres grups de 
contenidors soterrats a Pineda 
de Mar. Concretament aquests 
contenidors s’instal·laran als 
carrers Sant Jordi, carrer Salva-
dor Genís i Plaça Riera Llorca. 
Aquesta actuació sorgeix dels 
primers pressupostos partici-
patius de Pineda de Mar.  Cada 

grup soterrat comptarà amb tres 
contenidors de rebuig i un de 
fracció orgànica. Ja s’ha realitzat 
el forat on aniran els contenidors 
i durant les setmanes vinents 
s’acabaran d’instal·lar. Les obres 
s’han d’allargar un mes. L'obej-
tiu: millorar la imatge i fomentar 
la recollida selectiva. yy

La Policia Local de Malgrat de 
Mar va celebrar la festivitat del 
seu patró, en un acte a l’Arxiu 
Municipal, on es va fer balanç de 
la feina feta aquest 2019. L'ins-
pector en cap, Joaquim Mar-
tínez, va destacar que al 2019 
han augmentat els delictes, que 
han superant els 1.300, fet que ha 

trencat la tònica dels anys ante-
riors, en què s’havien reduit. No-
ves mesures com la instal·lació 
del sistema de videovigilància 
han reduït el nombre de per-
sones de fora que delinquien a 
Malgrat, però els delinqüents re-
sidents i els okupes, han trastocat 
les estadístiques. yy

La Biblioteca de Tordera ha aco-
llit l’activitat “Recitats, jocs de 
falda i breus contes rimats” dins 
del cicle Biblioxics. L’activitat 
estava adreçada a famílies amb 
fills/es entre 1 i 3 anys. Acom-
panyant el creixement del nadó, 
aquest espai desitja compartir 

més jocs de falda, de mans, de 
dits, i altres jocs per a saltar i 
dansar. El joc, el ritme i el vin-
cle afectiu són novament la pla-
taforma sobre la qual descansa 
la primera literatura, de caràc-
ter majoritàriament tradicional, 
per al nadó. yy
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Els MENA tindran un espai a Palafolls

Palafolls acull 8 menors no acompanyats

L’edició més internacional de la Setmana 
d’Artesania arriba del 7 al 13 d’octubre amb 
més de 100 activitats arreu de Catalunya

PALAFOLLS

Des de finals de setembre, la 
Generalitat de Catalunya ha obert 
un nou centre de menors no acom-
panyats a Palafolls. Els nouvinguts 
són vuit joves amb una edat com-
presa entre els 15 i els 17 anys, que 
ja gaudeixen d’un cert nivell d’in-
tegració, ja que porten un temps 
vivint en d’altres localitats del Ma-
resme i, per tant, són coneixedors 
de l’entorn. Molts d’ells, a més, ja 
tenen organitzat el seu dia a dia 
entre la formació professional o 
acadèmica i de lleure.

Aquests joves han començat la 
seva relació amb el poble des d’un 
habitatge al centre, que és la seva 
residència habitual, on conviuen 
també amb els professionals edu-
cadors que tenen l'encàrrec d'as-
sistir-los en tot moment en aquest 
procés d'inclusió social.

Palafolls té l’oportunitat d’im-
plicar tot el teixit social al servei 
d'aquest repte d’inclusivitat al qual 
el govern del municipi vol fer ex-
tensiu a tothom qui hi vulgui par-

ticipar: partits polítics, entitats, 
teixit econòmic, així com a la so-
cietat en general. En aquest sentit, 
cal tenir en compte que, durant el 
2018, Catalunya ha acollit més de 
3.000 menors no acompanyats, i 
ha esdevingut, així, un referent en 
aquest camp a tot Europa.

CALELLA TANCA EL CENTRE 
D’EMERGÈNCIA

Paral·lelament a l’acolliment a 
Palafolls, es va saber que l’Ajunta-

ment de Calella va mantenir una 
reunió amb la secretària d’Infància, 
Joventut i Adolescència de la Gene-
ralitat de Catalunya, Georgina Oli-
va, i amb la directora de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), Ester Ca-
banas, en què van participar repre-
sentants de tots els partits polítics, 
i on es va decidir tancar el centre 
d’emergència de l’hotel Marisol de 
la ciutat, que des de finals del mes 
de maig acollia un grup de menors 
no acompanyats.

A la reunió, en què es troba-
ven l’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini; el segon tinent 
d’alcalde, Josep Torres; el regidor 
adjunt a alcaldia, Ramon Llama-
zares; juntament amb regidors de 
la resta de forces polítiques del 
consistori, Xavier Ponsdomènech 
i Míriam Sellés, per part d'ERC; 
Anna Giménez, de Calella en 
Comú; Núria Freixas, de la CUP, 
i Guillermo Gomis, de C’s, es va 
fer una valoració de la situació 
viscuda durant els darrers me-

sos, així com els passos a seguir, 
a partir d’ara, per tal de no desa-
tendre aquests menors.

Una de les propostes plan-
tejades, i que va comptar amb 
el suport majoritari de tots els 
partits, va ser la d’habilitar un o 
dos pisos on poder acollir alguns 
dels menors no acompanyats, 
una mesura que està en la línia 
de la voluntat de Calella de ser 
ciutat acollidora.

L’alcaldessa va valorar po-
sitivament tenir un o dos pisos 
d’acollida per a aquests menors, 
perquè era coherent amb al com-
promís humanitari de Calella. 
“No és el mateix tenir un centre 
d’emergència que poder tenir un 
pis o dos, ja es veuria, que puguin 
acollir uns 8 joves que han demos-
trat la seva integració i que, per 
tant, poden tenir un projecte de 
vida. Tota societat integradora, 
cívica i humana es mereix poder 
donar aquesta resposta.” yy

La Generalitat a través d’Ar-
tesania Catalunya del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (CCAM), impulsa 
per vuitè any consecutiu la ce-
lebració de la Setmana d’Artesa-
nia de Catalunya, que té lloc del 
7 al 13 d'aquesta setmana amb 
un extens programa d’activitats 
en diversos espais de la ciutat 
de Barcelona i arreu del terri-
tori català. Artesans catalans de 
prestigi internacional, entitats, 
institucions i professionals del 
sector se sumaran a la celebra-
ció de la Setmana.

Sota el lema “artesania di-
vina” (perfecta en el seu gène-
re, extraordinàriament bona o 
bella que destaca per les seves 
qualitats), la Setmana celebra, 
enguany, la seva edició més 
internacional amb la celebra-

ció de la I Mostra  Internacio-
nal d’Audiovisuals d’Artesania. 
Aquesta projectarà al MACBA 
una selecció de 12 peces naci-
onals i internacionals, 2 d’elles 
inèdites, al voltant d’aquest sec-
tor productiu. 

Així mateix, programa 4 vi-
sites excepcionals, de la mà de 
mestres artesans catalans que 
han intervingut en la construc-
ció o recuperació, a la Sagrada 
Família, Casa Vicens, Palau 
Güell i a la fàbrica de ceràmi-
ca modernista La Rajoleta, per 
donar a conèixer l’imaginari i el 
llegat artesanal de l’arquitecte 
de prestigi internacional Anto-
ni Gaudí.

A més, Artesania Catalunya 
ha volgut dedicar en aquesta 
edició de la Setmana l’activitat 

expositiva de mostrar les ten-
dències més innovadores i cre-
atives en joia contemporània, 
a través de tres exposicions. El 
Programa d’aquesta vuitena 
edició de la Setmana, inclou 
demostracions d’oficis i una 
jornada, dissabte, dedicada al 
públic més familiar. Arreu del 
territori català estan previstes 
més de 100  activitats, entre ex-
posicions, tallers formatius i di-
vulgatius i rutes, com a exemple, 
podreu realitzar el dia 12 a les 
19.00 h a Tordera, a “Pitu i Loli 
artesans” (Parc de la Fibra, C/ 
Verge de Montserrat) una cui-
ta de Raku i on hi haurà peces 
disponibles per tothom. Podeu 
consultar aquesta i la resta d’ac-
tivitats que es realitzen a tot el 
territori a http://www.setmana-
artesaniacatalunya.cat (algunes 
necessiten inscripció prèvia).

«Els menors que ara 
conviuen a Palafolls fa 

mesos que estaven a altres 
localitats del Maresme»

«L’Ajuntament de Calella 
està preparant mesures 

per no desatendre els 
menors no acompanyats»
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FESTA MAJOR DE LA MINERVA

Pubillatge 2019

38a Mostra plats casolans

Correfoc infernal

Representants del Pubillatge 2019. Foto J. M. Arenaza

Instants finals del correfoc. Foto J. M. Arenaza

En total es van presentar 132 plats. Foto J. M. Arenaza

L’Església Parroquial de Calella 
va acollir l’acte de proclamació 
dels nous representats del Pubi-
llatge. La nova Pubilla de Calella 
és Geny Smethurst, i l’Hereu és 
Abel Garrido. Ainhoa Morán 
ha estat proclamada Pubilleta, 

i l’Hereuet és James Smethurst. 
Ruth Ariaca i Emma Dosil, anti-
ga Pubilla i Pubilleta, van estar 
acompanyades en el seu comiat 
del pubillatge d’una vintena de 
poblacions catalanes. yy

Un any més, es va organitzar la 
38a Mostra de Plats Casolans 
de Festa Major. Enguany, es van 
presentar 132 plats que poste-
riorment van ser sortejats entre 
les persones que van comprar el 
tiquet solidari, a benefici de l’As-

sociació d’Amics i Voluntaris de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella. 
El preu del tiquet va augmentar 
aquest any dels 30 als 35 euros. 
L’AVAH també va ser present a 
la Fira de Calella amb el tradici-
onal Vermut Solidari. yy

Tot i la previsió de pluja, el cor-
refoc de Festa Major va poder ce-
lebrar-se sense cap inconvenient. 
Una de les novetats d’enguany 
va ser el canvi de recorregut, 
que aquest any va començar a la 
plaça Lluís Gallart. Els Udols de 
Foc van comptar amb la col·la-

boració de les colles convidades 
de Sant Cugat del Vallès, les Di-
ablesses de la Geltrú, la Infernal 
de la Vallalta i els Diables de Tor-
dera. El foc també va tenir el seu 
protagonisme com a cloenda de 
la Festa Major amb el Castell de 
Focs Artificials. yy

Inauguració oficial de la Fira. Foto J. M. Arenaza

Moments finals del pregó. Foto J. M. Arenaza

L’Alguer, una ciutat catalana 
de Sardenya

Maru Toledo, pregonera

CALELLA

La regió sarda de l’Alguer ha 
estat la protagonista de la 39a 
Fira de Calella i l’Alt Maresme. 
En l’edició d’enguany s’ha volgut 
agermanar Calella amb l’Alguer 
gràcies a tot el que uneix els dos 
territoris: la parla catalana, la tra-
dició i la cultura. 

La inauguració va anar a càr-
rec de Mario Conoci, síndic de 
l’Alguer, juntament amb l’alcaldes-
sa de Calella, Montserrat Candini. 
La programació d’enguany tenia 
un fort vessant pluridisciplinar, 
comptant amb espectacles de po-
esia, música, dansa i teatre, entre 
d’altres, amb la particularitat de 
combinar produccions alguere-
ses amb produccions catalanes. 
Algunes de les actuacions que es 
van celebrar als diferents escenaris 
van ser les de Yasmin Bradi, Davi-
de Casu o Àngel Maresca, conegut 
com ‘Lo Barber de l’Alguer’. 

Durant els dies que va durar 
la programació també es van rea-
litzar diversos tallers dedicats als 
infants, com el de fimo, el taller 
de Minecraft o l’activitat “explo-
ra el fons del mar de l’Alguer”. El 
recinte firal ha comptat enguany 
amb 134 expositors, dels quals 
27 corresponien al monogràfic 
de l’Alguer, una trentena al sec-
tor de les entitats, i 13 vinculats 

a l’artesania. En el marc de la fira, 
també es van entregar els premis 
del Trofeu Rafel Carpinell de fo-
tografia. yy

CALELLA

Com cada any, el tret de sor-
tida de la Festa Major de Calella 
el van donar els pregons. El pregó 
infantil el van realitzar els alum-
nes de l’Escola Pia, que aquest 
any celebra 200 anys, i el pregó de 

Festa Major va anar a càrrec de la 
futbolista Maru Toledo, qui va ser 
portera del Futbol Club Barcelona 
durant els anys 70. L’objectiu era 
reivindicar l’esport femení.

Al balcó de l’Ajuntament, la 
futbolista va estar acompanya-
da de dues actrius de la popular 
sèrie de TV3 “Les noies de l’ho-
quei” que interpreten unes joves 

jugadores que comparteixen la 
lluita pel reconeixement de l’es-
port minoritari. 

L’alcaldessa de Calella, Mont-
serrat Candini, reconeixia que el 
pregó d’enguany estava ple de sig-
nificat: “El pregó té a veure amb 
aquest missatge de reivindicació 
del paper de les dones, que és la 
punta de l’iceberg de la feina que 
des dels anys 70 es duu a terme 
reclamant deixar de ser invisibles”.

Toledo va explicar les dificul-
tats que tenia per compaginar la 
seva vida amb l’esport: “Quan em 
va arribar l’oportunitat de jugar, 
sempre pensava que sent dona, no 
m’hi podria dedicar professional-
ment. Ja estava casada, tenia una 
filla... era complicat. Vaig anar 
jugant perquè m’agradava molt, 
però quan vaig tenir a la meva se-
gona filla ho vaig haver de deixar. 
Tot i així, sempre he anat practi-
cant esport”. yy

«La inauguració va 
comptar amb la presència 

del Síndic de l’Alguer, 
Mario Conoci»

«L’objectiu del pregó era 
reivindicar l’esport femení»

«La pregonera Maru Toledo 
va estar acompanyada de 
dues actrius de "Les noies 

de l’hoquei"»

«Una de les actuacions 
va anar a càrrec d'Àngel 
Maresca, Lo barber de 

l’Alguer»
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CALELLA

Ja ha començat un nou curs 
de l’Aula d’Extensió Università-
ria de Calella. La programació 
ha començat el primer dimecres 
d’aquest mes d’octubre amb la 
conferència inaugural d’Arcadi 
Oliveres “Arems que enriquei-
xen a pocs i que maten a molts”. 

El monogràfic d’enguany por-
ta per títol “Amb ulls de dona”. 
De moment no queden places 
lliures per al curs, ja que tots els 
alumnes de l’any passat han re-
novat la plaça. Les conferències 
s’imparteixen els dimecres a les 
18.30 h al Casal l’Amistat de la 
ciutat calellenca.

A banda de les conferències, 
l’Aula també acull trobades d’òpe-
ra, audicions guiades per la pe-
riodista i divulgadors Rosa Maria 
Carbonell. Aquestes sessions, es 
realitzaran a la Sala Mozart a les 
18.30 h. Cal inscriure’s a la Biblio-
teca Can Salvador de la Plaça.

PROGRAMACIÓ:

Octubre
09/10: El tribunal de la Inquisi-
ció (1474-1827), llegenda negra 
i realitat històrica. Dr. Àngel Ca-
sals, professor del departament 
d’Història i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona.

16/10: Etiòpia. Un món cristià 
a l’Àfrica Negra. Àngel Morillas, 
historiador i professor d’història 
de l’art.

23/10: Música i matemàtiques. 

Dr. Jordi Deulofeu. Doctor en di-
dàctica de les matemàtiques, pro-
fessor a la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

30/10: Amb ulls de dona: l’enginy 
(in)visible. Dra. Núria Salan. 
Doctora en ciència dels materials 
i enginyeria metal·lúrgica, profes-
sora de la Universitat Politècnica 
de Catalunya.

Novembre
6/11. Vida secreta dels nostres 
metges. Genís Sinca. Periodista i 
escriptor.

