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L’Orquestra de la Bona
Sort fa 12 anys
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18è Memorial Barceló
Es durà a terme a Tordera entre
el 6 i el 7 de juny

L’Arts d’Estiu, referent cultural

Una desena de propostes ompliran Pineda de música, dansa i humor durant els mesos de juliol i agost. Amb artistes consagrats del món artístic com els músics Joan Manuel Serrat, Rosario
Flores, David Bustamante i de la dansa, com Rafael Amargo, el festival Arts d’Estiu Costa de Barcelona es referma com a festival de referència per les propostes de qualitat tècnica i artística que s’hi fan. Les entrades ja són a la venda a través d’internet.
Més informació p. 3

Eleccions municipals 2015

Explosió floral a Calella

L’arribada de la primavera ha ofert, per segona vegada consecutiva a la ciutat, tot un espectacle sensorial als seus carrers: la segona edició del certamen Moments de flors, que ha
obert espais enjardinats, tan públics com privats, a tota la ciutadania.
Més informació p. 7

Foto d’inici de campanya de tots els candidats de Pineda. Foto Ajuntament de Pineda

El 24 de maig és la data en què les ciutadanes i els ciutadans decidiran quin és el futur que
volen per al seu poble. I ho faran a les urnes, apostant per una o altra opció política, o per
cap d’elles. En aquest número de La Marina Maresme hi trobareu una panoràmica de les
eleccions que vénen a Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Palafolls i
Tordera.
Més informació p. 14 a 21

Una de les instal·lacions artístiques florals. Foto Tino Valduvieco
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L’Editorial
Eleccions Municipals
Maig 24 de 2015, eleccions locals, primera cita de l’any per tornar a viure
el ritual democràtic d’unes eleccions. Per a després tenir els previsibles
pactes per governar els Ajuntaments de la nostra comarca.
Amb la Llei electoral actual els ciutadans no voten a un alcalde sinó a un
grup. La quantitat de vots que obtingui cada grup determinarà el nombre
de regidors que col·locarà al consistori.
Seran aquests regidors els que decidiran quin cap de llista ha de ser el
proper Alcalde. És molt habitual que cap grup tingui prous regidors per
imposar el seu i aquí és on comença el tira i afluixa per acordar un pacte
de govern i donar l’alcaldia a un d’ells. A vegades un grup ben petit, de
fins i tot un sol regidor, pot resultar determinant i aconseguir imposar la
política de la minoria a l’equip de la majoria.
Ja fa temps que s’escolten veus que proposen canvis en aquest sistema
d’elecció dels consistoris. En especial pel que fa referència als Ajuntaments
per sota de 50.000 habitants. Algun ha proposat que la llista més votada
obtingui automàticament l’alcaldia i la majoria per poder governar. Altres
han fet propostes diferents dirigides al mateix objectiu.
Sembla que aquestes propostes les fan els grups només quan n’esperen un
benefici i canvien d’opinió si els números no els surten clars.
Tan de bo que en algun moment apartat de cites electorals es pugui
encetar un debat seriós sobre aquest punt del nostre sistema, pensant més
en el profit del govern municipal que no en els comptes de cada partit .
Tan de bo que trobin una fórmula per als Ajuntaments de mitjana
dimensió que, sense menystenir el paper de les minories, permeti aplicar
el programa proposat per l’equip que hagi guanyat clarament unes
eleccions. yy
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IV Festival Europeu de Cant
Coral a Calella

Una de les corals participants al concert inaugural. Foto Tino Valduvieco

calella
Aquesta ha estat la quarta vegada consecutiva que el certamen
se celebra a Calella i ha comptat
amb la participació de prop de
500 cantaires, procedents de cinc
països diferents -unes xifres similars a les d’edicions anteriorsperò el que és significatiu és que
grups de Turquia, Finlàndia o
Rússia han repetit l’experiència. El Festival Europeu de Cant
Coral és un certamen més redu-

ït que el “Canta al Mar”, que se
celebra a la ciutat durant el mes
d’octubre, però igualment té molt
nivell i una altíssima qualitat.
El primer concert va tenir lloc
dijous 30 d’abril al Teatre Orfeó
Calellenc. El certamen, però, va
començar oficialment el dia següent a la plaça de la vila, des
d’on va sortir la cercavila del festival amb la Fàbrica Llobet-Guri
com a destí, on s’hi va fer el concert inaugural. Aquest concert va
anar a càrrec de totes les corals

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
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

participants i cadascuna va cantar entre dues i tres cançons.
La tipologia de les corals que
visiten Calella al mes de maig és
diferent, ja que es tracta de corals
amb gent de més edat que les del
mes d’octubre, que venen amb la
idea de passar uns dies a la ciutat
de Calella, la qual cosa consolida el municipi com a destinació
turística cultural i de qualitat, fet
que contribueix a la desestacionalització turística i a la reactivació econòmica de Calella. yy

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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Grans artistes, grans festivals
pineda de mar
El festival Arts d’Estiu Costa de
Barcelona, que se celebra a Pineda, es va fent gran. Nascut ara fa
quatre anys, el festival ha aconseguit una fita d’allò més important: posicionar-se com un dels
resferents de l’estiu a la costa de
l’Alt Maresme. La presentació de
la programació s’ha dut a terme
a Barcelona, i ha comptat amb la

«El pressupost del festival
s’ha multiplicat per 10»
presència de l’alcalde de Pineda de
Mar, Xavier Amor, que ha assegurat que aquest festival els ajuda
a complir dos objectius: apostar
per la cultura de proximitat i dinamitzar l’economia del municipi.
El director artístic d’ARTS d’Estiu
Costa Barcelona, Xevi Gómez, ha
explicat que és un festival multidisciplinari amb actuacions per a
tots els públics i amb entrades a
preus reduïts per assegurar que la
cultura arribi a tothom, en la presentació del festival a Barcelona.
La nova edició del festival
comptarà amb reformes tècniques. “S’ha millorat la comodi-

Brindis després de la presentació. Foto ACN

tat de l’espectador i la visibilitat
gràcies a l’amplitud de l’escenari
i pantalles amb realització en directe, entre d’altres”, ha destacat el
director Financer ARTS d’Estiu
Costa Barcelona, Joaquim Gibert.
L’Espai de Sant Jordi, al centre de
Pineda de Mar, serà on hi haurà
totes les actuacions. Es tracta d’un
espai a l’aire lliure amb un aforament de fins a 1.200 persones. A
més, Gibert ha subratllat que inicialment el 2011 el pressupost era
de 32.000 euros i aquest any de

332.000 euros. “En cinc anys hem
multiplicat per 10 el pressupost
inicial, és una aposta arriscada
però estem segurs que ho podem
assumir amb la tranquil·litat de
què moltes empreses locals cada
cop estan apostant més pel festival”.
“La previsió d’espectadors és del
voltant de 10.000 i s’aconsegueix
quasi el 60% del pressupost amb
les vendes d’entrades previstes,
una tercera part per l’aportació
pública, i el 15% restant de patrocinis”, ha detallat Amor.

El cor Gospel Viu també hi actuarà. Foto Arts d’Estiu

El programa
El 3 de juliol Rafael Amargo inaugurarà el festival, el 10 de juliol
actuaran el cantautor Joan Dausà i
el grup Blaumut, el 17 de juliol el

«En quatre anys hi ha
assistit més de 19.000
espectadors»
duet de jazz català Andrea Motis
i Joan Chamorro, el 23 de juliol
Joan Manuel Serrat, el 31 de juliol l’espectacle de música clàssica

Pagagnini, el 7 d’agost la cantant
Rosario Flores, el 14 d’agost la
formació The Gospel Viu Choir,
el 21 d’agost el cantant David Bustamante i el 28 d’agost el monologuista còmic Goyo Jiménez. En els
quatre anys d’història, ARTS d’Estiu Costa Barcelona ha programat
37 espectacles i ha comptat amb
més de 19.000 espectadors. Hi han
actuat artistes com Sergio Dalma,
Miguel Poveda, Sara Baras, Manel,
Diego Cortés o Peret, entre molts
altres. yy
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La Mostra de Teatre més participativa
pineda de mar
Un total de 52 grups amateurs de
teatre han participat a la Mostra
Nacional de Teatre Amateur de
Pineda de Mar, que enguany ha
incorporat els antics Tallers Comas com a nou espai escènic.
La cloenda de la 4a edició de
l’Espai A o l’oferiment a les companyies de la possibilitat d’aportar
textos teatrals a la Fira d’Inter-

«La mostra ha acollit fins
a 52 companyies teatrals
en diferents espais del
municipi»
canvi de llibres, que s’ha celebrat
simultàniament a la Mostra, són
algunes de les novetats que han
caracteritzat l’edició d’enguany.
Durant tres dies seguits Pineda
s’ha convertit en la seu del teatre
amateur, amb multitud d’activitats
complementàries i un gran nombre d’obres teatrals per satisfer el
gust de tothom.
Fins a 52 grups de teatre han
presentat els seus muntatges –alguns d’ells ja participants al concurs de teatre de principis d’anyen els diversos espais, que l’orga-

‘En Pólvora’ ha estat l’obra encarregada de tancar la Mostra d’enguany. Foto Joan Caimel

nització ha hagut de gestionar
per poder repartir el gran volum
de participants. Així, els antics
Tallers Comas, les diferents sales
del Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda o la Biblioteca Serra i
Moret han estat alguns d’aquests
escenaris. S’hi ha representat textos clàssics i també obres actuals
de dramaturgs coneguts així com
textos de creació pròpia.
Algunes de les obres que s’hi ha
fet, “L’art de la comèdia”, d’Eduardo de Filippo, “El rei borni”, de

La Mostra també va sortir al carrer. Foto Yoyo

Marc Crehuet i a nivell internacional la companyia francesa Les
Escholiers de Plaisance du Touch
van presentar el seu espectacle
“Esganarelle”.

i ha comptat amb la participació
de l’actor, guionista i director Pere
Anglas i l’actor pinedenc Jaume
Casals, que forma part del repartiment de La Riera.

Un programa molt complet
A més a més de la programació
pròpiament teatral, s’ha dut a terme activitats paralel·les, com ara
una taula rodona que, amb el títol
“De l’amateur al professional”, ha
estat moderada per l’actor i programador pinedenc Xavi Gómez,

«Pineda vol ser l’aparador
del talent de grups teatrals
d’arreu del país»
El grup Mediterrània de la Fundació Marpí per a la integració
social i laboral de persones amb
discapacitat, també ha volgut col·

laborar amb la Mostra, així que
van preparar un espectacle teatral.
A més a més s’ha celebrat la cloenda de l’Espai A, amb diverses
activitats que han posat punt final
a aquest circuit que durant gairebé quatre mesos ha programat espectacles de dansa, música, cant i
teatre a diversos ateneus del país.
La Mostra de Teatre de Pineda
no té caràcter competitiu, però sí
té la voluntat de ser un aparador
del talent dels diversos grups teatrals del país. yy
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Foto-Film Calella posa en marxa el cineclub
drà veure serà “Mil veces buenas
noches” (29 de maig), amb els intèrprets Juliette Binoche i Nicolaj
Coster-Waldau al capdavant.
Després, la pel·lícula polonesa

calella
Des d’aquest any 2015 l’associació dedicada al món de la imatge
de Calella ha començat a oferir
als seus conciutadans un espai
on gaudir de pel·lícules de gran
interès a nivell internacional. Els
metratges es projectaran en versió
original (si l’obra és en català o en
castellà) o en versió original subtitulada, en cas que sigui en qualsevol altre idioma.
Les projeccions es faran l’últim
divendres de cada mes a les 21 h,
amb l’opció d’ampliar fent passis
especials en temporades com la

«Les projeccions es fan a
l’Espai de la Gent Gran de
Calella»

«La programació d’aquest
quadrimestre està
formada, majoritàriament,
de cinema europeu»
Festa Major, el Nadal, o en altres
dates senyalades.
El recinte que s’ha triat per
al cineclub és l’Espai de la Gent
Gran (C/ Francesc Bartrina, 12)
i el preu de les entrades és de 5€,
per aquells que no siguin socis de
l’entitat. Pel que fa la programació,
aquest mes de maig comença el segon quadrimestre, amb la projec-

Fotograma de la pel·lícula Mil veces buenas noches

ció el divendres 15 del documental de Colòmbia “Bajo la Palma”,
metratge que aborda la violació
dels drets humans de poblacions
afrocolombianes. El documental
narra l’avanç del “desert verd” en

una de les majors reserves de biodiversitat. La projecció d’aquest
documental, per altra banda, està
co-organitzat amb l’àrea de Ciutadania de l’ajuntament en el marc
de la Quinzena Solidària. Aquesta

iniciativa promou activitats per
conscienciar la població sobre un
tema en concret, escollit any rere
any pel Consell Municipal de Solidaritat.
La següent pel·lícula que es po-

