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Sant Jordi 2015

Repassa els actes previstos per la
diada del llibre i la rosa a l’Alt Maresme poble a poble
Més informació p. 21

Tordera celebra la 38a Fira del Ram

Un any més, el Parc Prudenci Bertrana ha estat escenari de la fira
multisectorial del municipi amb noves propostes comercials.
Més informació p. 5

Participació multitudinària a la Cantada. Foto Aj. Pineda

Rock català a la Cantada Escolar de Pineda

Els nens i nenes dels centres escolars de Pineda, més de 1.600 en
total, van cantar alguns dels clàssics del rock català en una emocionant festa musical.
Més informació p. 8

Les mines de Can Palomeres, al punt de mira
Lightning Collar guanyadora del FIAP Golden Medal 2015
Foto Ramon Vaquero

Unes jornades científiques han posat sobre la taula passat i present, però sobretot futur d’aquest espai, tan estimat a Malgrat de
Mar i tan valorat per la seva importància històrica i valor ecològic.
Més informació p. 17

Calella, capital de la imatge
“A l’abril, imatges mil”. Aproximadament 5.000, que són les que s’han presentat al concurs Torretes de fotografia que s’organitza en el marc del X Festimatge de Calella, que també acull la
Trobada Internacional de 9,5 mm i l’altre guardó, el Torretes de Curtmetratges. Una cita ineludible per als amants del món audiovisual i tot allò que l’envolta: Fins el 26 d’abril, tallers de fotografia, xerrades informatives, exposicions i projeccions de curtmetratges per a tots els gustos i colors.
Més informació p. 4
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L’Editorial
Sant Jordi, una rosa i un llibre
Una vegada més tenim l’ocasió d’exhibir la grandiosa participació
ciutadana en la Festa de Sant Jordi, la millor expressió popular i
pública de respecte per la cultura i delicada atenció als estimats.
L’original concepció catalana sobre la celebració de Sant Jordi ha
esdevingut marca d’identitat. L’obsequi d’una rosa a la persona
estimada i la compra d’un llibre s’ha convertit en símbol de la nostra
terra i la nostra cultura.
La festa ha estat àmpliament adoptada pels catalans, tan pels de moltes
generacions com els més recents, sense distinció entre quina de les
dues llengües te cadascú per materna.
Fa goig de veure l’alegria dels carrers de Catalunya en aquesta festa,
amb tot de gent equipats amb la preceptiva rosa, amb la multitud de
parades de llibres que tantes entitats ciutadanes munten pels carrers,
amb els venedors ambulants de roses que s’ocupen que ningú s’oblidi
de portar a casa el delicat obsequi.
És tanta l’acceptació de la Festa de Sant Jordi, és tanta la càrrega
simbòlica que incorpora que potser caldria anar pensant si en el futur
no ha d’esdevenir la Festa Nacional de Catalunya.
Si un dia podem no haver de recordar la derrota militar del 1714, serà
bon moment perquè la festa Nacional celebri la cultura i l’amor. yy

Jornades Econòmiques a
Pineda de Mar
PINEDA DE MAR
La conferència inaugural ha anat
a càrrec de Josef Ajram, day-trader, ultrafondista i autor de sis
llibres. Amb les seves conferències –n’ha fet més de 300– Ajram
vol transmetre la importancia
dels valors de l’esport aplicats al
món empresarial. L’organització
de les conferències el defineix
com un “activador de canvis
(creu radicalment en l’actitud),
prescriptor (450.000 seguidors a
les xarxes socials), comunicador,
emprenedor i una persona trencadora”.
A les jornades, que han portat

com a lema “Cercant l’èxit”, hi
han participat també noms com
Helena López-Casares, Gonzalo
Bernardos i Josep Maria Lloreda. Una programació per a una
situació econòmica que demana
respostes cada vegada més immediates i que ofereix nous enfocaments als emprenedors i a l’interessat en el món empresarial.
Helena López-Casares és autora del llibre ‘Nadal, pasión y
coraje’, on aplica les deu habilitats clau del tenista al món de
l’empresa. Gonzalo Bernardos és
un conegut tertulià i professor
de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. A banda

d’aquestes ponències, les jornades també han tingut una taula
rodona que ha reunit casos d’èxit
empresarial de la zona, amb la
participació de Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda,
Joaquín León, gerent d’Hókó Esport, David Pié, director adjunt
de Josper i Xevi Gómez, gerent
de Capsule Bike.
Les Jornades Econòmiques de
Pineda volin plantejar un seguit
de conferències que ens ajudessin a reflexionar, valorar i decidir quins són els valors que hem
de posar en actiu, i el camí més
adient per assolir l’èxit en tot allò
que ens proposem. yy
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Presentació de les jornades. Foto Yoyo

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

93 766 30 30
93 769 51 02
93 769 03 86
93 766 44 34
93 769 13 45
93 769 04 56
93 769 21 04
93 741 89 85
93 766 51 84
93 769 05 59
93 769 44 00
93 766 19 71
93 766 59 20
93 766 15 52
93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament
Ambulatori Pineda
Ambulatori Poblenou
Arxiu Municipal
Biblioteca S. i Moret
Biblioteca Poblenou
Correus
Creu Roja
Deixalleria Mpal.
Mossos d’Esquadra
Of. d’Info. Turística
Policia Local
Servei d’Aigües
Serveis Socials
Taxis

93 767 15 60
902 111 444
93 766 30 32
93 767 15 60
93 762 37 96
93 766 20 16
93 762 34 86
93 762 54 11
93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
93 762 96 00
900 30 40 70
93 767 17 48
93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca
Centre Cultural
C. Esportiu Mpal. MES
Club de la Feina
Correus
Deixalleria
Oficina de Turisme
Pavelló G. Maragall
Pavelló Municipal
PIJ
Piscina Municipal
Policia Local
Camp de Futbol

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
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

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 28 34
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

93 762 93 70
900 41 00 41
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
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Calella dóna suport al Museu del Turisme
té la ciutat per tirar endavant el
projecte del museu i s’han fet
uns adhesius que comerciants i
hotelers col·locaran als seus establiments.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha explicat que
“el Museu del Turisme és un
projecte universal i únic i, en
aquests moments, el projecte
bàsic es troba gairebé enllestit, a
més, s’ha creat un departament
d’experts que estan validant amb
el Departament de Cultura que
tingui totes les característiques

calella
L’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini; la regidora de Promoció
Econòmica, Comerç i Consum,
Fires, Igualtat, Montserrat Cordón; la presidenta de l’Associació
Turística de Calella, Isabel Mallol i
el president de l’Associació de Comerciants de Calella, Xavier Nogué han signat el mes de març un
conveni per tal de donar suport al

«La Llopa ha dedicat el seu
aparador a mostrar com
serà el nou museu»
Museu del Turisme que està previst que sigui una realitat a finals
d’aquest any. Amb aquest acord, es
vol visualitzar la il·lusió col·lectiva
que té la ciutat per tirar endavant
el projecte del museu i s’han fet
uns adhesius que comerciants i
hotelers col·locaran als seus establiments.
De fet, la llibreria La Llopa ha
dedicat fins a principis de mes el
seu aparador a aquest ambiciós
projecte. S’hi ha pogut veure un
plànol detallat del nou equipament, així com informació sobre
el projecte i objectes relacionats.

«L’Ajuntament espera
que el projecte sigui una
realitat a finals d’any»

Aparador de la llibreria La Llopa. Foto Tino Valduvieco

L’aparador també ha inclòs unes
idealitzacions del projecte, perquè la ciutadania es pugui fer una
idea de com serà el Museu un cop
inaugurat. D’altra banda, s’hi han

pogut veure peces relacionades
amb el museu, així com tota la relació dels membres de la Comissió
promotora, entre altres informacions.

Suport del teixit comercial
El conveni que ha signat
l’Ajuntament amb l’ATC i l’Associació de Comerciants vol visualitzar la il·lusió col·lectiva que

que ha de tenir com a museu.
Xavier Nogué, president de
l’Associació de Comerciants de
Calella, ha dit que “el Museu
del Turisme és una oportunitat
única al món i serà un atractiu
més per a la gent que vingui a
Calella”. Isabel Mallol, presidenta d’ATC ha manifestat que “el
Museu és un gran projecte que
permetrà divulgar l’activitat turística des de totes les seves vessants”. yy
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Calella, capital de la imatge

Imatge premiada al Torretes de fotografia. Foto Nirmalya Bhattacharya

CALELLA
Aquest mes d’abril, la ciutat ha posat el punt de mira en el món audiovisual. El Festival de la imatge
de Calella té en marxa la desena
edició del Festimatge com a tal
–convé recordar que des de l’any
2006 es van reunir els tres certàmens que fins llavors eren independents– que engloba la Trobada
Internacional de Cinema 9,5, el
Trofeu Torretes de Fotografia i el
Trofeu Torretes de Curtmetratges.
Aquests certàmens, amb la seva
antiguitat, demostren la consolidació del festival i fan palès el clar
objectiu de voler difondre i popularitzar tot el que fa referència a
la imatge, ja sigui fixa o en moviment. En part per això totes les activitats que s’organitzen en el marc
del Festimatge –ja siguin tallers,
exposicions o projeccions- són
gratuïtes i obertes a tothom, com
explica el director de l’associació
FotoFilm Calella, Xavier Rigola,
que ha dit que “el que més m’agradaria és que la gent vingués i penso que és important que s’hi portin
els nens que són grans coneixedors
de les imatges i s’hi poden divertir
força”.
Cada cop més internacional
Tot i ser un festival aparentment
local, té un caràcter singular que
el fa travessar fronteres, convertint-se en un referent per als pro-

fessionals i també aficionats de la
imatge i el cinema. De fet el concurs fotogràfic ha rebut més de
4.900 imatges de 412 fotògrafs del
món, segons explica l’organització.
Aquest certamen és reconegut per
la Federació Internacional de Fotografia, de manera que “estem considerats com a Top10, de manera
que molta gent d’arreu del món vol
tenir aquest trofeu”. Pel que fa al
Torretes de Curtmetratges, s’han
rebut 204 treballs, provinents de
països com Estats Units, Bèlgica,
Israel, Perú, Equador, Brasil, França, Iran i Alemanya, entre altres.
Per últim,a la Trobada Internacio-

nal de 9,5 mm hi haurà també el
tradicional concurs, que en aquest
cas, rep els treballs el mateix dia
de la celebració. “El 9,5 mm és el
primer format de vídeo que va ser
el de tothom: tothom podia tenir
el 9,5 i fer projeccions casolanes de
cinema familiar”, apunta Rigola.
Una trobada per a nostàlgics que
vénen d’arreu de la geografia, per
compartir experiències i material
relacionat, amb aquest format.
Novetats i activitats
Entre les novetats d’aquest any,
destaca la reestructuració de
l’equip organitzador del certamen

Molts calellencs han participat al rodatge de Roger de Can Bou. Foto FotoFilm Calella

de fotografia, ja que el volum de
treballs rebuts a concurs i el volum d’exposicions organitzades
–unes 23 en total– requeria, des de
fa temps, separar les tasques i fer
créixer l’equip de treball. Enguany
ha estat possible. D’altra banda i
també com a novetat d’aquesta desena edició, es podran veure totes
les fotografies presentades a concurs, ja que s’instal·larà a la Sala
d’Exposicions de la Fàbrica Llobet-Guri una televisió on es projectaran els prop de 5.000 treballs
rebuts.
S’ha fet també un canvi d’ubicació per a les projeccions dels curt-

metratges seleccionats, que es fan
a l’Espai Caixa; sense perdre, però,
les projeccions que des de fa quatre
anys es fan en alguns locals de la
ciutat, com la cafeteria La Tetera o
la Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.
El Festimatge presenta el curtmetratge “Roger de Can Bou”
Molt probablement, una de les
activitats més entranyables del festival serà l’estrena del curtmetratge
realitzat per la Secció de Cinema i
Vídeo del Foto-Film Calella.
Foto-Film Calella, va engegar
l’any 2013 el nou projecte de curtmetratge “Roger de Can Bou, Baró
de Calella”. Es tracta d’un documental que explica la història de
la possible existència durant els
segles XV i XVI del cavaller Roger
de Can Bou, Baró de Calella. En
el rodatge hi ha intervingut més
d’un centenar de persones, i entre
ells molta gent de Calella. El president del Foto-Film, Xavier Rigola,
ha explicat que aquesta producció,
que centra el seu interès en el fet
que la gent el gaudeixi i el senti seu,
i de fet creu “que serà una obra interessant de veure, ja que hi ha
molta gent que ha participat i gaudit del procés de creació d’aquesta
pel·lícula”. L’estrena serà el proper
diumenge, 19 d’abril a l’espai teatre
de la Fàbrica Llobet, a les 17.00 h
de la tarda.
Podeu consultar el calendari d’actes a l’agenda de La Marina, pg. 26 yy
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38 anys de Fira Mercat del Ram a Tordera
tordera
La del municipi és una de les
darreres mostres multisectorials
d’aquestes característiques que
encara es poden trobar arreu de
la geografia catalana. Una fira
on hi tenen cabuda els productes de diferents sectors de mercat
–indústria, serveis, automoció,
agricultura i ramaderia– i on no
s’oblida l’origen de la Fira, els trets
identitaris del centenari mercat
dels diumenges de Tordera, reconegut arreu de Catalunya. Alguna
cosa, però, ha canviat en els últims
temps: la fira ha guanyat amb els
últims anys un tarannà propi,
reinventant-se constantment i
adaptant-se a nous mercats i sectors. Com ha explicat el regidor
de l’àrea de Promoció Econòmica
i també director de la fira, Jordi
Camó “vam intentar estrenar una
nova estratègia amb l’objectiu de
donar rellevància al primer sector
i les empreses que s’hi relacionen,
cosa que vam aconseguir”. Des de
l’organització de la Fira –la regidoria de Promoció Econòmica– han
fet una ferma aposta pels productes de proximitat i de qualitat, de
productes ecològics i empreses

La nova àrea lúdica tenia un rocòdrom i una tirolina. Foto Jordi Ciurana

vinculades a la venda i promoció
de producte amb Denominació
d’Origen, així com les cases rurals,
que també han tingut l’oportunitat
de donar-se a conèixer a Tordera.
Paral·lelament, es reserva també
un espai destacat per a les empreses de serveis i indústries que treballen amb productes relacionats
amb la sostenibilitat i l’eficiència
energètica (gestió forestal, bioconstrucció, energies renovables,
turisme rural, vehicles elèctrics,
etc). També, en aquest apartat ha

destacat la presència per segon any
consecutiu d’un important nombre d’empresaris locals amb seu
al Polígon Industrial de Can Verdalet. La vinculació de l’empresariat del municipi a la Fira obre noves
sinèrgies de col·laboració entre els
àmbits públic i privat que afavoreixen la cohesió econòmica i social
del municipi.
A banda de les activitats relacionades amb els sectors de l’agroalimentació i la indústria, novament,
des de la Mostra d’Associacionis-

me Local, les entitats es van encarregar de mostrar al visitant la
seva activitat amb l’organització de
diferents actes. Aquest any, a més,
s’ha assolit la xifra rècord d’entitats
presents a la Fira, superant la trentena d’associacions.
Finalment, la Fira també pretén
ajudar els joves emprenedors locals en la difusió del seu negoci, tot
mantenint l’espai específic i comú
iniciat l’any passat “Tordera Emprèn” per tal que puguin mostrar,
a través de diferents iniciatives,
els seus productes i serveis als visitants.