13/11. El viatge d’Ulisses a Ítaca 
o el sentit de la vida. Dr. Antoni 
Bosch-Veciana, professor de la fa-
cultat de Filosofia de la Universi-
tat Ramon Llull.

20/11. Els baleners de les Açores. 
Dr. Francesc Leal, doctor en geo-

grafia, capità de la Marina Mercant.

27/11. Amb ulls de dona: la in-
dustrialització i el paper de la 
dona. Jorge Pisa. Historiador i 
escriptor.

Desembre
4/12. El naixement de la quàntica: 
de Planck a la doble reixeta. Josep 
Lladó, llicenciat en química per la 
Universitat de Barcelona. Divulga-
dor científic.

11/12. Amb ulls de dona: Frida 
Kahlo. Art, combat i superació.  
Mariona Millà, pintora i escultora.

TROBADES D’ÒPERA

18/10. La Cenerentola de Gioachi-
no Rossini.

22/10. Lucia di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti. yy

TORDERA

Dins la programació de tar-
dor, el Teatre Clavé de Tordera ha 
acollit el nou programa Insòlit, 
un viatge sensorial en cinc actes 
molt recomanat pels amants de 
noves experiències, gastronòmi-
ques, artístiques i sensorials.

L’Insòlit ha estat un experi-
ment, una proposta delicada i 
complexa que ha exigit un se-
guit d’equilibris entre els agents 
econòmics, el treball en xarxa, 
la gastronomia i l’art. Mitjan-
çant els imputs de la Fundació 
Alícia, com són la vocació soci-
al, la innovació tecnològica a la 

cuina i la valoració del patrimoni 
agroalimentari; juntament amb 
els valors de la Fundació Teatre 
Clavé com són l’art, la cultura i la 
cohesió social, s’ha creat un mix 
insòlit amb l’objectiu de desper-
tar les emocions.

El projecte pretenia promo-
cionar els productes de km0 i 
de proximitat, els comerços i ar-
tesans locals gràcies a la cultura 
com a eina persuasiva i divulga-
tiva. A més, es basava en la pro-
moció del territori a partir de 
proposar la temàtica que arrelava 
aquesta primera edició: “Allò que 
neix de la terra”.

A través de cinc plats diferents 
servits per Can Tarranc, l’especta-
dor originava la descoberta d’un 
espai personal, i a la vegada un es-
pai físic, que està immers de sen-
sacions i emocions on hi juguen 
tots els sentits. Una porta oberta 
a nous sabors, nous relats i noves 
tendències artístiques.

El director del Teatre Clavé, Josep 
Navarro ha valorat molt positiva-
ment aquesta primera edició, amb 
el desig de poder celebrar una se-
gona: “Si ho tornem a fer hem de 
fer ajustos, però hem de prendre 
nota. Estem molt satisfets, sabem 
com fer-ho. Hem de veure si amb 

tots ens seguim posant d’acord 
i si per tots els implicats segueix 

sent tant enriquidora l’experièn-
cia com per continuar amb ella”. yy

MALGRAT DE MAR

El cineclub Garbí ha presentat la 
nova programació per aquest 2019 
que s’encetarà aquest mes d’octubre. 
En aquest primer quadrimestre pro-

posen un gran viatge per les prin-
cipals obres de cinema d’autor que 
s’han estrenat els darrers mesos. A 
més, s’iniciarà El petit Garbí, un nou 
cicle de cinema familiar per iniciar 

els més petits en el món del cinema.

El viatge comença amb Els dies 
que vindran, tercera col·laboració 
entre Carlos Marqués-Marcet i el 
malgratenc David Verdaguer, que 
donarà el tret de sortida amb una 
doble sessió els dies 11 i 12 d’octu-
bre. La sessió de divendres comp-
tarà amb la presència de l’actor. De 
Catalunya a Islàndia per veure La 
mujer de la montaña, on una pro-
fessora inicia una batalla contra la 
indústria de l’alumini, serà la se-
gona projecció. 

A França hi haurà doble parada 
amb Vivir deprisa, amar despacio, 
una de les grans pel·lícules euro-
pees de l’any, i Séraphine, biopic de 
la pintora naïf Séraphine de Senlis. 
S’arribarà a Colòmbia amb Pájaros 

de verano, una obra que balla entre 
els inicis del narcotràfic sud-ameri-
cà i l’antropologia sobre la tribu an-
cestral dels Wayúu. Al desembre, 
es viatjarà a la Sant Petersburg de 
la Perestroika amb Leto, per veu-
re el musical sobre Viktor Tsoi. El 
quadrimestre finalitzarà a Corea 
del Sud amb Parásitos, de Bong Jo-
on-Ho, la flamant guanyadora de la 
Palma d’Or del Festival de Cannes.

Durant la Festa Major d’hivern 
arribarà la gran novetat de la tem-
porada, el petit Garbí, un cicle de 
pel·lícules familiars en català que 
es farà un diumenge al mes fins al 
maig. La nova faula nipona Mirai, 
la meva germana petita, inaugurarà 
el cicle, mentre que l’aventura al Pol 
Nord, Al sostre del món, ha estat l’es-
collida pel mes de gener. 

PROGRAMACIÓ

Les projeccions es faran al Cen-
tre Cultural de Malgrat a les 22 h 
(Les del cicle familiar, a les 18 h).

- 11/10 I 12/10 Els dies que vin-
dran. Carlos Marqués-Marcet

- 25/10 La mujer de la montaña. 
Benedikt Erlingsson 

- 08/11 Pájaros de verano. Ciro 
Guerra i Crist. Gallego 

- 22/11 Séraphine. Martin Provost 
- 06/12 Al sostre del món. Rémi 

Chayé
- 13/12 Leto. Kirill Serebrennikov 
- 17/01 Vivir deprisa, amar despa-

cio. Christophe Honoré 
- 26/01 Mirai, la meva germana 

petita. Mamoru Hosoda 
- 31/01 Parásitos. Bong Joon-Ho yy

Nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària

Insòlit, viatge sensorial en 5 actes

1r quadrimestre del Cineclub Garbí

Conferència inaugural a càrrec d'Arcadi Oliveras. Foto J. M. Arenaza

L'insòlit combina gastronomia i art. Foto Amador Garcia

Fotograma de la pel·lícula Leto
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CALELLA

El restaurant El Galliner de 
Calella va acollir la commemo-
ració del 50è aniversari de la 
Fundació Vicenç Ferrer amb l’or-
ganització d’un sopar popular. 
L’àpat benèfic va comptar amb 
la presència de Moncho Ferrer, 
director de programes de la fun-
dació a l’Índia i fill de Vicenç i 
Anna Ferrer, així com també de 
Landy Dodem, primer nen que 
va ser apadrinat per la Fundació 
fa molts anys.

Moncho ha explicat com ha 
viscut l’evolució de la Fundació: 
“Des de petit he vist els meus pa-
res fer la seva feina allà, amb la 
gent... Per mi, tenir l’oportunitat 
de fer el mateix, de seguir les ma-
teixes passes que ells, és un pri-
vilegi. Ha estat una gran oportu-
nitat poder veure els inicis de la 
Fundació quan treballava amb el 
meu pare, i ara poder continuar 
amb la seva feina”.

D’altra banda, Lancy Dodem 
va destacar la gran tasca que ha 
fet la Fundació durant tot aquest 
temps: “Són molts anys, molta 
feina, i Vicenç Ferrer ha deixat 
una gran herència. El nostre deu-
re ara és seguir portant aquest 
projecte endavant i transmetre el 
seu missatge, que és erradicar la 
pobresa arreu del món”.

En l’actualitat, la Fundació ar-
riba a més de 3.600 pobles i al vol-
tant de tres milions de persones: 
“Gràcies a la feina que fa la Fun-
dació 130.000 nens poden anar a 
l’escola. Més de 1.200 infants amb 
discapacitat tenen un futur millor 
gràcies a tot el que hem fet. D’altra 

banda, més de 100.000 dones són 
propietàries de petits negocis, i de 
cases, ja que hem construït més de 
70.000 habitatges”. 

Un dels pilars fonamentals 
de la Fundació Vicenç Ferrer és 
l’educació, tal com va destacar 
Moncho Ferrer: “L’educació sem-
pre ha estat una part integral de 
tot el que fem. Treballem en molts 
camps com ara educació, sanitat, 
qüestions de gènere, discapacitat, 
tot s’ha de fer de manera conjun-
ta, però el pilar fonamental ha de 
ser sempre l’educació”.

Els diners recollits durant el 
sopar aniran destinats a la cons-
trucció d’una casa per a una fa-
mília sense recursos i en risc d’ex-
clusió social, al sud de l’Índia.

50 ANYS DE TREBALL

El 1969, Vicenç Ferrer i Anna 
Ferrer van arribar a Anantapur 
(Andhra Pradesh) per posar en 
marxa un projecte de desenvolu-
pament que garantís drets fona-
mentals com la sanitat, l’educació 
i l’habitatge. La implicació de la 
població rural en el desenvolupa-

ment de les seves pròpies comu-
nitats i l’estratègia de treball de 
la Fundació han donat lloc a un 
model de referència en el marc de 
la cooperació internacional.

Segons la presidenta de la 
Fundació, Anna Ferrer: “Quan en 
Vicenç i jo vam arribar a Ananta-
pur, ara fa 50 anys, el sentiment 
de milions de persones que vi-
vien en situació de pobresa ex-
trema i marginació era horrible. 
Com es podia pensar en el futur, 
sinó sabies ni què menjaries ni on 
dormiries? La majoria d’aques-
tes famílies treballaven més de 
12 hores al dia a canvi d’un plat 
d’arròs amb què alimentaven els 
seus fills. Els nens començaven a 
treballar als 10 anys, les nenes es 
casaven quan tenien la primera 
menstruació o fins i tot abans”. 

50 anys més tard, Anna Fer-
rer destaca que “els camperols 
expliquen amb orgull que el seu 
fill o filla ha aconseguit una beca 
per seguir amb els seu estudis 
superiors i que estan a la univer-
sitat”. Moltes dones obren petits 
negocis i ja no es resignen a viu-
re com a ciutadanes de segona i 
encapçalen manifestacions per 
reclamar els seus drets i erradi-
car actituds masclistes com la 
violència de gènere.”

Aquest any 2019 també es 
commemora el 10è aniversari de 
la mort de Vicenç Ferrer. El co-
operant espanyol, premi Príncep 
d’Astúries de la Concòrdia 1998, 
va liderar una revolució silencio-
sa en els poblats del sud de l‘Ín-
dia i va aconseguir millorar les 
condicions de vida de prop de 3 
milions de persones. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna s’ha incorporat 
a la Xarxa de Destinacions Turís-
tiques Intel·ligents que promou la 
Secretaria d’Estat de Turisme del 
govern d’Espanya. L’objectiu de 
la xarxa és promoure la conver-
sió a destinacions intel·ligents de 
les zones turístiques que han fet 
d’aquest sector una de les seves 
principals fonts d’ingressos. 

La xarxa promou la col·labo-
ració entre el sector públic però 
també amb el sector privat. I un 

dels objectius més importants és 
garantir la sostenibilitat del mo-
del turístic que, en el cas de Santa 
Susanna, representa la no massifi-
cació, la conservació del medi am-
bient i de la natura, i l’aposta pel 
turisme familiar i esportiu.

Actualment ja formen part 
d’aquesta xarxa un total de 66 
destinacions turístiques. Santa 
Susanna té experiència en la uti-
lització de les noves tecnologies 
i, sobretot, la innovació en el seu 
sector turístic. Ha estat una de les 
localitats pioneres, per exemple, 
en l’ús de la plataforma global de 
turisme digital Inventrip, en estre-
ta col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona. yy

MALGRAT DE MAR

L’Agrupació sardanista mal-
gratenca La Barretina ha celebrat 
el 45è Aplec de la Sardana, i ho ha 
fet amb un cap de setmana amb 
doble ració d’activitats.

Les propostes van començar 
dissabte al parc de Can Campas-
sol on hi va haver una ballada de 
sardanes amb la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona. L’activitat 
va ser un preàmbul de la jornada 
central de l’Aplec, celebrada en 
diumenge, on hi van participar 
algunes cobles ja conegudes de la 
trobada malgratenca: La Cobla Els 

Montgrins, la Jovenívola de Saba-
dell i la Principal del Llobregat. 
Aquesta jornada es va celebrar al 
parc de Francesc Macià. L’acte es 
va inaugurar amb la tradicional 
hissada de la Senyera, que en-
guany va ser a càrrec de Fermín 
Martínez, sardanista d’honor. 

La sardana ‘La Santa Espina’ 
va posar el punt i final a una in-
tensa jornada de sardanes. L’aplec, 
any rere any, comporta un nivell 
notable de feina pels seus organit-
zadors, no només durant el cap de 
setmana de celebració sinó també 
els mesos abans. yy

50 anys de la Fundació 
Vicenç Ferrer

Municipi smartcity

45è Aplec

Mocho Ferrer i Lancy Dodem. Foto Joan Maria Arenaza

Vicenç i Anna Ferrer. Foto Fundació Vicenç Ferrer

Santa Susanna des de l'aire. Foto Aj. Santa Susanna

La jornada de diumenge es va fer al parc de Francesc Macià. Foto Carles

«Els beneficis del sopar 
aniran destinats a la 

construcció d’una casa 
d’una família sense 

recursos»

«Actualment formen part 
de la xarxa un total de 66 

municipis»

«Vicenç i Anna Ferrer van 
arribar a Anantapur, a 

l’Índia, al 1969»
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CALELLA

L’Escola Pia de Calella ha 
inaugurat el renovat pati dels til-
lers del centre de Sant Pere, l’antic 
Lestonnac. Ho ha fet coincidint 
amb l’acte institucional del 200 
aniversari de presència de la ins-
titució escolàpia a la ciutat.

L’acte va reunir antics i actuals 
alumnes i professionals que han 
format part dels equips educa-
tius de l’escola. El primer dia de 
classe de la història de l’Escola 
Pia de Calella va ser el 18 de no-
vembre de 1819. En acabar l’acte 
institucional, el grup Senyor Peix 
va oferir un concert als assistents. 
Els alumnes han fet el pregó in-
fantil de la Festa Major. yy

PALAFOLLS

Durant una setmana la Tor-
re de Guaita de Palafolls ha estat 
il·luminada de color verd. La raó 
d’aquest color ha estat l’adhesió de 
l’Ajuntament de Palafolls a la Set-
mana Mundial de Conscienciació 
sobre les Malalties Mitocondrials.

Aquestes patologies afecten 
una de cada 1.500 persones. La 
campanya #LightUpForMito ha 
demanat a les diferents ciutats del 
món que il·luminessin de verd els 
seus monuments per conscienciar 
sobre la necessitat de visualitzar 
aquest tipus de malaltia.

En definitiva, es tracta de 
conscienciar sobre la necessitat de 
visualitzar un tipus de malalties 
que constitueixen la segona ma-
laltia genètica greu més comuna-
ment diagnosticada després de la 
fibrosi quística. yy

200 anys de l’Escola Pia

#Light Up For Mito

El pati dels til·lers, renovat. Foto Joan Maria Arenaza

La Torre de Guaita il·luminada. Foto Aj. Palafolls

BREUS

Pla de Seguretat Local 2019/22

Nou ascensor al Local Social

Nou passeig 1 d’Octubre

Reunió de la Junta de Seguretat Local. Foto Aj. Santa Susanna

Passeig que ha adoptat la nova denominació. Foto Carles

Les obres duraran uns tres mesos. Foto Aj. Santa Susanna

La Junta de Seguretat Local de 
Santa Susanna ha aprovat el 
Pla de Seguretat pel quadrien-
ni 2019-2022. El ple de l’Ajun-
tament del mes de juny ja el va 
aprovar després de superar la 
fase d’exposició pública. Entre 

d’altres, el Pla Local de Seguretat 
preveu el projecte d’una comis-
saria nova de la policia munici-
pal o els camins escolars segurs, 
projectes que s’hauran d’execu-
tar durant aquests quatre anys. yy

Han començat les obres d’ins-
tal·lació de l’ascensor exterior 
al Local Social de Santa Susan-
na, ubicat a la plaça Catalunya. 
L’objectiu és que les persones 
amb mobilitat reduïda puguin 
accedir a tot l’edifici. Està previst 
que les obres durin tres mesos. 