“Ida” (26 de juny), el film europeu
guanyador de l’Oscar a la millor
pel·lícula de parla no anglesa, i
nominada a millor fotografia.
Aquest film explica la història
d’Anna, una jove novícia que, a
punt de fer-se monja, descobreix
un fosc secret de família que data
de la terrible època de l’ocupació
nazi. Tancarà la programació el
biopic “Mr. Turner” (24 de juliol), obra que explora els darrers
25 anys de la vida de l’excèntric
pintor anglès, que profundament
afectat per la mort del seu pare,
intima amb la propietària d’una
casa d’hostes al costat del mar, per
acabar vivint amb ella de forma
secreta a Chelsea, on acabarà els
seus dies. Durant aquests 25 anys,
Turner es dedica a viatjar, pintar,
passar temporades amb l’aristocràcia i freqüentar bordells. yy
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L’Orquestra de la Bona Sort
celebra 12 anys

El concert de la llegenda. Foto Yoyo

Les activitats de Sant Jordi a Santa Susanna es van allargar tota la
setmana. Dissabte 25 es va dur a terme el concert-representació
de la llegenda, a càrrec de l’Aula de Música. També l’AEiG Montagut i la Biblioteca Municipal van proposar per a la diada jugar
amb la llegenda de Sant Jordi, amb curses de sacs, trencaclosques
de personatges i altres activitats. yy

Assaig obert de la coral
infantil de Malgrat de Mar

Integrants de l’Orquestra de la Bona Sort, durant el concert. Foto Yoyo

palafolls
L’Orquestra de la Bona Sort està
formada íntegrament per persones amb malalties mentals usuàries del centre de dia de Malgrat
de Mar i Palafolls, i que utilitzen la
música com a mètode terapèutic a

«Un còmic repassa
els 12 anys de vida de
l’Orquestra»
L’assaig obert de la coral malgratenca. Foto Yoyo

L’Aula de Música Contrapunt va celebrar una sessió oberta destinada a nens i nenes de 8 a 15 anys que volguessin conèixer de
més a prop el funcionament de la coral. L’activitat es va dur a terme a les Peixateries Velles. yy

El MiD de Palafolls acull el
concurs Lletra a Lletra

Quatre dels concursants. Foto Yoyo

L’associació cultural La Roda de Palafolls va organitzar una nova
edició del concurs de lletreig Lletra a Lletra. La particularitat del
concurs d’enguany era que per cada participant que s’inscrigués,
l’organització faria una donació solidària a la Festa d’en Fran, que
es va dur a terme el mateix dia. yy

través de la Comunitat Terapèutica del Maresme. El conjunt musical està format per unes catorze
persones, el dirigeix el reconegut

compositor musical José Manuel
Pagan, assaja a Palafolls i ha fet actuacions arreu de Catalunya.
Tot coincidint amb la celebració de Sant Jordi, l’Orquestra va
oferir a Palafolls un concert amb
diferents versions musicals d’altres grups. A més a més, es va fer
la presentació del còmic que han
editat recentment amb motiu de
l’aniversari. Amb el nom “Un conte de música i follia fet realitat” el
còmic té un doble objectiu: d’una
banda, donar a conèixer quin és el
motiu de l’existència de la pròpia
banda i, de l’altra, reflectir sobre
paper la trajectòria que ha seguit

el projecte social en aquests dotze
anys de vida.
Aquest llibre, que parla d’experiències viscudes pel grup, com ara
el seu viatge a Alemanya, on van
estar de gira l’any 2012, i on també
van rodar el documental “Àngels a
Berlín”, que recull les experiències
viscudes pel col·lectiu. El còmic
està escrit per Lluïsa Bosch, Valentí Agustí i Joan Tresseres, i les
il·lustracions han anat a càrrec del
torderenc Miquel Rabert, que el
mateix dia va ser present a l’acte
de presentació per signar exemplars del còmic a tothom qui ho
volia. yy
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Calella florida

Visitants del Moment de Flors. Foto Tino Valduvieco

calella
Per segon any consecutiu Calella
ha acollit el certamen Moments
de Flors, una aposta que va néixer l’any passat com a complement de la històrica exposició de
Roses de Catalunya. Amb aquest
acte, Calella cerca celebrar l’arribada de la primavera, obrint
a la ciutadania diversos espais
i jardins singulars de la ciutat i
guarnint-los amb instal·lacions
pràcticament artístiques, sempre relacionades amb el món de
les flors, com el seu nom indica.
Segons l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, l’acollida
de la primera edició va ser una
mostra inequívoca de l’encert
d’aquesta iniciativa, que ha arribat per quedar-se i convertir-se
en un element més d’atracció de
la ciutat.
L’exposició Concurs de Roses
de Catalunya que enguany ha arribat a la seva 48ena edició s’ha
pogut visitar al llarg del cap de
setmana a l’Escola Pia de Calella,
un espai ideal tenint en compte
que es tracta d’un convent datat
de l’any 1862, amb una església
d’estructura elevada, sis altars
laterals, un retaule central i una
sagristia. Altres espais emblemàtics de la ciutat que també s’han
posat els seus vestits florals han
estat les cases Can Saula, Can
Llobet, Can Prat, Can Farran,
Can Borràs, Can Bartrina, Can

Quadras i Can Marrè. El flamant Espai Mercat, nova sala
polivalent del reformat Mercat
Municipal, d’estil noucentista,
també s’ha pogut visitar. Algun
d’aquests espais han acompanyat
les exposicions florals amb altres
activitats, com ara concerts de
música a l’aire lliure.
Candini ha insistit en què el
Moment de flors permet fer un
recorregut tranquil pels racons
més emblemàtics de Calella,
tot descobrint espais sovint poc
coneguts –n’hi ha molts que són
privats i no es troben a l’abast de
la ciutadania normalment–.
Calella, vila florida
Viles florides és un moviment
que distingeix aquelles iniciatives de l’àmbit públic i privat on
la flor i la planta ornamental són
protagonistes. En l’àmbit municipal, Viles florides reconeix la
tasca dels municipis en la millora de l’espai urbà. Així doncs, les
Viles Florides són aquelles localitats que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament
i millora de l’espai urbà i la qualitat de vida dels seus habitants.
Les Viles florides, a més, poden
obtenir el distintiu de Flor d’honor, que els certifica com a municipis florits. Calella va obtenir
dues flors d’honor en la seva primera participació en l’edició de
l’any 2014. yy

8 LA MARINA MARESME

maig DE 2015

La Maduixa de la Vallalta, protagonista a les
cuines del Maresme
pels amants de la cuina i la gastronomia.

alt maresme
Aquest cop són 13 els municipis
que fins a finals del mes de maig
participen en les jornades gastronòmiques de la maduixa a la comarca del Maresme. El Maresme
és una de les grans hortes del país,
ric en productes de la terra, com ho
demostren les més de 50 jornades
gastronòmiques que hi ha programades al llarg de l’any, testimoni de
la riquesa i la varietat de la cultura
gastronòmica de la comarca. Com
deia el president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez,
“tenim una comarca fantàstica i
fabulosa, amb una història, climatologia i riquesa culinària com

«Les jornades volen
promocionar els productes
Quilòmetre 0»
demostren les més de 50 jornades
gastronòmiques que hi fem”. Entre elles, els pèsols de la floreta i
els garrofal, les cireres d’Arenys de
Munt, el tomàquet, els fesols del

La maduixa
El conreu de la maduixa del Maresme ha modelat el paisatge dels
vessants de la serralada litoral de
molts municipis de l’Alt Maresme,
i ha fet que durant molts anys un
gran nombre de famílies hagin
pogut viure del seu conreu. Actualment hi ha productors a Calella i Pineda de Mar, però també

Maduixes de la Vallalta. Foto Yoyo

ganxet de Malgrat i Palafolls, o els
bolets a la tardor.
En Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, tira endavant amb
la “Xarxa Productes de la Terra”,
que inclou una sèrie d’accions que
serveixen per donar a conèixer els
productes alimentaris de qualitat
que es fan al Maresme i millorar-ne
la producció i la comercialització.

Resseguint el so
dels Perissó
Es van fer petites intervencions musicals. Foto Yoyo

alt maresme
Les entitats maresmenques Vivelles, cultura i entorn de Sant Genís
de Palafolls, Santa Sussana Orígens
i Memòria, Pere Caralt i La Barretina de Malgrat de Mar van organitzar conjuntament la quarta passejada conjunta amb la gent dels tres
municipis.
A través del fil conductor dels
antics músics de la tradició oral, els
germans Josep i Anton Mollfulleda, es va mostrar als assistents una
de les rutes que feien, a mitjans del
segle passat aquests pagesos, que a
més a més eren músics i feien sonar

«Al Maresme es fan més
de cinquanta jornades
gastronòmiques»

els seus instruments a Sant Genís i
també a l’entorn més immediat del
municipi palafollenc.
Els de Can Perissó eren naturals
de Santa Susanna, però van dur el
so del seu flabiol i la seva coixinera
–també coneguda com a sac de gemecs– a totes les poblacions veïnes.
La caminada, que tenia un recorregut d’uns 8 km aproximadament,
va comptar amb la presència d’uns
músics que van tocar algunes peces
musicals amb els instruments que
feien servir aquests germans, els
últims de la tradició oral, els anys
40. yy

Martínez explica que “el Consell
Comarcal sempre ha d’estar atent a
les iniciatives, propostes i suggeriments que provenen del seus municipis, i a més a més, ha d’aprofitar
els actius que té a la comarca”.
En la presentació de les jornades, van donar el tret de sortida
el 23 d’abril, l’alcalde de Canet de
Mar, Jesús Marín, va reivindicar el
producte local i de proximitat, tot

explicant que les administracions
locals han de fer els possibles per
potenciar els productes de kilòmetre 0. A banda de les jornades, hi ha
altres activitats programades, com
les fires de la Maduixa que s’han
dut a terme a Sant Cebrià de Vallalta i també a Sant Pol de Mar, Canet
i Sant Iscle. Aquestes jornades de la
Maduixa arriben després de les del
pèsol, unes de les més apreciades

a Arenys de Mar i de Munt, Sant
Cebrià i Sant Pol. D’altra banda,
existeixen iniciatives d’artesans
alimentaris de la comarca per tal
d’incorporar les maduixes del Maresme en els seus productes elaborats. Aquestes jornades són una
oportunitat excel·lent per tastar i
gaudir d’aquest fruit exquisit i incorporar-lo, durant la primavera, a
la nostra dieta. yy
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El cinema 9,5 i el lliurament de premis clouen
el Festimatge 2015
calella
Durant l’acte de cloenda es van
lliurar els Premis d’Honor del Trofeu Torretes de fotografia i curtmetratges, que van rebre José Beut
Duato i Ainhoa Menéndez, respectivament. Beut ha estat la gran
sorpresa del festival, donat que ha
guanyat el Trofeu Torretes de fotografia per segon any consecutiu. El
curt guanyador ha estat “Stela”, el
tercer film d’una trilogia que tracta els problemes socials des d’un
punt de vista que barreja el món
real amb el món oníric, tal com va
explicar la seva directora, Ainhoa
Menéndez, en el moment de recollir el premi.

«En total, es reparteixen un
centenar de premis»
Al certamen hi ha participat fins
a 400 fotògrafs, s’ha superat els 200
curts i al voltant de 2.000 persones
han participat a les diferents activitats dutes a terme durant tot el
mes d’abril. La Gala de Cloenda

Els guanyadors dels premis de fotografia i curtmetratges del Festimatge. Foto Tino Valduvieco

de la desena edició va ser presentada per l’actriu Montse Alcoverro
(coneguda per la seva participació
a pel·lícules com “Katmandú, un
espejo en el cielo”, d’Icíar Bollaín o
les sèries de TV3 “El cor de la ciutat” o “Secrets de Xangai”).
El Festimatge reparteix any rere
any un gran nombre de premis: 85
de fotografia, 13 per curtmetratges
(més 2 mencions) i dos premis per
l’apartat de 9,5. Els premis van ser
lliurats en un sopar la nit prèvia a la

La trobada del 9,5 va cridar l’atenció de nostàlgics i curiosos. Foto Tino Valduvieco

gala, però sols va aplegar una part
dels guanyadors, ja que molts d’ells
viuen fora del país i no els ha estat
possible desplaçar-se. Aquest sopar
va comptar amb la participació de
la periodista de La Xarxa, Anna
Cañigueral.

de cinema va rebre la visita d’una
seixantena de persones. A la tarda, la sessió de Cinema Recuperat,

El Cinema 9,5, protagonista
El darrer cap de setmana també
va estar protagonitzat per la trobada internacional de 9,5. Dissabte al
matí, el Mercat del Col·leccionisme

amb la projecció del film “El Maresme, a través del tren de rodalies”,
d’autor anònim i que ha estat recuperat per Jordi Bails Castelló; i la
projecció dels films a concurs dels

«S’ha celebrat la 42a
trobada internacional de
cinema 9,5»

Premis del 9,5, van comptar amb
una quarantena d’assistents.
Els films guanyadors dels premis
del 9,5 van ser “Mein opa hat gesagt...!”, de l’alemany Wolf Herman
Otte que va rebre el Premi de Votació popular, i “Manhattan Melody”,
de l’anglès Graham Murray, que
va guanyar el Premi del Jurat. La
desena edició del Festimatge s’ha
acabat, però l’organització ja té la
vista posada en preparar el següent
Festival de la Imatge de Calella. yy