són alguns dels usos que es poden
donar a aquests enginys. L’agricultura és un dels camps on un ús
regulat dels coneguts com ‘drones’
pot resultar útil. L’empresa LleidaDrone va ser l’encarregada de
fer aquesta presentació, en la qual
es va assegurar que es pot assolir
una “agricultura de precisió” amb
aquests aparells. Tanmateix, encara és llunyana la imatge d’un pagès

Modernitzar la Fira
Des de fa uns anys s’ha mostrat
també la voluntat de modernitzar
la Fira, perquè, en certa manera,
l’objectiu que perseguia quan es va
començar a celebrar, ara fa 38 anys,
ha quedat obsolet. Jordi Camó explicava que la fira ha fet un canvi:
“sense perdre la tradició, hem anat
entrant, com no podia ser d’una altra manera, en les noves tecnologies”. Així ho demostra alguna de les
novetats d’enguany: el taller de demostració de vol de drons aplicats
a l’agricultura. Detectar la manca
d’aigua o la presència de paràsits

que teledirigeix un dron amunt i
avall pels seus camps.
Més novetats: els nens i joves
van poder gaudir d’una àrea lúdico-esportiva (amb rocòdrom i
tirolina inclosos), un circuit per
passejar en poni, una exhibició
de vehicles “Food Truck” adaptats
especialment per a oferir diversos
tipus de menjar al carrer, i gran
quantitat de tallers i activitats organitzades per les 35 entitats que
hi van participar.
El recinte firal, de 18.000 metres
quadrats, rep uns 25.000 visitants
durant el cap de setmana. yy

«Els grans protagonistes
són les empreses, els
emprenedors i les entitats
locals»
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Calella busca mesures per dinamitzar el comerç
calella
D’una banda, incentius per als
empresaris que contractin ciutadans calellencs en situació d’atur,
i de l’altra, ajudes als emprenedors per millorar les condicions i
l’accessibilitat dels locals comercials buits.
L’Ajuntament de Calella ha
aprovat donar subvencions a
les empreses de Calella que ajudin a fomentar l’ocupació local.
D’aquesta manera, s’ha destinat
una partida global de 22.000 €
per a subvencionar els contractes

«Les ajudes per
contractació seran de fins
a 1.000 € per una jornada
completa»
que facin els empresaris a aturats
de Calella, sempre que compleixin aquestes condicions: han de
ser de durada igual o superior a
9 mesos o de caràcter indefinit,
en funció de si les contractacions
laborals es fan a jornada completa o parcial. Si el contracte és del
50%-74% de la jornada laboral es
concedirà un import màxim de
subvenció de 500 €; si el contrac-

te és pel 75%-99% de la jornada
laboral es concedirà un import
màxim de subvenció de 750 €; i
si es fa un contracte del 100% de
la jornada laboral es concedirà
una subvenció fins un màxim de
1.000 €.
Cada empresa podrà sol·licitar subvencions per un màxim
de 2 contractacions, ja siguin a
jornada completa o parcial. Podran rebre subvenció empreses
individuals o en forma societària
que comptin, com a mínim, amb
un centre de treball a la ciutat
de Calella, amb una plantilla de
menys de 50 treballadors i que
faci com a mínim 6 mesos que
desenvolupen la seva activitat. A
més, aquestes empreses, a criteri
de l’Ajuntament, hauran de dedicar-se a una activitat lícita que no
suposi discriminació, ni atempti
contra la dignitat i igualtat de les
persones, ni fomenti la violència
o vagi en contra dels drets humans.
Les empreses per acollir-se a
aquestes subvencions, hauran de
donar d’alta una oferta de treball
al Servei Local d’Ocupació de
l’Ajuntament de Calella i contractar persones aturades em-

padronades al municipi. No es
podran contractar persones que
hagin tingut una relació laboral indefinida o fixa discontínua
durant els 12 mesos anteriors a
la data del contracte subvencionat amb la mateixa empresa, o
bé que haguessin treballat per a
empreses vinculades a l’empresa

«Cada empresa pot
sol·licitar subvencions per
dues contractacions com a
màxim»
contractant. L’empresa tampoc
podrà acollir-se a la subvenció
si ha amortitzat llocs de treball
indefinits durant els 3 mesos
anteriors a la data del contracte
subvencionat, mitjançant acomiadaments.
Per acollir-se a aquestes subvencions els contractes s’han de
fer abans del 31 d’octubre de 2015
i es poden consultar les bases a
l’apartat d’anuncis i edictes del
web de l’Ajuntament de Calella.
Millorar els locals
Seguint amb la dinàmica de
l’any passat, el consistori calellenc ha aprovat, relacionat amb

Un dels comerços que funciona actualment. Foto Tino Valduvieco

el tema laboral, una convocatòria
de subvencions per import de
12.000 € destinada a afavorir l’activitat econòmica del municipi.
L’import màxim de la subvenció
és de 500 € per actuació. Així,
d’una banda es concediran ajudes als emprenedors que vulguin
obrir un negoci a Calella, s’ubi-

quin en locals comercials buits, i
requereixin fer-hi actuacions de
millora, rehabilitació, adequació,
manteniment o conservació del
local. I, d’altra banda, també se
subvencionaran els empresaris
que millorin les condicions d’accessibilitat dels locals comercials
amb activitat. yy
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Desarticulada una organització criminal
especialitzada en el tràfic de cocaïna
pineda de mar
Els agents van identificar el presumpte líder del grup, un home
de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Pineda de Mar, que
també feia de proveïdor per a venedors locals que venien la droga
al consumidor final.

«El líder del grup era un veí
de Pineda de 42 anys»
La Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra de la Divisió
d’Investigació Criminal adscrits
a les àrees d’Investigació Criminal de les regions policials
metropolitanes nord i sud van
detenir el passat 27 de març deu
persones per tràfic de drogues,
blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Els
detinguts són nou homes i una
dona, d’edats compreses entre els
29 i els 58 anys i de nacionalitats
espanyola i colombiana.
La investigació s’havia iniciat a

Els Mossos van trobar 7 kg de cocaïna

finals del mes de març de 2014,
i estava centrada en una sèrie de
persones que estarien fent tràfic
de drogues, especialment de cocaïna, en diversos municipis del
Maresme i la Selva. La investigació va donar un pas important el
passat setembre, quan agents de
l’Àrea d’Investigació Criminal de
la Regió Metropolitana Sud van
coincidir en la mateixa investiga-

Diners en efectiu que van ser requisats

ció aportant noves dades i posant
al descobert l’estructura de l’organització arrelada a l’Hospitalet
del Llobregat. Es va poder observar com l’organització estava dirigida, al Baix Llobregat i el Barcelonès, per un dels detinguts, un
home de 39 anys i nacionalitat
espanyola. Aquest individu, amb
antecedents policials per tràfic de
drogues per fets consumats en el

passat, va rebre l’any 2007 el benefici d’un indult parcial i va ser

«També es va desmantellar
una plantació de
marihuana a casa d’un dels
detinguts»
posat en llibertat sota la condició
que no fos detingut en el futur.
En els registres es van recupe-

rar 49.000 euros en efectiu, més
de 7.000 grams de cocaïna, quasi 400 pastilles de MDMA, una
pistola semiautomàtica marca
GLOCK amb molta munició,
material informàtic i gran quantitat de terminals telefònics. Així
mateix, també es va localitzar un
laboratori on es tallava i es manipulava la cocaïna per a la seva
venda i distribució final. yy
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Èxit de la Cantada
Escolar de Pineda
pineda de mar

El 2014 va guanyar la Colla Gegantera. Foto Ajuntament de Calella

Els candidats al premi individual són Josep Miracle, poeta i secretari dels Jocs Florals i Francesc Montero, president de l’Esplai
de la Gent Gran. Pel que fa a les entitats, el Club Natació, Oncolliga i l’Associació de Promoció de la Dona Treballadora.
L’entrega dels premis es farà dissabte 18 a la Fàbrica Llobet-Guri. yy

Mayte Martín actua a
Malgrat de Mar

La cantaora Mayte Martín. Foto Ajuntament de Malgrat

Hi van participar fins a 1.600 escolars dels diferents centres del
municipi maresmenc. “Boig per
tu”, de Sau, ha estat un dels temes
estrelles del rock català interpretats en la que ha estat l’onzena
edició de la Cantada Escolar. L’entusiasme dels nens i nenes de les
escoles, la implicació dels mestres
i les AMPES i la bona coordinació i organització han fet possible
un any més gaudir del concert
més multitudinari a Pineda, amb
1.600 alumnes cantant i interpretant els temes musicals.
Hi han participat totes les escoles de Pineda, (Aloc, Antoni
Doltra, Horitzó, Jaume I, Mare
de Déu del Roser, Mediterrània,
Montpalau, Poblenou, Sant Jordi) i també l’escola Minerva de
Calella. Tots ells van estar acompanyats pels músics Pol Maresme,
Javi Zamora i Pep Romaguera. Els
alumnes van interpretar rock català d’ara i d’abans, amb cançons
molt conegudes, com el “Bon dia”

Un moment de la cantada escolar de Pineda. Foto Ajuntament de Pineda

d’Els Pets, temes de Jaume Sisa,
Blaumut, Txarango, Companyia
Elèctrica Dharma, els Catarres,
Lax’n’Busto i Sopa de Cabra.
Les instal·lacions de Can Xaubet
es van omplir un any més amb la

Cantada escolar que va concentrar, a part dels alumnes, gran
nombre de familiars per gaudir
d’una bona estona recordant cançons populars i actuals, però ben
conegudes per tothom. yy

Calella millora la zona de
la base nàutica

La cantaora catalana actuarà dins la programació de la 5a edició
de MalgrART. Portarà aquest divendres dia 17 al Pavelló Germans Margall el seu espectacle Flamenco Clásico. MalgrART és
una mostra que promou les arts al carrer com a espai de gestió
cultural i participació activa de la ciutadania. yy

Bunyolada popular al barri
de Pequín de Calella
Així ha quedat després de l’adequació a l’entorn. Foto Ajuntament de Calella

calella

Preparant els bunyols. Foto Tino Valduvieco

El barri de Pequín va celebrar la tradicional bunyolada, aquest
any la 23a edició, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre.
Com ja és tradició al barri calellenc, es va oferir una bossa de bunyols i un got de vi a preus populars. yy

L’Ajuntament de Calella ha retolat, completament i de manera
que quedin adaptats amb l’entorn,
els mòduls de magatzem on es
guarda el material d’embarcacions
nàutiques petites i els estris de la
base nàutica que han d’estar en
espais tancats. Amb la retolació
aquets mòduls quedaran adaptats
al paisatge i el conjunt serà més
agradable.

Fa prop d’un any, es va adequar
i ampliar l’espai per estacionar-hi
cotxes, marcant les files d’aparcament amb pilones de formigó. A
més, s’hi han fet també actuacions per reparar el ferm amb grava
i evitar que s’hi facin basses quan
plou, ja que aquesta zona no es
pot asfaltar perquè està afectada
pel domini marítimo-terrestre.
Una altra actuació ha estat la
instal·lació de llums a la base nàutica i al pàrquing de la Gavina.

S’han posat sis torres de llum amb
dues òptiques a cada una, que il·
luminaran tota la zona d’aparcament; de les tres torres que hi ha a
la banda de mar, les dues que queden paral·leles a la zona de la base
nàutica són les que la il·luminen.
També s’ha passat una altra línia
de corrent als mòduls de la base
nàutica perquè tinguin electricitat
al seu interior. yy
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Calella ja té en marxa l’any de la sardana
assistir el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, que va felicitar
la població per la seva Capitalitat
i ha defensat la sardana “com el
símbol de l’esperit de Catalunya”.

calella
“La sardana és la dansa de l’anella
de les mans, mans de pares, fills i
avis; mans de nòvios i germans;
mans de treballadors i amos;
mans de coneguts i estranys. La
sardana és la dansa on tothom hi

Premis Capital de la Sardana
2015
La Cobla Capital de la Sardana
-formada pels millors intèrprets
d’arreu de Catalunya- va ser l’encarregada d’estrenar la sardana
‘Calella, capital de la sardana’,
composada per Jordi Feliu, i

«El doctor Carles Cordón
va ser l’encarregat de llegir
el pregó»
és convidat, signe de pau i harmonia, és la nostra dansa i orgull
dels catalans [...] La sardana és
més que una dansa, és història,
prec, esperança, far de guia i llibertat. Visca la nostra terra catalana, visca Calella i visca la sardana”. Amb aquestes paraules el
doctor i investigador calellenc de
l’hospital Mount Sinai de Nova
York, Carles Cordón, donava el
tret de sortida al que serà l’any de
la sardana a la ciutat maresmenca.
Prenent el relleu de Barcelona,
Calella vol demostrar que la popular dansa catalana forma part
del seu ADN –com apuntava en
la presentació dels actes l’alcaldessa, Montserrat Candini– amb
més de 50 activitats programa-

«La cobla ‘Capital de la
sardana’ va estrenar la
composició de Jordi Feliu»

Ballada de sardanes a l’acte de proclamació de la Capitalitat. Foto Tino Valduvieco

des, l’estrena de sis noves sardanes i la creació d’una cobla amb
els intèrprets de les millors formacions de Catalunya.
Durant el cap de setmana del
14 i 15 de març es va dur a terme
el gruix d’actes inaugurals, però
la pluja va obligar a traslladar-lo

de l’emblemàtic Far de Calella
a la fàbrica Llobet-Guri. L’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, va ser l’encarregada de
rebre el traspàs de la capitalitat
de la Sardana -de mans del cap
de Cultura Popular de l’ICUB de
Barcelona, Francesc Fabregat– i

va reivindicar que aquesta popular dansa catalana forma part
de l’ADN de la població. “88 anys
d’aplec de la sardana, el degà de
Catalunya, i 65 anys d’agrupació
sardanista de Calella, ho demostren”, ha assegurat Candini. A
l’acte d’inauguració també hi va

posteriorment es va fer una ballada popular -també a l’interior
de la fàbrica Llobet-Guri- on es
van interpretar per primera vegada sis noves composicions.
Prèviament, la Confederació Sardanista de Catalunya va anunciar
els guardonats amb els Premis
Capital de la Sardana 2015, que
suposen un reconeixement per a
persones, entitats i institucions
que han desenvolupat una tasca
de difusió i defensa de la sardana
i la dansa tradicional. yy

Malgrat recupera la tradició del pubillatge
després de 37 anys sense fer-se

representaran Malgrat arreu de Catalunya. L’acte de proclamació de la
pubilla i l’hereu de Malgrat es farà el
14 d’agost, dins els actes de la festa
major de Sant Roc.

malgrat de mar
La Regidoria de Cultura vol recuperar aquesta tradició, que es va
deixar de celebrar l’any 1978. Flora
Velasco, ara veïna de Tordera, va ser
la darrera malgratenca que va portar la banda. 37 anys després, podrà

«La celebració de la Pubilla
es va deixar de celebrar el
1978»
“passar la banda” a una nova generació que a més a més incorporarà
la part masculina, amb la figura de
l’hereu.
Durant aquest més d’abril l’Ajuntament iniciarà una campanya per
tal d’engrescar els seus joves d’entre
16 i 22 anys a presentar-se com a
candidat a pubilla i hereu. El mecanisme per presentar-se voluntari és
senzill: cal enviar una carta de presentació del candidat i una fotografia
a l’adreça de correu electrònic cultura@ajmalgrat.cat. Aquestes candidatures es podran presentar fins
el 31 de maig.

