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Malgrat de Mar es prepara
per la Festa Major

CULTURA P. 7

NEC: Calella nocturna i cultural

El festival calellenc fa una quinzena de propos·
tes culturals a preus assequibles en indrets em·
blemàtics de la ciutat.
ECONOMIA P. 4

L’atur va a la baixa al Maresme

L’arribada de la temporada turístic modera l’atur
a la nostra comarca, confirmant la tendència a la
baixa dels últims mesos.

societat P. 3

L’Alt Maresme es mulla per l’Esclerosi

Les piscines municipals Pineda de Mar i Tordera
van acollir una de les festes solidàries per excel·
lència al nostre país.
SOCIETAT P. 15

La fira més màgica de Santa Susanna

Tornar als orígens. Aquest és l’objectiu que s’ha
marcat la Fira Màgica d’aquest any, amb una fer·
ma programació d’activitats.

La festa dels empestats de l‘any 2014
Foto Ajuntament de Malgrat

M

és de 50 activitats diferents ompliran el poble malgratenc d’activitat durant la festa major de Sant Roc, que donarà el tret de sortida
el 7 d’agost i s’allargarà durant 10 dies. L’olor de festes ja es comença a sentir, amb els actes preparatius de la celebració. Entre ells, els
de La Festa dels Empestats, que ja fa mesos que treballen en aquesta ruta teatralitzada que fa ple cada any. Les entrades per al circuit,
que tindrà lloc el 14 d’agost, es posen a la venda el dia 24 de juliol al Centre Cultural al preu de 3€.
Més informació p. 16
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L’Editorial
C-32 Autopista del Maresme

Aquesta important via, que en el seu tram Barcelona Mataró va ser
la primera autopista de l’estat, acapara actualment molta atenció de
mitjans de comunicació.
Per una banda la Declaració del Maresme 2015 en reclama el rescat per
tal que deixi de ser peatge i esdevingui la via normal de comunicació
entre les poblacions costaneres, alliberant la carretera N-II que podria
convertir-se en una gran passeig.
L’actual situació de la N-II en passar poblacions com Canet o Calella
aconsella buscar solucions alternatives per a aquesta antiga via que ja
li tocaria convertir-se en vial urbà. El seu relleu ha de ser, lògicament,
l’autopista C-32, lliure de peatge.
Per una altra banda, alguns activistes mediambientals de Lloret de Mar
i també de Blanes en qüestionen la prolongació fins a Lloret de Mar.
La conservació del territori aconsella ser prudents abans d’emprendre
segons quines obres i estudiar bé si hi ha alternatives menys agressives.
Altre gent, en canvi, veu necessari continuar la C-32 fins a Lloret
per alliberar la carretera GI-600 d’un trànsit que no li correspon i
forma grans cues els caps de setmana. Són els vehicles que surten de
l’autopista, a l’altura del camí del Vilar, per anar fins a Lloret.
Aquest trànsit sobresatura la GI-600 (Blanes Tordera) que no està
preparada per al trànsit que li ha caigut al damunt des que se li va
connectar l’autopista C-32. Aquesta situació també necessita una
anàlisi i una solució. yy

El Centre Cultural estrena el
musical de Gerónimo Stilton

Moment de la representació, el dia de l’estrena. Foto Joan Caimel
Pineda de Mar
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L

a Companyia del Centre ha estrenat aquest mes de juliol la
darrera gran producció del Centre Cultural i Recreatiu: el musical
infantil del conegut investigador rosegaire Gerónimo Stilton. L’espectacle,
que porta per títol Les Aventures de

«Les funcions es faran els
caps de setmana del mes
de juliol»
Gerónimo Stilton, és un musical dirigit per un equip encapçalat per Sandra Pérez i Josep Morell en la direcció escènica, Jordi Juli en la direcció
musical i Cristina Gallardo i Janina
Juli en les coreografies. Aquest mun-

tatge, és tècnicament el més complex
del qual s’ha encarregat el Centre, ja
que les projeccions que s’hi fa, i la interacció entre les animacions i els personatges fan que s’hagi treballat molt
per aconseguir un resultat de qualitat.
En total es faran set funcions,
sempre a les 7 de la tarda, els dissabtes
i diumenges del mes de juliol. Les entrades es poden comprar a través d’internet, per telèfon o presencialment,
el mateix dia de la funció.
Jaume Casals, Jordi Juli, Marta
Morell, Oriol Galicia, Verònica Rebollo, Lupe Giménez, Paqui Torres,
Josep Bartrolí, Francesc Basart i Pablo
Rodríguez i els joves del grup C: Berta Arasanz, Meritxell Beltran, Víctor
Benitez, Lidia Crego, Manel Gallardo,