Aquest era un dels projectes que 
el partit de l’alcalde de Santa 
Susanna, Joan Campolier, Ara 
i Sempre Santa Susanna, tenia 
previst en el programa electoral 
presentat a les últimes eleccions 
celebrades al mes de maig. yy

El govern municipal de Palafo-
lls ha aprovat la denominació de 
passeig 1 d’Octubre al camí de vi-
anants que comunica l’avinguda 
Pau Casals amb l’Institut de Pala-
folls. Va ser justament aquest cen-
tre educatiu el que va acollir les 
votacions per referèndum per la 
independència ara fa dos anys.  La 

nova denominació va tirar enda-
vant amb els vots a favor d’ERC, 
al govern, i els vots en contra del 
PSC i Palafolls en Comú. Durant 
el Ple, l'alcalde Francesc Alemany 
va demanar que la petició se cen-
trés en l’expressió democràtica 
que va significar el referèndum. 
Es va inaugurar aquest 1-O. yy
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Nova programació de tardor 

Teatre a les presons

Calella Rockfest 2019

PINEDA DE MAR

L’Auditori de Pineda de Mar 
ha presentat la nova programa-
ció d’espectacles per a la tardor 

del 2019. Pels mesos d’octubre, 
novembre i desembre s’han pro-
gramat obres teatrals per al públic 
adult i familiar. La programació es 

completa amb espectacles de circ, 
música i sessions de cinema.

El programa ha començat 
amb la presentació del primer 
disc d’Alba Carmona, i la projec-
ció de la pel·lícula Dumbo. De la 
programació destaca l’espectacle 
de circ Josafat, la desconeguda 
història de l’altre geperut de Notre 
Dame, espectacle guanyador del 
Gran Premi BBVA de circ. El 15 
de novembre L’Auditori acollirà 
Solitudes, de Kulunka Teatre, una 
sorprenent història de titelles per 
a adults que ha estat guardonada 
amb el Premi Max al Millor Es-
pectacle 2018 i a la Millor Com-
posició Musical. 

Per al públic infantil trobem 
dos espectacles com són Berta, la 
Caputxeta, 3a Generació, o bé El 

vestit pop de l’Emperador. Lligat al 
públic infantil també serà l’oferta 
de cinema amb títols ben recents 
com Aladdín, o Toy Story 4.

Amb el final d’any arribarà el 
clàssic Concert de Nadal amb Set 
estampes de Nadal, amb Lieder 
Càmera. Els beneficis d’aquest con-
cert es destinaran a la campanya de 
recollida de joguines de Nadal. Per 
últim, els amants de la màgia tin-
dran una cita imprescindible amb 
l’espectacle Efecto Borrell. 

Carnet Amics de L’Auditori
Aquest carnet ofereix un 20% de 

descompte en el preu de les entra-
des dels espectacles programats, a 
més d’oferir informació puntual als 
seus subscriptors sobre la mateixa 
programació. El carnet és de franc i 
es pot demanar a Can Comas.

PROGRAMACIÓ:

19/10: 20.30 h. Josafat, la desconegu-
da història de l’altre geperut de Notre 
Dame.
27/10: 18 h. Berta, la Caputxeta, 3a 
Generació.
03/11: 18 h. Toy Story 4
15/11: 21 h. Solitudes, Kulunka Teatro
30/11: 21 h. Efecto Borrell
01/12: 18 h. Aladdín
15/12: 18 h. El vestit pop de l’Empe-
rador
22/12: 18 h. Set estampes de Nadal, 
Concert de Nadal amb Lleder Cà-
mera. yy

PINEDA DE MAR

La companyia teatral del Cen-
tre Cultural i Recreatiu de Pine-
da de Mar ha representat aquest 
setembre l’obra Abans ningú deia 
t’estimo a les presons catalanes on 
hi ha presos els polítics indepen-
dentistes. L’obra és l’adaptació te-
atral del llibre de Francesc Orteu 
basat en el testimoni dels fills dels 
presos.

La companyia va actuar en tres 
presons. Primer a Lledoners, des-
prés a Puig de les Basses i, final-
ment, a la presó de Mas d’Enric. 
El director de l’obra, Josep Morell, 
ha explicat que la idea de fer la re-

presentació allà va sorgir arran de 
l’estrena i d’una petició dels propis 
presos: “El mateix dia de l’estrena, 
va sortir el tema, però semblava 
una utopia. Va ser un cop els pre-
sos van tornar del judici, que es 
van iniciar les converses, el mateix 
Jordi Turull en va ser l’instigador. 
Es va posar en contacte amb en 
Pere Aragonès, que ens ho va dir, i 
a partir d’aquí tot va ser molt fàcil”.

Morell també ha explicat que 
les actuacions han estat molt 
emotives, tant per la companyia 
com per als presos: “Hem tornat 
a remoure tot una sèrie de senti-
ments que van haver-hi en alguns 

moments. Són escenes quotidia-
nes que tots van viure en aquells 
dies, i és inevitable que això els 
emocioni. Alguns, fins i tot, van 
plorar d’emoció”.

Els dies 25, 26 i 27 d’octubre 
l’obra es podrà tornar a veure a 
la Sala Gran del Centre Cultural 
i Recreatiu de Pineda. La com-
panyia passarà també per altres 
poblacions com Amer, Sant Ce-
brià, Arenys de Munt i Tordera. 
El muntatge està dirigit per Josep 
i Marta Morell, i el repartiment 
compta amb Meritxell Beltran, 
Laia Soto, Escarlata Reig, Laura 
Marco i Pau Grèbol. yy

CALELLA

Els propers 11 i 12 d’octubre, 
se celebrarà a Calella, la 7a edi-
ció del Calella Rockfest, una cita 
imprescindible per als amants del 
rock. Entre els noms que encap-
çalaran l’edició d’enguany, destaca 
el de Southside Johnny And The 
Asbury Jukes, la formació de New 
Jersey estretament lligada a Bruce 
Springsteen i a Little Steven, amb 
qui van compartir el creixement 
de l’escena musical a Asbury Park, 
i els seus camins s’han anat cre-
uant en aquests més de 40 anys de 
trajectòria musical.

És el seu primer concert a la 
Península Ibèrica on Southside 
Johnny tan sols havia actuat com 
a convidat en alguns temes en el 
concert que Bruce Springsteen 
va fer al Santiago Bernabeu l’any 

2012. En aquest primer concert hi 
haurà la banda al complet, inclo-
ent la potent secció de vents «The 
Miami Horns». Un concert únic, i 
qui sap si irrepetible.

L’última incorporació al fes-
tival han estat els madrilenys 
Ñu, que tornen a Calella 42 anys 
després del seu històric concert 
al Camping Rock, un festival que 
va comptar amb bandes com Tri-
ana, Iceberg o Coz, entre d’altres. 
Formats l’any 1974, s’han mantin-
gut tots aquests anys fidels a un 
estil molt personal, que barreja 
rock, heavy i folk, sempre sota el 
lideratge del seu cantant i flautis-
ta José Carlos Molina, l’autèntic 
frontman del grup.

El cartell de la 7a edició del 
Calella Rockfest es complementa 

amb els suecs Diamond Dogs, una 
autèntica màquina de rock & roll, 
que tornen als escenaris després 
d’una retirada temporal; l’espec-
tacular veu i actitud de la nova-
iorquesa Liza Colby; el blues-rock 
del jove anglès Laurence Jones 
i les diferents vessants del rock 
clàssic encarnades en els barcelo-
nins Schizophrenic Spacers i The 
Grassland Sinners, i els gironins 
Silverflame.

Les dues nits es tancaran amb 
les sessions de rock DJ a càrrec 
dels DRINKIN’ BROTHERS DJ’s. 
Els abonaments anticipats pel fes-
tival es poden adquirir per 50 € i 
les entrades de cada una de les nits 
per 30 €. Entrades a la venda a: 
www.calellarockfest.com/tickets yy

Centre penitenciari de Mas d'Enric. Foto CCR

Una de les actuacions serà el grup Diamond Dogs. Foto Calella Rockfest

Espectacle de circ Josafat. Foto companyia Passabarret

«El programa ha començat 
amb la presentació 

del primer disc d’Alba 
Carmona»
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8a edició del concurs de 
pintura Humet - Saula

Som i serem

CALELLA

Calella ha organitzat una nova 
edició del concurs de pintura Hu-
met Saula. Durant gairebé un mes, 
l’Ajuntament Vell ha acollit una 
selecció de 80 pintures, d’entre les 
més de dues-centes que s’han pre-
sentat en l’edició d’enguany. 

El jurat, compost per Guillem 

Torné, Jordi Alacaraz, Eva Vila i 
Ricard Ibernon, ha atorgat dife-
rents premis basats en les dues 
categories participants. Per als 

menors de 15 anys, hi havia 1 
primer premi, 6 segons premis i 
12 tercers premis. En la categoria 
d’adults, el guanyador, José No-
guero Ricol, de Berlín, es va em-
portar el primer premi de 4.000 
euros. El calellenc Adrián Sán-
chez Garrido va ser guardonat 
amb el segon premi i 2.000 euros 
i el tercer premi el va rebre Josep 
Sauri Casabella, de Palma de Ma-
llorca, que va rebre 1.000 euros. 

MOR LOLÍN SAULA

Dolors Saula i Palomer, més 
coneguda com a Lolín Saula, va 
morir aquest mes de setembre a 
l’edat de 90 anys. Era coneguda 
per ser una important mecenes 
cultural i fundadora de la Fun-
dació Germanes Saula Palomer, a 
través de la qual becava els estudis 
d’alumnes calellencs. Saula tam-
bé era coneguda per ser una de 
les organitzadores del concurs de 
Pintura Humet – Saula. yy

CALELLA

Coincidint amb la Festa Ma-
jor de la Minerva de Calella, el 
Cor i Orquestra Simfònica Har-
monia ha presentat el seu es-
pectacle Som i serem!, amb un 
repertori centrat en la cançó ca-
talana i la sardana.

Dirigits sota la batuta d’Albert 
Deprius, el públic ha gaudit de 
cançons conegudes i estimades 
per tothom, que formen part de la 
nostra cultura i el nostre patrimo-

ni. Alguns dels temes interpretats 
han estat “L’emigrant”, o un recull 
de sardanes com “Record de Ca-
lella”, “La puntaire” o “La santa 
espina”. El concert es va dedicar 
en memòria a Lolín Saula, sòcia 
d’honor del Cor i Orquestra Har-
monia i mecenes cultural calellen-
ca, que va morir recentment.

El concert simfònic “Som i se-
rem”, va comptar amb 610 espec-
tadors. Per acabar la temporada, 
el Cor i Orquestra Harmonia ce-
lebrarà el canvi d’any amb el con-
cert de Valsos i Polques: a Ritme 
de Vals, el 28 de desembre, dins 
de la programació de la Tempo-
rada Lírica 2019. yy

El Cor i Orquestra Harmonia, sota la direcció d'Albert Deprius. Foto J. M. Arenaza

El 2n i 3r classificat amb el quadre guanyador del 1r premi. Foto J. M. Arenaza

«El guanyador del primer 
premi en la categoria 
d’adults va ser José 

Noguero Ricol»

«El concert es va dedicar a 
Lolín Saula, sòcia d’honor 

del Cor i Orquestra 
Harmonia»

«Lolín Saula va morir 
aquest mes de setembre a 

l’edat de 90 anys»

Atenció a un dels menors afectats pel fum. Foto ACN

Incendi a Pineda
PINEDA DE MAR

Dos adults i tres menors van 
resultar ferits en l'incendi d'un 
habitatge a Pineda de Mar. L'avís 
del foc es va rebre a les 8 del matí 
al número 298 del carrer Garbí, a 
peu de la Nacional II. Sis dotaci-
ons dels Bombers es van desplaçar 
al lloc dels fets per apagar les fla-
mes, que calcinaven la cuina i el 
menjador d'un pis situat a la sego-
na planta de l'immoble. 

Els afectats van ser dos adults, 
una dona de 66 anys amb crema-
des greus i un home menys greu 
per fum, i tres menors, intoxicats 
també per fum i de caràcter greu 
donada la seva curta edat. Efectius 
de la Policia Local i de la Guàrdia 
Civil van fer el rescat de les vícti-
mes mentre que els Bombers van 
apagar el foc i van revisar l’estat de 
l’edifici. Tots cinc van ser evacuats 
a l'Hospital de la Vall d'Hebron pel 
Sistema d'Emergències Mèdiques, 
que va destinar dos helicòpters, 
tres ambulàncies i un vehicle de 
comandament. L'incendi es va 
controlar en mitja hora. yy

«Els afectats van ser dos 
adults i tres menors»
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DIRECTORI DE SERVEIS

Calella, Capital del Ball de 
Gitanes del Vallès

El conte dels 
Gegants

CALELLA

L’Agrupació de les Colles del 
Ball de Gitanes del Vallès ha por-
tat a Calella 550 dansaires de ball 
de gitanes provinents de diverses 
localitats vallesanes. Totes les 
entitats que formen l’Agrupació 
de les Colles del Ball de Gitanes 
del Vallès s’han desplaçat a Ca-
lella per al nomenament de la 
ciutat com a Capital del Ball de 
Gitanes del Vallès 2019.

Les colles participants que han 
viatjat a Calella han ballat un re-
pertori de les gitanes no clàssiques 
per tal de que el públic pogués 
gaudir de la riquesa dels balls i 
sobretot de l’evolució que han fet.  

La diada gitanera va comp-
tar amb un gran seguici de fins 
a 550 balladors, que van anar des 
de la plaça de l’Església fina a la 
plaça Lluís Gallart, acompanyats 

dels personatges de les gitanes: 
el Capità Cavall, el Diablot, els 
Avis i els Diablots.

ESPAI GITANERO 

Amb motiu de la capitalitat 
del Ball de Gitanes, el MUTUR 
(Museu del Turisme) ha acollit 
durant tot el mes de setembre 
una exposició de diferents objec-
tes relacionats amb la tradició del 
ball de gitanes. Es tracta d’una 
mostra d’objectes representatius 
sobre els orígens i el desenvolu-
pament d’aquest tradicional ball. 
Entre d’altres objectes, s’exposen 
picarols, castanyoles i vestuari 
d’homes i dones. yy

CALELLA

Els Geganters de Calella han 
presentat el llibre El conte dels 
Gegants de Calella, a través d’una 
representació teatral a la plaça 
de l’Ajuntament. El llibre és el re-
sultat de dos anys de feina entre 
molts col·laboradors, entre ells els 
alumnes dels centres educatius ca-
lellencs que van realitzar les il·lus-
tracions del conte. 

El conte va néixer a partir de 
la música de la Cantata del Mas-
tegamosques, al qual li van donar 
forma i melodia Marta Tarridas 
i Emili Gallego. Així ho explica 
Marta Tarridas, membre dels ge-
ganters i creadora del conte: “Tot 

va començar amb la Cantata del 
Mastegamosques que vam estre-
nar amb l’Escola de Música per 
celebrar el 5è aniversari. A partir 
d’aquí, com que teníem la música, 
se’m va acudir de fer un conte dels 
Gegants de Calella, amb tota la 
història i la música, i a més a més, 
poder involucrar les escoles i mol-
tes entitats de Calella”.