Elecció de la pubilla el 1970. Foto Arxiu Municipal Fons Antoni Poch

Un cop presentades les candidatures, caldrà que la ciutadania opini
i seleccioni aquells dos candidats
que més els convencin. Les votacions per triar el nom de la pubilla i
l’hereu de Malgrat de Mar 2015 es
portaran a terme la darrera quin-

zena del mes de juny. La idea del
consistori és que les votacions es
puguin fer de manera informatitzada, mitjançant la web municipal
i també als diferents comerços del
poble, on hi haurà dipositades unes
urnes.

El regidor de Cultura, Jordi Romero, ha explicat que l’elecció de
la pubilla i l’hereu es farà tenint en
compte les votacions populars, però
que serà un jurat format per persones de diverses entitats culturals del
poble qui triï el nom dels joves que

La importància de les tradicions
Per la documentació dipositada
a l’Arxiu Municipal se sap que la
celebració de la tradició del pubillatge a Malgrat data de l’any 1960
i que es va mantenir fins l’any 1978.
El regidor de Cultura ha manifestat que aquesta iniciativa s’inclou
en la proposta de recuperar tradicions populars. “És un dels objectius marcats per la regidoria aquest
mandat que ara finalitza, que consisteix en recuperar i difondre entre
nouvinguts i els més menuts, la cultura i tradicions populars i també
les locals”, ha explicat Jordi Romero. En aquest sentit, el regidor ha
afegit que a més de mantenir les ja
existents dins del nostre calendari
actual, s’han incorporat en els darrers anys d’altres com l’home dels
nassos, la castanyada, Sant Antoni
Abat i la del pubillatge. yy

LA MARINA MARESME 11

abril DE 2015

El mes de la perla verda del Maresme
el tomàquet, la mongeta o els bolets, però la del pèsol és una de
les més ben valorades i amb més
renom. De fet, ara fa vint anys
aquest menut llegum verd estava
en perill de desaparèixer, i a dia
d’avui, com podem comprovar,
està més al dia que mai als fogons
de la cuina catalana.
El pèsol és un dels conreus amb
més tradició a la comarca del
Maresme. Tot i que actualment
es conreen diverses varietats,
les més arrelades a la comarca i

alt maresme
L’edició 2015 de les Jornades
gastronòmiques del pèsol del
Maresme compta amb la participació de 90 restaurants de 18
municipis, entre els quals hi ha
els municipis de Calella, Pineda,
Sant Pol de Mar i Tordera.

«Les jornades del pèsol són
de les més apreciades pels
amants de la cuina»
Amb l’entrada de la primavera, el pèsol del Maresme arriba
a les cuines aportant el seu toc
especial de gust i color. Les Jornades gastronòmiques d’aquest
producte es perllongaran fins el
30 d’abril a 18 municipis del Maresme.
Dir que els pèsols són del Maresme ja és una marca merescuda
i acreditada de garantia qualitativa. No en va, aquest producte
d’horta -un dels que dóna més
renom a la comarca- és conegut
com “la perla verda”, una autèntica joia gastronòmica que fa les delícies dels paladars més exigents i
que ajuda a donar una identitat
pròpia al nostre territori.

«Hi participen 90
restaurants de 18 pobles,
entre ells el Sant Pau de
Carme Ruscalleda»
Pèsols de Llavaneres. Foto Josep Cano

El Consorci de Turisme, l’Ajuntament de Mataró i el Gremi de
Restauració i Turisme de Mataró
i El Maresme promocionen els
productes de proximitat de la comarca, aquells que proporcionen
l’horta i el mar i que contribueixen a fer especial el moment de
seure a taula.
Per promocionar, tant els menús que ofereixen els diferents

establiments participants com les
activitats paral·leles que organitza cada municipi, el Consorci de
Turisme en col·laboració amb el
servei de Consell Comarcal Productes de la Terra Maresme, han
editat un opuscle. Com ja és habitual, el fullet dedica també un
apartat als productors de pèsols
del Maresme i incorpora cinc
receptes que es preparen amb

aquest ingredient, entre les quals
n’hi ha una de la cuinera Carme
Ruscalleda. Aprofitant l’avinentesa, les receptes van acompanyades d’una proposta de maridatge amb vins de la DO Alella.
El Maresme organitza durant
l’any fins a vuit jornades gastronòmiques diferents, vinculades
a productes autòctons, com el
calamar, la maduixa, les cireres,

més apreciades són les varietats
garrofal i floreta. No són gaires
els pagesos que conreen aquestes dues varietats, en especial el
garrofal, i comercialitzen la seva
producció principalment mitjançant la venda directa o en petites
botigues i parades dels mercats
municipals. Els pagesos del Maresme conserven curosament la
llavor que produeixen ells mateixos d’un any per l’altre. yy
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El CCR estrena L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes
pineda de mar
Un cop enllestit el Concurs de Teatre
i com si es tractés d’un impàs camí
de la Mostra de Teatre Amateur (1, 2
i 3 de maig), la Companyia del Centre va reprendre la temporada amb
les seves produccions pròpies.
De fet, l’11 d’abril, tot coincidint

«La Mostra de Teatre
Amateur de Pineda es durà
a terme els dies 1, 2 i 3 de
maig»
amb la gran nit del teatre han estrenat la segona d’aquestes produccions: “L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes”, una
comèdia sobre el món de la parella
i del teatre, en què, tot i no ser un
musical, “hi ha gent que hi canta”.
Un avanç de la sinopsi d’aquesta
obra que encara es podrà veure al
Centre Cultural de Pineda els dies
18, 19, 25 i 26 d’abril: La Marina, la
Cadence, la Cèlia, la Virgínia, l’Aina
i la Irene es van conèixer al taller

Cartell promocional de l’obra de la Companyia del Centre. Foto Centre Cultural

Com oblidar l’home que estimes
en set dies, així és que, la primera
impressió que van rebre les unes de

les altres va ser la de tenir al davant
unes autèntiques fracassades. A l’última sessió, els van dir que un any

era un termini prou acceptable per
refer-se de la relació que tot just
havien acabat, per trobar un home
a l’alçada de les seves exigències,
casar-s’hi i autoconvèncer-se que
era el millor que els hauria pogut
passar i que “quina sort que m’anés
malament amb el meu ex perquè si
no arribo a deixar-ho córrer ara no
hagués pogut conèixer l’home de la
meva vida”. Així és que quan es van
retrobar després d’aquell termini, i
encara no sabien el que la Marina
els acabaria anunciant mig any més
tard, van tenir una explosió de felicitat en veure’s altre cop juntes.
A mateixa nit es van entregar els
premis del concurs de Teatre Amateur, del qual la “Dansa d’Agost” de
la Companyia Acte Quatre es va
proclamar gran guanyadora. La representació guanyar 8 premis, entre
ells el de Millor Companyia i millor
direcció, per Pilar Pla.
La Companyia del Centre ja va
estrenar a mitjans del mes de març
l’obra “En Pólvora” de l’escriptor català Àngel Guimerà. De fet, la Mos-

tra de Teatre de Pineda serà l’última
oportunitat per veure aquesta producció, ja que la companyia pinedenca serà l’encarregada de tancar
la mostra. L’estrena va ser el 15 de
març, i se n’han fet quatre representacions més.

«Properament es podran
veure els musicals
Gerónimo Stilton i Grease»
Quant a les properes representacions, val a dir que estan preparant el
musical infantil de Gerónimo Stilton
al regne de la fantasia, que s’estrenarà aquest estiu, amb direcció escènica de Sandra Pérez –col·laboradora
de l’espectacle El país de mai més– i
la direcció musical a càrrec de Jordi
Juli, que ja va participar al muntatge de l’exitós Dancing Queen, basat
en les músiques del grup suec Abba.
Precisament l’equip d’aquest espectacle està també treballant en la seva
adaptació de la cinematogràfica
Grease. yy

Tordera engega el projecte d’itineraris
guiats pel nucli urbà
tordera
A finals de març es van començar
a instal·lar els plafons informatius que donen forma al projecte d’itineraris guiats per al nucli
urbà del municipi. Concretament
són 35 plaques metàl·liques amb
el nom de l’element identificat,
l’època històrica en què s’emmarca, una breu explicació del personatge, edifici o ofici a què es
refereix un codi QR que enllaça a
una pàgina web específica de l’element. Per tal que el projecte arribi

«Els plafons inclouen un
codi QR que redirigeix a
una pàgina web amb més
informació»
al màxim de gent possible, en cadascun d’aquests enllaços s’explica
en català, castellà, anglès i francès
la història d’aquest punt d’interès,
així com la informació de caire
comercial de la població.
El projecte sorgeix com a aposta

La imatge que s’ha triat per promocionar els itineraris. Foto Ajuntament de Tordera

per guanyar en cohesió i integració social i s’emmarca en el projecte de regeneració i dinamització del centre urbà, que vol donar
a conèixer un relat de poble a partir dels carrers del centre històric.
Aquest relat es construeix a través
de personatges significatius, edificis simbòlics de Tordera i oficis
desapareguts que hi han tingut
relació.

Aquest projecte permet difondre
la història local als visitants per fomentar el fet turístic, difondre-la

«És un projecte que vol
afavorir la integració dels
nouvinguts»
també als residents nouvinguts per
fomentar la seva integració al municipi i promoure la història entre els

Un dels plafons es troba a la plaça de l’Església. Foto Jordi Ciurana

veïns de Tordera que se senten identificats amb el poble i estimen les seves arrels. A més, el projecte se suma
a la iniciativa de regeneració urbana
i dinamització comercial del centre
històric, en tant que conté informació comercial i de restauració local.
Entre els llocs d’interès on hi ha
localitzades aquestes plaques, hi trobem les places de la Concòrdia, de
l’Església, de les Cols i Miquel Martí

i Pol, entre altres.
Pel que fa als personatges, hi destaquen la model i actriu catalana
Teresa Gimpera - la seva família paterna era molt coneguda a Tordera
i de petita feia llargues estades a la
casa familiar-, Pere Porter (que dóna
nom a la llegenda d’en Pere Botero),
el tenor Emili Vendrell o l’escriptor
i pintor modernista Prudenci Bertrana. yy
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Detenen a Malgrat una possible jihadista
malgrat de mar
En el marc d’una macrooperació
contra el terrorisme jihadista, la
matinada del passat 13 de març
la Policia Nacional va detenir
una dona al carrer Folch i Torres
de Malgrat de Mar –entre altres

«Els detinguts practicaven
el que es coneix com a
“terror informatiu”»
municipis–. Tots ells estarien relacionats amb una cèl·lula d’Estat
Islàmic. Set dels vuit detinguts
ja són a presó, excepte la noia de
Figueres, que ha quedat en llibertat.
El jutge de l’audiència Nacional
Javier Gómez Bermúdez ha decretat presó sense fiança per a set
dels vuit detinguts. Bermúdez els
atribueix un delicte de pertinença a organització terrorista, enaltiment del terrorisme, difusió
pública de consignes terroristes,
captació, adoctrinament, ensinistrament i formació terrorista.
Segons el jutge, els detinguts formen part d’una cèl·lula local, formada per almenys 10 persones,
de l’organització terrorista DA-

Moment de la detenció de la dona de Malgrat. Foto ACN

ESH (Estat Islàmic). De les vuit
detencions que va dur a terme la
policia espanyola, sis es van fer a
Catalunya (Piera, Figueres, Malgrat de Mar, l’Hospitalet, Terrassa i Manlleu).
Han descrit aquesta nova forma de terrorisme com a “jihadisme violent”, que sorgeix davant
la dificultat que té Al-Qaeda per

organitzar atemptats terroristes a
Occident i en destaca que Internet hi té un paper important. Se-

«La dona de Malgrat i sis
detinguts més ja són a la
presó»
gons el jutge, la cèl·lula investigada estava integrada per almenys

deu persones que van crear un
complex entramat mitjançant
la creació de 52 perfils de Facebook, Twitter, Google+ i Tuenti
i utilitzava la tècnica del terror
informatiu.
L’informe realitzat per la policia corrobora que aquest terror
informatiu practicat per les centrals terroristes és copiat per les

entitats locals, que segueixen les
mateixes tàctiques fins a aconseguir els resultats que volen.
A través d’Internet, l’entramat
investigat difonia de manera
habitual les notícies, imatges i
vídeos de propaganda del DAESH. Un cop havien seleccionat
els candidats, el pas següent era
entrar en contacte amb ells per
inculcar-los la ideologia radical. Per últim, als seleccionats
se’ls posava en contacte amb un
membre del grup que està a Turquia que s’encarregava de facilitar el seu trasllat a Síria per col·
laborar amb el grup terrorista.
Un altre punt en comú entre
els membres de l’organització
era la seva difícil situació econòmica. Molts no tenien feina o
subsistien amb mitjans molt precaris, cosa que, segons l’informe
policial, “contribuïa a incrementar el seu odi cap a la cultura i els
valors occidentals”. Això, sumat
a la seva lleialtat a l’organització
els convertia en “persones potencialment molt perilloses per la
seguretat pública, ja que la seva
conducta era impossible de predir”. yy
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El Casal de Joves de Tordera
fa set anys

abril DE 2015

Plantada d’arbres a
Palafolls

El grup Free Kiss va fer el ‘selfie’ d’aniversari. Foto Jordi Ciurana

Ho van celebrar amb un concert amb els grups locals Free Kiss,
Sarcasms, Rocking People i The Snakes Band. Durant tot l’any
el Casal ofereix una programació que combina les activitats de
lleure i la formació, així com un espai d’assessorament en matèria d’estudis, beques, treball i qualsevol altra matèria d’interès
per als joves. yy

Malgrat celebra els
enterraments a l’Arxiu

La sala polivalent de l’Arxiu. Foto Ajuntament de Malgrat

Les obres de reforma del presbiteri de l’església impedeixen que,
durant un parell de mesos, s’hi puguin celebrar aquestes cerimònies. Es posarà un nou altar i un ambó nou, entre altres millores.
Les obres costaran 32.000 €. yy

Hora del conte a Santa
Susanna

Albert Estengre i dos espectadors. Foto Yoyo

L’actor i cantant Albert Estengre va portar al local social de Santa Susanna un conjunt d’històries que porten per títol: L’home
del sac i altres contes de por. Entre aquests “altres contes”, hi havia el d’una nena malcreient i també el curiós cas d’un fantasma
que tenia por. yy