10 LA MARINA MARESME

maig DE 2015

Una gran festa per en Fran Zona taronja a
Pineda

Una de les actuacions que van amenitzar la festa. Foto Yoyo

palafolls
En Fran és un nen de Palafolls
que pateix la síndrome de Dravet, una malaltia minoritària –
afecta un d’entre 20.000 i 40.000
individus de la població generalque provoca, entre altres, una
de les considerades pitjors crisis
epilèptiques que existeixen i que
són resistents als medicaments.
També pateix un retard tant físic
com cognitiu, problemes en la
parla, trastorn de la son, mala regulació de la temperatura corporal, problemes cardiovasculars,

infeccions respiratòries, trastorns de l’espectre autista i desviació de la columna. A dia d’avui
no té cura i la taxa de mortalitat
és del 20% per mort sobtada.
El tractament d’aquesta malaltia i per afavorir el desenvolupament d’en Fran durant els
primers anys de vida està format
per sessions d’hipoteràpia –tractament alternatiu en què s’utilitza el moviment de cavalls a pas-,
teràpia conductual, fisioteràpia,
entre altres, amb un cost de més
de 1.000€ mensuals.
Per tal de poder costejar aquest

tractament, els pares d’en Fran
van organitzar una gran festa
solidària, amb la participació de
molts col·lectius, i també particulars, del municipi palafollenc
i rodalies.
La festa va donar el tret de
sortida a les 10 del matí, amb
la benvinguda als assistents i va
continuar amb una actuació de
hip-hop. L’activitat a l’escenari
pràcticament no es va aturar, i es
va seguir amb una demostració
de dansa del ventre, animació
infantil i zumba. L’actuació del
conjunt de pop flamenc D’Lujo va acompanyar la festa fins al
migdia, quan es va fer una parada per dinar.
Ja a la tarda, la festa es va reprendre amb un sorteig i després
de les actuacions del Grup Duende, un conte musicat per als més
petits i més tard, exhibició de
taekwondo. La màgia d’en Pepus
i els monòlegs de l’Unai van precedir el gran sorteig.
La celebració va acabar amb
l’actuació de Luz Flamenca, però
no hem d’oblidar que durant tot
el dia es va oferir, a la plaça de
Poppi, servei de bar, creps, inflables, photocall, artesania i sessions de bellesa. yy

Per aparcar, cal indicar l’hora d’arribada. Foto Yoyo

pineda de mar
L’objectiu d’aquesta iniciativa és
millorar la rotació de l’aparcament
a la zona centre, sobretot en horari
comercial.
Des del mes d’abril està en funcionament la zona taronja del centre
de Pineda. El consistori pinedenc
ha establert dos dels carrers més
cèntrics, el carrer de la Vila i el carrer Roig i Jalpí, com a zones d’estacionament regulat amb disc horari.
Els vehicles que aparquin en
aquestes zones (per un temps

màxim de 30 minuts), hauran de
senyalitzar l’hora en que han estacionat el vehicle, ja sigui amb un
disc horari de cartró o bé anotant
l’hora de l’arribada en un paper i
deixar-lo en un lloc visible del parabrises.
Per tal de facilitar l’ús d’aquestes
places d’aparcament, l’Ajuntament
ha editat discos horaris que es poden demanar a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC). Aquest sistema
és molt similar al que hi ha instaurat en altres municipis com Tordera, Palafolls o Malgrat de Mar. yy

Comença la programació primavera estiu de La
Nostra Dansa de Tordera
Folk Tradicionals d’estiu que es
duen a terme a la plaça de l’Església. Aquest any seran en dissabte, els dies 4 i 18 de juliol i 1 i 8
d’agost, a la mateixa hora. L’única
cosa que queda per concretar són
els grups que acompanyaran, amb
música en directe, aquestes trobades.
A més a més, durant tot l’estiu seguiran fent les populars Audicions
de Sardanes, com sempre a la plaça
de l’Església a les 22.00 h, els dies
23 –coincidint amb la revetlla de
Sant Joan– i 26 de juny, el 3, 10, 17,
24 i 31 de juliol, i el 7 i 21 d’agost, és
a dir, els divendres a la nit.

tordera
Després de Setmana Santa l’Associació cultural La Nostra Dansa ha
engegat, com ja és habitual, el XIII
Curset de Balls Tradicionals –entre els que hi ha gran varietat, com
ara xotis, vals, masurca, jota, polca
i danses col·lectives-. Aquest any
el curset estrena professor, i l’horari serà el mateix de l’any passat:
els divendres al vespre.

«Les audicions i el curset
de sardanes centraran
l’activitat els mesos
d’estiu»
Segons explica l’organització,
aquest curset s’ha preparat amb la
mateixa il·lusió de cada any, amb
la finalitat que resulti, un cop més,
divertit i engrescador per a tots els
participants. La primera sessió va
ser el dia 10 d’abril i la darrera està
programada pel 19 de juny. El lloc
i l’hora seran com l’any passat, el
Teatre Clavé a les 21.30 h.

Una de les trobades de balls tradicionals de l’any passat. Foto La Nostra Dansa

Dins la Programació Estable
del Teatre Clavé i coorganitzat
amb La Nostra Dansa, el passat 12
d’abril, es va dur a terme un concert participatiu a càrrec del Cor
Carlit Gospel, la formació estable
de gospel més antiga de Catalunya
i Espanya, integrat per més de 100

cantants. Com a particularitat,
cal destacar que prèviament es va
dur a terme un taller de cant amb
persones del poble, que també van
actuar el mateix dia 12.
De cara a l’estiu i més concretament al juny, hi haurà, com ja és
tradició els últims anys, les Balla-

des Folk Tradicionals, a la plaça
Miquel Martí i Pol, al davant del
Teatre Municipal. Han estat organitzades conjuntament amb el Teatre Clavé i seran els dos primers
dissabtes del proper mes de juny
(dies 6 i 13) a les 22.00 h.
Per més endavant, les Ballades

«El curset de Balls
tradicionals està
acompanyat d’un cicle de
concerts»
Aquesta activitat està íntimament relacionada amb el curset
per aprendre a ballar sardanes que
es fa cada any i que el 2015 començarà el dimarts 30 de juny. yy
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Rècord de participació al
Firasud de Pineda de Mar

Demostració dels Tempo Drums. Foto Yoyo

Una trentena de persones van participar al taller de percussió que
es va dur a terme a Malgrat de Mar amb la col·laboració del grup
TempoDrums, el nou grup de percussió del municipi. La sessió
va estar dirigida pel professor de l’Aula Contrapunt Albert Mallorca, a les Peixateries Velles on també es va fer una batucada. yy

Fira d’entitats a Santa
Susanna

Hi va haver diversos tallers. Foto Yoyo

Enguany ha estat la novena vegada que es duu a terme aquesta
iniciativa. La Fira ha comptat amb la presència dels alumnes de
l’Aula de música, els gegants de Santa Susanna, la cobla Palafolls, entitats com Càritas, el Cau i l’esbart dansaire, entre altres. yy

8 hores saludables a
Palafolls

Es van poder fer tastets de noves teràpies. Foto Yoyo

La iniciativa vol donar a conèixer comerços i professionals del
món del benestar físic, mental o espiritual. Per això van congregar durant vuit hores professionals i consumidors de l’àmbit de
la salut, combinant parades amb tallers i demostracions diverses
de teràpies alternatives i activitat física entre altres. yy

El bon temps va acompanyar la celebració del Firasud. Foto Yoyo

pineda de mar
A la celebració de la cinquena edició del certamen hi ha estat convidat el municipi andalús d’Alcalà la
Real (Jaén). Amb una gran assistència de públic, la fira d’intercanvi
cultural, gastronòmic i comercial
es pot donar per consolidada si observem també la quantitat de parades comercials i artesans que hi ha
assistit.
110 petits espais on, turistes, visitants i els propis pinedencs han

pogut comprar tota mena de productes artesanals (mel, embotits,
formatges, vins...) i també gaudir de
múltiples activitats culturals, concerts, exhibicions i demostracions.
En aquesta edició destaca la visita dels geganters i grallers de Pineda de Mar i la ballada de la dansa
de Pineda, que va coincidir amb
l’acte d’inauguració. També ha causat molt d’interès una exhibició i
espectacle de falconeria, que es va
fer al mateix escenari de Cal Vedat.
A la tarda hi va haver una desfila-

da de moda flamenca i per tancar
el primer dia, un concert amb el
grup de versions Hotel Cochambre.
Diumenge al matí va ser el torn de
la colla castellera de l’Alt Maresme,
que va anar seguit d’un espectacle
de màgia a càrrec del pinedenc Gerard Borrell.
Com a activitats complementàries, entre d’altres, es va instal·lar el
photocall a Cal Vedat, un circuit de
carro i cavall pels nens a càrrec de
Marpi, el circuit de motos i els inflables. yy
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Eleccions municipals: Pineda de Mar

Foto d’inici de campanya de tots els candidats de Pineda. Foto Ajuntament de Pineda

A Pineda seran 8 les candidatures
que concorreran a les eleccions
municipals del dia 24: Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), Partit
Popular (PP), Convergència i Unió
(CiU), Esquerra Republicana de
Catalunya-Junts per Pineda-Acord
Municipal (ERC-JxP-AM), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa (ICVEUiA-E), Candidatura d’Unitat
Popular-Poble Actiu (CUP-PA),
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i Pineda Si Puede. Són

exactament el mateix nombre d’opcions polítiques que ara fa quatre
anys, però no totes es van presentar aleshores. Qui ha renunciat a
presentar-se de nou és el 100xCent
per Pineda de Salvador Llorens,
amb la finalitat, ha dit, d’evitar la
fragmentació de la plana política
pinedenca.
El PSC de Pineda intentarà revalidar la majoria absoluta amb l’actual alcalde Xavier Amor, que opta
a la reelecció per tercera vegada al
municipi. Ball de regidors entre els
deu primers llocs de la llista, que

tindrà la regidora Carme Aragonés
com a número dos.
El Partit Popular dóna el protagonisme a l’actual regidor Diego
Sánchez, que fa 4 anys era el número 2, i enguany es presenta com
a nou candidat del partit. Entre els
primers llocs, sis cares noves i pocs
que repeteixin.
Pel que fa la federació nacionalista de CiU, renovació pràcticament total a les files del partit, amb
un nou cap de llista Francesc Horta, qui ja va ser regidor de l’ajuntament pinedenc, però es presenta

proclamava el gran vencedor dels
comicis, revalidant per segona vegada consecutiva, una flagrant majoria absoluta amb el 41% dels vots
emesos al seu partit. Els resultats li
atorgaven 11 dels 21 regidors del
consistori. El PP es constituïa com
a segona força, amb una relació de
vots similar als comicis de 2007, tot
i obtenir un nou regidor, el quart.
CiU, per la seva banda va ser dels
partits que va caure en picat respecte el 2007, tot perdent dos regidors
i un 6% dels vots emesos. Qui també va créixer va ser ERC-Junts per
Pineda, que amb un 7,4% dels vots,
va obtenir, per primera vegada, un
segon regidor a l’ajuntament. El
partit va aconseguir 241 vots més
que 2007, quan va estar a punt de
quedar-se sense. El 100xCent Pineda, que enguany no es presentarà
de nou a les eleccions, va mantenir
el regidor que ja tenia, tot i la davallada de vots que va patir respecte
els comicis anteriors. ICV i la CUP
van quedar-se de nou sense representació, i PxC que es presentava
per primera vegada, va ser la formació menys votada amb 358 vots.
Enguany, tampoc es presentaran.
A Pineda, la participació d’aquell
2011 va ser del 56,58% de l’electorat, lleugerament superior a la dada
de 2007. yy

per primera vegada com a candidat
a l’alcaldia.
ERC-Junts per Pineda espera seguir creixent, després que fa quatre
anys obtingués el seu segon regidor a l’ajuntament. De nou serà el
també diputat al Parlament de Catalunya, Pere Aragonès, qui capitanejarà el partit. Els quatre primers
noms de la llista són els mateixos
que van presentar el 2011.
ICV-EUiA de Pineda torna a
presentar de candidat Marcos Ortega, però renova els números alts
de la llista.
La CUP té com a cap de llista,
Ferran Folgado, que es presenta
per primera vegada com alcaldable, tot i que el 2011 ja era a les llista del partit.
Ciutadans es presenta per primera vegada a Pineda amb Xavier
Lacruz de candidat, el número 8 de
la formació és per Celina Coronil,
qui va ser número 3 del PP les passades eleccions, i enguany ha canviat de partit.
També es presenta per primera vegada, l’agrupació d’electors
Pineda sí Puede amb Josep Lluís
Fernández de cap de llista.
Resultats
L’endemà de les eleccions de
2011, el socialista Xavier Amor es

CANDIDATURES
Xavier Amor Martín
Carmen Aragonés Flaquer
Sílvia Biosca Estopà
Jordi Masnou Ridaura
Santiago Macip Esteller