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

Xènia Gascón, Carles Giménez, Pablo Hernández, Maite Millán, Marina Picó, Escarlata Reig i Sandra Rite,
formen el repartiment d’aquest muntatge, tot i que convé recordar que al

«La Companyia del Centre
ja està preparant un nou
musical: Grease»
darrer del cos actoral hi ha sempre un
cos tècnic que dóna suport i treballa
intensament.
Amb aquest nou espectacle en
cartell, la Companyia del Centre ja
està preparant altres obres, més concretament un altre musical, Grease,
que veurà la llum l’any que ve. 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

LA MARINA MARESME 3

juliol DE 2015

L’Alt Maresme es mulla per l’esclerosi múltiple
alt maresme

L

es piscines municipals de Pineda
i Tordera han contribuït en una
iniciativa solidària que ha batut
rècords aquest any. Ha estat la 22a campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’,
que ha recollit uns 303.000 euros bruts
per a la investigació d’aquesta malaltia
degenerativa gràcies a la participació
de 628 piscines d’arreu de Catalunya
que han donat els seus beneficis a la
causa. Segons ha informat a través d’un
comunicat la Fundació Esclerosi Múltiple, organitzadora de l’esdeveniment,
unes 72.000 persones s’han mullat en
alguna de les instal·lacions que s’han
sumat a aquesta iniciativa solidària.

«Pineda i Tordera ja
han posat el seu gra de
sorra per contribuir a la
investigació»
A les instal·lacions de Can Xaubet
de Pineda de Mar van adherir-se a
la causa durant el matí de diumenge
amb l’organització de diverses activitats aquàtiques. Entre elles, hi havia
programades una marató de metres
nedats, una sessió d’Aquagym i un salt
a l’aigua múltiple.
A Tordera, va ser l’Associació de
Voluntariat qui va col·laborar, com
cada any, amb la instal·lació de dues
parades de venda de productes solidaris. La primera, a la piscina municipal,

i l’altra, davant les escales de l’església,
aprofitant l’afluència de visitants al
mercat setmanal dels diumenges.
El Club Natació Calella també
organitza actes en favor de la investigació d’aquesta malaltia, però ja fa
temps que ho celebren en una altra
data, fent coincidir l’esdeveniment
amb la Travessia Popular que organitza el mateix Club. Enguany la data
prevista és, a diferència de com havia
passat fins ara, el dia 6 de setembre.
La calor del diumenge 13 de juliol
ha fet omplir les piscines que havien
organitzat moltes activitats amb motiu del Mulla’t. A Barcelona, personalitats del món de la política, la cultura i de la societat s’han mullat per
l’esclerosi múltiple. L’acte central s’ha
celebrat paral·lelament a 628 piscines
de Catalunya. L’etiqueta #Mullat2015
es va convertir en trending topic a Catalunya i a Espanya.
L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica que afecta
el sistema nerviós central. Les fibres
nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, una substància
composta per proteïnes i greixos, que
facilita la transmissió dels impulsos
nerviosos. És també una malaltia autoimmunitària. El sistema immunitari, que normalment ens protegeix de
les malalties, reacciona contra la mielina del sistema nerviós central. Si la
mielina és destruïda o malmesa, la co-

Participants del Mulla’t a Pineda de Mar. Foto Yoyo

municació neuronal es retarda o s’interromp i apareixen els símptomes,
que són amplis i variats i que afecten
de manera diferent a cada persona.
Entre els més comuns hi ha la fatiga,

la debilitat, trastorns visuals i problemes d’equilibri, entre d’altres.
És la segona causa de discapacitat
neurològica en persones d’entre 20 i
40 anys i afecta més a les dones que els

homes. Un 70 % de les persones que el
pateixen són dones, i el 30 %, són homes. Es calcula que a l’Estat espanyol,
hi ha 46.000 persones que pateixen esclerosi múltiple, 7.000 a Catalunya. yy
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societat

La calellenca Clara Puig guanya el
concurs de guions de Pineda

La temporada turística fa
abaixar l’atur a 26 municipis
E
maresme

Alguns dels guanyadors de la nit. Foto Joan Caimel

Van presentar-se al certamen una
trentena de treballs, però només
tres van ser premiats. El primer
premi, de 750 €, per l’obra Viudas,

de Clara Puig. El segon i el tercer
es van quedar a Pineda, i van ser
per La Cena, de Marina Ortuño i
per Ring, de Gustavo Jiménez. yy