L’organització demanava que els assistents aportessin material. Foto Yoyo

PALAFOLLS
La tradicional plantada es va
poder celebrar finalment el diumenge 29 de març, després que
l’acte quedés suspès per la pluja
del cap de setmana anterior. El
Parc Fluvial de la Tordera va ser
el lloc escollit per la Regidoria de
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de
Palafolls, i en total s’hi van plantar uns 200 exemplars, entre arbres i arbustos.
La particularitat de la plantada d’aquest any és que els participants tenien la possibilitat de

posar el seu nom a l’arbre que estaven plantant, ja fos el seu propi o el de la família, en cas que
l’activitat la dugessin a terme en
família. Un cop fet el trasplantament, es va donar una etiqueta
on es podia, d’alguna manera,
firmar l’arbre.
Entre les espècies que s’hi van
plantar, i que majoritàriament
pertanyien a les varietats autòctones, hi havia tamarius, oms i
també alocs i salzes, a més d’arbustos i plantes més petites. A
diferència de la plantada de l’any
passat, que també es va dur a ter-

me en aquest espai de Palafolls,
en aquesta ocasió els organitzadors s’han decantat per plantar
arbres ja crescuts –el 2014 es va
optar per planter– amb la finalitat d’acabar creant literalment,
un bosc nou.
El Parc Fluvial de la Tordera,
ha acollit aquesta activitat en 3
ocasions anteriors, però en d’altres anys s’han plantat arbres al
camí peatonal de l’Institut de la
Font del Ferro, a la zona de les
piràmides o bé a la vinya del Florit. yy

Decomissen 2.101 plantes
de marihuana
blanes
Els agents de la Policia Local han
detingut un home de 44 anys i
veí de Tordera com a responsable del cultiu, han desmantellat
la infraestructura que ocupava
575 m2, i han confiscat les plantes
que podrien haver arribat a tenir
un valor estimat al mercat d’uns
300.000 €.
La plantació estava situada en
l’altell d’una planta baixa que el
detingut havia llogat el passat
mes de febrer explicant al propietari que volia obrir un supermercat. La planta baixa ocupa 600
m2, mentre que l’altell on hi havia
la plantació té una superfície de
575 m2. A banda de les plantes de
marihuana comissades, la Policia
Local també va retirar el material necessari per al seu cultiu,

La nau estava preparada per a fer una gran producció. Foto Aj. Blanes

una infraestructura que el seu
responsable havia elaborat minuciosament amb tota mena de
detalls.
Així, hi havia 132 làmpades
de calor, 119 transformadors, 7
bombes de calor, 3 dipòsits d’aigua fertilitzant, 8 ventiladors, 4

filtres de tub de ventilació, 1 calefactor petit, 2 llums calorífics
amb transformadors i 6 estacions
meteorològiques. Tota aquesta
instal·lació provocava una calor
molt intensa que oscil·lava entre
els 27ºC i els 32ºC en el recinte. yy
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Els Jocs Florals de Calella emocionen
calella - laura gállego
L’Església de l’Escola Pia de
Calella ha acollit enguany l’entrega dels guardons dels 33ens Jocs
Florals, organitzats pels Amics de
la Poesia de la població. L’edició
d’enguany, a més, va estar tenyida
d’emocions en recordar l’escriptor
i historiador calellenc Jordi Amat
i Teixidó i també en celebrar el 65è
aniversari de l’Agrupació Sardanista de Calella.
L’acte, amb la presència de la
Pubilla i l’Hereu de la ciutat, així
com de dues dames d’honor, va
estar conduït pel secretari del certamen, Josep Miracle, qui va fer
un repàs de la història dels Jocs
Florals a la població, que fins l’any
1989 havia estat esglaonada i dispersa, però que, des d’aleshores, se
celebren cada any.
Tot seguit, es va donar pas al
moment més emotiu de l’acte,
l’homenatge a l’escriptor Jordi
Amat i Teixidó, desaparegut l’octubre passat a l’edat de 55 anys a
causa d’una malaltia. L’alcaldessa
de Calella, Montserrat Candini, i
la mare d’Amat van oferir una corona de flors en la seva memòria,
i la rapsoda Marta Juanhuix va ser
l’encarregada de recitar una prosa
inèdita de l’autor anomenada “El
rellotge”.
Amb un total de 204 composicions en concurs, només vuit
van ser els afortunats guanyadors del certamen d’enguany. Els
Jocs Florals calellencs compten
amb cinc premis addicionals a
banda de les tres flors tradicionals dels Jocs Florals, la Flor
Natural al millor poema de temàtica amorosa, l’Englantina al
poema que millor enalteixi la

Foto dels guanyadors dels Jocs. Foto Tino Valduvieco

pàtria i els seus valors i la Viola a
la millor composició de temàtica espiritual o religiosa. Aquests
premis són el Maria Cardona, en
memòria a la poetessa calellenca, al millor cant a la Primavera;
el premi Francesc Castells que

«Es van presentar 204
treballs, però només 8 van
rebre el reconeixement
dels Jocs»
enguany estava dedicat al millor poema amb la Sardana com
a tema principal; el premi juvenil La Llopa a la millor poesia
de temàtica lliure pels autors de

menys de 20 anys. A més, també hi ha espai per a la prosa poètica, amb els premis Francesc
Grau a la millor prosa poètica de
temàtica lliure i el premi juvenil
Germanes Saula Palomer per a
autors de menys de 20 anys.
Ja en els Jocs Florals més remots, aquell que guanyava les tres
flors era coronat com a Mestre en
Gai Saber, i els jocs de Calella continuen aquesta tradició. Per això,
Imma Fuster i Tubella, guanyadora de la Flor Natural d’enguany pel
seu poema La senzillesa de l’amor
serà proclamada Mestra en Gai
Saber en l’edició de l’any que ve, ja
que amb aquesta ja ha aconseguit

les tres flors; la Viola en l’edició de
l’any passat i l’Englantina fa dues
edicions.
L’Englantina va ser pel lleidatà Jaume Invernón Forn per la
composició “De la guerra de successió a la successió de la guerra

«Homenatges i
reconeixements a Jordi
Amat i l’Agrupació
Sardanista de Calella»
a la paraula”. La Viola, en canvi,
va premiar el poema anomenat
“Fe en els febles”, un joc poètic
entre la llengua i l’espiritualitat
del veí de Sant Vicenç dels Horts

Jordi Boladeras i Sancho.
El premi Maria Cardona fou per
Eva Moreno, de Molins de Rei, per
la composició Versos els llençols,
el Francesc Castells per La flor de
la sardana de l’igualadí Lleonard
del Río i Campmajó i la jove poetessa de 18 anys Laura Garcia Rodríguez, de Barcelona, va guanyar
el premi La Llopa amb el poema
Sóc més vers que mai.
Pel que fa a la prosa poètica, la
calellenca Jordina Farré i Balasch
es va fer amb el premi Francesc
Grau amb l’obra Temps al temps,
i la jove escriptora barcelonina, de
20 anys d’edat, Laura Solé i Aymamí va guanyar el premi Germanes
Saula Palomer per El límit d’un espill, tot i que no va poder assistir a
l’acte i va recollir el guardó el seu
pare.
L’acte va seguir amb el discurs
del Mantenidor dels jocs, enguany
a càrrec de Montserrat Altarriba
i Vilarasau, que va parlar de la
tradició catalana dels Jocs Florals
així com de la importància de la
poesia. També es va fer entrega a
Montserrat Butxaca i Fernández
del diploma de Mestra en Gai Saber, ja que en l’edició anterior dels
jocs va aconseguir la tercera de les
flors tradicionals.
Finalment, es van atorgar una
sèrie d’obsequis a l’Agrupació Sardanista de Calella amb motiu del
seu 65è aniversari i la tenora solista de Jordi Paulí i el teclat de Núria Grima van ser els encarregats
d’interpretar “Agulla d’Imant”, una
sardana de Jordi Teixidó arranjada pel calellenc Jordi Feliu que va
servir d’avantsala al discurs final
de l’alcaldessa Montserrat Candini, com a cloenda de l’acte. yy
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Actes en record de les
víctimes de l’accident aeri

abril DE 2015

David Castillo tanca
“Poesia als barracons”
palafolls

Minut de silenci. Foto Ajuntament de Calella

Ajuntaments maresmencs, Consell Comarcal i altres institucions
van fer un minut de silenci en record de les 150 víctimes de l’accident d’avió, estavellat dimarts 24 de març a França. La majoria
dels viatgers –sis del Maresme– anaven a una Fira a Colònia. yy

Reconeixement a la Policia
Local de Malgrat

L’Institut de la Font del Ferro de
Palafolls ha estat l’escenari on
el poeta, periodista, i narrador,
nascut al barri del Poble Nou de
Barcelona ha donat per finalitzat el cicle ‘Poesia als barracons’.
Aquest és David Castillo, l’home
que ha recollit l’imaginari dels
barris populars de la seva ciutat:
el Carmel, la Ribera, la Barceloneta, el Xino. En la proposta que
ens ocupa, el recital poètic que
ha posat punt (i a part) al cicle
de la població palafollenca, Castillo fa sentir una sèrie de textos

«Cinc anys del cicle, deu de
l’institut, i 35 personatges
que hi han participat»
dels poetes de la contracultura
catalana que va tenir William
Burroughs, principal figura de
la cultura ‘beat’ nordamericana,
com a referent: Marcel Pey, Pere
Marcilla, Albert Subirats, Pau

Maragall, Xavier Sabater, Genís
Cano, Sebastià Roure...
En aquesta edició del ‘Poesia
als barracons’, els assistents han
anat de l’Odissea d’Homer fins a
l’actualitat literària, passant per
Riba, Maragall, Vinyoli. Tot un
recorregut que ha comptat amb
la participació de grans noms de
l’escena catalana en tots els seus
àmbits: Matthew Tree, Jabier
Muguruza, Oriol Ponsatí-Murlà, Enric Cassasses, Montserrat
Escartín... Les propostes han estat ben diverses: un “intent de
comentar-hi el poema d’en Joan
Maragall “Soleiada”, la relació
que existeix entre les paraules i
la música (“Hitzak eta musika”
en basc), un recorregut i anàlisi
de la poesia de Joan Vinyoli, els
símbols en els textos literaris, i
els textos autobiogràfics del català-britànic Matthew Tree.
La cinquena temporada del cicle ha portat fins a set propostes
diferents des de finals de l’any
passat a les aules de l’institut

Font del Ferro. Precisament l’any
que aquest equipament educatiu
celebra el seu desè aniversari –tot
i que l’institut “Font del Ferro” no
existia amb aquest nom ni amb
aquesta fesomia–. Les activitats
han estat especialment pensades
per als estudiants de 1r de batxillerat, que a la matèria comuna
de llengua fan tot l’any literatura,
i a criteri del professorat també a

«La ‘poesia underground’
catalana inspirada en la
generació beat va tancar el
cicle poètic»
2n de batxillerat i excepcionalment a 4t d’ESO. La voluntat del
cicle és el de despertar l’interès
dels estudiants en la literatura
i més especialment la poesia, ja
que, com proclama l’organització
al seu web “Una societat sense
poesia estaria mancada de llenguatge: tothom diria el mateix o
ningú no parlaria”. yy

La Junta Local de Seguretat. Foto Ajuntament de Malgrat

Els Mossos d’Esquadra faran un reconeixement a Joaquim Martínez, cap de la Policia Local, per la feina que porta a terme al
capdavant del cos de seguretat. Així i tot, el reconeixement es fa
extensible a tots els agents que en formen part. Ho van anunciar a la Junta Local de Seguretat Oberta a la ciutadania, on també es va fer el minut de silenci per les víctimes de l’avió de Germanwings. yy

Ja es pot demanar el vot de
les municipals per correu

Votant a les eleccions europees del 2014. Foto Yoyo

Els electors residents a l’estranger poden sol·licitar el vot fins el
25 d’abril. L’Oficina del Cens Electoral ja ha remès l’imprès oficial de sol·licitud a tots els electors amb dret a vot i per primera vegada les sol·licituds es podran enviar per Internet. yy

David Castillo va fer una proposta amb poesies dels referents de la contracultura catalana. Foto Yoyo
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Passat, present i futur de les
mines de Can Palomeres
Malgrat de Mar
“Estimar el propi país és cosa instintiva: però, si procurem conèixer-lo millor, no hi ha dubte que
l’amor per la nostra terra esdevindrà més ferm.” L’any 1988 l’historiador local Joaquim Colomé
presentava amb aquestes paraules
la publicació “Les Mines de Can
Palomeres”, dedicades íntegrament
a aquest indret tan emblemàtic del
municipi.

«El llibre inclou 125
maneres diferents de
nomenar els quiròpters en
català»
Ara, 27 anys després d’aquesta
publicació, l’ajuntament malgratenc ha decidit engegar unes jornades tècniques que han servit per
posar de relleu el gran valor biològic, patrimonial i mediambiental
de l’espai de les mines de Can Palomeres. Qui durant tot aquest temps
ha estat molt pendent d’aquesta
zona ha estat el Grup Excursionista Malgratenc (GEM), que ha
posat de relleu la importància de
les mines. De fet, els integrants del
GEM Jaume Robert i Brauli Torres
van presentar en el transcurs de
les jornades els resultats dels treballs topogràfics que han realitzat.
Jaume Robert va recordar la tasca que fa el GEM a l’entorn de les
mines -des d’acompanyar gent a
visitar-les a la realització de cartografia i estudis-. Brauli Torres, espeleòleg especialista en exploració
i topografia subterrània, va detallar
que els treballs realitzats evidencien que el recorregut de la Mina
Gran supera els 4 quilòmetres de
distància. El GEM va presentar un
vídeo explicatiu d’aquests treballs
topogràfics amb imatges en 3D de
l’interior de les mines.
Les mines desperten interès
93 persones van participar a la

Els ratpenats de les mines de Can Palomeres. Foto Jordi Serra

jornada de dissabte, en la qual experts de diferents disciplines van
exposar diversos estudis fets recentment per encàrrec de l’Ajuntament, que demostren la importància d’aquest espai. La benvinguda
va donar pas a la projecció del vídeo
Les mines de Can Palomeres (2000)
de Marc Navarro. L’arqueòleg Joan
Llinàs va presentar els primers resultats del seu estudi arqueològic,
encara en procés. Llinàs va explicar
que “les mines estan deixant de ser
velles per ser antigues”. “I aquesta és una molt bona notícia per al
patrimoni local”, va afegir. Per part
seva el biòleg de l’Oficina Tècnica
de Planificació i Anàlisi Territorial
de la Diputació de Barcelona, Jordi
Miralles, va presentar la diagnosi
dels espais lliures de les mines de
Can Palomeres que ha fet el seu
departament. Miralles va parlar
de l’espai de Can Palomeres com a
medi natural i va detallar algunes
de les propostes que el seu estudi
fa per preservar aquest espai com
la conversació ecològica i paisatgística de l’entorn natural; que aquest
indret sigui declarat zona de seguretat, fora de l’activitat de caça; o la
necessitat de regularitzar l’activitat
espeleològica.
El biòleg de la Diputació de Barcelona també va assegurar que “el
principal valor de les mines és la

L’interior de les mines. Foto Arxiu Municipal de Malgrat de Mar (Fons Juli Cardona Girons)

colònia dels ratpenats, l’altre és un
valor històric i sentimental”. També
va afegir que cal potenciar la participació ciutadana en la promoció
turística de l’espai i que accions
“com la Cursa del Miner de Ferro
amb la participació de la gent en
aquest espai són molt importants”.
Per acabar Jordi Miralles va afirmar que “a la província de Barcelona no hi ha cap lloc així”.