Diego Sánchez Simón
Ingrid Castillo Pérez
Gustavo Ollero Jiménez
Ana María Cobos Reyes
Mario Moreno Cortecero

Pere Aragonès i García
Mònica Palacín i París
Josep Serra i Alsina
Maria Carmen Vila i Zurano
Francesc Gil i González

Ferran Folgado i Illa
Miquel Lluís Bayod i Camps
Mònica Pujadas i Laguna
Ferran Dotras i Camps
Maria Isabel Hosta i Pascual

Jose Luis Fernández Vera
Gloria Maria Fernández Arboleya
Marino Francisco Baranco
María del Carmen Ruiz Llavero
Víctor Hugo Solschak Bianchini

Marcos Ortega Canillas
Lidia Moreno Orive
Marta Nieto Montaner
Francisco Borrallo Sanz
Sandra Garrido Terrer

Javier Lacruz Algarate
Javier Pérez Gelabert
Maria del Socorro Méndez López
Juan Carlos Sánchez Marín
Lidia Ballester Visiedo

Francesc Horta Hernández
Patricia Jara Verdura Bastias
Joan March Naspleda
Jordi Montsant Garrido
Rebeca Aragundez Núñez

PSC

4.181

3

1.524

PP

1.669
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506
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1
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0
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1
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4
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1
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Eleccions municipals: Tordera
renovar-se. Serà Rafael Delgado
qui ocuparà el primer lloc de la
llista, tot prenent el relleu a Josep Romaguera, que després de
18 anys, ha decidit retirar-se per
deixar pas a una nova etapa dels
socialistes torderencs.
Pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya també repetirà alcaldable respecte els últims
comicis, amb Xavier Pla. Com a
novetat, els republicans han bus-

«A Tordera es presenten
sis candidatures, dues més
que fa quatre anys»

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Rafa Delgado, Xavi Pla, David Musquera, Salvador Giralt i Carles Seijo, Xavi Martín i Joan Carles Garcia

A dia d’avui l’Ajuntament de Tordera està format per nou regidors
de CiU –que el 2011 va renovar la
majoria absoluta–, quatre regidors
del PSC, dos d’ERC i dos més del
PP.
A partir del mes que ve aquest
panorama pot canviar força, ja
que Tordera ha ampliat el nombre
de candidatures que concorreran
a les eleccions. Si fa 4 anys només
s’hi van presentar 4 forces (CiU,
PSC, ERC i PP) després que el

Moviment Alternatiu per Tordera
anunciés que no es presentava de
nou, aquest any la família creix i es
converteixen en sis els qui opten a

«Repeteixen alcaldable:
CiU, ERC i PP, i renova el
PSC»
formar part del consistori municipal. D’aquesta manera el proper
diumenge 24 de maig s’incorporaran les paperetes de Som Tor-

dera –coalició formada per ICV
i Podem– i Poble Actiu Tordera
–resultat de la unió de les forces
d’AUP Tordera i Procés Constituent–. Pel que fa als caps de llista,
repeteix liderant la formació nacionalista de Convergència i Unió
l’actual alcalde, Joan Carles Garcia, que optarà a renovar el lloc
que ocupa des de fa vint anys per
sisena vegada.
El Partit Socialista de Catalunya, per la seva banda, ha decidit

cat la complicitat d’un grup de
ciutadans independents que, sota
el nom “Gent de Tordera”, col·laboren des de fa un temps per l’elaboració d’un projecte municipal.
El Partit Popular torna a apostar
de nou per Xavier Martín, qui en
les darreres eleccions va aconseguir per al seu partit dos regidors
tot i que mai fins aquell moment
havien obtingut prou vots com
per entrar al consistori municipal.
Pel que fa a les noves incorporacions, SOM Tordera ha apostat
per Salvador Giralt, que encapçalarà la llista que reuneix els esfor-

ços d’ICV i Podem.
Per últim, la llista de Poble Actiu Tordera estarà encapçalada pel
torderenc David Musquera.
Resultats
Tot i la pèrdua de vots respecte les eleccions del 2007, el 2011
CiU va aconseguir revalidar la
majoria absoluta per quatre anys
més. De fet es van endur 2.429
vots (255 menys que feia quatre
anys), aconseguint un 44,16% dels
vots emesos. El PSC, que en xifres
absolutes va perdre menys vots
que els nacionalistes, van haver
de renunciar a la cinquena cadira
del ple, i es van quedar amb quatre
regidors i el 24,2% dels vots. Els
dos partits que van experimentar
un creixement més elevat van ser
ERC, que va obtenir 749 vots (229
vots més que 2007) i el PP, que no
només va més que duplicar els
seus votants, sinó que va obtenir
dos regidors de cop. Ja l’any 2007
va quedar-se molt a prop d’aconseguir el primer regidor popular.
La dada pitjor valorada pels partits polítics en aquell moment va
ser la participació, que va situar-se
en un 47,53%, gairebé set punts
per sota dels comicis de 2007. yy
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Eleccions municipals: Calella

L’ajuntament de Calella. Foto Tino Valduvieco

A la ciutat de Calella concorreran a
les eleccions municipals un total de
vuit candidatures, dues candidatures més que els últims comicis. Per
començar, la de CiU, la del PSC,
ERC i el PP, que actualment tenen
representació al consistori. També
es presenten Entesa per Calella i
Plataforma per Catalunya, que ja

ho van fer per primera vegada ara
fa quatre anys, però en cap cas van
aconseguir representació. Per últim dues noves formacions que es
presenten enguany, la CUP i Iniciativa per Catalunya Verds, que fa
anys sí havia presentat candidatura
a la ciutat.
Després de quatre anys al capda-

vant de l’ajuntament de Calella, la
federació de Convergència i Unió
manté Montserrat Candini com a
aposta de futur. Candini va quedar-se a les portes de la majoria
absoluta el 2011, esgarrapant el 8è
regidor. Durant el període 20112015 han governat en minoria, i el
proper dia 24 veurem a les urnes

si la ciutadania ha quedat satisfeta amb aquest equip de govern. El
Partit Socialista de Catalunya va
aconseguir mantenir els cinc regidors que tenia, però el partit de
Josep Maria Juhé, que enguany no
repeteix com a alcaldable, va perdre vots respecte el 2007. Enguany,
encaren les eleccions amb una llista
renovada amb Josep Torres al capdavant. Qui més perjudicat va sortir de l’última cita electoral va ser
ERC, que va perdre dos regidors i
un terç dels vots registrats fa vuit
anys. Després de la patacada, Cristina Gómez, que repeteix lideratge,
presenta una llista amb fins a vuit
independents, quatre d’ells entre els
cinc primers llocs.
El Partit Popular també va sortir
beneficiat de la davallada d’ERC,
ja que van aconseguir el segon regidor al consistori municipal. Qui
va ocupar aquest segon lloc, Josep
Mª Pérez, es posa al capdavant del
partit i Miquel Campoy, ex-número 1, tanca simbòlicament la llista.
Entesa per Calella ho tornarà a
provar, amb Josep Barri com alcaldable, qui ja ho va ser aleshores.
Plataforma per Catalunya renova
totalment la llista i Antoni Pous
serà qui dirigirà el partit de cara als

propers anys.
Com a novetats, se sumen a la
carrera electoral la CUP, que aposta per Jan Catà com a cap de llista,
i ICV que ha triat Sebastián Tejada
per representar el partit.
Resultats
L’any 2011 van votar a Calella
6.720 persones de les 12.164 que
podien fer-ho. En total, un 55,24%
de participació. D’aquests, poc més
d’un 40% van anar a parar a la federació nacionalista liderada per
Montserrat Candini, que recuperava d’aquesta manera el consistori local, amb vuit regidors i a pocs
vots de la majoria absoluta. Amb
2.663 vots, s’allunyaven del PSC,
que es mantenia com a segona
força més votada pels calellencs, i
que mantenia els 5 regidors que ja
tenia. ERC va esfondrar-se a les urnes, tot perdent dos regidors i gairebé 400 vots. El PP va registrar un
tímid increment de vots que, unit
a la davallada dels republicans, va
facilitar que, en el repartiment de
regidors, aconseguissin doblar la
representació al consistori respecte
el 2007. yy
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CANDIDATURES
Josep Torres Lobato
Cindy Rando Radaelli
Àngel Vela García
Joan Torrent Beltràn
Verónica Losada Oncina
Ana María Sánchez Torres
Sra. Laura Cortada Del Burgo
Manuel Martín Fernández
Cristina Gómez i Gili
Carles Ferrer i Costa
Àngel Badalló i Cañellas
Xavier Casillanis i Comas
Marta Tubert i Turà
Miquel Pérez Suárez
ilar Rocafort Vidal
Núria Marès Ferrer
Josep Barri Vila
Xavier Ponsdoménech Basart
Marta Serra Musach
Francesc (Pasky) Pascual Comas
Mercè Perpinyà Romeu
Ramon Mateo Carmona
Míriam Elisabeth Jensen Pie
Maria Vives Mas
Sebastián Tejada García
Mar Tudela Valencia
Núria Rubiras Alonso
Juan Francisco Espina Caamaño
Cristina Martín Yeste
Aydee Victoria Burgos Fleitas
Alexander Roger Nasarre Ramírez
Olga Montsant Olives
Joan “Jan” Catà i Ten
Adil Marouan i Messari
Marina Juhé i Brugué
Francesc Riera i Herrera
Montserrat Elisabet “Muntsa” Galicia i Sitjas
Mariona Riera Munt
Montserrat Bragulat Mainegre
Albert Comas Casanovas
Antoni Pous Márquez
Ricardo Martínez Martínez
Jesús Segura Liarte
Ventura Pizarro Gómez
Josefa Rodríguez Paez
Adela Márquez Belmonte
Andrés Murillo Caparrós
Vicente Pérez Jiménez
Josep Mª Pérez Basart
Xavier Miró Malleu
Manuel Juan Arias Moreno
Mª Carmen Luque Fabre
Svitlana Danilovich Krivokón
Dimitri Terentiev Astajov
José Mª Vila Comas
Natividad Colàs Pola
Montserrat Candini Puig
Núria Parella Comas
Jordi Sitjà Roca
Albert Torrent Vivancos
Lorena Sánchez Ramírez
Xavier Arnijas Tubert
Margarita Valls Hernando
Marc Buch Rigola
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Eleccions municipals: Malgrat de Mar
grants dels primers llocs.
CiU, el segon partit més votat
el 2011, tindrà com a cap de llista Neus Serra, després que Carme
Ponsa –amb qui es disputava el
primer lloc– abandonés el partit,
juntament amb dos regidors més.
Tots tres han engegat un nou projecte, Junts Per Malgrat, amb un
altre exmembre de la federació
nacionalista.

«Enguany es presenten set
candidatures, les mateixes
que fa quatre anys, però
amb nous partits polítics»

Ajuntament de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Ruptura i renovació a les files dels
partits polítics de Malgrat de Mar.
Les properes eleccions municipals del 24 de maig, hi haurà set
candidatures diferents a Malgrat
de Mar, una menys que ara quatre anys. D’entrada, els tres partits
que es van quedar sense representació consistorial, Plataforma per
Catalunya, Ciutadans i Solidaritat
Catalana per la Independència
no repetiran l’experiència electoral aquest 2015. Per contra, han

aparegut dues noves formacions:
la secció local de les CUP i Junts
per Malgrat –fruit de l’escissió
interna que ha patit recentment

«Malgrat de Mar canviarà
l’alcaldia sí o sí»
la federació nacionalista de CiU
a Malgrat–. Si bé la futura configuració de l’ajuntament és del tot
incerta, el que sí sabem és que el
futur alcalde o alcaldessa no serà

Conxita Campoy, que abandona
la primera plana política després
de 25 anys. La socialista va ser la
primera dona en presidir l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i ho ha
estat des de 1991 i fins que finalitzi aquest mandat. La nova llista
proposada pel PSC malgratenc té
com a cap de llista Joan Mercader,
qui ara fa quatre anys anava de número 3 i durant aquest mandat ha
exercit com a regidor d’Urbanisme, i renova la majoria dels inte-

ERC canvia completament de
rumb, amb Ramir Roger al capdavant, després que les últimes municipals perdessin més de 500 vots
–van tenir un 8,4% de vots menys
que 2007– i un regidor.
El PP per la seva banda, i després de pertànyer a l’equip de govern en pactar amb el PSC, manté
Ana Vega al capdavant, i Carlos
Solana avança fins al número 2 de
la llista popular.
ICV-EUiA, l’últim partit amb
representació al consistori, també
manté Jordi Medina al capdavant
de la formació.