El llibre i la música es pot 
comprar per un preu de 10 €. yy

Més de 550 balladors van omplir la plaça Lluís Gallart. Foto Joan Maria Arenaza

La cercavila va acabar a la plaça de l'Ajuntament. Foto J. M. Arenaza

«La diada gitanera va 
comptar amb un gran 
seguici de fins a 550 

balladors»

«El conte va néixer a partir 
de la música de la Cantata 

del Mastegamosques»

«Amb motiu de la 
capitalitat del Ball de 
Gitanes, el MUTUR va 

acollir una exposició amb 
diversos objectes»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

Dia Mundial de l’Alzheimer Atropellament 
mortal a la N-IICALELLA

Amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer que se celebra el 
mes de setembre, la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
va organitzar una setmana plena 
d’activitats.  Una d’elles va ser la 
conferència titulada “A l’esquer-
ra de la malaltia d’Alzheimer” 
a càrrec de la doctora Isabel 
Hernández, neuròloga de la 
Fundació ACE.

Hernández ha explicat que 
cada cop l’Alzheimer és una ma-
laltia més visible: “És una malaltia 
que cada cop veiem més perquè la 
qualitat de vida ha millorat i cada 
vegada la gent arriba a edats més 

avançades. També trobem més co-
patologies d’altres tipus, que po-
den fer precipitar la malaltia més 
ràpidament”. 

Malgrat portar més de 25 anys 
amb la investigació, no s’ha trobat 
cap tractament per endarrerir la 
malaltia: “Portem més de 15 anys 
investigant amb diferents fàrmacs, 
però malauradament no hem tro-
bat cap tractament que freni o 
alenteixi l’evolució de la malaltia. 

Fins fa poc la malaltia es diagnos-
ticava en una fase molt evolucio-
nada, i en aquesta, els tractaments 
ja no són efectius. Per això és molt 
important entendre que cada ve-
gada és més important anar a l’es-
querra del diagnòstic”.

La Corporació també va or-
ganitzar una campanya informa-
tiva i una exposició al vestíbul de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella. yy

TORDERA

El conductor d’un camió va 
ser detingut després d’atropellar 
mortalment un menor a la N-II 
a Tordera. L’adolescent caminava 
pel voral de la carretera de ma-
tinada, al punt quilomètric 681 
de la N-II a l’alçada de Tordera, 
quan va ser atropellat.

Es tracta d’un menor d'edat 
veí de Tordera. El camió va mar-
xar del lloc dels fets. Els Mossos 
el van localitzar més tard en un 
aparcament i van detenir el con-
ductor del vehicle acusat d’aban-
donar el lloc dels fets. Els Mossos 
d’Esquadra estan investigant les 
circumstàncies de l’accident i la 
possible implicació del detingut.

Arran de la incidència, es van 

activar sis patrulles dels Mossos 
d’Esquadra i dues ambulàncies del 
Sistema d’Emergències Mèdiques. 

Amb aquesta víctima, ja són 
més de 130 les persones que han 
mort en un accident de trànsit 
aquest any a la xarxa viària in-
terurbana de Catalunya

El Servei Català de Trànsit re-
corda que el SIAVT (Servei d'In-
formació i Atenció a les Víctimes 
de Trànsit) es troba a disposició 
dels familiars i afectats per si-
nistres de trànsit els 365 dies 
de l’any per oferir-los un servei 
d'orientació i informació sobre 
els tràmits després del sinistre, 
conèixer els recursos existents, 
rebre informació sobre els drets 
que els reconeix la legislació vi-
gent i el suport psicològic davant 
d’un sinistre de trànsit. S'hi pot 
contactar mitjançant el telèfon 
gratuït 900 100 268 i a través del 
web victimestransit.gencat.cat yy

Logo Servei Català de Trànsit

Conferència amb la doctora Hernández. Foto Joan Maria Arenaza

«Cada vegada és més 
visible la malaltia, perquè 

els pacients arriben a edats 
més avançades»

«El camió va marxar del 
lloc dels fets després de 

l’accident»

«Després de 25 anys 
d’investigació encara no 

s’ha trobat cap fàrmac que 
alenteixi la malaltia»

VIATGES 
UNIVERSAL OASIS

C. Antiga, 6 · Blanes
972 357 500 - 652 893 237

EXCURSIÓ SALOU
PORT AVENTURA 

I PRIORAT
16 i 17 de novembre - 130 €

CONCERT DE NADAL AL 
LICEU DE BARCELONA

21 Desembre - 55 €
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BREUS

Festivalet de Tardor

Fira Fet a Malgrat

Nou parc de les Veles

Primera actuació del Festivalet. Foto Aj. Santa Susanna

Una de les parades de la Fira. Foto Carles

L'àrea de jocs està inspirada en el mar. Foto Joan Maria Arenaza

Aquest mes de setembre s’ha 
realitzat una nova edició del 
Festivalet de Tardor 2019, el fes-
tival familiar de Santa Susanna 
de petit format. La programació 
ha comptat amb 3 actuacions. 

La primera Piccolo Circ de fil 
d’Antonella d’Ascenzia, la sego-
na Oops! de Teatre Móvil. Les 
actuacions al Centre Cívic van 
tancar amb l’espectacle Plis plas 
de la companyia Filigranes. yy

Malgrat de Mar ha celebrat la 
4a edició de la Fira de Manua-
litats Fet a Malgrat. La mostra, 
que estava prevista per al dia 21, 
es va haver d’ajornar fins al se-
güent dissabte per les previsions 
de pluja. Durant tot el dia, pels 

carrers del centre hi va hacer pa-
rades de material de patchwork, 
puntes de coixí i labors, així 
com demostracions de diverses 
manualitats. També es va realit-
zar la masterclass “Encoixinar, a 
mà o a màquina”. yy

El terreny que antigament havia 
acollit les pistes d’atletisme de 
Calella, a tocar de platja, i que 
des de fa anys estava en desús, 
ja és el parc de les Veles. L’actu-
ació ha consistit en la millora 
integral de l’espai. El nou parc 
consta d’una zona de jocs infan-
tils, concretament quatre jocs en 

forma de vaixells, que ofereixen 
una temàtica unitària al voltant 
del mar, i s’hi han col·locat tam-
bé aparells de gimnàs. L’aspecte 
més innovador del parc és l’àrea 
on es troba la font ornamental 
de sortidors interactius distri-
buïts pel terra, que permeten 
refrescar-se i jugar. yy

Preparant la Fira del Conte 

TORDERA

La regidoria de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Torde-
ra està treballant en l'organització 
de la propera Fira del Conte, que 
enguany tindrà lloc el 19 d’octu-
bre. Per aquesta edició es preparen 
novetats importants al programa 
tant pel que fa a les activitats, amb 
major participació d'entitats i d’es-
coles, com amb la presència d’es-

criptors/es i d’il·lustradors/es de 
renom que també formaran part 
del programa d’activitats culturals. 

La Fira del Conte està pensada 
com a una eina de dinamització 
cultural i comercial pel municipi, 
adreçada a tots els públics i en es-
pecial al familiar. La Fira compta 
amb activitats relacionades amb 
la promoció de la lectura a través 
dels contes infantils i la  narrati-
va juvenil, així com també amb el 
reconeixement de la il·lustració 
com a disciplina artística. Durant 
el transcurs de la fira, els visitants 

poden participar de les activitats i 
tallers programats a l’entorn de la 
plaça de l'Església, així com visitar 
i comprar al comerç local i a les 
diferents parades que instal·len les 
llibreries, les editorials, els artesans 
i les entitats a l'entorn de la plaça 
i del centre històric. El programa 
d’activitats es pot consultar al web 
de l’Ajuntament torderenc. yy

«La Fira del Conte 2019 
està prevista per al dia 19 

d’octubre»

«La Fira compta amb 
activitats relacionades 
amb la promoció de la 
lectura i la il·lustració»

Fira del Conte 2018. Foto Arxiu La Marina
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Requeriments per les inundacions del passeig 
Marítim de Malgrat de Mar

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

MALGRAT DE MAR

El govern municipal de Malgrat 
de Mar, format per PSC i JxCat – 
Malgrat ens Mou ha fet un requeri-
ment a l’empresa Rogasa, adjudica-
tària de les obres de remodelació 
del passeig Marítim, perquè netegi 
el nou col·lector que s’hi ha instal-
lat, ja que s’ha constatat que és ple 
de sorra i residus, fet que va provo-
car el sobreeiximent d’aigua durant 
les intenses pluges que van caure 
aquest mes de setembre. També s’ha 
demanat que es realitzi una inspec-
ció amb càmera per corroborar que 
les obres d’instal·lació de les noves 
xarxes de sanejament i pluvials han 
estat executades correctament.

Segons ha explicat el primer 
tinent d’alcalde, portaveu del go-

vern i també responsable d’Ur-
banisme i Projectes Urbans, Jofre 
Serret (JXCat-Malgrat ens Mou), 
el sobreeiximent d’aigües es va 
produir per un col·lector malmès. 
A més, segons ha explicat el regi-
dor “s’ha de tenir en compte que 
fins a l’avinguda Països Catalans 
hi ha un desdoblament de canona-
des que està executat, però que se 
li haurà de donar continuïtat amb 
la següent fase de les obres”. Jofre 
Serret ha destacat que “no es pot 
parlar d’error perquè l’obra encara 
no s’ha lliurat a l'Ajuntament”. A 
més, ha subratllat que “En tot cas, 
la responsabilitat del que va passar 
és de l’empresa constructora”.

L’Ajuntament demana a l’em-
presa que els requeriments que li 

fa es facin “amb la màxima urgèn-
cia i en cas de manca d’estanque-
ïtat, trencaments o desperfectes a 
la xarxa, es realitzi les reparacions 
necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Malgrat, Joan Mercader (PSC), ha 
reiterat que des del govern muni-
cipal comparteixen “la indignació 
i la preocupació” davant d’aquesta 
inundació i ha dit que “és intolera-
ble que això succeeixi”. Segons ell, 
aquesta és “una sorpresa més” de 
les que s’ha trobat el nou govern 
amb les obres del passeig, com el 
sobrecost que aviat es donarà a 
conèixer. Mercader ha dit que s’ha 
programat una reunió amb veïns, 
comerciants i hotelers de la zona. yy

MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha celebrat un 
any més la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura. Aquest any 
s’ha realitzat sota el lema “Camina 
amb nosaltres!” Per promocionar 
hàbits de mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables. Els objectius 
principals de la Setmana han estat 
els següents:

- Estimular un comportament 
ciutadà, en relació amb l’ús del 
vehicle, compatible amb el desen-
volupament urbà sostenible, en 
particular amb la protecció de 
la qualitat de l’aire, la prevenció 
d’accidents de trànsit, la reducció 
d’emissió de gasos que provoquen 
l’efecte hivernacle i el consum ra-

cional dels recursos energètics.

- Sensibilitzar la ciutadania sobre 
els impactes ambientals del trans-
port i informar-la sobre les seves 
diferents modalitats.

- Impulsar l’ús dels mitjans de 
transport sostenibles i, en parti-
cular, el transport públic, la bici-
cleta, la mobilitat a peu i els vehi-
cles elèctrics.

- Potenciar un retrobament de la 
ciutadania amb la ciutat, la seva 
gent i el seu patrimoni cultural, en 
un entorn saludable i relaxat.

- Reflexionar sobre com afecta a la 
nostra salut l’ús excessiu del trans-

port motoritzat. Per una banda, 
la contaminació atmosfèrica i la 
congestió que generen tenen un 
impacte negatiu sobre els sistemes 
respiratori i cardiovascular. Per 
una altra, propicien el sedentaris-
me i la inactivitat física.

En total, s’han realitzat 3 ac-
tivitats. Al taller “Al carrer tots hi 
pintem” els alumnes de P3, P4  i P5 
de les escoles malgratenques van 
sortir a pintar el carrer amb guixos 
de colors. La Biblioteca La Coope-
rativa va acollir la lectura del conte 
“El bitllet número 13 i altres con-
tes”. I finalment, a Can Campassol 
es va realitzar un circuit d’habilitat 
i educació viària, que es podia fer 
en bicicleta o patinet. yy

Passeig Marítim després de les pluges. Foto Facebook Joan Mercader

Circuit de mobilitat. Foto Carles
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Robatori en una benzinera de Tordera 

20S: La nit va ser violeta

Comença el procés d’expropiació de l’N-II 

TORDERA

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Pineda de Mar 
juntament amb Policia Local de 
Tordera van detenir dos homes 
de 41 i 20 anys, de nacionalitat 
marroquina i veïns de Celrà, com 
a presumptes autors d’un robatori 
amb força a Tordera. 

Els fets van succeir pels volts 
de les dues de la matinada quan la 
Policia va rebre una trucada d’un 
veí en què informava que sentia 
forts cops provinents d’una ben-
zinera de la localitat. Ràpidament 
es van adreçar dues dotacions al 

lloc i van observar com un ve-
hicle, amb quatre homes al seu 
interior, marxava a gran velocitat 
de la benzinera.

Les dues patrulles van fer un 
seguiment del vehicle que poc 
després es va estavellar en una ro-
tonda. Els agents van veure com 
tres dels ocupants fugien a peu i 
el quart es quedava dins el cotxe. 
Durant l’escorcoll del vehicle, que 
constava sostret a la localitat de 
Celrà, van localitzar una caixa for-
ta al seu interior, motiu pel qual 
van detenir aquest quart ocupant. 

Els agents de la Policia Local 
de Tordera van informar dels fets 
i de la descripció dels tres homes 
fugits als Mossos d’Esquadra de 
Pineda de Mar que es van sumar 
a la seva recerca. Mitja hora més 

tard, una patrulla dels Mossos 
va localitzar un vehicle prop del 
camp de futbol de Tordera, a l’in-
terior del qual hi havia un jove en 
actitud d’espera. Els agents el van 
identificar i en veure que coinci-
dia amb la descripció d’un dels 
tres homes fugits, van escorcollar 
el vehicle, on van trobar diverses 
eines susceptibles de ser utilitza-
des per cometre robatoris amb 
força, motius pels quals també va 
quedar detingut.

Als detinguts també se’ls in-
vestiga per la seva relació en un 
altre robatori amb força a la lo-
calitat de Celrà d’on van robar 

el vehicle que conduïen. Els dos 
detinguts van passar a disposició 
del jutjat d’instrucció d’Arenys de 

Mar, el qual va decretar la seva 
llibertat amb càrrecs. yy

PALAFOLLS / MALGRAT DE MAR

Diverses localitats del Maresme 
es van sumar a la campanya “20-S: 
La nit serà violeta”, per lluitar con-
tra la violència de gènere. Es tracta 
d’una iniciativa de la Plataforma 
Feminista d’Alacant a la qual s’hi 
van sumar més de 200 ciutats de 
l’Estat espanyol. Calella, Malgrat i 
Palafolls són algunes de les pobla-
cions que van participar-hi.

El fet que el passat mes de ju-
liol fos el pitjor de l’última dècada  
quant al nombre de dones assassi-
nades per violència de gènere, les 
violències sexuals creixessin un 
50% el mes d’agost i que a l’Estat 
espanyol es denunciï una violació 
cada 6 hores, va motivar la necessi-
tat de reclamar mesures per lluitar 
contra la violència de gènere. yy

TORDERA

La Demarcació de Carreteres 
de l’Estat a Catalunya ha posat fil a 
l’agulla als tràmits per desencallar 
l’ampliació de la capacitat de la via 
de l’N-II en el seu tram entre Maça-
net de la Selva i Tordera. Foment ha 
citat durant aquest mes de setmebre 
els ajuntaments dels dos municipis 
afectats i els propietaris dels ter-
renys situats als voltants de la carre-
tera i que s’han d’expropiar per tirar 
endavant la remodelació. Es tracta, 
concretament, de 43 propietats de 
Maçanet i 75 de Tordera, de titulari-
tat tant pública com privada. 