«93 persones van assistir
a les conferències
organitzades amb motiu
de les mines»
Els ratpenats, tresor ecològic
El primer dels actes de les jornades va ser la presentació del llibre El
tresor ecològic de les Mines de Can
Palomeres: els ratpenats, que han
fet Jordi Serra-Cobo, Marc López
Roig i Xavier Bayer González i que
va omplir de gom a gom la sala polivalent de l’Arxiu Municipal.
El llibre explica, entre altres
coses, les característiques de les
mines de Can Palomeres i per què
constitueixen un excel·lent refugi per als ratpenats. L’obra és una
síntesi de més de 50 anys d’estudis
de ratpenats a les mines de Can
Palomeres i vol ser un referent des
de la perspectiva dual entre la història de les mines i la seva importància biològica. Jordi Serra-Cobo
va detallar que a les mines hi ha
14 espècies diferents i que es tracta “d’una colònia excepcional no
només per la quantitat sinó també
pel tipus d’espècies”. Va parlar dels
moviments migratoris dels quiròpters que arriben a Malgrat després
de Sant Jordi, seguint el delta de
la Tordera, i procedents del Parc
Natural del Montseny. Com a curiositat, el llibre inclou, a més, 125
maneres diferents de nomenar els
quiròpters en català. yy
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397 Underground Pineda
Festival

abril DE 2015

Tordera potencia l’anglès
a les escoles
tordera

Demostració de graffiti. Foto Yoyo

Aquest mes d’abril es va celebrar a les pistes de la urbanització
Pinemar la tercera edició del festival, que va comptar amb la participació d’El Niño Snake, DJ Can, entre d’altres, i on hi va haver
també demostracions de breakdance i graffiti. yy

III Fira d’Intercanvi de
Llibres a Pineda

Entre el 23 i el 27 de març, cada
centre públic s’ha reservat un
espai horari per realitzar activitats on l’anglès n’ha estat la llengua vehicular. La iniciativa sorgeix del departament de llengua
anglesa de l’IES Lluís Companys
del municipi. Un cop feta la proposta es va parlar amb la resta
de centres educatius, que la van
rebre molt positivament i l’àrea
d’educació es va posar a treballar
per fer-la una realitat. L’English
Day ha estat coordinat pel Pla
de Formació del Professorat de
la Zona.
La regidora d’Educació de

l’Ajuntament de Tordera, M.
Àngels Cayró, ha detallat les
tres finalitats que té el projecte: “En primer lloc, fer visible el
treball en anglès que es fa a les
aules, millorar les competències
dels alumnes en llengua anglesa
i, per últim, millorar la relació
que existeix entre els diversos
centres educatius del municipi”.
Hi han participat l’Institut
Lluís Companys i les escoles
Serra de Miralles, Ignasi Iglesias, La Roureda i d’Hortsavinyà.
L’escola Les Falgueres de Fogars
de la Selva també ha fet activitats
en el marc del projecte English
Day. Les activitats que s’han dut
a terme han estat ben diverses.

A les escoles, tallers de Pasqua,
karaoke en anglès, gimcanes,
jocs, entre altres. I qui també
s’ha involucrat en aquesta iniciativa ha estat la Biblioteca municipal, que va dur a terme dues
sessions de l’hora del conte, en
aquest cas, en anglès, i un concurs de cartells per promocionar
l’English Day.
El recorregut del projecte no
s’acaba aquí, ja que, segons ha
explicat la regidora torderenca, a final de curs es difondran
i compartiran les experiències amb la resta de centres de la
zona que també han dut a terme
el seu dia de l’anglès. yy

Fotografia promocional de la fira. Foto Ajuntament de Pineda

Es durà a terme el proper 2 de maig, aprofitant que el dia 1 és festiu. Per cada llibre que s’aporti s’entregarà un tiquet que després
podrà ser intercanviat per un altre llibre. Els tiquets per al bescanvi es poden fer fins el mateix dia de la fira o anticipadament,
a les biblioteques municipals. Si s’esgoten els tiquets, es podran
comprar llibres per 1€. yy

Calella commemora el dia
de la dansa

Els cartells participants al concurs. Foto Biblioteca de Tordera

Donacions de sang a
Tordera i Malgrat
tordera - MALGRAT

Activitat a l’escenari. Foto Tino Valduvieco

Hi va haver exhibicions i classes participatives de Bilans Estudi
de Dansa Mercè Panosa, els Bastoners Doctor Carles Salicrú, de
l’Agrupació Sardanista de Calella, a més de la lectura del manifest del dia internacional de la Dansa. yy

278 persones es van acostar al
Poliesportiu Municipal de Tordera per donar sang durant la III
Marató que es va celebrar el 20
de març de 2015. D’aquests 278
oferiments, 247 es van fer efectius
i la resta, 31 en total, no van poder
donar sang. Per tal d’aconseguir
una bona quantitat de donants, es
va proposar a les entitats del poble
que aportessin un mínim de dos
donants cadascuna. El Banc de
Sang ha ressaltat que hi va haver
38 persones que no havien donat
mai sang i que es van iniciar en
la donació en aquesta Marató de

Donants a la Marató de Tordera. Foto Jordi Ciurana

Tordera. La franja d’edat que va
participar més activament va ser
la d’entre 35 i 44 anys, seguida de
la de 45 a 54 anys.
A Malgrat de Mar els bombers
van participar de la campanya especial de Setmana Santa. Durant
l’estona que va durar la donació,

van exhibir camions de bombers,
un d’ells antic, i també una escala,
a l’amfiteatre del Parc. En aquest
cas, es van poder fer efectives 36
donacions. La campanya “Bombers amb cor” va realitzar una
dotzena de col·laboracions, entre
elles a Blanes. yy
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“Descobrint Palafolls pas a pas”
Les passejades són gratuïtes i
de dificultat fàcil per a persones a
partir de 6 anys i compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

palafolls
Palafolls, a través de la seva àrea
de Medi Ambient, organitza per
aquest 2015 un nou cicle de passejades, després de la bona rebuda
del que ja van celebrar l’any passat.
Enguany l’Ajuntament proposa
una nova programació de sortides
per a la gent a qui li agrada caminar i descobrir l’entorn on viu i les
seves particularitats.
D’aquesta manera, el cicle cons-

«Un especialista
acompanyarà aquestes
passejades amb
informacions d’interès»

«En total hi ha previstes
tres caminades més al llarg
de l’any»
ta de quatre passejades. La primera sortida va tenir lloc el diumenge
15 de març sota el títol Guaites del
segle XXI: interpretem el territori.
La sortida va ser de l’església de
Santa Maria –com en la majoria
de les caminades- i es va anar fent
via fins arribar al Castell de Palafolls, tot travessant conreus i boscos on hi predominen les alzines,
les sureres i els roures. La inestabilitat meteorològica dels dies previs
va fer que no hi assistís tanta gent
com altres vegades –s’ha arribat
en ocasions als 200 participants-,

Les caminades van acompanyades d’explicacions fetes per un naturalista. Foto Yoyo

però tot i això, es va poder dur a
terme.
La segona passejada agafarà el
relleu el 10 de maig. Amb el títol
Pagesos de l’horta propera, es visitarà tot caminant el pla agrícola
de Palafolls.
A l’estiu es farà una parada i el
cicle es reprendrà el 20 de setem-

bre amb la proposta de veure el
recorregut natural de la Tordera,
sota el nom Resseguint l’extraordinari viatge d’una gota d’aigua. I finalment el diumenge 11 d’octubre
es descobrirà l’entorn on s’ubicaven antigament al terme municipal palafollenc mines, fundicions
i pous de glaç.

El cicle es dirigeix a les persones
a qui els agrada caminar, anar al
bosc i a la muntanya. Com a tret
diferencial, enguany comptarà
amb el guiatge d’un naturalista
que anirà presentant la vegetació
i la fauna i fent explicacions sobre
els usos i els aprofitaments de l’aigua que fan les persones.

El cicle de passejades “Descobrint Palafolls Pas a Pas” ja fa
uns quants anys que se celebra en
aquest municipi. La bona resposta que han anat rebent ha fet que
cada any es programin més sortides –el 2013 se’n van fer dues i
en aquesta nova edició se’n faran
un total de quatre. Aquestes passejades estan sempre guiades per
una persona entesa en la temàtica
que es vol tractar, i que si bé solen
estar relacionades amb el bosc i
la muntanya, també tracten altres
temes. En diverses ocasions s’ha
parlat del recorregut de l’aigua pel
municipi palafollenc, s’ha repassat
la importància i la morfologia del
riu Tordera, i també han indagat
en les tasques dels traginers i carboners de la vila. yy
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L’Alt Maresme celebra la Setmana Santa
ALT MARESME
Calella
Calella és l’única població del
Maresme, i una de les poques de
la resta de Catalunya, en què es
manté la tradició del cant de l’àngel, un acte litúrgic que escenifica l’anunci al poble de la Resurrecció de Crist. Com a activitat
paral·lela hi ha hagut l’exposició
dels passos a la capella de Sant
Quirze i de Santa Julita. On s’hi
ha pogut veure algunes de les talles com ara el petó de Judes, la
flagel·lació de Crist, la Mare de
Déu dels Dolors o Jesús camí del
calvari.
Malgrat de Mar
La Confraria Nostra Pare Jesús del Perdó va dur a terme, per
novè any consecutiu, la processó
de Dijous Sant, amb la participació de l’agrupació musical Jesús
Captiu de Mataró. Entre altres,
s’hi van poder veure els passos
habituals de la confraria, i altres
sants molt simbòlics de la població maresmenca. S’hi va poder veure Sant Roc, el patró del
municipi, Sant Nicolau, el segon
patró, Santa Rita, la patrona de

la confraria, i Sant Antoni Abat,
patró dels pagesos. El dissabte el
mossèn Salvador Gras va ser l’encarregat de trencar la mona de
Pasqua, una activitat organitzada
per la Pastisseria Vives.
Pineda de Mar
La Processó de Divendres Sant
de Poblenou està organitzada per
l’Associació Cultural Mare de
Déu dels Dolors i el Crist Jacent
amb la col·laboració del consistori municipal. Aquesta processó
enguany ha celebrat el trentè aniversari, amb nombrosa participació i gran quantitat de públic.
Tordera
Les principals activitats de la
Setmana Santa van començar
Diumenge de Rams, coincidint
amb l’últim dia de la Fira del
Ram. Dijous Sant, hi va haver la
celebració del Sant Sopar i després, la vetlla de pregària. Divendres Sant es va dur a terme un
Via Crucis a l’interior mateix de
l’església i a la tarda la Passió del
Senyor. La processó del silenci va
començar a la plaça de l’Església
i va fer el tradicional recorregut
pels carrers del poble.

Aquest espai
està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90

El cant de l’àngel a Calella. Foto Tino Valduvieco

Palafolls
En aquest municipi no hi va
haver processó, però si polèmica. L’Ajuntament de Palafolls va
prohibir la processó que l’Associació de veïns de Sant Lluís havia
programat al barri. La presència
de la “Hermandad de los Antiguos Legionarios de Barcelona” no

agradava al consistori, de manera que, després que l’associació
decidís tirar-la endavant tot i la
desautorització de l’equip de govern, l’alcalde Valentí Agustí va
signar un decret que la prohibia. Segons expliquen, la decisió
volia evitar ferir sensibilitats, ja
que, per exemple el mossèn no

estava d’acord amb la iniciativa,
i asseguren haver rebut queixes
de veïns per la presència dels exmilitars en la processó de l’any
passat. També justifiquen la decisió dient que no hi ha tradició
de barrejar exèrcit i religió a Catalunya. Els organitzadors vàren
carregar contra Agustí. yy

Festa Major Petita
palafolls
L’arribada de la Setmana Santa
porta a la localitat maresmenca la
festa major petita, que organitzen
conjuntament les entitats locals i
l’Ajuntament. En aquesta ocasió
va començar dissabte amb una sèrie de tallers per a la mainada, a
càrrec de la colla gegantera de Palafolls. A la tarda la Cobla va fer
una audició de sardanes a la plaça
Joaquim Ruyra, d’on va sortir, un
cop acabada l’actuació musical, la
cercavila de bèsties de la colla de
diables Diablesfolls, amb la companyia de les colles de Rubí i Cabrils, que també van participar-hi
amb les seves bèsties de foc. A
més a més, aquest any es van recuperar els versots, unes composicions satíriques que parlen de la
vida del poble, posant l’èmfasi a la
vida política.
A la nit, els responsables de l’associació Bang! Cultura, van portar al Casal d’Avis del centre una
nova edició del cicle de concerts
de petit format ‘Singulars’, amb el
cantautor Ian Sala i el grup vallesà
Illa Carolina.
El diumenge les activitats van
començar amb una cercavila de

Un dels castells que es van veure diumenge. Foto Yoyo

gegants, que va sortir novament
de la gespa de la plaça Joaquim
Ruyra i va recórrer els carrers del
centre fins a la plaça Major, on els
Castellers de l’Alt Maresme, els
Maduixots, van fer-hi una exhibició de castells.

La festa major petita de Palafolls va despedir-se amb una activitat pensada per als més joves, la
disco jove amb música per a totes
les edats que es va dur a terme a la
plaça de Poppi. yy
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L’Alt Maresme es prepara per a la diada de
Sant Jordi, patró de Catalunya
Malgrat de Mar
A Malgrat, el dia 21 es farà un
taller previ, a la Biblioteca La Cooperativa, a les 17 h de la tarda.
I per la diada, durant tot el dia
parades de llibres i roses, amb
activitats durant tot el dia. Entre
elles, a les 10 h es podran sentir
contes i llegendes de Sant Jordi,
i a la tarda hi haurà un taller de
pintura a càrrec de SCR La Barretina Vermella. Mitja hora més
tard, el col·lectiu Tastaolletes ha
preparat una gimcana que porta per nom “Benvinguda a Sant
Jordi”. Per acabar d’arrodonir la
celebració, l’endemà divendres
hi haurà Hora del conte a la Biblioteca La Cooperativa amb “La
princesa i el drac” de Teatre Aula.