També es presentarà per primera vegada a la població malgratenca la CUP, que té Paco Márquez
com a portaveu.
Resultats
Les eleccions de 2011 van deixar un 31% dels vots al PSC, que
es convertia en el partit més votat
per sisena vegada consecutiva.
Amb ells aconseguien sis regidors
–dos menys que el 2007– obligant
els socialistes a buscar un pacte
de govern. El van trobar amb el
PP, que amb un 3% més de vots
que els comicis anteriors obtenia
una altra cadira al plenari municipal. L’increment més important
de vots el va registrar CiU, que
va passar de tres a cinc regidors,
amb un creixement percentual de
sis punts respecte el 2007. Mals
resultats per ERC que va perdre
un regidor i el 7% de vots respecte
els comicis anteriors, passant a ser
la tercera força. ICV-EUiA també
en va perdre, però va mantenir el
regidor que ja tenia. PxC, que ja
ho havia intentat el 2007, no va recaptar prou vots, com tampoc ho
van fer ni C’s ni SI. Cap d’aquests
tres partits es presenten de nou
enguany. yy

CANDIDATURES

Joan Mercader Carbó
Albert Cuní Ridorsa
Raquel Martín Cuenca
Óliver Sánchez-Camacho García
Sònia Viñolas Mollfulleda

María Carmen Ponsa Monge
Miguel Angel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Jordi Cuní Cano
Josep Roig Muñoz

Ramir Roger i Artigas
Maria Ester Martínez i Tarrés
Ricard Núñez i Casanovas
Joan Emili Roig i Matoses
Maria dels Àngels Casadellà i Pol

Francisco Jesús (Paco) Márquez i Carvajal
Núria Casajuana i Vives
Carola Sardà i Moral
Virgínia Pujadas i Tortosa
Sergi Fuentes i Casany

Jordi Medina Moya
Luis Royes Aubeso
Fernando Cantero Bayón
Paula Royes Hernández
Joaquima Bigas Güell

Ana Vega Raya
Carlos Solana Plans
Elisabeth Carmona Casado
Antonio Expósito Ruiz
Luís Quevedo Martínez

Mª Neus Serra Bosch
Jofre Serret Ballart
Eva Mª Moreno Girón
José Gutiérrez Zamora
Montserrat Clapés Durbau
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Eleccions municipals: Santa Susanna
l’alcaldia, i per això ha constituït
l’agrupació d’electors Ara i Sempre
Santa Susanna, amb els exregidors
convergents Joan Sola i Vanessa
Abellán com a números dos i tres,
respectivament. Al PSC també
es respiren aires de canvi. Qui el
2011 anava de número 2, Josep
Sola, enguany assumeix el paper
principal amb Cristina Reche com
a mà dreta. La llista té set cares
noves.

«Es presenten set
candidatures, que opten a
ocupar els 11 regidors del
plenari»
Façana de l’ajuntament de Santa Susanna. Foto Yoyo

A Santa Susanna seran set les candidatures que es disputaran els 11
regidors de què està format l’ajuntament. Si mirem quatre anys
enrere veurem que el nombre de
partits que es presenten a les eleccions de maig en aquest municipi
és de gairebé el doble. Si el 2011
s’hi presentaven CiU –que aconseguien una implacable majoria
absoluta– PSC, PP, ERC i ICVEUiA –qui per altra banda, aquest
any no s’ha presentat– enguany hi

hem de sumar tres noves opcions.
D’una banda, Junts Fem Santa
Susanna, la secció local de Ciutadans i per últim, Ara i Sempre
Santa Susanna.
Tot i la tranquil·litat que acostumen a donar les majories absolutes, aquest ha estat un mandat
força mogut per CiU. Dels 8 regidors que el 2011 entraven per
part de la federació, han acabat
plegant Josep Maria Serra, Natàlia
Piqué i Jordi Cusachs. Aquest úl-

tim és qui pren el relleu de Campolier al capdavant de CiU, ja que
la direcció nacional del partit va
decidir prescindir de l’actual alcalde, després de 28 anys al capdavant del consistori -exceptuant
el mandat en què va ser inhabilitat
per un cas de prevaricació-. Amb
una plantilla totalment renovada,
Cusachs es proposa com un canvi dins el partit i també al poble.
Campolier, que va rebre la notificació per carta, no renunciarà a

L’altre partit amb representació
consistorial, el PP, manté la cap de
llista, Mª Immaculada Orts, i el número dos, Antonio Leal, però la resta de la llista és pràcticament nova.
La renovació més dràstica la fa
ERC, que després de perdre, el 2011,
gairebé la meitat de vots respecte els
comicis anteriors, aposta per Meritxell Romero com a cap de llista.
Per últim, Junts Fem Santa
Susanna i Ciutadans acaben d’engreixar la llista de candidatures
que enguany es presentaran per
representar els sussanencs i sus-

sanenques a l’Ajuntament. Els
primers, han apostat per Carlos
Caño, qui el 2011 ocupava la setena posició de la llista del PSC, i C’s
presenta una llista que encapçala
el jove Marc Sergi El Khaledi.
Resultats
Sense cap mena de dubte, els
sussanencs van decidir, ara fa quatre anys, que volien CiU al seu govern, i Joan Campolier com alcalde. Amb un índex de participació
més alt del que estem acostumats
(68,57%), la federació nacionalista
s’enduia 1.002 vots, que li atribuïen d’una banda, una victòria flagrant i de l’altra, 8 regidors al consistori municipal. El segon partit
més votat va ser el PSC d’Isidro
Jiménez, tot i que amb prou feina
recopilaven un terç dels vots dels
nacionalistes. D’aquesta manera
els socialistes es quedaven amb
dos regidors, la mateixa xifra que
el 2007. El Partit Popular de Maria Immaculada Orts -qui torna a
encapçalar la llista popular aquest
2015- rascava 123 vots i també un regidor al ple municipal.
ICV-EUiA i ERC es quedaven, en
ambdues ocasions, a les portes de
l’Ajuntament Susannenc. yy
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Eleccions municipals: Palafolls

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Valentí Agustí, Francesc Alemany, Juan Andrés Osorio, Martí Victòria, Óscar Bermán i Josep Maria Botella

Les eleccions municipals a Palafolls es presenten sense grans canvis
pel que fa les diferents formacions
polítiques. Tal i com ara fa quatre
anys, hi haurà sis candidatures
que es repartiran les 13 cadires del
plenari municipal. La principal
novetat és que, després de quedar
fora del consistori el 2011, Plataforma per Catalunya no es presentarà, però ocupant el seu lloc, s’ha
creat la secció local del partit Ciutadans, que després d’un procés
d’eleccions primàries, va escollir
Martí Victoria com a alcaldable.

Tot i perdre la majoria absoluta
el 2011, els socialistes palafollencs
segueixen apostant per Valentí
Agustí, qui afrontarà les seves novenes eleccions al capdavant del
partit. Agustí havia anunciat que
aquesta vegada no es presentaria, per la qual cosa s’estava promocionant Dolors Agüera, qui
havia de rellevar-lo al capdavant
dels socialistes, però després que
molts companys li ho demanessin,
Valentí ha decidit presentar-se de
nou.
Qui també repeteix al capdavant

del seu partit, en aquest cas del
Partit Popular, és Óscar Bermán,
que ara fa quatre anys va convertir-se en el primer partit a l’oposició, després de la davallada de vots
que va patir CiU, que va perdre un
regidor i gairebé 300 vots.
De fet, la federació nacionalista
és l’única que canvia d’alcaldable a
Palafolls, ja que el fins ara regidor
Joan Gallart ha decidit retirar-se
de la política activa. El substituirà Josep Maria Botella, que en els
últims comicis ja era a la llista de
CiU, però al número 6.

Resultats
Tot i que ara fa quatre anys el
PSC de Palafolls, amb Valentí
Agustí al capdavant van guanyar
les eleccions sense cap mena de
dubte -triplicaven en vots la segona força, el Partit Popular- no
n’hi va haver prou per mantenir
la majoria absoluta amb la qual
havien governat durant el mandat
2007-2011. Els grans perjudicats
d’aquella nit de maig, però, van
ser els integrants de Convergència
i Unió que van passar de segona
força al consistori a la quarta, per
darrere del PP i d’ERC. Si el 2007
havien aconseguit 753 vots, el
2011 la xifra es va reduir fins als
468, amb la conseqüent pèrdua
d’un dels regidors. Així, ERC i
PP obtenien els dos regidors que
havien perdut PSC i CiU. ERC va
registrar un augment poc moderat de vots, enduent-se un 13,52%
del total de paperetes. ICV-EUiA,
amb un 6,65% dels vots, va quedar-se al marge d’aquest ball de
xifres i va aconseguir mantenir el
seu regidor a l’Ajuntament. Qui
no va aconseguir-ho, tot i que va
ser-hi molt a prop, va ser Plataforma per Catalunya, que amb
202 vots va quedar-se a les portes.
La participació va situar-se en un
54,87%. yy

Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya ha dipositat de nou la seva confiança en
Francesc Alemany, qui va capitanejar el partit en les últimes eleccions. El segueix la també regidora actual Susanna Pla, i la resta
de l’equip -fins al número 9- està
format per cares noves.
Pel que fa a ICV-EUiA, serà
Juan Andrés Osorio qui capitanejarà de nou el partit en aquestes
eleccions, després de quatre anys
treballant amb l’equip de govern
dels socialistes, que el 2011 van
necessitar un company de viatge
en no poder mantenir la majoria
absoluta. La llista dels ecosocialistes, formada en gran part per
independents, aposta per la joventut, amb Aleix Asuar de número
2, i Clara Hidalga al 3, qui substitueix Tigran Mkhitaryan, un jove
amb nacionalitat russa a qui la
junta electoral no ha permès presentar-se com a candidat.
Qui intentarà fer-se un lloc en
el consistori palafollenc de cara
als propers quatre anys serà Martí
Victòria, cap de llista de la secció
local de Ciutadans a Palafolls, nascuda l’any 2013 i que el proper dia
24 afronta les seves primeres eleccions al capdavant de la formació
política al municipi.

CANDIDATURES

Valentí Agustí Bassa
Mª Dolores Agüera Martín
José Manuel Rueda García
Rosa Maria García Colomer
Rafael Cubarsí Bas

Francesc Alemany i Martínez
Susanna Pla i Capdevila
Jordi Villaret i Sayago
Judit Caimel i Pujol
Sergi Romero i Pinet

Juan Andrés Osorio Piñeiro
Alèix Miquel Asuar González
Clara Hidalga Lasheras
Laura Sierra Ávila
Monica Moldero Caso

Martín Victoria Iglesias
Juan Carlos Terrón López
Cristian Moreno Gómez
Rosa Páez Cardenas
Nuria Barrera Perpiñá

Óscar Bermán Boldú
Montserrat Oms Navía-Osorio
Lidia Presentación Palazón Nevado
Ruth Artime Cruceira
Manuel Martínez Navarro
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Conveni i música al Freta

L’acte de signatura del conveni. Foto Freta

calella
L’escola Freta de Calella i l’Associació Turística del municipi han
signat un conveni de col·laboració per apropar l’ensenyament al
món laboral, mitjançant la realització de pràctiques de l’alumnat
del cicle Tèncnic en Gestió Administrativa i la possibilitat de realitzar un contracte laboral amb
vinculació formativa. La signatura va comptar amb les intervencions de la directora pedagògica
del centre, Isabel Martínez, la ti-

Els músics van signar autògrafs. Foto Freta

tular de Freta, Marta Pacheco, la
presidenta de l’ATC, Isabel Mallol, Melcior Arcarons, director
General de Formació Professional de la Generalitat i l’alcaldessa Montserrat Candini. També
hi van ser presents, Josep-Vicent
Garcia (Director dels Serveis Territorials de la Generalitat), Núria
Parella (Regidora d’Educació i
Política Social de l’Ajuntament
de Calella) i membres del sector
turístic i empresarial de Calella,
entre d’altres.

Lax’n’Rock a les aules
Per altra banda, el centre també ha participat del projecte
Lax’n’rock a les aules, per apropar
la música als escolars d’una forma ben particular. Jimmy Pinyol
i Pemi Rovirosa van oferir una
xerrada-concert amb la música
dels Lax’n’Busto com a protagonistes. Així, els dos integrants del
grup de rock català van interpretar temes com Trepitja Fort, Miami Beach, Tinc fam de tu o Més
que la meva sang. yy

Sant Jordi 2015
alt maresme
La diada de Sant Jordi és una de
les més apreciades pels catalans
i les catalanes. L’Alt Maresme va
viure amb intensitat aquesta jornada, la del 23 d’abril, dia en què
es reivindica la cultura –i la catalana especialment– amb l’organització d’activitats i fires al carrer. A
Tordera la implicació de diversos
col·lectius –entitats, escoles, ar-

tesans– va fer possible una jornada farcida d’activitats. Des de primera hora del matí van ser les escoles del municipi les que van fer
demostracions a l’escenari. Lectura de poemes escrits pels escolars,
concurs de lletrejar o una cantada
infantil en van ser algunes. Aquestes escoles, a més a més, participen cada any amb el Sant Jordi
torderenc, a partir d’una proposta
artística. La d’aquest 2015 va ser

La insta·lació que donava la benvinguda a la Fira de Tordera. Foto Yoyo

omplir una lletra amb fotografies
dels nens i nenes de l’escola. Un
cop fet, es van disposar totes les
lletres juntes davant de l’església,
formant les paraules “Sant Jordi
2015”, que donaven la benvinguda
a la Fira del llibre i la rosa.
A la tarda hi va haver contacontes, l’entrega de premis del concurs
literari i altres activitats culturals,
com un concert de poemes musicals i animació infantil. yy
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La Mitja Marató Costa de Barcelona
Maresme vol estar entre les tres millors
alt maresme
De moment se situa al quart lloc,
per darrere les de Barcelona, Granollers i Terrassa, que són les més
ràpides de Catalunya. En l’edició
d’enguany al Maresme, la setena,
cinc atletes han fet una marca inferior a l’hora i deu minuts. El director tècnic de la Mitja Marató Costa
de Barcelona Maresme, Manel Vicente, explica que “hem aconseguit
situar-nos entre les millors curses, i
això és fruit dels esforços dels quatre
ajuntaments, d’una organització rigorosa i també un voluntariat completament entregat”.