Per agilitzar el procés, el Minis-

teri de Foment procedirà a realitzar 
aquestes expropiacions forçoses 
mitjançant el procediment especial 
d’urgència que s’estableix a l’article 
52 de la Llei d’Expropiacions For-
çoses. Així, les citacions realitzades 
han correspost a la fase d’aixeca-
ment de les Actes Prèvies d’Ocupa-
ció, on s’ha fixat el valor dels béns 
i drets expropiats. En concret, s’ha 
dut a terme una descripció detalla-
da del bé o dret, les manifestacions 
de les parts per determinar els drets 
afectats, el seu abast, la seva titula-
ritat i el seu valor, així com els per-
judicis causats per la ràpida ocupa-
ció. Així, es durà a terme l’ocupació 
dels terrenys i començaran les obres 

d’ampliació de la capacitat de la via, 
que consistiran en la construcció 
d’un segon carril, i en alguns trams 
d’un tercer, en cada sentit de la mar-
xa. Aquesta obra, però, no compor-
ta la construcció de tota la infraes-
tructura d’un desdoblament.

Els treballs, que se centren en 
un tram de 7,3 quilòmetres, es van 
licitar al mes de gener d’enguany per 
un import de més de 24,47 milions 
d’euros. Les actuacions previstes in-
clouen la rectificació de revolts per 
poder circular a 80 quilòmetres per 
hora, la remodelació de les inter-
seccions ja existents i l’adaptació de 
vies i camins de servei. yy

Els detinguts es van estavellar poc després de fugir. Foto Mossos d'Esquadra

Missatges reivindicatius a Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat

Tram de carretera que es millorarà i no es desdoblarà. Foto Arxiu La Marina

Concentració a Palafolls després de la Marxa. Foto Aj. Palafolls

«Tres dels lladres van fugir 
a peu, mentre que el quart 
ocupant va ser detingut»

«Els agents van trobar la 
caixa forta de la benzinera 

a l’interior del vehicle»



LA MARINA   21OCTUBRE DE 2019

MALGRAT DE MAR

El malgratenc Vicenç Tomàs ha 
presentat el seu nou documental. 
Es tracta de la producció Gavina. 
Fent volar als infants del Raval i del 
món, que ha dirigit conjuntament 
amb Ignasi Oliveras. El documen-
tal és un homenatge a totes les per-
sones que han ofert la seva dedica-
ció als infants que han passat per 
la Fundació Gavina, des de la seva 
creació ara fa 40 anys.

La Fundació Joan Salvador 
Gavina, situada al barri del Ra-
val de Barcelona, té com a fina-
litat donar suport a infants, ado-
lescents, joves i les seves famílies 
en risc d’exlcusió social per tal 
de millorar-ne la situació en ter-
mes d’educació i altres necessi-
tats bàsiques. 

La història s’articula a partir 
de 35 testimonis que tenen re-
lació amb la Fundació i el barri. 
Hi surten fundadors, educadors 
de carrer i nens i nenes que avui 
expliquen com va ser l’abans i el 
després de la Fundació Gavina. 

Per a la realització del documental 
han comptat amb la col·laboració 
de Txarango, el Pare Manel i la 
soprano Maria Hinojosa. El docu-
mental s’ha estrenat en una pro-
jecció a la Filmoteca de Catalunya 
a Barcelona. Està previst que pro-
perament s’estreni en alguns cine-
mes de Barcelona i en altres sales 
de la comarca del Maresme. yy

PALAFOLLS

Palafolls ha acollit un nou Cap 
de Setmana de la Gent Gran, una 
proposta organitzada des de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, 
i encarada al sector de la població 
de la tercera edat de Palafolls.

Les activitats van arrencar amb 
un taller de cuina al Casal d’Avis i 
una xerrada sobre el testament vi-
tal, sota el títol de “El document de 
Voluntats Anticipades, un regal per 
a tothom”, a càrrec de la presidenta 
de l’Associació Dret a Morir Digna-
ment – Catalunya, Isabel Alonso.

Una de les activitats ja tradi-
cionals del Cap de Setmana de 
la Gent Gran és la sortida a la 
Fageda d’en Jordà, on s’ha visitat 
tant l’entorn natural com la cone-
guda fàbrica de iogurts situada 
en aquest indret de la Garrotxa. 
Les activitats han conclòs amb 
el també tradicional homenatge 
a les parelles palafollenques que 
han complert 50 anys de casats, 
i un espai de joc intergeneracio-
nal entre els usuaris del servei de 
Respir i els nens i nens de la Llar 
d’Infants Palafollets. yy

Documental GavinaCap de Setmana de 
la Gent Gran

«El documental és un 
homenatge als 40 anys de 

la Fundació Gavina»

«La història s’articula a 
partir de 35 testimonis 

que tenen relació amb la 
Fundació i el barri»

Fotograma de la pel·lícula. Foto Vicenç Tomàs

Ball de la Gent Gran. Foto Carles
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SELVA / MARESME

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha incrementat el règim 
de funcionament de les plantes 
dessalinitzadores catalanes, ar-
ran del descens de reserves dels 
embassaments que formen part 
del sistema Ter-Llobregat. Des-
prés d’un estiu sec i calorós sense 
pluges quantioses a les capçaleres 
dels rius, el volum d’aigua en el 
sistema que abasteix 5 milions 
d’habitants s’ha situat per sota del 
60%, amb 367 hectòmetres cúbics 
emmagatzemats.

Per aquest motiu, l’ACA ha 
incrementat la producció d’ai-
gua dessalinitzada a la planta del 
Llobregat fins el 70% (durant les 
darreres setmanes funcionava al 
20%, tenint en compte que a la 
primavera estava al 10%) i a la 
dessalinitzadora de la Tordera 
fins el 75% (en les darreres set-
manes estava al 50%, mentre que 
a la primavera el seu funciona-
ment era del 35%).

Es pren aquesta mesura en si-
tuar-se les reserves del sistema Ter 
Llobregat en la fase de prealerta 
(per sota del 60%, amb 367 hm3), 
tal com defineix el Pla de seque-
ra, per així optimitzar al màxim 
les reserves naturals d’aigua dis-
ponibles (embassaments i aigües 

subterrànies) i allunyar al màxim 
l’entrada en escenaris que compor-
tarien mesures més restrictives. yy

TORDERA

En el marc de l’operatiu de vi-
gilància i control que s’està duent 
a terme les darreres setmanes amb 
agents de paisà, la Policia Local  de 
Tordera ha interposat prop d’una 
desena de denúncies a propietaris 
de gossos per incomplir la norma-
tiva de tinença d’animals. El motiu 
de la majoria d’aquestes sancions 
són per no recollir els excrements 

dels gossos de la via pública i per 
incomplir la normativa en matèria 
de gossos perillosos.

Les accions de control i vigi-
lància també han detectat i sanci-
onat una vintena d’infractors per 
accions que van des de llençar la 
brossa fora dels contenidors, dei-
xar residus voluminosos a la via 
pública fins a malmetre mobiliari 

urbà. Aquesta campanya se suma 
a les diferents accions que promou 
el cos dels Agents Cívics i que van 
adreçades a conscienciar i sensi-
bilitzar sobre les bones pràctiques 
en matèria de civisme, convivèn-
cia i el bon veïnatge.

Des del govern municipal s’ha 
anunciat que l’operatiu s’intensi-
ficarà els propers mesos. Aquest 
operatiu anirà acompanyat del 
nou Pla integral de neteja vià-
ria que estarà en marxa a finals 
d’any. Els regidors, Rafa Delgado i 
Bàrbara Vergés, han destacat que 
l’últim trimestre s’ha treballat in-
tensament en la recollida de dades 
per elaborar aquest Pla que ha de 
donar cobertura al nucli urbà i les 
urbanitzacions. yy

CALELLA

Calella ha acollit la 28a edició 
del Festival de Jazz i Blues Joan 
Josep Ribas “Txespi”. Aquest any, 
l’edició s’ha estrenat fora del pro-
grama de Fira i Festa Major de la 
Minerva, coincidint amb la cele-
bració de l’Oktoberfest. El Festi-
val va canviar el nom ara fa tres 
edicions, com a homenatge a Joan 
Josep Ribas “Txespi”, creador i im-
pulsor del festival, fins l’any 2016, 
any en què va morir. 

En aquesta edició, han actuat 
tres grups musicals. El Festival ha 
començat amb la banda itinerant 
de Jazz Dixiland The hat Hausen 

Elastic Band, que ha sortit des de 
la plaça de l’Ajuntament, iniciant 
un recorregut pels carrers Església 
i Indústria, fins a tornar a la ma-
teixa plaça de l’Ajuntament. Un 
cop allà es va celebrar l’actuació 
d’Smokin Blues Quintet. La pro-
gramació del festival va cloure a la 
Sala Mozart amb l’actuació de Big 
Dani Pérez Saxplosion, els quals fa 
més de 15 anys que pugen sobre 
els escenaris de tot Europa. yy

TORDERA

Tordera ha celebrat la 29a 
Trobada Comarcal de gegants del 
Maresme amb la participació de 
22 colles geganteres. Fa un any, 
a Alella, es va escollir el gegant 
Pere Botero de Tordera com a 
Hereu dels gegants del Maresme, 
i ha representat la comarca du-
rant tot aquest any.

La plantada gegantera es va 
celebrar a l’avinguda dels Països 
Catalans, des d’on va començar 
la cercavila, que va passar per 
diferents carrers del centre fins 
arribar al parc de la Mullera. Poc 
després es va iniciar la Dansa del 
Maresme, moment de l’elecció 
del gegant Hereu 2019. La Colla 

de Geganters i Grallers de Torde-
ra han estat els encarregats d’or-
ganitzar aquest esdeveniment 
comarcal amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Tordera.

Tots els gegants que encara no 
han estat hereus es presenten com 
a candidats. Cada colla partici-
pant a la diada té un vot, i d’aquí 
surt el gegant escollit. Ara, Pere 
Botero ha passat el relleu a Pere 
Màrtir, gegant de Vilassar, que re-
presentarà la comarca maresmen-
ca els propers 12 mesos. yy

La dessalinitzadora 
augmenta la producció

Festival de jazz

Hereu del Maresme Mesures per fomentar el civisme

La dessalinitzadora ha augmentat la producció. Foto Aj. Blanes

Actuació de Big Dani Pérez Saxplosion. Foto Joan Maria Arenaza

Contenidor de recollida selectiva a Tordera. Foto Carles

Van participar a l'acte 22 colles geganteres. Foto Carles

«El volum d’aigua del 
sistema Ter-Llobregat s’ha 

situat per sota del 60%»

«Com a novetat, enguany 
el Festival s’ha celebrat 
fora de la Festa Major»

«La majoria de les 
sancions són per no 

recollir els excrements i 
per incomplir la normativa 

de gossos perillosos»

«La dessalinitzadora de la 
Tordera ha augmentat la 

producció fins al 75%»

«La campanya també 
controla els infractors en 

matèria de civisme»

«Pere Màrtir, gegant de 
Vilassar, és l’Hereu del 

Maresme 2019»
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CALELLA

El CAP Calella, gestionat per 
la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva, i l’Ajuntament de 
Calella s’han unit per desplegar el 
programa Pas a pas, fem salut. Ca-
minades de descoberta. Una activi-
tat que busca promoure els hàbits 
saludables entre la ciutadania i 
també esdevenir un espai per re-
duir l’aïllament social en persones 
que han patit una malaltia mental 
i que tenen dificultats en la seva 
inclusió social i comunitària. 

Aquesta iniciativa s’emmarca 
dins el Pla de Salut 2011-2015. 
Un dels objectius que marcava 
aquest document era estendre el 
Pla d’Activitat Física Esport i Salut 
(PAFES) a tot Catalunya, impulsat 
des del 2005 pel Departament de 
Salut i la Secretaria de l’Esport, 
per fomentar l’activitat física i te-
nir una població més activa. 

En què consisteix el programa? 

El programa Pas a pas, fem 
salut. Caminada de descoberta, 
proposa una caminada setmanal, 
tots els dijous feiners a les 9 del 
matí, fins al 12 de desembre. Per 
això s’han programat un total de 
deu caminades d’entre 3 i 5 qui-
lòmetres per diferents recorreguts 
de Calella amb poc desnivell i que 
estan a l’abast de tots els ciutadans 
de Calella. La primera de les ca-
minades s’ha realitzat el primer 
dijous d’aquest mes d’octubre.

Vuit dels deu recorreguts han 
estat dissenyats per l’Àrea d’Es-

ports amb la col·laboració del 
personal sanitari del CAP i dues 
de les caminades aniran a càrrec 
dels participants. Són ells matei-
xos els qui han de marcar la ruta. 
El principal motiu per deixar dues 
rutes obertes ha estat per incen-
tivar d’una banda la participació 
i també per donar autonomia al 
grup perquè no depengui sempre 
de les indicacions que donen els 
professionals. 

Els grups sempre van acom-
panyats per una o dues persones 
de l’Àrea d’Esports del consistori i 

per un metge/essa o infermer/a del 
CAP. El punt de sortida de totes les 
caminades serà el CAP Calella. 

CONSELLS DE SALUT 

Abans de l’inici de cada acti-
vitat, que té una durada màxima 
de dues hores, els professionals del 
Centre d’Atenció Primària oferei-
xen una breu xerrada monogràfi-
ca sobre un tema vinculat amb la 
salut i que s’han escollit coincidint 
amb els dies mundials. Així, el 3 
d’octubre s’ha parlat de salut en la 
gent gran aprofitant que l’1 d’octu-

bre es va celebrar el Dia Internaci-
onal de la Gent Gran o, per exem-
ple, el dijous 14 de novembre, Dia 
Mundial de la Diabetis, es parlarà 
d’aquesta malaltia. També s’abor-
daran temes com ara la salut men-
tal, l’alimentació saludable, les 
malalties pulmonars o la violència 
masclista. Petites píndoles per do-
nar diferents consells de salut als 
participants abans de començar la 
marxa i un cop finalitzi es farà una 
sessió d’estiraments. 

CALENDARI DE LES 
CAMINADES  

-10/10: Ruta del corb marí.  
-17/10: Ruta del parc Dalmau
-24/10: Ruta de la ciutat
-7/11: Ruta dissenyada pels 
participants
-14/11: Ruta dels arbres
-21/11. Ruta de les rieres
-28/11. Ruta del camí de Mar
-12/12: Ruta panoràmica
-19/12: Ruta dissenyada pels 
participants yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha fet un si-
mulacre d’incendi forestal per 
comprovar el grau d’efectivitat 
dels plans d’emergència en situ-
acions de risc extrem. Es va acti-
var el Pla d’Incendi Forestal i es 
van seguir tots els protocols que 
regula una situació d’aquestes ca-
racterístiques. 

En l’acció, hi van partici-
par els responsables polítics de 
l’Ajuntament (amb l’alcalde, Joan 
Campolier, al capdavant), la Po-
licia Local i tècnics de l'Ajunta-
ment de Santa Susanna. Tots ells 

es van constituir en comitè de 
crisi i es van reunir per preveure 
els passos a seguir en aquesta si-
tuació d'emergència.

La Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya va aprovar el 
desembre del 2018 el Document 
Únic de Protecció Civil Munici-
pal que preveu tots els protocols 
que s’han de seguir en cas de risc 
bàsic, risc per incendis forestals, 
risc per nevades, risc per inunda-
cions, risc sísmic, risc per trans-
port de MMPP per carretera, risc 
per ventades i risc per contami-
nació d’aigües marines. yy

Caminades saludables

Simulacre d’incendi

En total es realitzen 10 caminades saludables. Foto Joan Maria Arenaza

Reunió del simulacre. Foto Aj. Santa Susanna

«Es faran un total de 10 
sortides des de l’octubre 
i fins al desembre i dues 
de les caminades seran 

dissenyades pels mateixos 
participants»

«Aquesta activitat també 
vol ser un espai per ajudar 
a reduir l’aïllament social 
en persones que han patit 

un trastorn mental»
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MARESME

El CD Malgrat ha començat 
la temporada 2019-20 estrenant 
categoria. Després de l’agònic as-
cens de Tercera a Segona, ara està 
treballant per acoblar-se a la nova 
situació. Després de cinc partits 
porta 1 victòria, 0 empats i 4 der-
rotes. En aquests moments és el 
17è de la general.