ALT MARESME
Calella
A Calella les activitats comencen el dissabte 18, amb la VIII
fira de llibres de segona mà, que
organitzen els Amics de la Biblioteca en benefici de Cáritas.
Començarà a les 10 del matí i
hi haurà diverses activitats, com
un ball de bastons i una lectura
pública de Sant Jordi, o l’actuació
dels alumnes de l’escola de dansa
La Fàbrica. Per la diada de Sant
Jordi, la plaça de l’Església acollirà la Fira del llibre i de la rosa,
amb venda de roses solidàries a
càrrec d’Oncolliga Calella. A les
20 h hi haurà un acte d’homenatge pòstum a Jordi Amat i Teixidó, al Nou Espai Mercat, al Mercat Municipal.
Pineda de Mar
La celebració a Pineda començarà a les places Mèlies i del
Pilar, on entitats i agrupacions
locals posaran parades de roses
i llibres. Les biblioteques municipals, per la seva banda, preparen una exposició de documents
amb totes les novetats que han
rebut amb motiu de la diada de
Sant Jordi, amb un recull especial
sobre balls i danses del Maresme.
La Sala de Plens municipal rebrà
a les 17.30 h la lectura de poemes
del món que organitzen conjuntament l’escola d’adults, Càritas
i l’Oficina del Català de Pineda.
Més tard, a les 19 h, hi haurà la
lectura i lliurament de premis
literaris escolars del certamen

Sant Jordi a Calella, l’any passat. Foto Tino Valduvieco

“Pineda sense fums”. L’endemà,
dia 24, els més petits podran gaudir de contes de dracs i cavallers
a la Biblioteca Serra i Moret, a
les 18 h, amb el contacontes Jeep
Gasulla.
Tordera
A Tordera comencen celebrant
la vigília de Sant Jordi, que coincideix amb el 10è Aniversari de la
Biblioteca municipal, on hi haurà Hora del conte per a infants i
adults, a partir de les 18 h i concert a les 22 h. De cara al dia 23,
la Diada de Sant Jordi, l’Associació cultural La Peixera organitza
la III Fira de Sant Jordi, amb ven-

da de llibres, roses i artesania a la
plaça de l’Ajuntament. Durant el
dia hi haurà multitud d’actes, al
matí a càrrec de les escoles municipals (La Roureda, Brianxa,
Serra de Miralles i Vedruna), i
a la tarda hi haurà contacontes,
a les 17.15 h, poemes musicats
amb el grup Tardes de Dimarts,
una lectura oberta que organitza
el Cercle d’Història, animació teatral amb el Fòrum pel Teatre i la
Cultura, i activitats tradicionals
amb la colla de gegants, la colla
sardanista Antaviana i la colla de
Diables.

Palafolls
A Palafolls celebraran la diada
al centre del municipi, amb la
Fira de Sant Jordi, amb venda de
roses també a l’Institut de la Font
del Ferro. Els alumnes de l’escola
Mas Prats vendran articles fets
de forma artesanal, a partir de
les 15.15 h de la tarda. També hi
haurà el concert de Sant Jordi i la
celebració del XII aniversari de
l’orquestra de la Bona Sort –amb
la presentació del còmic que narra la seva història com a projecte
social i de formació-. El concert
de Tarda, a càrrec de la coral Palatiolo, serà al Casal de la Dona a
les 19 h de la tarda.

Santa Susanna
A Santa Susanna hi ha prevista, mentre durin les classes, venda de roses a la plaça Catalunya
i a la porta del centre, a càrrec
de l’escola Montagut. Paralel·lament, de 10 h a 20 h, parada i
venda de llibres a càrrec de Papereria Nogueras, a la plaça Catalunya. A la tarda, a les 16.45 h,
contes a la plaça Catalunya: “Una
llegenda de Sant Jordi diferent”
a càrrec de l’AEiG Montagut i la
Biblioteca Municipal. A les 18
h, a la mateixa plaça, Pep Puigdemon presenta l’espectacle, Ball
i cançons. I a les 19.30 h es farà
l’entrega de la guia de recursos
de les Biblioteques del Maresme,
amb la participació de l’Esbart
Dansaire de Santa Susanna i la
col·laboració de la Biblioteca. yy
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Esport adaptat a Malgrat

Els jugadors del CT Malgrat. Foto Tennis Malgrat

El CT Malgrat torna a estar en l’elit del tennis català, entre els 8
millors equips catalans. L’objectiu d’aquesta temporada també ha
quedat centrat a aconseguir una bona posició a la Lliga Catalana Comarcal. yy

El TCT puja a 1a en duatló
de Muntanya

Participants de la duatló. Foto Team Calella

El Team Calella va enviar a Vallfogona tres dels seus especialistes
en muntanya: Joan Gras, Joan Carles Castellà i Carles Solà. Com
a Club, i gràcies a la suma dels tres bons resultats, es va aconseguir la 6a posició, fet que va permetre sumar 100 punts a la Lliga
i poder situar-se fins als llocs d’ascens a primera. yy

Èxit a la VII Marxa BTT de
Malgrat

La sortida de la cursa. Foto Yoyo

El podi va estar encapçalat pel lloretenc Cristian Collados. Al segon lloc, Albert Oller i al tercer el pinedenc Oriol Casas. El quart
i cinquè lloc van ser pel torderenc Albert Cot i Agus Moreno, de
Malgrat, respectivament. La pedalada va ser molt ben valorada
pels participants per un recorregut divertit. yy

Components del Club Esportiu El Vilar. Foto Yoyo

malgrat de mar
El diumenge 12 d’abril la població maresmenca va acollir dues
competicions organitzades per la
Federació Catalana d’Esports per
a Disminuïts Psíquics. El Campionat de Catalunya d’Handbol
va reunir fins a 60 esportistes en
diferents equips –entre ells hi
van participar els membres de la

Selecció Catalana que competirà aquest estiu a Los Ángeles, als
Specal Olympics World Games-.
La d’Handbol compta amb l’opció
de “proves adaptades”, especialment pensada per a aquells esportistes que per diferents motius
(baix nivell o manca de companys
per fer un equip sencer) no poden competir en la categoria per
equips.

L’altra competició va ser la
Copa Generalitat de Petanca, que
aquest any ha arribat a la tercera
edició. La de petanca és una de les
disciplines amb més participants,
de fet hi van participar uns 180 jugadors, en les diferents categories
de la competició: inicial, intermig,
avançat i unificats (aquesta última
amb equips formats per jugadors
amb i sense discapacitat). yy
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Richi Porte guanya la
Volta ciclista a Catalunya

Primers moments de la Volta a Calella. Foto Yoyo

calella
La competició no va quedar sentenciada fins a la jornada final, a
Barcelona, en l’etapa que va fer
vuit passos per l’alt de Montjuïc.
Porte (Sky) va acabar amb només
quatre segons d’avantatge respecte Alejandro Valverde (Movistar),
que va tancar la 95a edició de la
Volta amb un tercer triomf d’etapa, i amb cinc segons sobre l’italià
Domenico Pozzovivo (Ag2r La
Mondiale).
La Volta va donar el tret de sortida a Calella, quan l’alcaldessa de
la ciutat, Montserrat Candini i el
director de la Volta, Ruben Peris,
van tallar la cinta inaugural de la
cursa, amb sortida, pas i arribada de la primera etapa a Calella
i amb la participació dels millors
ciclistes del món.
En total, 24 equips de ciclistes
han participat en aquesta 95a edició de la Volta que per quart any

consecutiu va tenir la seva etapa
inaugural a Calella amb 185’2
quilòmetres. Nou grans plataformes televisives van portar les
imatges de Calella a 163 països
amb transmissions en 27 idiomes.
La presència d’aquests mitjans de
comunicació que estaven fent la
cobertura d’aquest esdeveniment
esportiu suposa, segons l’alcaldessa, “una oportunitat i un aparador al món” per la ciutat, ja que
s’aconsegueix ensenyar les característiques de la ciutat.
Esdeveniments d’aquesta índole i magnitud ajuden a consolidar el turisme esportiu pel qual
l’Ajuntament de Calella ha estat
aprofundint en els darrers anys.
També representa una bona imatge de les bones pràctiques turístiques. Com explicava Montserrat Candini, els que assisteixen a
aquestes cotes esportives “sempre
són gent saludable, amb graus de
convivència bons, amb voluntat

d’integració total i d’una manera
molt directa disfruten del territori”. Totes aquestes percepcions
acaben construint un bon relat de
convivència entre els que viuen
a Calella i entre els que visiten la
ciutat.
Candini ha afegit que també entren en joc “els valors afegits que
representen l’esport: perseverança, lluita i competitivitat sana”.
Punt de sortida fins al 2017
Calella va acollir l’any 2012 per
primera vegada l’etapa inaugural
de la “Volta” ciclista a Catalunya.
Després de la bona experiència
i els resultats obtinguts seguirà
acollint fins al 2017 la sortida i
arribada de la primera etapa de
la “Volta”. El director de la Volta
a Catalunya, Ruben Peris, parlava de Calella com una ciutat que
ofereix tranquil·litat als organitzadors, pel bon tracte i les facilitats
que s’hi ofereixen. yy

No ha estat possible
tordera
Aquesta temporada no s’ha repetit el gran èxit del CP Tordera i ha
perdut la categoria. Ara fa un any,
de retorn a l’OK Lliga, va poder
mantenir la màxima categoria estatal davant equips teòricament més
potents com el Blanes i el Lloret.
Enguany, un equip molt jove i
format bàsicament per gent de la
casa, no ha trobat el seu lloc a la categoria i els pressupostos i la qualitat dels jugadors de la resta de plantilles els han superat.
Després de 27 partits (11 d’abril),
l’equip suma dues victòries, dos em-

pats i 23 derrotes. Ha fet 68 gols i
n’ha rebut 149. És el cuer amb només 8 punts.
Aquest mes de maig hi haurà
eleccions a la presidència. El que és

Partit contra el Moritz Vendrell. Foto Yoyo

segur, és que el conjunt torderenc
seguirà treballant la base i donarà
la cara en tots els partits que l’any
vinent jugui a la 1a divisió. yy
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SALUT INFANTIL

Els accidents són la causa principal
de mort en els nens
DR. JoSep MARèS BeRMúDez
pediatra
www.ipmaresriera.cat
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2012
es van hospitalitzar a Espanya
27.408 nens menors de 15 anys
per lesions accidentals: caigudes, cremades, accidents amb
bicicleta, en vehicles de motor,
ofegament, sufocació, aspiracions de petits objectes, intoxicacions... i van morir per accident
un total de 212 nens i 91 nenes
de 0 a 18 anys d’edat. La majoria
d’accidents es produeixen en l’entorn domèstic. Les caigudes són
la causa de quasi el 80% dels accidents en menors d’1 any i al
voltant del 50% en nens d’1 a 14
anys. Les aspiracions de petits objectes són la causa del 5-10% dels
accidents en menors de 4 anys i
les cremades fins al 5% del total
de les lesions accidentals en nens
d’1 a 14 anys. Les caigudes són la
forma més freqüent d’accident a
totes les edats, rarament causen
la mort però si que generen patiment i sovint seqüeles, de vegades greus. Els accidents de trànsit
són la principal causa de mortalitat per accident en menors de 18
anys, seguits del ofegament al mar
o en les piscines Els accidents en
vehicles de motor representen el
40-50% de tots els accidents mor-

tals en la infància. I es que els accidents són la causa principal de
mort en els nens, adolescents i
adults joves. Els accidents ocasionen més morts en els nens d’1
a 14 anys que totes les malalties
comunes juntes, com el càncer,
les malformacions congènites, la
meningitis, la pneumònia o altres infeccions greus. Encara que
la paraula “accident” pugui suggerir que es tracta d’una fet “fortuït” e “imprevist”, la realitat és
que en la gran majoria dels casos
els accidents són evitables amb
actituds adequades de prevenció.
En la gran majoria dels casos tots
aquests accidents que s’han produït podien haver-se evitat amb
mesures adequades de prevenció i conducta: l’excés de velocitat, la manca de subjecció en el
transport, l’incompliment de les
normes de seguretat viària, no
portar casc protector en bicicletes i motocicletes, mancances en
la supervisió durant els banys, no
saber nedar, presencia d’objectes
petits aspirables en l’entorn dels
lactants i nens petits... són fets
modificables però que varen resultar fatídics per masses nens.
Els nens i els adolescents tenen
un dret inherent a la seguretat,
tal com tots els membres de la
Unió Europea s’han compromès
a defensar. La Convenció sobre
els Drets del Nen de les Nacions

Unides recalca la responsabilitat de la societat en la protecció
dels infants. Les autoritats i les
administracions públiques tenen
el deure d’establir les normatives sobre la seguretat i prevenció
d’accidents, garantir que totes les
instal·lacions i serveis d’ús públic
compleixin amb els requeriments
exigibles, i establir els sistemes
de control i avaluació. La indústria i els fabricants tenen l’obligació d’adequar els seus productes a
les normes establertes que en garanteixin la seguretat. El personal
dels serveis públics i els agents de

seguretat són responsables d’exigir a la població l’adequat compliment de les normes de seguretat en les seves actuacions i
demandar als infractors. El personal docent ha de comprometre’s a fer pedagogia a les aules
sobre el risc i la prevenció d’accidents infantils i avaluar-los adequadament en totes les activitats
curriculars i extracurriculars. El
personal sanitari ha d’implicar-se
activament en la informació,
educació i recomanacions dirigides a les famílies i als nens per a
la prevenció de la principal causa

de mortalitat i seqüeles greus en
la infància: els accidents. Finalment els pares són responsables
d’oferir als seus fills un entorn segur des del naixement, la infància i l’adolescència, educar-los en
normes de seguretat i prevenció
d’accidents, i ensenyar-los, amb
el seu exemple, el compliment
de les mesures d’autoprotecció,
a evitar conductes de risc i a respectar a les autoritats que ens les
exigeixen. La seguretat infantil és
un dret dels nens i és una tasca de
tots. Tots som responsables dels
accidents infantils. yy

EL FOGÓ DE LA MARINA

Sípia amb pèsols
Ingredients
• 1,5 kg de sípia
• 2 kg de pèsols tendres amb beina
• 2 cebes grans
• 2 tomàquets vermells madurs
• 3 grans d’all
• Pebre negre molt
• Vi blanc
• Oli d’oliva verge
• Sal

Aprofitant que se celebren al Maresme les jornades gastronòmiques del pèsol, m’han trucat de la Marina per suggerirme que podria fer un plat amb pèsols i amb ingredients dels més frescos he fet una sípia amb pèsols. Un plat senzill
estÈtica i cirurgia estÈtica
amb un sabor memorable.
PREPARACIÓ
ir
i vols tlaensípia
En primer lloc,Snetegem
.
ut .. i la tallem a trossos. Piquem l’all, la ceba a trossos petits i deixem el tomàs snialllavors.
mépell
quet ratllat sense
En una cassola posem 2 o 3 cullerades d’oli i hi afegim la sípia. La deixem coure uns 10 minuts. Amb el suquet que va deixant, quedarà molt tendra i no haurem de passar-nos amb el temps de cocció.
Mentre, en una altra cassola, posem 3 cullerades d’oli, els alls i la ceba. Ho deixem sofregir a foc baix uns
minuts i a continuació hi afegim el tomàquet ratllat.
Deixem que es vagi fent lentament fins que agafi una textura de melmelada. Afegim la sípia a la cassola i,
seguidament, un gotet de vi blanc. Ho remenem i ho deixem al foc fins que s’evapori l’alcohol. A continuació afegim els pèsols amb una mica d’aigua (no massa). Els pèsols es couran en uns minuts. Afegim pebre
i rectifiquem la sal. Servim molt calent.
He d’agrair a la Rosa el seu bon fer a l’hora de netejar la sípia.
Bon Profit.

taller de cuina sana, ecològica, macrobiòtica...
Començament immediat, places limitades! Avantatges amb la targeta client!