«La 7a edició ha tingut més
de 1.200 inscrits»
De cara l’any vinent pretenen portar esportistes espanyols d’alt nivell,
Manel Vicente parlava de Carlos
Castillejo o Marc Roig. D’aquesta
manera busquen projectar la cursa
a nivell internacional, amb l’objectiu
de situar-se la tercera millor cursa

Més de 1.200 persones van córrer la cursa. Foto Yoyo

a Catalunya. Vicente explica que
passar de 1.000 participants en una
zona com la del Maresme és molt
complicat, per estar tant allunyada
de Barcelona, però l’organització
assegura que seguirà endavant fins
que arribin als 2.000 participants,

amb l’objectiu de batre de nou el rècord que, a dia d’avui, es troba situat
en 1:05:56.
La cursa
Adberrahim El Jaafari i Ouafaa
Hamani, de l’Agrupació Atlètica

Catalunya han guanyat la 7a edició
de la Mitja Marató Costa Barcelona
Maresme. El Jafaari, a més, ha batut
el rècord de la prova amb un temps
de 1:05:56. Amb una participació de
més de mil dos-cents atletes. El Jaafari, de seguida va agafar distància

amb la resta de corredors. El seguia
Mohamed Benhmbarka (Agrupació
Atlètica Catalunya) i una mica més
endarrerits un grupet amb Adbeslam El Ouahabi, Mostafa Benslimane (Cornellà Atlètic) Radouane
Nour (C.A. Canovelles). El Jaafari
es va mantenir fort al capdavant fins
al final amb un gran ritme que li va
permetre entrar primer i superar el
rècord de la prova. Benhmbarka,
tot i l’esforç, no ha pogut atrapar a
El Jaafari i ha arribat segon amb un
temps de 1:07:16. La tercera plaça
finalment l’ha aconseguit Mostafa
Benslimane després d’apretar el ritme en els últims quilòmetres deixant
enrere els seus perseguidors. Pel que
fa a les noies, tot estava centrat en la
lluita entre Ouafaa Hamani (Agrupació Atlètica Catalunya) i Janeth
Becerra (Slop.Cat Sabadell). Des
d’un principi, Hamani va agafar distància sobre Becerra. Al quilòmetre
deu, Hamani ja li treia 38 segons a
Becerra i 4 minuts a la tercera classificada, Montse Aranda (La Bolsa del
Corredor). yy

El Palafolls, a les Èxit al trail nocturn Les
portes de l’ascens Bruixes de Tordera
PALAFOLLS
El Palafolls ha estat el gran dominador del grup 16 de la Tercera
Catalana de futbol. Després de 31
jornades és el líder amb 76 punts
producte de 24 victòries, 4 empats i 3 derrotes. En aquests partits han fet 68 gols i només n’han
rebut 17. La fortalesa defensiva
ha estat una de les claus del Palafolls 2014-15.
Els seus perseguidors són CD
Blanes (68) i Tossa UE (68), l’An-

glès en té 66. El Blanes continua
lluitant als despatxos per recuperar sis punts que li van retirar
després d’haver-los guanyat al
camp.
Al final de la lliga, el campió
puja directament a Segona, el millor segon dels grups de Girona,
també pujar i els altres segons
promocionen.
Els darrers rivals del Palafolls
seran Sant Antoni i Blanes Atlètic, al seu camp; i Tossa, al municipal de Palafolls. yy

tordera
Era la primera vegada que el Club
Esportiu Tordera organitzava una
competició d’aquestes característiques, i després de dur-la a terme,
la valoració és molt positiva.
El primer dels èxits va ser la
participació, que va superar els
250 inscrits. Puntuals a les vuit
del vespre van encetar la cursa els
participants del recorregut llarg,
de 30 km, seguits dels menys agosarats, que van sortir un quart
d’hora més tard amb l’objectiu de
completar els 13 km de marxa.

«La primera edició va
superar els 250 inscrits»

CD Blanes 2 - Palafolls 2. Foto Yoyo

El tret de sortida es va donar a
la plaça de l’Església i ambdues
rutes van transcórrer tan pel centre del poble -sobretot per alguns
carrers del nucli antic- com per
boscos i muntanyes: ermita de
Sant Andreu, serralada de Miralles, plaça de les Bruixes, l’Erola...

El tret de sortida es va donar darrere l’església. Foto Yoyo

Pel que fa les classificacions, en
el recorregut llarg, el podi va ser
pel torderenc Carlos Galobardes
(2h 49’ 23”) que va entrar acompanyat de Josep Maria Rey. El tercer en arribar va ser David Planas
poc menys de tres minuts després
(2h 52’ 15”). Pel que fa la participació femenina, el primer lloc va
ser per Amàlia Sánchez (3h 38’
33”) i el segon, per Eve Ouchenir
(4h 32’ 56”).
El més ràpid de la versió curta del recorregut va ser Roberto

García, qui va completar el tram
en menys d’una hora (57’ 53”),
seguit de Dani Sánchez (1h 00’
43”) i Víctor Guzmán, que entrava tot just un segon després. Pel
que fa a la classificació femenina,
el primer lloc va ser per Natalia
Zakirova (1h 15’ 08”), Ester Monclús (1h 16’ 57”) i Pili Ureña (1h
17’ 11”).
També hi va haver podi per als
locals, en la categoria especial de
corredors i corredores de Tordera. yy
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El Memorial Barceló arriba a la majoria d’edat
tordera
Els dies 6 i 7 de juny es jugarà al
Municipal de Tordera una nova
edició del torneig torderenc, reconegut arreu de l’estat pel nombre d’equips participants i la seva
qualitat. Aquest 2015 hi haurà un
total de 56 equips de 25 clubs diferents. Entre els participants: FC
Barcelona, RCD Espanyol, Atlético de Madrid, Valencia CF i FC
Vila-real, pel que fa a equips base
de clubs de Primera Divisió.

«Més de cent voluntaris
fan possible cada any el
torneig»
Altres conjunts participants seran: CF Tordera, UE Ca la Guidó,
Gimnàstic de Manresa, UE Fornells, Fundación Marcet, CE Mataró, Empordà FC o At. Segre, per
nomenar-ne alguns.
El Memorial s’organitza cada
any en memòria de Josep Barceló,
un exjugador i exentrenador que
va morir en un accident de trànsit. La força del Memorial són els
voluntaris, més d’un centenar,
que treballen de sol a sol perquè
tot surti a la perfecció. Alguns

Vila-real - Espanyol, una de les finals del 2014. Foto Joan Ferrer

d’aquests voluntaris hi són des de
la primera edició.
La competició començarà el
dissabte dia 6 de juny a les 8:30 h.
Durant tota la jornada es juguen
de manera simultània quatre partits de F-7. El diumenge s’acaba
la fase de grups, i posteriorment
es disputen els quarts de final, les
semifinals i les tres finals, en total,
més de 120 partits. En el torneig

hi participen jugadors alevins de
primer i segon any, i benjamins

«Entre els participants
hi ha: FC Barcelona, RCD
Espanyol, Atlético de
Madrid, Valencia CF i FC
Vila-real»
de segon any. Per tancar la jornada del diumenge, a cada edició

s’organitza l’acte de cloenda de record i homenatge a Josep Barceló,
moment en què es lliuren els premis als millors equips i records a
tots els participants.
El Memorial Barceló tanca una
etapa dels alevins de segon any
que fins aquest moment han estat
jugant a F-7, i a partir de la propera temporada ja practicaran el
Futbol-11.

Tots els participants, més de
700 entre jugadors, entrenadors i
delegats; estan allotjats en hotels
de la zona. Cada equip també arrossega un bon nombre de seguidors.
Les piscines municipals, situades just al costat dels camps de
futbol, són obertes a jugadors i
acompanyants durant tot el cap
de setmana. yy
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Les noies del CEEB Tordera,
campiones de lliga
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La Volta Solidària recorre
l’Alt Maresme

Foto de família del CEEB Tordera. Foto Yoyo

Les noies del Club Esportiu Escola de Basquet Tordera es van
proclamar campiones de lliga al poliesportiu municipal, en el
partit que van disputar contra l’equip de Roda de Ter. El resultat
final va ser 78-66. yy

14a cursa popular de
Palafolls
La caravana solidària acompanya els corredors. Foto Tino Valduvieco

alt maresme

Participants de la cursa infantil. Foto Yoyo

Un centenar de persones han corregut la 14a edició de la Cursa Popular de 9km, que enguany ha estrenat un nou recorregut.
Els més petits també hi han pogut participar, però amb un traçat
més curt, de 2,5km. La cursa, que combina asfalt amb sorra, ha
passat pels voltants del Castell de Palafolls. yy

Orko Team, tercers a la
Titan Desert

A finals d’abril va sortir des de Barcelona la Volta Solidària a Catalunya per les Malalties Rares o Minoritàries. Amb una voluntat clarament divulgativa, per explicar a la
ciutadania l’existència i afectacions
d’aquestes patologies, la iniciativa
està portant a una seixantena de pobles catalans aquesta caminada, liderada per l’esportista Marcos Bajo.
Algunes de les primeres parades
de l’esportista van ser a l’Alt Maresme, per exemple a Calella, Pineda

de Mar i Malgrat, enfilant després
cap a comarques gironines.
Marcos Bajo, un esportista afectat per una malaltia de les anomenades “rares” i amb discapacitat
visual, farà aquesta Volta Solidària
que consisteix en donar la Volta a
Catalunya a peu en 19 dies. Bajo
pateix una malaltia minoritària
degenerativa anomenada Retinosi Pigmentària i li produeix una
deficiència visual, per la qual cosa
només disposa d’una visió del
5% central i ceguera nocturna.
Des de fa 7 anys és el responsable

del GMAO (Grup de Muntanya
d’Amics de la ONCE de Catalunya) i de la secció de curses de
muntanya de la FCEC (Federació
Catalana d’Esports per a Cecs), un
grup que recolza les iniciatives solidàries i participa en aquestes de
manera activa. En total, s’estima
que a Catalunya existeixen més de
300.000 persones amb malalties
poc freqüents, i a l’Estat espanyol
hi ha afectades més de 3 milions.
L’organització preveu tancar el
circuit novament a Barcelona el
proper 16 de maig. yy

Èxit rotund al Triatló Social
de Calella
calella

Els integrants de l’equip torderenc. Foto Orko Team

97 hores, 56 minuts i 7 segons és el temps que ha trigat el club
ciclista torderenc en completar la prova, amb un recorregut de
600km en condicions extremes travessant el desert marroquí.
Els germans Olmo han aconseguit la tercera posició a la categoria Corporate d’una de les carreres ciclistes més dures. yy

Amb la d’aquest any, ja és la sisena
vegada que el Team Calella organitza aquest triatló social. Es tracta d’un entrenament de distància
gairebé olímpica i de caràcter no
competitiu. La ruta ha estat la tradicional, amb 1’2 km de natació a
mar obert, 32 km de ciclisme per la
carretera N-II i 9 km de cursa a peu
pel Passeig Marítim.
Atletes de clubs com el VO2 de
Mataró o el Club Triatló Blanes
han pres part de la cursa, arribant

La primera part de la prova era a mar obert. Foto Tino Valduvieco

a gairebé una setantena si hi afegim els propis esportistes del Team
Calella. Després d’aquest entrenament, es van sortejar obsequis dels
patrocinadors, i per acabar, mentre

els triatletes recuperaven les forces
amb un bon piscolabis, l’organització va agrair l’assistència, un any
més, a tots els participants. yy
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Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat
Cada cop és més freqüent veure com joves encara adolescents,
fan o desitgen fer, exercici físic al
gimnàs amb la utilització de peses
o màquines de resistència. L’entrenament de la potència muscular,
amb la utilització de peses o màquines, són exercicis avui dia molt
atractius, especialment pels adolescents de sexe masculí, amb la fi
d’incrementar la seva massa muscular. La moda del culte al cos que
la nostra societat sovint sublima,
comporta a banda de greus alteracions de la conducta alimentaria,
l’afany per aconseguir un cos més
musculat, més fort i sobretot més
semblant als prototips físics que
són referents per a molts dels nostres joves.
És absolutament cert que l’exercici físic te innumerables beneficis pels nens i els adolescents,
i per tant és molt desitjable que
participin en activitats esportives.