A la Tercera Catalana, hi ha 
el Calella al grup 4 i el CF Torde-
ra, al 16. El Tordera és líder amb 
tots els partits guanyats, porta 15 
punts amb 14 gols a favor i cap en 
contra. El Calella, nou a la cate-
goria, té com a principal objectiu 
consolidar-se i competir amb tots 
els rivals. yy

CALELLA

Calella ha acollit una nova edi-
ció de l’Ironman Barcelona, aquest 
cop, amb rècord de participants 
arribant a 3.800 atletes que es van 
haver d’enfrontar a 3,8 quilòmetres 
de natació, 180 de ciclisme i 42,2 
quilòmetres de cursa a peu.

La victòria en categoria mas-
culina ha estat per Florian An-
gert, mentre que a la femenina, la 
primera classificada ha estat Sara 
Svensk. Els esportistes nacionals 
millors classificats han estat Mi-
quel Blanchart cinquè, i Mercè Tu-
sell sisena. 

Com cada any, a banda de 
l’Ironman, també s’ha celebrat 
l’Ironkids, la prova destinada als 
més petits. yy

Comença la lliga

Ironman Barcelona Calella

CF Tordera 2 - Palafrugell 0. Foto CFT

La segona prova van ser 180 quilòmetres de ciclisme. Foto J.M.Arenaza

El CD Malgrat és nou a la Segona Catalana. Foto Carles

A Calella també es celebra l'Ironkids. Foto J.M.Arenaza

PASSATEMPS
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PINEDA DE MAR

El Camp de Futbol de Can 
Xaubet ha reobert després d’ha-
ver estat cinc setmanes en obres. 
Durant aquest temps s’han fet di-
ferents actuacions per substituir 
la gespa artificial. Abans de la col-
locació de la nova gespa, s’ha mi-
llorat a planimetria del terreny de 
joc i s’ha construït dues rases sub-
terrànies a cada fons del camp per 
evitar que les arrels dels arbres de 
la perifèria entrin dins l’àrea de joc.

La jornada d’inauguració va 
comptar amb la disputa de dos 
partits amistosos entre el Club 
Pineda de Mar (infantil masculí) 
i el RCD Espanyol (infantil feme-
ní); i l’Aqua Hotel FC – FC Barce-
lona (categoria prebenjamí). yy

MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha acollit la 
5a Marxa Solidària contra el Càn-
cer. L’activitat, amb sortida a Can 
Campassol, ha comptat amb un 
recorregut de 5 quilòmetres, apte 
per a tots els públics.

Els organitzadors, es van posar 
com a objectiu arribar als 500 par-
ticipants, fita que van superar amb 
escreix, en arribar als 550 inscrits. 
Els beneficis aconseguits de les 
inscripcions de 7 € aniran desti-
nats a la Junta Local de l’Associa-
ció Espanyola Contra el càncer.

Un cop més, esport i solidari-
tat han anat de la mà. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha acollit un 
any més el Triatló Sprint. La prova 
es va disputar en un circuit pla i 
molt ràpid. El guanyador abso-
lut ha estat Enric Boldú, amb un 
temps de 59 minuts i 41 segons. 
En la categoria femenina, la pri-
mera classificada va ser Helena 
Moragas amb un temps d’1 hora, 
5 minuts i 38 segons.

Per equips, en la categoria 
masculina el primer classificat 
va ser CET Distance, seguits de 
TGGBINN i CN Mataró. A la fe-
menina, el primer equip que va 
arribar a la línia d’arribada va ser 
el Fasttriatlon – CN. Montjuïc, se-
guit del CN. Mataró i el Club tri-
atló Granollers. yy

Nova gespa

5a Marxa Solidària

Triatló sprint

Club Pineda de Mar - RCD Espanyol. Foto Joan Maria Arenaza

Final de la prova de natació. Foto Carles

La Marxa va comptar amb 550 participants. Foto Aj. Malgrat

BREUS

18a Marxa de la Minerva

Homenatge al CEEB Tordera 
Femení per l'ascens

Memorial Ciutat de Calella

Sortida de la marxa. Foto Joan Maria Arenaza

L'homenatge es va fer a la Biblioteca. Foto Aj. Tordera

Jugadora del CB Calella amb el trofeu. Foto Esther Puig

Com cada any, al voltant de la 
Festa Major de Calella té lloc la 
Marxa de la Minerva. Enguany 
la Marxa ha comptat amb dos 
recorreguts: un de popular, amb 
12 quilòmetres, i l’altre, més llarg, 
de 22 quilòmetres. En total han 

participant 287 corredors. Per al 
mes d’octubre, l’entitat esportiva 
Calella Marxa té preparades tres 
proves: El 20 d’octubre, la Cami-
nada per l’Ictus i l’Alzheimer, i el 
dia 27, la Llopa petita, i la Marxa 
de resistència La Llopa. yy

A les portes de començar una 
nova temporada esportiva de 
bàsquet, la sala polivalent de la 
Biblioteca de Tordera ha acollit 
un acte d’homenatge realitzat 
per l’Ajuntament de Tordera, en 
reconeixement al primer equip 
del sènior del CEEB Tordera. 

Les torderenques van aconse-
guir el seu ascens de categoria 
a primera catalana després de 
finalitzar la fase regular en pri-
mera posició i posteriorment 
proclamar-se Campiones de Ca-
talunya com a millor equip de 
tota segona catalana. yy

Calella ha acollit una nova edició 
del Memorial Ciutat de Calella de 
bàsquet. Cara i creu pels equips 
calellencs. Els dos equips sèni-
ors calellencs es van enfrontar al 
Bàsquet Neus. Les noies, dirigi-
des una temporada més per Àlex 
Moral, van guanyar el seu partit 

per 61-36. Pel que fa als nois, di-
rigits per Jordi Puig, que s’ha fet 
càrrec del primer equip aquesta 
temporada, van perdre 35-53. El 
conjunt calellenc està format per 
una base de sèniors que depe-
nen molt del suport dels jugadors 
sots-20 i de jugadors cadets. yy
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L’AGENDA                                                     L’AGENDA                                                     

LLORET DE MAR

FINS AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES
Mes del Suquet de peix.

DIES 11, 18 I 25
10a DOCUS A LA FRESCA
Plaça Verge Maria. A les 22 h.

DIA 10
MÚSICA CORAL VESNA
Ponomaryov Vesna
Children’s Choir
Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIES 10, 17 I 24
XERRADES HISTÒRIQUES
700 anys de la Parròquia. Centre 
Catòlic. 19 h.

DE L'11 AL 13
FESTES DE SANTA TERESA  
Associació Cultural El Volcán
Barri de Ca la Guidó.

DIA 12
TROBADA ANUAL DE 
L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Dinar i missa presidida pel 
bisbe. Parròquia de Santa 

Maria. A partir de les 11.30 h.

DIADA DEL PILAR. ARAGONESOS 
DE BLANES
Missa Baturra. Parròquia de la 
Sagrada Família. A les 12 h.
Dinar a les 14.15 h.

DIA 13 
RIALLES “LA PRINCESA EN 
TEXANS”. Sgratta Teatre. Teatre 
de Blanes. A les 17.30 h

DIA 16 
DIA EUROPEU DE LA 
REANIMACIÓ CARDIO-
PULMONAR. Passeig de Mar

DIA 20
FESTA  DE LA TARDOR
Paella i música en viu
Associació Cultural Joan 
Comorera. Plaça Onze de 
Setembre. De 9 a 21 h.

DIADA CASTELLERA
Departament Cultura i Festes
Passeig de Mar. De 12 a 14 h.

DIA 24 
VEREDICTE DEL CONCURS 
LITERARI DE POESIA
700 Aniversari Parròquia Santa 
Maria. Biblioteca Comarcal

DIA 26
ESPECTACLE POR DE 
L’ANGUILA
Eduardo Escalante. Espectacle a 
benefici de la Parròquia. Teatre 
de Blanes. A les 18 h.

DIA 27 
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
- 11.45 h: Sortida d’autocar de la 
plaça de Catalunya 
- 13 h: Lectura del Vot de Vila i 
Ofici Solemne

RIALLES “BAOBAB. UN ARBRE, 
UN BOLET I UN ESQUIROL” 
La Pera Llimonera. Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
No em llegiré aquest llibre, de 
Jaume Copons, per a nois i noies 
de 8 a 11 anys. A les 17.30 h a la 
Biblioteca Jove.

DIA 11
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Un 
hoste inesperat, de l’escriptora 
local Maria Aladern. Presentació 
a càrrec de l’Elisa Sola, directora 
de l’Oficina de Català de Blanes i 
la Montserrat Medalla, escriptora 

blanenca. A les 19.30 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 14
XERRADA: Parlar i escoltar salva 
vides amb el Dr. Javier Merino 
(Servei de Psiquiatria Salut Mental 
de la Selva Marítima). A les 16 h a 
la Sala Roberto Bolaño.

DIA 15
MINICLUB: Els tres bandits de 
Tomi Ungerer. De 5 a 7 anys, 
acompanyats pels pares. A les 
17.30 h a la Sala Roberto Bolaño.

CLUB DE JOCS DE TAULA, 
per a nens i nenes a partir de 
7 anys, joves i adults, amb en 
David Quesada. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca. Dia 
18 a les 18 h i dia 26 a les 11 h.

DIA 24
DIA DE LA BIBLIOTECA
- A les 17.30 h a la Sala Roberto 
Bolaño: SESSIÓ DEL CLUB DE 
LECTURA JUVENIL (de 12 o 16 
anys). Comentarem Els fills de la 
setena onada, de Salvador Macip.

- A les 18 h a la Sala Roberto 
Bolaño: BROSSABADAT, 
espectacle de màgia familiar amb 
Magiadiver. Places limitades.

BLANES

DEL 1 AL 31
XVI JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE LA 
CUINA DEL PEIX DE L’ART

DEL 8 AL 10
TORNEIG INTERNACIONAL DE
PETANCA
VETERANS VILA DE LLORET. 
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h.

DIA 10
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €.

DE L'11 AL 13
JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI
Jornades de portes obertes i 
visites guiades gratuïtes.
Museus de Lloret. 10 h a 20 h.
- 10 h Can Saragossa
- 11.30 h Museu del Mar
- 13 h Turó Rodó
- 16 h Jardins de Santa Clotilde
- 18 h Cementiri modernista
- 20 h Can Font

DIA 12
FIRA ALIMENTÀRIA I 
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10 -20 h.

L´ENIGMA DEL BOSC
Gimcana, joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

SORTIDA DE MARXA NÒRDICA
BOSCOS
Inscripcions: Oficines de Turisme
Of. Turisme. 10 h. Preu: 5 €.

DIA 13
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9-14 h.

DIES 13 I 14
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 16-19 h.

DIA 17
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €. 

FESTIVAL GOLLUT DE RIBES
FRESER. CINE CLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €.

DIA 19
MARXA NÒRDICA GUIADA 
CAMÍ DE RONDA NORD
Inscripcions: Oficines de Turisme
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.

L´ENIGMA DEL BOSC
Gimcana, Joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 11 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,5 €.

EL RACÓ DELS CONTES

BIBLIO...QUÈ?
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIA 20
“L’ESTIU I LA TARDOR AL 
REGNE D’ESCAMPETA”
CINE CLUB ADLER INFANTIL
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

CONCERT BANDA SURINAM
Roca d’en Maig. 16 h.

KICKBOXING
TROFEU COSTA BRAVA
Pavelló d’Esports. 17 h.

DIA 21
37a TROBADA D’ANIMADORS 
DE CANT LITÚRGIC
Missa i petit concert. Església de 
Sant Romà. 12 h.

DIA 22
CONCERT BANDA SURINAM
Roca d’en Maig. 16 h.

DIA 24
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església. 
21 h. Preu: 10 €.

DIA 26
MARXA NÒRDICA GUIADA 
CAMÍ DE RONDA SUD
Inscripcions: Oficines de Turisme
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.

L´ENIGMA DEL BOSC

Gimcana, joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

“QUI TINGUI POR QUE 
AIXEQUI EL DIT!” 
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 11 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,5 €.

2a TROBADA DE CORS 
ROCIEROS
- 18 h Concert de cors rocieros
- 19 h Missa rociera
Entrada gratuïta.
Església de Sant Romà.

DIA 27
TRAIL SELVA MARÍTIMA

Tossa-Lloret-Blanes Camins de 
Ronda. 9 h-13 h. Inscripcions: 
trailselvamaritima.cat

DIA 28
CONCERT CORS BELGUES
Plaça Pere Torrent. 15 h.

DIA 29
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’en Maig. 16 h.

DIA 31
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €.

BURNING. CINE CLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €.
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EXPOSICIONS

PINEDA DE MAR
50 ANYS DE L’ESCOLA ANTONI 
DOLTRA. Durant tot el mes d’oc-
tubre, a la Sala Galeano del Cen-
tre Cívic Poblenou.

39a EXPOSICIÓ MINIPRINT 
CADAQUÉS.
Del 12 d’octubre al 3 de novem-
bre. Fundació Tharrats.

PALAFOLLS
LANZAROTE, GEOGRAFÍA HU-
MANA. Durant tot el mes d’octu-
bre, al MiD.

CALELLA
BARCELONA-ELNA. ALEP-MA-
FRAQ. REFUGIADES DE LLUNY 
I DE PROP
Museu Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué. Del 17 d’octubre 
al 8 de desembre.

DONES: FICCIONS I REALITATS. 
Museu del Turisme, fins al 22 de 
desembre.

SETMANA BIO
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, del 19 al 27 d’octubre.

DIA 9
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-
GENERACIÓ MACULAR 2019.
Local Social Sant Andreu, 9 h.

CALELLA
BALL PER A LA GENT GRAN. 
Espai Mercat, 18 h.

CONFERÈNCIA: El tribunal de la 
Inquisició (1474-1827). Llegenda 
negra i realitat històrica. A càrrec 
del Dr. Àngel Casals, professor del 
Departament d’Història i Arque-
ologia de la UB. Organitza l’Aula 
d’Extensió Universitària de Cale-
lla. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 10
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-

GENERACIÓ MACULAR 2019. 
Local Social Sant Pere, 9 h.

CURS d’eines per comunicar amb 
assertivitat i intel·ligència emoci-
onal, Aula de formació Camí Ral, 
174. 15 h.

CALELLA
SORTIDA del programa ‘Pas a 
pas, fem salut’. Caminades ama-
bles, a l’abast de tothom, amb di-
ferents recorreguts complemen-
tades amb píndoles informatives. 
Sessió 2: ruta del Corb Marí i pín-
dola dedicada a la salut mental. 
CAP de Calella, 9 h.

CLUB DE LECTURA
En anglès, amb el llibre About a 
boy, de Nick Hornby. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

DIA 11
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-
GENERACIÓ MACULAR 2019. 
Parc Inditex veïnat Fibracolor, 9 h.

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

PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB: Fem una vareta de 
Harry Potter. Biblioteca Serra i 
Moret, 18.30 h.

INAUGURACIÓ de la 39a Exposi-
ció Miniprint Cadaqués. Fundació 
Tharrats, 19.30 h.

PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’exposició 
‘Lanzarote, geografía humana’. 
Escola de Música i Dansa, 19 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
Amb el llibre Marcus Marc i la 
ruta del cacau, de Núria Mar-
tí Constans. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 10 h.

JOCS DE TAULA. Espai Jove de 
Can Saleta, 18 h.

PRESENTACIÓ del llibre El paisa-
je sublime como arquetipo de la 
imaginación romàntica: C.D. Frie-
drich y J.M.W. Turner, d’Antoni 
Amaro. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça. 19 h.