Av. Europa amb c. Ardales, 36 (davant Mercadona) · BLANES · T/F 972 35 91 71 · info@farmasalut.cat

Manoli Bustamante Bustamante

LA MARINA MARESME 25

abril DE 2015

entreteniments
MOTS ENCREUATS
13x13
Proposta de Jep Ferret
www.crucigramaexpres.cat
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L’AGENDA
alt maresme. abril
Fins al 26 d’abril
Calella
Festimatge’15
Projeccions, tallers i exposicions
Dia 16
Pineda de Mar
Taller de manualitats
C/ Barcelona, 33-35, entl. 15 h
Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
10.30 h
Tardes de Tertúlia
Ajuntament Vell 18 h
Festimatge: Projecció de curts
Cafeteria La Tetera 21 h
Dia 17
Malgrat de Mar
El conte dels divendres
Biblioteca La Cooperativa 18 h
Concert: Mayte Martín
Pavelló Germans Margall 22 h
Calella
Tertúlies en català
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11 h
Xerrada: El reportatge esportiu a la
TV professional
Ajuntament Vell 20 h
Pineda de Mar
Festa de la gent gran
Pl. Espanya 10 h
Taller infantil: roses i complements
Biblioteca Poblenou 18 h
Palafolls
Xerrada: La maternitat d’Elna
Institut Font del Ferro 11.30 h
Taller: Papiroflèxia
Can Batlle 17 h
Audicions musicals
Can Batlle 19 h
Dia 18
Malgrat de Mar
Exhibició de pintors
Cruïlla Ramon Turró amb Bon
Pastor 9 h
Exhibició teatre i acrobàcia
Plaça de l’església 10.30 h
Exhibició dansa
Plaça J. Anselm Clavé 11 h
Taller de percussió
Jardí de la vídua de Can Sala 11.30 h
Exhibició de sevillanes
Plaça J. Anselm Clavé 12 h
Ballem Sardanes
Plaça J. Anselm Clavé 17 h
Plantada i Cercavila de bestiari
Plaça J. Anselm Clavé 20 h
Teatre amateur
La rambla de les floristes
Centre Cultural 22 h
Calella
VIII Fira de llibres de segona mà
Plaça de l’ajuntament 10 h
Taller de col·lodió humit
Davant el Mercat Municipal 10.30 h
Campionat de Catalunya de Pesca
Platges Gran i Garbí 20.30 h
Lliurament Premi Ciutat de Calella
Fàbrica Llobet-Guri 22 h

Pineda de Mar
Mercat Solidari
Pl. Nova 9 h
Presentació: Recopilació d’usos de
les plantes
Biblioteca Serra i Moret 11 h
Presentació del grup Flora
Catalana
Biblioteca Serra i Moret 12 h
Teatre: L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 22 h
Palafolls
Taller: Sant Jordi, el drac i la rosa
Biblioteca Enric Miralles 10.30 h
Dia 19
Malgrat de Mar
Tallers creatius
Peixateries velles 11 h
Concert-Vermut
SCR La Barretina Vermella 12 h
Teatre amateur: La rambla de les
floristes
Centre Cultural 18 h
Calella
Festimatge: Estrena de “Roger de
Can Bou”
Espai Teatre a La Fàbrica 11.30 h
Festimatge: Taller shooting llum
negra
Espai Teatre a La Fàbrica 17 h
Tordera
Teatre: Tirant lo Blanc
Teatre Clavé 19 h
Pineda de Mar
Mitja Marató Costa BarcelonaMaresme
Pg. Marítim Poblenou – Meta:
Calella 9.30 h
Missa del Rocío
Les Creus 10 h
Ballada de Country
Pl. Espanya 11 h
Concert: Trio Ítaca
Hall Escola Sant Jordi 12 h
Carxofada popular
Pl. Mèlies 13 h
Paellada popular
Pl. del Carme 14 h
Teatre: L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 18 h
Dia 20
Calella
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
Pineda de Mar
Club de lectura: La colla dels
vermells
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Lectura assistida amb un gos
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Taller per adults: La màgia de les
espelmes
Biblioteca de Poblenou 19 h

FreeGreatPicture.com

Dia 21
Malgrat de Mar
Taller de Sant Jordi
Biblioteca La Cooperativa 17 h
Calella
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
Dia 22
Malgrat de Mar
Canta i belluga’t amb la Coral
Peixateries Velles 17.30 h
Calella
Aula d’Extensió Universitària: La
propietat intel·lectual
Casal l’Amistat 18.30 h
Festimatge: Projecció de curts
Espai Caixa 19 h i 21 h
Tordera
Vigília de Sant Jordi i Aniversari de
la Biblioteca
Biblioteca 18 h
Pineda de Mar
Xerrada: Peculiaritats i duració de
la lactància
Llar d’infants Marinada 16.30 h
Palafolls
Audcions musicals
Can Batlle 19 h
Dia 23
Tordera
III Fira de Sant Jordi
Plaça de l’església 9 h
Malgrat de Mar
Parades de llibres i roses
Plaça de l’Església Tot el dia
Calella
Fira del llibre i de la rosa
Plaça de l’Església 10 h
Homenatge a Jordi Amat i Teixidó
Mercat Municipal 20 h
Santa Susanna
Venda de roses
Plaça Catalunya i escola Montagut
9h
Una llegenda de Sant Jordi diferent
Plaça Catalunya 16.45 h i 18 h
Pineda de Mar
Celebració de Sant Jordi
Pl. Mèlies i del Pilar
Exposició de documents
Biblioteques municipals
Lectures de poemes del món
Sala de Plens 17.30 h
Lliurament de premis ‘Pineda
sense fums’
Sala de plens 19 h
Palafolls
Fira de Sant Jordi
Al centre del municipi
Concert de Sant Jordi
Casal de la Dona 19 h
Dia 24
Malgrat de Mar
Hora del conte: La princesa i el
drac
Biblioteca La Cooperativa 18 h
Cinema: El secuestro de Michel
Houellebecq
Centre Cultural 22 h

Calella
Tertúlies en català
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11 h
Cineclub: Dos días, una noche
Espai Caixa 21 h
Pineda de Mar
Hora del conte: Conte de dracs i
cavallers
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Taller d’autoestima per adults
Biblioteca de Poblenou 19 h
CineForum
C/ Maragall, 19 19.30 h
Club de lectura fàcil en català
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Palafolls
Sortida a la Maternitat d’Elna
Institut Font del Ferro 17 h
Dia 25
Santa Susanna
Concert-Representació de Sant
Jordi
Local Social 18 h
Calella
Taller infantil: Fem un regal pel dia
de la mare
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
11.30 h
Lliurament de premis XXI Trofeus
Torretes i 9,5 Awards
Hotel Bernat II 21 h
Revetlla solidària
Fàbrica Llobet-Guri 21 h
Tordera
Demostració de dibuix amb Rafel
Teixidó
Biblioteca de Tordera 11 h
Pineda de Mar
Firasud: Alcalà La Real
Av. Hispanitat, Av. Mediterrània i
Cal Vedat 10 h
Taller de recursos sobre flora
Biblioteca Serra i Moret 11 h
Teatre: L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 22 h
Concert: Hotel Cochambre
Cal Vedat 22.30 h
Palafolls
Dia mundial de la dansa
Fòrum Palatiolo 12 h
Hora del conte: Un conte
sorprenent
Biblioteca Enric Miralles 12 h
Acte solidari: Ayuda a Fran
Plaça de Poppi 10 h
Concurs: Lletra a lletra
Edifici MiD 16 h
Sortida a la Feria de abril
Trobada al Palauet 15 h
Dia 26
Santa Susanna
Audició de Sardanes
Pavelló Municipal 18.30 h
Calella
21a Trobada del Truc
Plaça d’Espanya 09.15 h
Gala de cloenda Festimatge’15
Fàbrica Llobet-Guri 11.30 h
Teatre: La Lloba
Teatre Orfeó Calellenc 19 h

Pineda de Mar
Firasud: Alcalà La Real
Av. Hispanitat, Av. Mediterrània i
Cal Vedat
XXI Marxa BTT (35 i 20 km)
Can Xaubet 9 h
Festa Escola Sant Jordi
Escola Sant Jordi Matí
En Sintonia: Les Jams de l’EMM
Can Comas 12 h
Teatre: L’home amb qui somien les
dones quan somien amb homes
Centre Cultural 18 h
Dia 27
Pineda de Mar
Una tarda descobrint el jardí
tafaner
Biblioteca Serra i Moret 17.30 h
Xerrada: Educació respectuosa i
límits
Biblioteca de Poblenou 19 h
Palafolls
Club de lectura
Biblioteca Enric Miralles 20 h
Dia 29
Malgrat de Mar
Club de lectura: La casa de los
espíritus
Biblioteca La Cooperativa 19 h
Calella
Aula d’Extensió Universitària: La
pintura del Quattrocento
Casal l’Amistat 18.30 h
Festival de Cant Coral Europeu
Fins al 3 de maig
Pineda de Mar
Tertúlia: grup de lectura de
Benestar Social
Biblioteca Serra i Moret 17 h
Explica’m un conte
Biblioteca Serra i Moret 18 h
Club de lectura
Biblioteca Serra i Moret 20.30 h
Palafolls
Audicions musicals
Can Batlle 19 h
Dia 30
Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
10.30 h
Taller de memòria per a gent gran
Ajuntament Vell 18 h
Pineda de Mar
Xerrada: Plantes medicinals del
Maresme
Biblioteca Serra i Moret 20 h
Dia 31
Calella
Estada d’Atletisme dels grups
Stadium
La Muntanyeta 10 h
Dia 2 de maig
Palafolls
Fira 8 h saludables
Plaça de Poppi 10 h
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comarcal LLORET. abril

comarcal blanes. abril
Fins al 15 d’abril

EXPOSICIÓ: DALÍ, BREAKING
NEWS
Casa Saladrigas

Dia 15

NASCUTS PER LLEGIR
El petit arbre de la vida amb
Aboon
Biblioteca Comarcal. 10:30 h

Dia 16

del 13 al 16
TORNEIG INTERNACIONAL
DE VETERANS PETANCA
VILA DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint
Verdaguer

DIA DE LA BIBLIOTECA
18-20 h Diferents activitats

del 14 al 28
Exposició “idees
en moviment ”
Alumnes de 1er - 2on
batxillerat artístic
del institut Coll i Rodés
Casa de la cultura-Biblioteca

dia 23
DIADA DE SANT JORDI
10-20 h 34 Fira del llibre i de
la rosa
17.30 h Dictat popular
19 h Sardanes
Plaça de la Vila - Pg. Verdaguer
dia 24
RACÓ DELS CONTES:
“CINDERELLA” EN ANGLÈS
18 h Biblioteca Municipal

dia 17
CONCERT PACO DAMAS
“QUE A TODAS LAS BALAS
SE LES HAGA DE NOCHE”
21 h Teatre de Lloret

dia 25
EL RACÓ DELS CONTES:
“BORRISOL I EL MÓN
DELS COLORS”
11.30 h Biblioteca Municipal

CONFERÈNCIA:
“POESIA, CIÈNCIA I FE”
A càrrec del científic i poeta
David Jou Mirabent
20 h Club Marina Casinet

dia 26
TEATRE FAMILIAR:
ROBIN HOOD
17.30 h Teatre Lloret

dia 18
RACÓ DELS CONTES:
“LOS CUENTOS QUE
MÁS ME GUSTAN”
11.30 h Biblioteca
Pl. Pere Torrent, 1
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES
17-19 h Casa del Mar - Fenals
del 19 al 24
TORNEIG PETANCA
9-20 h Teatre de Lloret
dia 19
SARDINADA POPULAR
9.30 h Barri dels pescadors
FESTA DELS TRES TOMBS
10.45 h Plaça Vila - Plaça
Església
TEATRE: TEMPS ERA TEMPS
20.30 h Teatre Lloret
dia 22
REVETLLA DE SANT JORDI:

del 27 al 30
MÀSTER INTERNACIONAL
DE PETANCA VILA
DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint
Verdaguer
del 27 al 1 de maig
FESTIVAL EUROPEU
DE PETANCA VILA
DE LLORET
9-19 h Passeig Jacint
Verdaguer
dia 29
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MONÒLIT
18-20 h Plaça Pere Torrent
del 30 al 3 de maig
CONGRÉS INTERNACIONAL
DE BLOGGER TBEX
dies 8, 9 i 10 de maig
lloret formula
weekend
Activitats a diversos indrets de
la vila

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

CICLE DE CINEMA I DRETS
HUMANS
Grup Amnistia Internacional
Projecció de la pel·lícula
JAGTEN (La caça) de Thomas
Vinterberg
Auditori del Centre Catòlic.
20:30 h

Del 17 al 3 de maig

EXPOSICIÓ: COLORS I
PINZELLADES D’EN GALLENT
Sala García-Tornel

Dia 17

JORNADES ESPORTIVES
Centre de dia de Blanes Ciutat
Esportiva Blanes. 9:30-13:30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
BLANES, BARRI A BARRI
d’Aitor Roger
Restaurant Es Blanc. 17 h

Dia 22

Biblioteca Comarcal
TALLER INFANTIL: Pintem
Biblioteques amb en Joan
Turu. 17 h
L’HORA DEL CONTE: Contes
amb biblioteques dins amb
l’Assumpta Mercader. 19 h
BIBLIOJOCS. Sessió de jocs de
taula amb Ludus Mundi.
19 h

Dia 23

DIADA DE SANT JORDI
Parades de llibres i roses als
carrers del centre de la vila.
Fira del Llibre Usat a la
Biblioteca Comarcal.

Del 17 al 14 de maig

Barcelona/Roda de Ter. Crònica
d’una amistat.
Espectacle Literari
Teatre de Blanes. 21 h

Taller Infantil de dibuixos de
Sant Jordi
ABBC
C/ Verge Maria/Mercaders. 11
h/13 h

Dia 18

ESPAI DE DEBAT
Cicle de Xerrades Estratègies
de contenció davant un
episodi de crisi
A càrrec d’Imma Bellatriu
Escola Ventijol. 20 h

Dia 19

Del 24 al 16 de maig

EXPOSICIÓ DE PINTURA.
RAFAEL CATALÀ
Galeria L’Arcada

Blanes x runners 2015
XXIV RUTA DE LES ERMITES
DE BLANES
Centre Excursionista de Blanes
Sortida: Cala Sant Francesc 8 h

EXPOSICIÓ: JOVES TALENTS
V.3
Casa Saladrigas

Dia 24

CONFERÈNCIA: Qui és la
celiaquia?