Des del punt de vista físic practicar esport millora en nens i adolescents les habilitats motores, la
coordinació, la funció cardiorespiratoria, incrementa la despesa
calòrica diària i te efectes positius
en la composició corporal; en la
basant psicosocial millora la autoestima, la confiança i la motivació, els nens aprenen a treballar
en equip i també principis fonamentals que molt probablement
permetran continuar mantenint
una activitat física o esportiva en
la vida adulta. Però cal conèixer
quin exercici físic i quines activitats esportives son adequades per
ells, i quin entrenament físic cal
recomanar per a la correcta preparació per la pràctica de esports
de competició.
La activitat física adequada per
a persones en creixement i desenvolupament, com són els nens
i els adolescents, ha de basar-se
en l’exercici aeròbic, es a dir en
l’exercici cardiovascular que necessita augmentar la respiració
per oxigenar be els muscles, el
cor i tots els teixits corporals. Són
exercicis aeròbics caminar, córrer, saltar, nedar, esquiar, ballar,
anar en bicicleta...
En canvi l’entrenament de la
potència muscular amb peses o
màquines de resistència és un
exercici bàsicament anaerobi,
que pretén augmentar la força i
la resistència muscular, produint
com a conseqüència un augment
de volum dels muscles. Aquest
exercici no utilitza l’oxigen de la

Foto: sport-kid.net

L’exercici amb peses pot produir lesions greus
en els nens i adolescents

respiració, sinó les reserves energètiques del muscle, i no ofereix
cap benefici cardiovascular ni per
la resta de teixits corporals. Molts
nois pensen que amb aquets exercicis augmentaran la seva potència per la pràctica d’altres esports,
però cap evidencia científica ha
pogut demostrar que els programes d’entrenament de la potència
millorin ni la velocitat per córrer
o per saltar, ni el rendiment esportiu global. Tampoc hi ha cap evidencia que ajudi a reduir lesions
durant la pràctica d’esports. En
canvi si que hi ha evidencia que
l’entrenament de potència amb
la utilització inadequada de peses i màquines de resistència per
part de nens i adolescents, sense
la supervisió de personal expert,
ha estat la causa de importants

lesions musculars, òssies, i cardiovasculars, en alguns casos molt
greus, degudes a la gran exigència
muscular i òssia d’aquest entrenament en un cos encara immadur
que està en ple creixement. D’altra
banda, cal saber que si l’objectiu es
aconseguir més volum muscular,
aquest entrenament no pot generar en els nens un increment significatiu de la massa muscular fins
que aquests tinguin ja les hormones pròpies de la pubertat.
Tot i els possibles beneficis teòrics de l’entrenament de potència amb peses en l’adolescència,
la Acadèmia Americana de Pediatria davant del risc de lesions
recomana diferir aquestes activitats fins que es completi la maduració músculesquelètica al final de la adolescència, cap els 16

o 18 anys. Els adolescents poden
aconseguir un adequat increment
de potència i un augment significatiu de la massa muscular sense
riscos fen exercicis amb peses de
poc pes amb un nombre més alt
de repeticions, sense arribar a la
potència màxima, i sempre sota
la supervisió de personal expert
en educació física. Cal evitar l’aixecament de peses en competició
entre companys, intents de suportar pesos en excés, amb retenció
de la respiració o amb hiperventilació, i sempre que no hi hagi
un aprenentatge previ de la seva
utilització. Els joves que vulguin
millorar el seu rendiment esportiu
es beneficiaran més de practicar i
perfeccionar les habilitats pròpies
del seu esport, que no pas mitjançant l’entrenament de potència. yy
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L’AGENDA
alt maresme. MAIG
Fins el 22
Presentació d’obres per la Mostra
literària del Maresme

Club de lectura sènior: Victus
18.00 h
Ajuntament Vell

Festa Coral del Maresme
20.00 h
Església de Santa Maria

Fins el 31
Maresme
Jornades gastronòmiques de la
maduixa

Fòrum obert: Sabem el que
consumim?
21.00 h
Ràdio Calella

Teatre: Para... no parar de riure
22.00 h
Centre Cultural i Recreatiu

Malgrat de Mar
Exposició de bonsais
Jardins de la Vídua de Can Sala

Dia 15
Palafolls
Espectacle a càrrec de l’escola
Mas Prats
20.00 h
Teatre

Fins el 28 de juny
Calella
Exposició: This is Street Art
A l’Ajuntament Vell
Dia 13
Palafolls
Audicions de música moderna
19.00 h
Can Batlle
Pineda de Mar
Taller de papiroflèxia
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Tesa Yoga Kids
18.00 h
Biblioteca de Poblenou
Triduo d’honor a la verge del
Rocío
20.00 h Església Parroquial
Calella
Presentació de la Quinzena
Solidària
18.00 h
Casal l’Amistat
Conferència: Drets Humans,
responsabilitat col·lectiva
18.30 h
Casal l’Amistat
Dia 14
Palafolls
Espectacle a càrrec de l’escola
Mas Prats
19.00 h
Teatre

Audicions de Cant
19.00 h
Can Batlle
Malgrat de Mar
Els contes del divendres
19.00 h
Biblioteca La Cooperativa
Pineda de Mar
Presentació de llibre: Te amargo
20.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Tordera
El misteriós cas del Senyor
Florenci
20.00 h
Biblioteca Municipal
Calella
Tertúlies en català
11.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Projecció: O morir o actuar
19.00 h
Espai La Caixa
Presentació: La chica de los
pechos turgentes y los pantalones
ajustados
19.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Cinefòrum: Bajo la Palma
21.00 h
Espai La Caixa

Santa Susanna
Campionat d’Europa de Fitness
Fins el dia 17
Pavelló Municipal d’Esports

Dia 16
Palafolls
Xerrada: Fem compostatge a casa
10.00 h

Malgrat de Mar
Contes per a infants
18.00 h Biblioteca La Cooperativa

Taller: Fem manualitats amb els
més petits
11.00 h
Biblioteca Enric Miralles

Pineda de Mar
Xerrada: Com conto un conte?
18.00 h
Biblioteca de Poblenou

IV Milla urbana
17.30 h
Av. Costa Brava

Calella
Ironkids
10.00 h
Passeig Manuel Puigvert
Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sopar solidari: Un mos pel món
21.00 h
Fàbrica Llobet-Guri
Teatre: La Loba
22.00 h
Orfeó Calellenc
Dia 17
Santa Susanna
Festa de Sant Isidre
Tot el dia
Plaça de Llillota
Pineda de Mar
II Trobada de Trens Tripualts de 5”
Matí
Plaça Sara Llorens
II Mostra de Cuina
12.00 h
Plaça Sara Llorens
Teatre: Para... no parar de riure
18.00 h
Centre Cultural i Recreatiu
Alt Maresme
Ironman Barcelona Calella 70.3
7.00 h
Platja Gran
Dia 18
Pineda de Mar
Club de lectura: La colla dels
vermells
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller: Què ens diuen els colors?
18.00 h
Biblioteca de Poblenou
Calella
Exposició: Cafè Ciutat
16.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 20
Palafolls
Audicions Big Band
19.00 h
Can Batlle

Música a cau d’orella: La guitarra,
com l’aprenem?
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret

Malgrat de Mar
Jornades lúdiques
17.00 h
Seu La Barretina Vermella

Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Exposició: Fotografies de Gàmbia
17.30 h
Residència Avidi

Pineda de Mar
II Trobada de Trens Tripualts de 5”
Matí i tarda
Pl. Sara Llorens

Calella
Conferència: Màfia, el poder a
l’ombra
18.30 h
Casal l’Amistat

II Mostra de Cuina
12.00 h
Plaça Sara Llorens

Club de lectura en anglès
19.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Pineda de Mar
Tesa Kids, Iogui-contes
18.00 h
Biblioteca de Poblenou
Dia 21
Pineda de Mar
Música a cau d’orella: El violí i el
violoncel
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Presentació de llibre: Ávida vida
20.00 h
Biblioteca Maribel Montero
Calella
Xerrada de nutrició
9.30 h
Local d’Oncolliga
Dia 22
Palafolls
Xerrada: Síndrome premenstrual,
histitis i candidiasis
19.00 h
Casal de la dona

Reunió informativa Pregó 2015
16.00 h
Edifici MiD
Hora del conte: Contes reials
12.00 h
Biblioteca Enric Miralles
Pineda de Mar
Memorial Miquel Tortosa
Matí i tarda
Pavelló Nino Buscató
Calella
Hora del conte
11.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sidral solidari
16.30 h
Plaça de l’Església
Dia 24
Santa Susanna
Torneig internacional de Bàsquet
Fins el dia 27
Pavelló Municipal d’Esports

Santa Susanna
Hora del conte: Contes del bosc
10.00 h
Plaça Catalunya

Pineda de Mar
Ruta guiada: Els camins de Bast
08.00 h
Cal Capità

Hora del conte
18.00 h
Biblioteca Municipal

Aplec de l’Erola
10.00 h
Hortsavinyà

Malgrat de Mar
Laboratori de lectura
18.00 h
Biblioteca La Cooperativa

Calella
35è Torneig Internacional
d’Handbol
9.00 h
Pavelló d’esports Parc Dalmau

Cinema: God help de girl
22.00 h
Centre Cultural
Pineda de Mar
Club de lectura fàcil en català
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller infantil: Pots de sal
18.00 h
Biblioteca de Poblenou
Missa de sortida de la Romeria
del Rocio
19.00 h
Església Santa Maria
Festa i CineForum
20.00 h
C/ Maragall, 19
Xerrada: Les essències florals
20.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Calella
Tertúlies en català
11.00 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Mostra de Jazz de l’Alt Maresme
i la Selva
22.00 h
Sala Mozart
Dia 23
Palafolls
Sardinada popular
Al Casal d’avis

Torneig Internacional d’Handbol
platja
9.00 h
Platja de Garbí
Marxa solidària contra el càncer
Camp de Futbol de Mar
9.00 h
Dia 25
Palafolls
Club de lectura
20.00 h
Biblioteca Enric Miralles
Pineda de Mar
Activitat familiar: Una tarda amb
en Willy
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Dia 26
Pineda de Mar
Explica’m un conte
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret

Dia 27
Pineda de Mar
Taller: Gestió de l’estrés
18.00 h
Biblioteca de Poblenou
Club de lectura
20.30 h
Biblioteca Serra i Moret
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comarcal LLORET. MAIG
Calella
Conferència: Els grans genis del
Cinquecento: Leonardo, Rafael i
Miquel Àngel
18.30 h
Casal l’Amistat
Dia 28
Pineda de Mar
Dinar de germanor Casal d’avis
Les Mèlies
14.00h
Local del Casal
Tastets de creixement personal
19.00h
Auditori Can Comas
Calella
Club de lectura de novel·la
històrica
10.30 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Dia 29
Palafolls
Audicions a la fresca
18.30 h
Plaça d’El Cafè
Promoció ACEP. Descomptes i
sortejos
20.00 h
Comerços associats
Pineda de Mar
Hora del conte: Les butxaques
del mar
18.00 h
Biblioteca Serra i Moret
Autoestima per adults
19.00 h
Biblioteca de Poblenou
En Sintonia: Jams de l’escola de
Música
22.00 h
Can Comas
Calella
Tertúlies en català
11.00 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Cineclub: Mil veces buenas
noches
21.00 h
Espai Caixa
Mostra de Jazz de l’Alt Maresme
i la Selva
22.00 h
Sala Mozart
Dia 30
Palafolls
Sortida al parc Montnegre i
Corredor
10.00 h
Plaça Major
Comiat i proclamació del
pubillatge del Maresme
19.00 h
Plaça de Poppi
Santa Susanna
Teatre: Aterrem al Venus
19.00 h Local Social

Malgrat de Mar
Fira de primavera: parades i
actuacions
Tot el dia
Pineda de Mar
Fira d’entitats
10.00 h a 20.00 h
Places Mèlies, Espanya i
Catalunya
Calella
Torneig de bàsquet amb
persones amb discapacitat
9.30 h
Zona esportiva “La Muntanyeta”
Taller infantil de scrapbooking
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Dia 31
Palafolls
Sortida al Pedraforca
06.00 h
Pàrquing Les Ferreries
Santa Susanna
Concurs popular caní
9.00 h
Plaça del Pavelló
Homenatge a la sardana
18.30 h
Parc del Colomer
Malgrat de Mar
Concert-Vermut: The walking
stick man
12.00 h
Seu La Barretina Vermella
Jornades lúdiques
17.00 h
Seu La Barretina Vermella
Pineda de Mar
Fira d’entitats
10.00 h a 20.00 h
Places Mèlies, Espanya i
Catalunya
Calella
Fase final del Campionat de
Catalunya de Bàsquet Júnior
femení interterritorial
Pavelló d’Esports Parc Dalmau
10.00 h
Botifarrada popular de l’AMPA
de la Minerva
12.00 h
Passeig Manuel Puigvert
Teatre: La Loba
19.00 h
Orfeó Calellenc

dia 15
Institut Coll i Rodés · 21 h
TEATRE: ESPAI OFF
“INFECTE”
dia 16
Casa del Mar- Fenals · 17- 19 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES

comarcal BLANES. MAIG
Dia 14

CICLE DE CINEMA I DRETS
HUMANS. Grup Amnistia
Internacional de Blanes
La dona del drapaire de Danis
Tanovic
Auditori del Centre Catòlic.
20.30 h