CALELLA ROCKFEST. Amb les 
actuacions de Southside Jojnny 
and The Asbury Jukes (USA), Lau-
rence Jones Band (UK), Shci-
zophrenic Spacers (Barcelona) i 
The Grassland Sinners (Barcelo-
na). Fàbrica Llobet-Guri, 19 h.

DIA 12
CALELLA
PORTES OBERTES al Museu Ar-
xiu Municipal, al Museu del Turis-
me, al far, i al refugi antiaeri, amb 
motiu de les Jornades Europees 
del Patrimoni.

MERCAT SOLIDARI DE SEGO-
NA MÀ
Plaça de l’Església, 10 h. En cas 
de pluja, se celebrarà el dissabte 
19 d’octubre. Els punts de recolli-
da de tots els articles que es vul-
guin donar són Massuet (c. Ama-
deu, 82), Arreglat i planxat (c. 
Moragas, 72), Taller Martí (c. In-
dústria, 123)

BOTIGA AL CARRER
Als carrers Riera (entre Sant Isi-
dre i Roser), pl. Ajuntament, c. 
Bisbe Sivilla, c. Església, c. Sant 
Josep (entre Bruguera i Jovara), c. 
Matas i Rodés, c. Jovara i c. Sant 
Joan, de 10 a 21 h.

ACTUACIÓ MUSICAL de Rocío 
Pinto i Josep Maria Merseguer, al 
Museu del Turisme, 18 h.

CALELLA ROCKFEST
Amb les actuacions de Ñu (Ma-
drid), Diamond Dogs (Suècia), 
The Liza Colby Sound (USA) i Sil-
verflame (Girona). Fàbrica Llobet 
– Guri, 19 h.

BALLADA DE SWING. Al pati del 
Museu-Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué, 19.30 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Celo-

típia. Al teatre Orfeó Calellenc. 
21.30 h.

DIA 13
PINEDA DE MAR
CAMÍ DE MARINA: Riudellots, 
Caldes de Malavella, Vidreres. A 
la parada de bus de l’Església de 
Pineda, 8 h.

CALELLA
PORTES OBERTES al Museu Ar-
xiu Municipal, al Museu del Turis-
me, al far, i al refugi antiaeri, amb 
motiu de les Jornades Europees 
del Patrimoni.

REPRESENTACIÓ de l’obra Celo-
típia. Al teatre Orfeó Calellenc. 
18.30 h.

DIA 14
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL 
I. Local del C.Doctor Vivas, 152. 
16 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: 20 ANYS, 20 
ÒPERES
Biblioteca Serra i Moret, 11 h.

CALELLA
INICI DEL CURS: “Control d’Ac-
cessos”. El curs, de 60 hores de 
durada, es realitzarà de dilluns a 
divendres, en l’horari indicat, i fi-
nalitzarà el dia 5 de novembre. 
Requereix inscripció prèvia a la 
xarxa Xaloc. Escola Oficial d’Idio-
mes, de 9 a 14 h.

TALLER: DECOREM L’ESPAI 
JOVE. Activitat oberta a tots els 
joves de 12 a 25 anys. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

XERRADA: ‘Història del gat’. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça. 19 h.

DIA 16
TORDERA
CURS D’INTEL·LIGÈNCIA EMO-
CIONAL. Servei d’ocupació i for-
mació, fins al 18 d’octubre.

MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: ‘A de Brossa’. Biblio-
teca, 17.30 h.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘Etiòpia:
un món cristià a l’Àfrica negra’. A 
càrrec del Sr. Àngel Morillas, his-
toriador i professor d’Història de 
l’Art. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
XERRADA: L’ALIMENTACIÓ 
EQUILIBRADA, PETITS CANVIS 
PER MENJAR MILLOR
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

CALELLA
SORTIDA DEL PROGRAMA 
‘PAS A PAS, FEM SALUT’. Sessió 
3: ruta del Parc Dalmau i píndola 

dedicada a l’alimentació saluda-
ble. CAP de Calella, 9 h.

XERRADA: LA SEXUALITAT
Per a familiars de malalts d’Alx-
heimer i altres demències. Sala 
de Juntes de l’Hospital Sant Jau-
me de Calella, 15.15 h.

TALLER DE JOC AUALÉ
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

TARDES DE TERTÚLIA per a la 
gent gran, amb el El club de lec-
tura de Jane Austen. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça. 19 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
Amb el llibre About a boy. Bibli-
oteca Can Salvador de la Plaça. 
19 h.

PROJECCIÓ: La vida sense la 
Sara Amat, dins del cicle Gaudí. 
Sala Mozart, 21 h.

DIA 18
TORDERA
ENGLISH CONVERSATION 
CLUB. Biblioteca, 18 h.

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

CONFERÈNCIA i espectacle de 
màgia ‘Joan Brossa i la màgia’. Bi-
blioteca La Cooperativa, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Alexandria, ca-
pital intel·lectual de l’Imperi 
Romà. Local Òmnium Alt Mares-
me, 19.30 h.

CONFERÈNCIA: Hijos del univer-
so. Local Canviem, 20 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el 
llibre Marcus Marc i la ruta del 
cacau. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 10 h.

ACTUACIÓ de la banda de músi-
ca holandesa Fanfare Eendracht, 
plaça de l’Església, 16 h.

TALLER DE CREPS
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA
Amb La Cenerentola, de Gioacchi-
no Rossini. Sala Mozart, 18.30 h.

DIA 19
TORDERA
ARTEFACTES PER SOMNIAR + 
PINÇAR-TE. Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT CORAL: Sa Buada Gos-
pel Choir. Local Canviem, 18 h.

CIRC: Josafat Cia. Passabarret. 
Auditori, 20.30 h.

PALAFOLLS
BIBLIOLAB. Fes el teu moc Sli-
me. Per a nens i nenes a partir 



28   LA MARINA OCTUBRE DE 2019

L’AGENDA

MARESME

L’AGENDA

de 3 anys fins als 12 anys. Cal ins-
cripció prèvia. Biblioteca Enric 
Miralles, 11 h.

CALELLA
BIBLIOLAB: Taller tecnociència 
amb Smartions. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. 11.30 h.

CORRELLENGUA: Actuació per a 
la mainada amb el show d’en Fefe 
i companyia a les 17 h. Xocolata-
da a les 18 h, lectura del mani-
fest a les 18.55 h i actuació musi-
cal amb el duet Carla&Opal a les 
19 h. Plaça de l’Ajuntament, 17 h. 
En cas de pluja, se celebrarà a l’Es-
pai Mercat.

SOPAR D’ANIVERSARI del CN 
Calella. Sala Polivalent de la Fà-
brica Llobet-Guri, 20 h.

TEATRE: Celotípia, teatre Orfeó 
Calellenc, 21.30 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
CAMINADA CONTRA EL CÀN-
CER. Plaça de les Mèlies, 9.30 h.

PALAFOLLS
FESTA DEL COMERÇ. Organit-
zada per l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de Palafolls. 
Plaça Vall d’Ax, 10 h.

CALELLA
CAMINADA POPULAR: ‘Camina 
per l’Ictus’. Sortida al pont de fus-
ta de la Riera, 9 h. 3 modalitats 
de recorreguts: 2 circuits inclu-
sius per a persones amb mobili-
tat reduïda d’1km i 5km. I 1 cir-
cuit de marxa llarga de 12,5km.
 
TROBADA d’intercanvi i col·lecci-
onisme. Passeig de Manuel Puig- 
vert, 9 h.

31a FESTA DEL BOLET. Plaça 
d’Espanya, 11.30 h.

ESPECTACLE ‘EL MUSICAL’. A 
càrrec del grup Voramar. Sala 
Mozaret, 18 h.

TALLER DE DECORACIÓ DE HA-
LLOWEEN. Espai Jove de Can Sa-
leta, 18 h.

TEATRE: Celotípia. Teatre Orfeó 
Calellenc, 18.30 h.

DIA 21
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA per a nenes i 
nens de 9 a 14 anys. Biblioteca La 
Cooperativa, 17.30 h.

PALAFOLLS
TALLER D’ARTTERÀPIA ‘Jo em 
cuido, treballem les emocions 
des de l’artteràpia’. Àrea de Ser-
veis Socials, 9.30 h.

XERRADA. ‘Cómo superar la an-
siedad con Wingwawve’. Bibliote-
ca Enric Miralles, 19 h.

CALELLA
CURS ‘RECERCA DE FEINA I 
XARXES SOCIALS’. A les depen-
dències del Centre de Formació 
Inlingua, 9.30 h.

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

DIA 22
PINEDA DE MAR
LABORATORI DE LECTURA: El 
rebost del cau. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

CALELLA
TARDA DE CINEMA. Espai jove 
de Can Saleta, 18 h.

DIA 23
MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: TALLER FRIDA 
KAHLO. Adreçat a nenes i nens a 
partir de 8 anys. Biblioteca La Co-
operativa, 17.30 h.

CALELLA
CERCAVILA de les corals partici-
pants al Festival, Canta al mar. 
Riera Capaspre, 16 h.

CONFERÈNCIA ‘Música i mate-
màtiques. A càrrec del Dr. Jordi 
Deulofeu, doctor en didàctica de 
les matemàtiques i professor a la 
UAB. Al Casal l’Amistat, 18.30 h.

CALELLAJOVEPARTICIPA. A l’Es-
pai Jove Can Saleta, 19 h.

CONCERT DE BENVINGUDA. 
Festival Canta al mar, Església de 
Santa Maria i Sant Nicolau, 21 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE per a pe-

tits lectors: concert petit, a càr-
rec d’Alquímia musical. Biblioteca 
Serra i Moret, 17.30 h.

CALELLA
CAMINADES ‘PAS A PAS, FEM 
SALUT’. Sessió 4: ruta de la ciu-
tat i píndola dedicada a l’osteo-
porosi. 9 h.

FESTIVAL CANTA AL MAR. A di-
ferents indrets de la ciutat, du-
rant tot el dia.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
About A boy. Bibloteca, 19 h.

CONCERT DE LES ESPELMES
Església de Santa Maria i Sant Ni-
colau, 22 h.

DIES 25 I 31
TORDERA
PREESTRENA DEL DOCUMEN-
TAL: Pregàries de poder. Desam-
mascarant Martí Torrent. Teatre 
Clavé 21 h.

DIA 25
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Amb ‘l’ho-
me del sac i altres històries de les 
tenebres del bosc’. Biblioteca La 
Cooperativa, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA ‘ABÚS DE PO-
DER’. A càrrec de Josep Manuel 
Dotú, advocat. Local Òmnium Alt 
Maresme, 19.30 h.

PREMIÈRE DEL FILM ‘En la nit 
fosca’ del director pinedenc Rai-
mon Miranda. Auditori, 21 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Muntatge basat en el testi-
moni dels fills i filles dels polítics 
independentistes empresonats. 
Al CCR, 21 h.

CALELLA
FESTIVAL CANTA AL MAR
A diferents indrets de la ciutat, 
durant tot el dia.

TERTÚLIES EN CATALÀ
Biblioteca, 10 h.

CASTANYADA PER A LA GENT 
GRAN. Fàbrica Llobet, 17 h.

TORNEIG DE PLAY
Espai Jove Can Saleta, 18 h.

DIA 26
TORDERA
ROCK FEST TORDERA
Festival solidari a la Pista de 
l'Amistat. Tarda-nit. 

PINEDA DE MAR
35è ANIVERSARI DE LA FUNDA-
CIÓ DE LA HERMANDAD. Cerca-
viles de la carreta amb el Simpe-
cado de la Hermandad del Rocío 
de Catalunya. A la plaça de la Pa-
gesia, s’inaugurarà un record i 
acabarà a l’Església de Santa Ma-

ria. Tot seguit paellada popular a 
la plaça de l’Estatut. 10 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Al CCR, 19 h.

CALELLA
CONTES PER A INFANTS
Biblioteca, 11 h.

FESTIVAL CANTA AL MAR
A diferents indrets de la ciutat. 
A les 16.30h, a la Fàbrica Llobet, 
lliurament de premis.

REVETLLA DE LA CASTANYADA
Entrada a 5€ a benefici dels 
Amics de l’Hospital. Fàbrica Llo-
bet-Guri, 21 h.

DIA 27
TORDERA
TEATRE: REY LEAR
Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
HOMENATGE A LA TERCERA 
EDAT, DE LA HERMANDAD
Carrer Benavent, 41, 17 h.

ESPECTACLE FAMILIAR: 
Berta, la Caputxeta, 3a Genera-
ció. Cia. T Gràcia. Auditori, 18 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Al CCR, 18 h.

CALELLA
MARXA DE RESISTÈNCIA LA 
LLOPA. Passeig de Manuel Puig-
vert, 7 h. A les 8h, sortida de la 
Llopa Petita.

TEATRE. Celotípia. Teatre Orfeó 
calellenc, 18.30 h.

DIA 28
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA a càrrec de 
Toni Sala. Es comentarà el lli-
bre: Ferdydurke, de Witold Gom-
browicz, 19 h.

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

TALLER DE DECORACIÓ DE HA-
LLOWEEN. Espai Jove Can Sale-
ta, 18 h.

FESTIVAL CATALUNYA BREAK. 
Sala Mozart, 18 h.

DIA 29
CALELLA
TALLER: MEDITACIÓ I FORMA-
CIÓ: camí a la teva pau interior. 
Local d’Oncolliga Calella. 17.30 h.

DIA 30
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: ‘El club de 
lectura del final de tu vida’. Bibli-
oteca la Cooperativa, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Grup dirigit per 
la Sra. Maria Matas. Biblioteca 
Serra I Moret, 17 h.

CLUB DE LECTURA. A càrrec de 
l’escriptor i filòleg Toni Sala. Bibli-
oteca Serra i Moret, 20.30 h.

CALELLA
TALLER DE MAQUILLATGE DE 
HALLOWEEN. Espai Jove Can Sa-
leta, 18 h.

MONOGRÀFIC AMB ULLS DE 
DONA: ‘L’enginy (in)visible’. Casal 
l’Amistat, 18.30 h.

DIA 31
PINEDA DE MAR
TALLER CUINA TERRORÍFICA. 
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. 
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

A Poblenou i Pineda centre, acció 
comercial de Halloween, els nens 
podran recollir caramels de les 
botigues associades i haurà ball 
de disfresses.

PALAFOLLS
LA CASTANYADA. Amb castanyes, 
moscatell i música per a tothom. 
Plaça de Joaquim Ruyra, 21 h.

CALELLA
TÚNEL DEL TERROR. Espai Jove 
Can Saleta, 17 h.

TALLER DE MEMÒRIA. Bibliote-
ca, 18 h.

CASTANYADA POPULAR. Plaça 
de l’Església, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
About a boy. Biblioteca Can Sal-
vador de la Plaça, 19 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

NOGUERA

NOGUERA
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NOE

PLANAS

CASTELLS

CASTELLS

NOGUERA

MELA

MELA

COLON

NOE

MARCOVAL

MARCOVAL

MARCOVAL

MATEOS

MARCOVAL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

VENDRELL

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

DE TIBURCIO

LUCEA

BADIA

FRANCITORRA

SETO

SETO

ALBA

LLOBET

LLOBET

VIVAS

MIR

SETO

SEGARRA

FRANCITORRA

FRANCITORRA

                    TORDERA              Servei diürn          

                                    CALELLA          PINEDA DE MAR                                       

ELS PROPERS DIES...

Festival Canta al Mar Open Heart 2019

Concert de les Espelmes Masia de Can Ratés

CALELLA

Del 23 al 27 d’octubre Calella 
acollirà la 8a edició del Festival 
Canta al Mar. Des del 2012 es 
reuneix corals de tot el món que 
celebren aquest festival interna-
cional amb menjar i música tra-
dicionals.