Associació Celíacs de
Catalunya
Biblioteca Comarcal. 19 h

Dies 25 i 26

SEMIFINAL CAMPIONAT
D’ESPANYA INDIVIDUAL DE
TWIRLING
Club Twirling Blanes
Ciutat Esportiva Blanes

Dia 26

XERRADA
Jaume Ferrer de Blanes i Dant
Alhigieri per Pere Reixach
Primer Casino. 21 h
IV TRIATLÓ VILA DE BLANES
Blanes x runners 2015
Sortida: Platja de Sa Palomera.
9h
RIALLES: ELS CONTES DE
RIALLES
Companyia Associació Rialles
Blanes
Teatre de Blanes. 17:30 h

Del 27 al 7 de maig

TORNEIG DE PETANCA HOTEL
BEVERLY PARK
Camp de sorra Els Pins

Del 28 al 15 de maig

EXPOSICIÓ Et prenc la
paraula. 1714: El català ahir,
avui i demà
Organitza el Consorci per a la
Normalització Lingüística
Biblioteca Comarcal
MORRALLA, ESPAI CREATIU
Casal dels joves de Blanes
Tallers, cursos, sala de
concerts, gimnàs, etc.
(Avinguda de l’Estació, NAU 4)

Dia 8 de maig

MÚSICA A L’ESPERANÇA
Daniel Lumbreras (veu i
guitarra)
Capella de l’Esperança 22 h
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Farmàcies de guàrdia
calella / pineda
Adreces i telèfons
Farmàcia PLANAS
C/ Església, 360
Tel: 937662093
Farmàcia NOGUERA
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 937694754
Farmàcia MELA
Balmes, 151
Tel: 937661498
Farmàcia CASTELLS
C/ Bruguera, 226
Tel: 937691170
Farmàcia NOÉ
C/ Església, 116
Tel: 937690791
Farmàcia COLON
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 937662046

Adreces i telèfons

Abril
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

tordera (servei diürn)

mela / vivas
noé
vivas
francitorra
francitorra
mir
cols / segarra
cols / segarra
llobet
castells
noguera
noguera
mela
vivas / noé
vivas / noé
planas
costa
vivas
vivas
francitorra
badia / francitorra
badia / francitorra
alba
noguera
mela
mela
vivas
noé
planas
castells

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel: 937624655
Farmàcia BADIA
C/ Barcelona, 26
Tel: 937629329
Farmàcia VIVAS
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 937623897
Farmàcia COSTA
Carrer de Mar, 14A
Tel: 937623187
Farmàcia ALBA
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel: 937622538
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel: 937692777
Farmàcia V. SEGARRA
C/ Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 937626979
Farmàcia M. COLLS
C/ Santiago Rusinyol, 58
Tel: 937626905
Farmàcia GARBÍ
C/ La Noguera Local 12, 1
Tel: 937672205
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel: 937691894

Adreces i telèfons

Abril
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

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

Farmàcia VENDRELL
C/ Ral, 84 bis.
Tel: 937640655
Farmàcia DE TIBURCIO
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 937642141
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 937640992
Farmàcia MATEOS
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 937640455
Farmàcia LUCEA
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 937650875
MALGRAT DE MAR
(servei diürn)
Farmàcia Von Carstenn
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 937612823
Guàrdia durant tot el mes

economia local

40 anys de negoci familiar Tractament integral
maresme - selva
El Grup Clínic Selva Maresme i FecunMed amb seu a Granollers, treballaran de manera
coordinada amb l’objectiu de facilitar el diagnòstic i tractament integral de l’esterilitat i la
infertilitat.
El Grup Clínic Selva Maresme disposa de vuit centres mèdics a Calella, Pineda de Mar,
Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners. yy

Una de les botigues de Pells Barcelona. Foto Dani Mateu

calella
Pells Barcelona disposa de cinc botigues situades en ple centre comercial de Calella, concretament al carrer Església. Ofereixen les principals marques del mercat en sabateria,
jaquetes de pell i tot tipus de complements (bosses de mà, carteres...). Pells Barcelona té
productes per home, dona i també per als més petits. yy

Presentació del conveni de col·laboració
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)
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 – Av. dels Tarongers

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

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

11.15

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

N-80 (Nocturn) · Horaris vàlids fins al 31/05
Barcelona - Pineda de Mar (de diumenge a dijous)
Barcelona

Barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

00.15

01.15

03.10

04.10

Barcelona

00.15

01.00

02.00

03.05

04.05

Calella – Benzinera

23.51

01.06

02.06

04.01

05.01

Calella – Benzinera

23.32

00.17

01.07

01.52

02.52

03.57

04.57

Calella – Mercat

23.52

01.07

02.07

04.02

05.02

Calella – Mercat

23.33

00.18

01.08

01.53

02.53

03.58

04.58

Calella – Plaça de les Roses

23.53

01.08

02.08

04.03

05.03

Calella – Plaça de les Roses

23.34

00.19

01.09

01.54

02.54

03.59

04.59

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.55

01.10

02.10

04.05

05.05

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.36

00.21

01.11

01.56

02.56

04.01

05.01

Pineda – Sant Joan

23.57

01.12

02.12

04.07

05.07

Pineda – Sant Joan

23.38

00.23

01.13

01.58

02.58

04.03

05.03

Pineda de Mar - Barcelona (de diumenge a dijous)

Pineda de Mar - Barcelona (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar – Riera

00.02

02.02

03.02

04.12

05.08

Pineda de Mar – Riera

23.43

00.28

01.18

02.03

03.03

04.08

05.08

Pineda de Mar – Garbí

00.04

02.04

03.04

04.14

05.10

Pineda de Mar – Garbí

23.46

00.31

01.21

02.06

03.06

04.11

05.11

23.49

00.34

01.24

02.09

03.09

04.14

05.14

Calella – Sant Jaume

00.05

02.05

03.05

04.15

05.11

Calella – Sant Jaume

Calella – Oficina Turisme

00.06

02.06

03.06

04.16

05.12

Calella – Oficina Turisme

23.50

00.35

01.25

02.10

03.10

04.15

05.15

Sant Jaume – Avda. Vallderoure

00.07

02.07

03.07

04.17

05.13

Sant Jaume – Avda. Vallderoure

23.51

00.36

01.26

02.11

03.11

04.16

05.16

Barcelona

01.06

03.06

04.06

05.16

Barcelona

00.52

01.37

02.27

03.12

04.12

05.17
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

caps de setmana i festius

Pineda
de Mar

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

05.26

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.29

07.33

07.36

07.39

07.46

07.52

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

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

08.11

08.17

08.22

08.25

08.28

06.43
07.11

08.20

08.52

08.55

08.58

09.11

09.16

09.20

09.23

09.26

09.47

09.51

09.54

09.57

10.17

10.21

10.24

10.27

12.11
13.11
14.07

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.17

11.21

11.24

11.27

11.30

11.47

11.51

11.54

11.57

12.00

12.17

12.21

12.24

12.27

12.30

12.47

12.51

12.54

12.57

13.00

13.17

13.21

13.24

13.27

13.30

13.47

13.51

13.54

13.57

14.00

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

15.47

15.51

15.54

15.57

18.11
19.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.16

17.21

17.24

17.27

17.30

17.47

17.51

17.54

17.57

18.00

18.16

18.21

18.24

18.27

18.30

18.47

18.51

18.54

18.57

19.00

19.16

19.21

19.24

19.27

19.30

19.46

19.50

19.53

19.56

19.47
19.59
20.17
20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.44

20.48

20.51

20.54

20.57
21.12

21.10

21.15

21.20

21.23

21.26

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

07.59

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.48

09.00

09.04

09.07

09.10

09.15

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

06.57

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

07.27

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.21

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

08.27
09.27
10.27
11.31
12.31

21.30
21.49
22.09
22.27

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

caps de setmana i festius

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34
17.07

13.07
13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

17.11

06.18

06.45

15.29
15.49

16.11

06.15

06.41

10.30
10.49

11.11

06.11

06.38

10.00
10.19

10.11

Pineda
de Mar

06.08

09.29
09.49

Santa
Susanna

06.33

09.01
09.19

Blanes

06.03
06.27

08.31
08.50

08.48

Tordera

Malgrat
de Mar

FEINERS

Calella

Calella

06.05
06.12

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.25

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
CALELLA
Farmàcia Ángel M.
Mela Jambrina
C. Balmes
Caprabo
C. Sant Joan
Xaloc Calella
C. Església
Frankfurt La
Riera
Riera Capaspre
Caprabo
Turisme
Creu Groga
Sant Jaume

PINEDA
Benzinera Evolution	
N-II
Caprabo
Plaça Espanya
Xaloc Pineda	
Dr. Bartomeu
Farmàcia Elda
Llobet Alonso
Av. Mediterrani
Caprabo
Av. Mediterrani
Frankfurt La Riera
Av. De la Hispanitat

SANTA SUSANNA
Ajuntament
Plaça Catalunya
BUreAU ValléE
CC Espais Susanna N-II

MALGRAT
Farmàcia Carlos
Juan Peña
C. Joan Maragall
FaRmàcia Enrique
Torruella
C. Girona
Pastisseria
Gutierrez
C. del Carme
Caprabo
Avinguda del Carmen
Rest. Estany
C. de l’Estany
Xaloc Malgrat
C. del Mar

Maresme
SOLUCIó

Aquest espai
està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90

PALAFOLLS
Benzinera Galp
Cta. Accés Costa Brava
Casal dels Avis
Avda. Costa Brava
Bar El Cafè de
Palafolls
C. Francesc Macià
FaRmàcia Solé
Av. Pau Casals
Oulet Perfums
C. Major

TORDERA
Milar Tordera
Camí Ral
Bar Sakara
(cantó del Dia) Camí Ral
Lúdics
Camí Ral
Bar La Tapa Ibérica
Camí Ral
Nou Cafè del Centre
C. de L’Amistat

també
al teu
costat!

Entrevista A ROGER SIMEON (Dramaturg)

“La solitud és un dels problemes més grans de
la societat actual”
Catalana, però ningú aposta per
autors desconeguts.
Exacte. Hi ha una sensació que
els mitjans de comunicació han
volgut etiquetar la nova dramatúrgia catalana, que va començar fa
uns anys amb la fornada d’en Casanovas, en Clua, la Marta Butxaca, la Blanca Bardagil... Un grupet
d’amics que es coneixien i van anar
fent projectes interessants que van
quallar bastant. Però per molt que
hi hagi aquesta fornada, cal cuidar-la, sinó pot fer-se malbé.

jordi ciurana
El torderenc Roger Simeon estrena
el proper mes de juny l’obra “La cuina” al IATI Theater de Nova York.
També ha estrenat obres a Barcelona (“Tu i Jo”, “Els convidats”, “Il·lusions”) i a Londres (“You & Me”).
Periodista, llicenciat en filosofia, professor, dramaturg, crític
de teatre, blogger. Com t’ho fas
per fer tantes coses?
Sobretot el gran avantatge és no
tenir gairebé mai una feina estable.
És un inconvenient, però alhora em
permet invertir el temps en fer allò
que m’apassiona. Moltes de les coses que faig les vaig començar sense cap criteri. El blog va començar
com una cosa personal, però fa mig
any que publico tres articles per
setmana. Ningú m’hi obliga, però
tinc ganes de fer-ho. I veig que té
molta repercussió: abans arribava
a 300 persones, ara arribo a 2.500,
cosa que em demostra que la feina
està sent ben acollida.
I alhora et motiva...
Exacte. La resta de coses van
anar sortint així també. Si vaig a
veure una obra de teatre, a casa
penso què m’ha generat, si l’he
trobat interessant o no, si em fa enveja perquè està molt ben escrita...
Ets molt envejós?
Molt, no. Potser sóc més envejós
de les coses que, mal fetes, es fan.
Penso: per què hem invertit uns
diners en fer aquesta producció, si
després ho veus i dius “no n’hi ha
per tant”. Si està molt ben fet... és
una enveja d’admiració.
Com neix el Roger dramaturg?
D’una casualitat. Jo escrivia
contes des de l’institut i un d’ells
va guanyar un premi a Cassà. Un
d’ells es va anar allargant i no li
veia sortida, m’hi sobraven ele-

Roger Simeon, a la cuina de casa seva. Foto Xavi Palomera

ments. Vaig descobrir que el que
m’interessava eren els personatges.
Així va néixer Tu i Jo, la meva primera obra sencera, que va rebre
un premi que m’obligava a portar-la a escena.
Una bona recompensa, no?
Sí, però alhora és una gran responsabilitat. Havia tornat d’una
llarga temporada a Escòcia i no
tenia cap mena de contacte amb el
món teatral català. Al final la casualitat va fer que un amic que tenia
gairebé oblidat havia fet coses de
teatre, i vam decidir fer-ho plegats.
L’obra va estar girant dos anys per
Catalunya. Així vaig entrar al món
del teatre i vaig veure que m’hi
sentia més còmode que en altres
formats.
Els teus personatges evolucionen a partir d’una particularitat
o els vas concretant poc a poc?

És difícil respondre. Els meus
personatges estan desubicats, descontextualitzats, aïllats. No neixen
de res concret, però si que parteixen d’un prototip de persona.
Aviat estrenes a Nova York
l’obra La Cuina, que s’editarà a
Mèxic, has estat a Londres amb
You & Me... Costa fer-se un lloc
al teatre català?
Sembla que sí. Fa uns anys el
TNC va fer un projecte que apostava per autors catalans i se’ls donava l’oportunitat d’estrenar a la
Sala Petita. Era motiu d’orgull estrenar al TNC –la Meca del teatre
català– sent una persona desconeguda. Això es va acabar. Ara estan
sortint articles que comenten que
els autors catalans han estrenat
més a Madrid que a Barcelona.
Hi ha qui s’omple la boca parlant de la Nova Dramatúrgia

A l’obra La Cuina hi apareix
fins a 67 vegades la paraula “sol”.
Com de sols estem?
Molt sols. La solitud era un punt
de partida. De cop vaig pensar que
un dels problemes més grans de
la societat actual és la solitud. No
entesa únicament com aquell que
viu en un pis, i està sol i té problemes, sinó la solitud de l’individu
que aparentment està ben integrat.
La Cuina parla d’aquell que s’aixeca al matí, amb la parella al costat
i no es diuen ni hola: es fan companyia però no estan junts. Volia
aprofundir, jugar amb aquests
sentiments, veure com ens afecta
la nostra solitud.
I has optat per mostrar-ho amb
aquests tres personatges de La
Cuina. Els personatges són autònoms o formen part d’un mateix
discurs, com si fos un monòleg?
Podria haver estat un monòleg. Moltes de les sensacions que
transmeten són les mateixes, però
vaig optar per posar-hi tres personatges perquè em permetia crear
veus diferents. Malgrat que sembli que en alguns moments poden
trencar la solitud, sempre hi ha
quelcom que els ho impedeix. Per
això vaig posar a un dels personatges l’etiqueta de “foraster”, perquè
és una persona que ve de fora i difícilment encaixarà.

No acostumes a posar noms
propis als personatges. Per què?
És
totalment
intencionat,
m’agrada crear personatges que
siguin, per una banda neutrals
i per altra, universalitzables. Els
noms concreten massa. Sembla
que li posis una cara, i en canvi dient “foraster” crees una idea, una
sensació.

Busques el drama de la solitud
en escenes quotidianes?
Sí, parteixo d’elements quotidians i propers. De vegades em deixo seduir per imatges o sensacions
i les estiro per veure cap a on van.
Com van els preparatius?
Reescrivint el final. En la lectura
comentada amb els altres autors
vaig descobrir que no s’entenia.
No crec que sigui un gran inconvenient, però sí vull que s’entengui.
Al juny es farà la lectura dramatitzada. Encara no conec el director
ni els autors, però abans de l’estrena t’hi posen en contacte per poder veure un altre punt de vista de
la teva obra i poder fer un treball
conjunt.
Pràcticament tothom qui fa
referència a la teva obra, et cataloga com a autor del teatre de
l’absurd. Hi estàs d’acord?
Hi estic d’acord si està ben entès el concepte. De vegades cataloguem obres com a teatre de
l’absurd en el sentit més vulgar
de la paraula: personatges peculiars, diàlegs fora d’allò normal...
Això em sap greu. Si em cataloguen d’absurd com a mi m’agrada
entendre-ho, com un Beckett, un
Ionesco, és a dir, un teatre que vol
trencar les barreres tradicionals
del llenguatge i la comunicació
per expressar coses que no sabem
com dir, encantadíssim que m’ho
diguin. yy