Del 15 a l’11 de juny

dia 17
Ermita de les Alegries
10 - 20 h
Xa.FESTA DE LES FLORS

EXPOSICIÓ: COLORS I
PINZELLADES D‘EN GALLENT
Galeria L‘Arcada

II TRAIL SELVA MARÍTIMA
CURSA POPULAR
TOSSA-BLANES

EXPOSICIÓ: JOVES TALENTS
V.3
Casa Saladrigas

dia 18
Museu del Mar
Museu Can Saragossa
DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

MÚSICA A L’ESPERANÇA.
XXIV CICLE DE CONCERTS
Capella de l’Esperança

dia 22
Pistes d’Atletisme · 17.30 - 21 h
JORNADA ATLÈTICA
DE PRIMAVERA
dia 23
Ermita de les Alegries · 20.30 h
VI NIT DE LES FLORS
dies 23 i 24
Camp Municipal d’Esports
8è MEMORIAL JUAN
ANTONIO POMARES DE
FUTBOL
Camp Municipal, Pavelló Molí,
Camp Molí, Camp pistes,
Pavelló Muncipal · 9 h
JOCS ESCOLARS ANGLESOS
TORNEIG NETBALL
dia 30
Casa del Mar- Fenals · 17- 19 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES
dies 30 i 31
Pavelló d’Esports El Molí · 9 h
TORNEIG FUNDACIÓ
BASQUET CATALÀ
dia 30
Pg. Jacint Verdaguer
Pl. Pere Torrent · 17 h
VIII TROBADA COMARCAL DE
GEGANTS DE LA SELVA
dia 30
Passeig Jacint Verdaguer
10 - 21 h
MERCAT DEL VI I FORMATGE

AGENDA FACILITADA PER
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Fins al 16 de maig

Dies 15, 29 i 22

Dia 15.
Presentació del llibre
La mainadera d’Eugène
Bourrmont
Biblioteca Comarcal. 20.00 h

Dies 22 i 24, 30 i 31

REGATES. 41a VILA DE
BLANES OPTIMIST
Club Vela Blanes

Dia 24

DANSA: ONE-HITS WONDERS
de SOL PICÓ
Teatre de Blanes. 19.00 h

Dia 28

L‘HORA DEL CONTE
L‘oca musical: cantem un
conte amb la Marina Alum i
en Josep M. Piguillem
Biblioteca Comarcal. 18.00 h

Dia 29

CURSA PER LA PAU
Activitat per alumnes de 6è
Primària de les escoles de
Blanes
Passeig de Mar. 9.30 h

Dies 30 i 31

HOMENTATGE A LA GENT
GRAN DE BLANES
Antic Pavelló

Dia 30

Del 15 al 17

FIRA D‘ANTIGUITATS MAS
ENLAIRE 2015
Plaça Onze de Setembre

Dies 16 i 17

EXPOSICIÓ: MIGUEL
GELABERT
Lineescapes
Casa Saladrigas

ACTES CELEBRACIÓ 50È
ANIVERSARI DE L’ AEiG PINYA
DE ROSA
GREAT TUNA RACE
Club de Vela

Dia 17

II TRAIL SELVA MARÍTIMA
TOSSA-LLORET-BLANES
Blanes x runners 2015

Dia 19

AULA BLANES
La Tordera, un riu humanitzat
amb la Dra. Stefi Merbt
Biblioteca Comarcal. 20.00 h

Dia 21

ESPAI DE DEBAT
Les relacions entre germans
quan un d‘ells pateix una
discapacitat. És més complicat
el dia a dia?
A càrrec d‘Alexandre Maset
Escola Ventijol. 20.00 h

Dia 22

XX Trobada Esportiva i Lleure
Centres de Dia comarques
gironines
Ciutat Esportiva Blanes

Del 30 al 27 de juny

Dia 31

XXII ROMERIA ROCIERA
Casa d‘Andalucia de Blanes
Santuari del Vilar
VISITES GUIADES ADULTS
Blanes portal de la Costa
Brava
Dissabtes 16, 23 i 30 a les
18.00 h. Català /Français
Diumenges 17, 24 i 31 a les
12.30 h. Español / English
VISITES GUIADES INFANTILS
Jardí de la Mediterrània
Diumenges 17, 24 i 31 a les
11.00 h
Punt de trobada: plaça
Catalunya (Costat oficina
turisme)
Més informació: 972 330 348
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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

Maig
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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)

PLANAS
CASTELLS
MIR
BADIA
BADIA
COLS
SEGARRA
LLOBET
COSTA
MELA
VIVAS
VIVAS
NOE
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
FRANCITORRA
MIR
MIR
BADIA
FRANCITORRA
ALBA
VIVAS
VIVAS
NOE
NOE
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA

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

economia local

175 anys de Can
Vives a Calella

Adreces i telèfons

Maig
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

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

Automòbils Missé

calella
Set generacions dels Vives han seguit l’ofici de carnissers des del 1840, quan Josep Vives i
Messeguer va obrir, a Vallgorguina, el primer negoci de la familia. Ara són a Calella amb
tot tipus de carns, embotits, formatges i plats cuinats. yy

Vista noctura d’Automòbils Missé

alt maresme - la selva

Can Vives ha fet una gran festa d’aniversari. Foto Tino Valduvieco

Amb instal·lacions als municipis de Calella i Blanes, Automòbils Missé disposa de Servei
Oficial de les marques Citroën i SEAT. Des de 1969, i amb 46 anys d’experiència en la
venda i reparació d’automòbils, els trobareu a la Ctra. N-II, sortida autopista de Calella i
també a la Ctra. Costa Brava de Blanes a Lloret. yy
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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
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RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
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Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes

caps de setmana i festius

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

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

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

17.07

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

LA MARINA MARESME 31

maig DE 2015

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
CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

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

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!

EL FOGÓ DE LA MARINA

ARRÒS AMB LLAMÀNTOL

Ingredients
• 2 llamàntols
• 2 calamars
• 350g d’arròs bomba
• Mitja ceba
• 1 pebrot verd
• Mig pebrot vermell
• 1 tomàquet madur
• 1 bitxo
• 2 grans d’all
• 2 nyores
• Safrà en branca
• Oli d’oliva
• Sal
• 1 taceta de pèsols frescs (opcional)
• Un bon brou de peix

PREPARACIÓ
En primer lloc, tallem els llamàntols. Un cop fet, netegem i trocegem els calamars. Piquem la ceba i els pebrots en trossos petits, i després
ratllem el tomàquet. En una cassola, posem unes 6 cullerades d’oli d’oliva, el bitxo, la hi deixem uns minuts i la retirem.
Al mateix oli fregim els calamars i, després, reservem. Ara toca el llamàntol; el deixem uns minuts fins que deixi anar tot el suquet i adquireixi un color vermellós. Reservem.
A la mateixa cassola posem l’all i la ceba. Quan estigui tot transparent, afegim els pebrots, ho deixem fins que quedi tot ben rosset i, a continuació, hi afegim el tomàquet. Deixem que es vagi fent el sofregit, fins que tingui una textura de melmelada. Afegim la carn de les nyores, els calamars i els pèsols. Ho remenem i, a continuació, hi afegim unes cullerades de brou. Ho deixem bullir uns minuts.
Afegim l’arròs i, en el doble de mesura, afegim el brou molt calent. Rectifiquem de sal. L’arròs ha de coure uns 18 minuts. Uns cinc minuts
abans d’acabar la cocció, afegim els llamàntols. Un plat de luxe, fet a casa! Bon profit!

Manoli Bustamante Bustamante

Entrevista a oncolliga

“Quan una persona té càncer, és tot l’entorn qui el té”
LAURA GÁLLEGO
Maria Pera és una de les responsables d’Oncolliga Calella. Aquesta seu d’Oncolliga va donar-se a
conèixer el 2009, i des d’aleshores
no han parat de créixer els voluntaris en aquest projecte.
Què és Oncolliga i quins són els
seus objectius?
Oncolliga és una entitat
sense ànim de lucre que
té per finalitat l’atenció
al malalt de càncer i la
seva família al llarg de
tot el procés de la malaltia a l’hora que realitza
activitats de divulgació,
de prevenció i de rehabilitació.

voluntaris que animen als malalts
a partir de la seva pròpia experiència amb la malaltia, perquè quan
veus que algú altre també ho ha
passat i està tan bé això, vulguis o
no, anima molt.
També donem suport econòmic i
jurídic. Comptem amb un assessor
jurídic que actua en cas de necessitat, tot i que tant la part econòmica

Sí, perquè de vegades es necessita
l’ajuda molt més quan es mor el
malalt, que deixa un gran buit als
seus familiars, al seu entorn.

algú vol acompanyar els malalts
l’adrecem als Amics de l’Hospital,
amb qui tenim molt bona relació,
perquè ells sí que ho tenen.

Quins tipus de voluntaris hi ha?
Aquí a Calella només tenim els
voluntaris que han passat per la
malaltia i donen suport als malalts, però a nivell de Catalunya

Quines són les repercussions del
càncer a la vida d’una persona?
La gent sempre diu que hi ha un
abans i un després del càncer, i és
així. En sentir la paraula “càncer”

Quines són aquestes
activitats?
De divulgació fem xerrades, conferències per
donar coneixement de
la malaltia a la gent; per
exemple, fem una xerrada de nutrició al mes on
la gent aprèn a menjar
millor. També en vam
fer una sobre el càncer
de pell perquè la gent a
l’hora de prendre el sol
prengui precaucions...
Tot això fa que la gent
aprengui a portar una
vida més sana.
Oncolliga va guanyar el premi Ciutat de Calella d’aquest any. Foto Ajuntament de Calella

Com ajuda Oncolliga
als malalts?
Tenim un projecte amb els Amics
de l’Hospital, el projecte SSID
(Servei de Suport Immediat a Domicili), amb què paguem un cuidador perquè visiti a domicili els
malalts que estan en procés terminal, els hi fa les cures, exercicis de
rehabilitació, higiene i tot el que
faci falta.
També tenim una psicooncòloga
que visita cada dijous a la tarda al
local d’Oncolliga, on sempre hi ha

com jurídica està centralitzada des
de Barcelona.
Als familiars també se’ls dóna
suport psicològic?
Sí, perquè és que quan una persona té càncer, el té ella però és tot
l’entorn qui el té, és tot l’entorn que
el viu i hem d’ajudar a tot l’entorn.
Si el malalt mor, es continua
prestant suport psicològic als familiars?

hi ha altres tipus, com ara servei
d’acompanyament o voluntariat
hospitalari. Els voluntaris que tenim nosaltres ens ajuden en treballs manuals, a vendre les roses
per Sant Jordi, per la Marxa d’Oncolliga i per coses d’aquestes.
Necessiten formació?
Per estar en contacte amb els malalts hi ha un curset de voluntariat.
Aquí a Calella, com que no tenim
aquest tipus de voluntariat, quan

tothom s’espanta molt, en aquell
moment et cau el món a sobre.
Però si de mica en mica vas veient
grups de gent que ho ha passat, vas
veient que no és tan gros com la
paraula sembla. Ara, cada dia hi
ha avenços en investigació i la gent
ho va veient, que anem endavant,
i el que abans era una sentència
de mort ara ja no, ara segons com
el càncer pot convertir-se en una
malaltia crònica, però vas vivint.

PRÒXIMA EDICIÓ: 10 JUNY

Com té coneixement el malalt de
la feina d’Oncolliga?
És molt important el boca-orella
quan a una persona se li diagnostica un càncer, sempre hi ha algú
del seu entorn que ens coneix i així
arriben a nosaltres. Tenim tríptics
a l’hospital i quan una persona ha
estat operada de càncer de mama
els hi donem un coixí, el “coixí del
cor”, cosit per les voluntàries d’Oncolliga, que
té forma de cor per posar-lo sota el braç i no
cura però els hi dóna
suport.
Què ha suposat guanyar el Premi Ciutat de
Calella?
Per Oncolliga Calella,
que duem el nom de
la ciutat, un premi que
també porta el nom de
la ciutat és un gran orgull. A més, és un premi de votació popular i
et sents recolzat per la
població de Calella. En
totes les activitats que
fem, la gent de Callela
hi col·labora sempre,
ens estima. Jo sento que
Calella estima Oncolliga. Sempre que necessites voluntaris o alguna
cosa, la gent s’hi volca
de seguida. Per exemple, en la propera Marxa
Solidària tenim 50 premis perquè la gent de
Calella ens dóna aquests obsequis.
Calella és un poble solidari.
Molt. A Calella hi ha moltes entitats i sempre ens ajuntem per
fer pinya tots junts. Per exemple,
la Marxa l’organitzem juntament
amb els de Calella Marxa, ells
marquen el terreny, organitzen el
recorregut i nosaltres preparem
els entrepans; i també col·laborem
quan ells organitzen marxes. Entre
tots ho farem tot. yy