Més de 40 corals se citaran a 
Calella per les competicions de 
cors mixtes, cors femenins i folklo-
re. També es realitzarà un dels es-
pectacles més esperats, el Concert 
de les Espelmes, a l’Església de San-
ta Maria i Sant Nicolau. yy

SANTA SUSANNA

La Masia de Can Ratés de Santa 
Susanna acollirà de l’11 al 13 d’oc-
tubre la segona edició del Festival 
internacional Open Heart. Es tracta 
d’una experiència conjunta per crear 
ponts entre diferents cultures, reli-
gions, nacions i països.

Hi ha preparat un programa amb 
més de 150 activitats diverses per a 
tots els gustos, tant de caràcter infor-
matiu com d’espectacles. Les activi-
tats es desenvoluparan de 8.30 h a 12 
de la nit, en 8 espais paral·lels dins de 
la Maria de Can Ratés. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.20

05.46

06.05 06.09 06.12 06.15 06.18

06.12 06.17 06.21 06.24 06.27 06.30

06.33 06.37 06.40 06.43 06.46

06.43 06.48 06.52 06.55 06.59 07.03

07.05 07.09 07.12 07.15 07.18

07.11 07.17 07.21 07.24 07.27 07.30

07.35 07.40 07.43 07.46 07.49

07.41 07.47 07.51 07.54 07.57 08.00

08.20

08.11 08.17 08.22 08.25 08.28 08.31

08.50

08.48 08.52 08.55 08.58 09.01

09.19

09.11 09.16 09.20 09.23 09.26 09.29

09.49

09.41 09.46 09.51 09.54 09.57 10.00

10.19

10.11 10.17 10.21 10.24 10.27 10.30

10.49

10.42 10.47 10.51 10.54 10.57 11.00

11.11 11.17 11.21 11.24 11.27 11.30

11.47 11.51 11.54 11.57 12.00

12.11 12.17 12.21 12.24 12.27 12.30

12.47 12.51 12.54 12.57 13.00

13.11 13.17 13.21 13.24 13.27 13.30

13.47 13.51 13.54 13.57 14.00

14.07 14.13 14.18 14.21 14.24 14.27

14.46 14.50 14.53 14.56 14.59

15.19

15.11 15.16 15.20 15.23 15.26 15.29

15.49

15.47 15.51 15.54 15.57 16.00

16.19

16.11 16.16 16.20 16.23 16.26 16.29

16.42 16.47 16.51 16.54 16.57 17.00

17.11 17.16 17.21 17.24 17.27 17.30

17.47 17.51 17.54 17.57 18.00

18.11 18.16 18.21 18.24 18.27 18.30

18.47 18.51 18.54 18.57 19.00

19.11 19.16 19.21 19.24 19.27 19.30

19.47

19.46 19.50 19.53 19.56 19.59

20.17

20.08 20.13 20.18 20.21 20.24 20.28

20.46

20.39 20.44 20.48 20.51 20.54 20.57

21.12

21.10 21.15 21.20 21.23 21.26 21.30

21.49

21.50 21.55 21.59 22.02 22.06 22.09

22.27

Tordera Blanes
Malgrat 
de Mar

Santa 
Susanna

Pineda 
de Mar

Calella

05.37

06.05

06.03 06.08 06.11 06.15 06.18

06.27 06.33 06.38 06.41 06.45 06.48

06.53 06.58 07.01 07.05 07.08

06.57 07.03 07.08 07.11 07.14 07.17

07.27 07.33 07.38 07.41 07.45 07.48

08.03 08.08 08.11 08.15 08.18

08.27 08.33 08.38 08.41 08.45 08.48

09.03 09.09 19.12 09.15 09.18

09.27 09.33 09.38 09.41 09.45 09.48

10.03 10.09 10.12 10.15 10.18

10.27 10.33 10.38 10.41 10.45 10.48

11.04 11.09 11.13 11.17 11.21

11.31 11.36 11.41 11.43 11.47 11.51

12.07 12.11 12.13 12.17 12.21

12.31 12.36 12.41 12.43 12.47 12.51

13.07 13.11 13.13 13.17 13.21

13.31 13.36 13.41 13.43 13.47 13.51

14.00 14.06 14.11 14.15 14.18

14.27 14.33 14.38 14.41 14.45 14.48

15.03 15.08 15.11 15.15 15.18

15.27 15.33 15.38 15.41 15.45 15.48

16.03 16.08 16.11 16.15 16.18

16.28 16.34 16.39 16.43 16.47 16.51

17.07 17.11 17.13 17.17 17.21

17.30 17.36 17.41 17.43 17.47 17.51

18.07 18.11 18.13 18.17 18.21

18.26 18.32 18.37 18.41 18.45 18.48

19.03 19.08 19.11 19.15 19.18

19.27 19.33 19.38 19.41 19.45 19.48

20.03 20.08 20.11 20.15 20.18

20.27 20.33 20.38 20.41 20.45 20.48

21.03 21.08 21.11 21.15 21.18

21.37 21.44 21.49 21.52 21.55 21.58

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

06.56 07.00 07.04 07.08 07.16 07.22

07.28 07.33 07.36 07.38 07.45 07.52

07.59 08.03 08.06 08.10 08.16 08.22

08.59 09.04 09.07 09.10 09.14 09.21

09.59 10.03 10.06 10.09 10.15 10.21

10.58 11.03 11.06 11.10 11.15 11.22

11.59 12.03 12.06 12.10 12.16 12.22

12.58 13.03 13.06 13.10 13.15 13.22

13.59 14.03 14.06 14.09 14.14 14.19

14.57 15.02 15.05 15.09 15.14 15.21

15.59 16.03 16.06 16.09 16.15 16.21

16.58 17.03 17.06 17.09 17.14 17.21

17.59 18.03 18.06 18.09 18.15 18.21

18.58 19.03 19.06 19.09 19.14 19.21

19.58 20.02 20.05 20.08 20.14 20.19

20.55 21.00 21.03 21.06 21.09 21.20

21.59 22.03 22.09 22.12 22.18 22.23

Calella
Pineda 
de Mar

Santa 
Susanna

Malgrat 
de Mar

Blanes Tordera

07.28 07.31 07.34 07.38 07.45 07.50

08.28 08.31 08.34 08.38 08.45 08.50

09.28 09.31 09.34 09.38 09.45 09.50

10.28 10.31 10.34 10.38 10.45 10.50

11.22 11.26 11.28 11.32 11.37 11.43

12.22 12.26 12.28 12.32 12.37 12.43

14.28 14.31 14.34 14.38 14.44 14.50

15.28 15.31 15.34 15.38 15.44 15.50

16.28 16.31 16.34 16.38 16.44 16.50

17.22 17.26 17.28 17.32 17.37 17.43

18.22 18.27 18.30 18.37 18.42 18.47

19.28 19.31 19.34 19.38 19.44 19.50

20.28 20.31 20.34 20.38 20.45 20.50

21.57 22.01 22.04 22.07 22.13 22.18

FEINERS FEINERSCAPS DE SETMANA I FESTIUS

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

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

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



LA MARINA   31OCTUBRE DE 2019

TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes

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

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

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

Estació del Nord 9.05 - - 14.05 - 17.35 19.05 23.05

Calella 10.05 11.35 12.35 15.05 16.35 18.25 19.55 23.55

Pineda de Mar 10.12 11.42 12.42 15.12 16.42 18.32 20.02 00.02

Santa Susanna 10.16 11.46 12.46 15.16 16.46 18.36 20.06 00.06

Malgrat de Mar 10.32 12.02 13.02 15.32 17.02 18.52 20.22 00.22

Blanes 11.00 12.25 13.25 15.50 17.25 19.15 20.45 00.30

Blanes 3.30 5.00 6.45 9.30 10.00 12.30 14.30 17.00

Malgrat de Mar 3.40 5.10 6.55 9.40 10.15 12.40 14.45 17.10

Santa Susanna 3.50 5.20 7.05 9.50 10.25 12.50 14.55 17.20

Pineda de Mar 3.54 5.24 7.09 9.54 10.29 12.54 14.59 17.24

Calella 4.05 5.35 7.20 10.05 10.40 13.05 15.10 17.35

Estació del Nord - 6.25 8.25 11.00 11.35 - 16.05 18.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23) - 6.30 8.30 11.05 11.40 - 16.10 18.35

Aeroport del Prat (T2) 5.05 7.00 9.05 11.35 - 14.10 16.40 19.05

Aeroport del Prat (T1) 5.15 7.45 9.15 11.45 - 14.20 16.50 19.15



PRÒXIMA EDICIÓ: 12 JULIOLPRÒXIMA EDICIÓ: 13 NOVEMBRE

ENTREVISTA A CARLES CORDÓN CARDÓ (DOCTOR REFERENT EN PATOLOGIA MOLECULAR ONCOLÒGICA)

“El millor metge ets tu mateix”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El doctor Carles Cordón Car-
dó (Calella, 1957) és un referent 
mundial en l’àmbit de la patologia 
oncològica i els mecanismes de su-
pressió tumoral. Actualment és el 
cap del departament de patologia 
i d’estudis moleculars i genètics de 
l’hospital Mount Sinaí de Nova 
York. Es va llicenciar en Medicina 
per la Universitat de Barcelona 
(1980), però poc després va mar-
xar cap als Estats Units, on ha de-
senvolupat la seva carrera profes-
sional. L’any 2007 va rebre la Me-
dalla d’Or de la Ciutat de Calella, 
el lloc de naixement al qual -sem-
pre que pot- visita la família i els 
amics. En aquesta ocasió, també 
ha ofert una conferència que ha 
omplert la sala Mozart de Calella 
de gom a gom. 

Quines novetats ens pot avançar 
en el diagnòstic i tractament del 
càncer?
En el món del diagnòstic apliquem 
més la intel·ligència artificial, amb 
algoritmes cada vegada més acu-
rats. Les noves teràpies també 
són més precises i van a dianes 
moleculars més específiques. Te-
nim nous avenços en radioteràpia 
que permeten concentrar molta 
ràdio en punts molt concrets del 
cos. També estem desenvolupant 
noves teràpies immunitàries, tant 
des del punt de vista cel·lular com 
des del punt de vista dels anticos-
sos que produïm.

S’investiga molt en aquest 
camp?
Sí. El darrer Premi Nobel de Me-
dicina, el doctor James P. Allison, 
ha estat reconegut gràcies als tre-
balls que ha desenvolupat amb el 
seu equip amb teràpies cel·lulars 
contra el càncer a través de la im-
munologia. D’altra banda, el doc-
tor Dennis Slamon acaba de rebre 
el Premi Lasker de Medicina per 
haver trobat uns anticossos que 
actuen contra el càncer de mama. 

Dues bones notícies! En què 
consisteix el seu dia a dia a 
Nova York?

Jo tinc una vida molt compli-
cada però extraordinària. En 
aquests moments sóc el cap del 
departament de patologia i d’es-
tudis moleculars i genètics al 
centre Mont Sinaí. És un dels 
més grans dels Estats Units: te-
nim 8 hospitals que donen co-
bertura a més de 9 milions d’ha-
bitants, més de 25 clíniques i 
petits centres comunitaris. 

A banda de la tasca d’investiga-
ció també està a sobre de les tas-
ques administratives?
Els meus dies són molt variables, 
i sempre sorgeix algun foc que 
s’ha d’apagar. Tenim molta feina 
administrativa i de diagnòstic. 
Hem d’estar segurs que tots els 
tests analítics que fem estan ben 
portats: els estudis de sang, d’ori-
na, citologies, biòpsies i, fins i tot, 
les autòpsies. També tinc beques 
grans de recerca.

Com és el seu grup de recerca?
El meu grup de recerca l’he divi-
dit en dos: un tracta amb el món 
de les matemàtiques, els algorit-
mes, la intel·ligència artificial; 
i l’altre es dedica a buscar quina 

és la causa del càncer i on podem 
atacar les cèl·lules quan comen-
cen a ser canceroses.

Quines diferències hi ha entre la 
investigació als Estats Units i a 
Espanya?
Les diferències més grans no 
són ni els recursos humans ni 
la imaginació dels investiga-
dors, sinó que als Estats Units 
tenim més recursos econòmics. 
La nació destina un percentat-
ge important a la investigació i 
també hi ha un àmbit filantròpic 
molt ben portat des de fa molts 
anys. Dit això, m’agradaria re-
marcar que a Espanya s’està fent 
una feina extraordinària, sovint 
amb menys recursos, però amb 
molta passió, que és com surten 
bones investigacions. 

Calen més recursos econòmics 
per a la investigació espanyola?
Segurament, però també caldri-
en més recursos d’àmbit social, 
és a dir, cal prestar més atenció a 
l’educació sanitària espanyola per 
crear una societat més saludable 
tant des del punt de vista físic 
com psicològic o moral.

Els tractaments que es realitzen 
a Catalunya són els mateixos 
que als Estats Units?
Sí, a Catalunya hi ha centres pun-
ters internacionalment. A més, 
les grans empreses farmacològi-
ques relacionades amb el càncer 
són europees, així que els tracta-
ments són els mateixos i sovint 
arriben abans a Catalunya.

Després de passar més de la 
meitat de la seva vida als EUA, 
es planteja tornar a Espanya?
Hi vinc força, visito els companys 
i la família. Fa temps que vaig lle-
gir un vers d’un poeta porto-ri-
queny que deia que “l’home sap 
on neix però no on morirà”, i crec 
que és una bona estrofa per recor-
dar. Potser sí que torno, no ho sé, 
però el que sé segur és que conti-
nuaré venint cada any.

Se sap actualment quina és l’ar-
rel del càncer o només en conei-
xem els símptomes?
Comencem a veure no l’arrel, 
sinó diverses arrels, i ara apli-
quem teràpies més personalit-
zades i més enteses mol·lecular-
ment. Però, tant amb el càncer 

com amb altres malalties, enca-
ra no sabem realment quina és 
la causa de fons, on comencen 
i quines són les cèl·lules que 
s’enfaden i que es transformen. 
Veiem la llum al final del túnel, 
però encara no hi som.

Quines són les xifres actuals del 
càncer?
Les xifres són que dos de cada 
tres homes tindran càncer al llarg 
de la seva vida, i que una de cada 
tres dones el patiran. I cal afe-
gir que el 18% dels que superin 
un càncer en tindran un segon 
al llarg de la seva vida. Durant 
els cinc primers anys del càncer 
curem 1/3 dels malalts, després 
dels 10 anys la supervivència al 
càncer ja és del 85%. 

Encara queda molta feina.
Sí, però actualment tenim una 
taxa més gran de curació i una 
millor qualitat de vida. Ara es co-
neixen més casos, però el càncer 
és una malaltia que va existir al 
Juràssic i no només afecta ma-
mífers, sinó també els arbres i els 
peixos, per exemple.

Ens pot donar algun consell per 
evitar, retardar o millorar el 
càncer?
El millor metge ets tu mateix. Tu 
saps quan no et trobes bé o quan 
una cosa no et va bé per a la teva 
salut. Si poguéssim evitar fumar, 
si poguéssim fer una mica d’exer-
cici, si poguéssim menjar una di-
eta més mediterrània, moltes de 
les malalties es veurien reduïdes. 

Perfecte. I quan cal anar a l’espe-
cialista?
Jo recomano fer una visita clíni-
ca general un cop a l’any, com a 
mínim. Igual que tenim temps 
per portar un cop a l’any el cot-
xe a la revisió per renovar la ITV, 
hem de buscar temps per anar al 
metge. Malauradament, hi ha re-
cursos limitats per a les consultes 
clíniques i la salut comença a ser 
un problema per als polítics per-
què costa diners, però més costa 
tenir una població malalta. yy

Omple totes les sales on ofereix xerrades. Foto: A. Montaño
L’alcaldessa de Calella i la portaveu d’Oncolliga Calella van 
presentar la conferència. Foto: A. Montaño 23 d’homes i 13 de dones patiran càncer. Foto A. Montaño

El doctor Cordón és un referent mundial en patologia oncològica. Foto: Almudena Montaño