Festival multipolar a la Biblioteca
de Tordera

Martí Peraferrer, durant la lectura dramatitzada a la biblioteca. Foto Yoyo

La darrera oportunitat per gaudir-ne serà la del dimecres 22 de
juliol, en un recital de contes i llegendes que anirà a càrrec dels tor-

derencs Quim Haro i Maribel
Marín. Ja han passat pel festival
Jordina Biosca, Martí Peraferrer i
Santi Rovira. yy

Palafolls celebra la seva III Nit
d’Oracles

Una de les parades de la fira nocturna. Foto Yoyo

Un any més, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls (ACEP) va celebrar la fira màgica d’oracles, que va oferir

durant tota la tarda i nit diverses
activitats lúdiques i parades amb
productes esotèrics, espelmes i
amulets, entre altres. yy

l mes de juny ja sol ser positiu per a la reducció de l’atur
al Maresme i aquest any no ha
estat una excepció. L’inici de la temporada d’estiu fa que el sector serveis,
en especial el món de l’hostaleria, comenci les contractacions de personal
per cobrir la forta demanda turística
de sol i platja. Aquest ineludible fet
queda plasmat a les xifres que presenta el report d’atur que de manera mensual elabora l’Observatori de
Desenvolupament Local del Consell
Comarcal del Maresme. Amb això, el
volum de persones inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya com a demandants de feina ha baixat en 1.307
deixant a la comarca un atur registrat
de 32.383 persones, 3.396 menys que
fa un any.
Les xifres del passat mes de juny
situen la taxa d’atur al Maresme en el
14,2%, un percentatge que es manté
0,8 punts per sobre de la catalana i
1,2 punts per sobre de la mitjana de
la demarcació de Barcelona.
Els serveis són el sector que ha
registrat un descens absolut més
important de 938 persones), però
també és significativa la reducció de
l’atur a la indústria (182 persones),
a la construcció (123 persones), al
col·lectiu de persones sense ocupació anterior (39) i a l’agricultura (25).

El sector serveis és el que més ha vist disminuït la seva taxa d’atur. Foto Yoyo

Les darreres dades són especialment
positives per Pineda de Mar que, per
primera vegada en molts mesos, ha
vist com la seva taxa d’atur baixava
del 20%.
Entre altres, se situen per sota
de la taxa d’atur comarcal, xifrada
en un 14,24%, Santa Susanna, amb
un 11,01% d’aturats, Palafolls, amb
un 12,71% i Malgrat de Mar, amb un
13,43%. Per contra, superen aquesta
mitja Calella, amb un 14,52%, Tordera, amb un 16,82% d’aturats, i Pineda
que té la taxa d’atur més elevada de
tota la comarca.
Les darreres dades confirmen

també les diferències en la recuperació de l’ocupació entre homes i
dones. Si bé la reducció de l’atur ha
afectat els dos sexes, és el col·lectiu
masculí el que continua registrant
descensos de l’atur més pronunciats.
Aquesta constatació s’evidencia tant
en la comparativa mensual com en la
interanual. Les dades del mes de juny
reflecteixen que l’atur masculí ha baixat un 5,08% respecte al mes anterior
i un 13,60% si comparem amb el mes
de juny de 2014. En canvi, la disminució mensual de l’atur femení ha
estat del 2,83% i l’anual del 5,67%. yy
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Comencen a fer els nous enllaços de la N-II a dues
urbanitzacions de Tordera
L
tordera

es obres, iniciades aquest mes
de juliol, consisteixen en la
construcció de nous accessos, a
nivells diferents, que substituiran l’actual enllaç, considerat perillós perquè
obliga a envair el carril contrari en
algunes maniobres. Els nous enllaços
permetran millorar l’accessibilitat a
les urbanitzacions de Tordera Parc i
Terra Brava, així com la construcció
d’un vial de serveis fins a Can Bartolí. Pel que fa al condicionament, que
no ampliació, de la mateixa carretera
entre Tordera i Maçanet de la Selva,
la ministra de Foment, Ana Pastor,
va anunciar que el projecte d’obres
s’aprovarà abans que acabi aquest any,
i un cop fet això, es procedirà a la seva
licitació.
Els treballs, encarregats a l’empresa Benito Arno e Hijos, tenen un
pressupost de 5,1 MEUR. Segons el
Ministeri de Foment, es va optar per
l’”oferta econòmica més avantatjosa”,
tenint en compte que el pressupost de
sortida del concurs públic estava xifrada en set milions. Amb la proposta
de Benito Arno e Hijos, el pressupost
serà finalment un 27% més baix del
que estava previst. Les obres tenen un
termini d’execució de 22 mesos.
Les obres de Tordera formen part
d’un paquet de millores anunciat pel
ministeri a principis d’aquest any, del

va recordar que els trams Sils-Maçanet i Medinyà-Orriols, de 2,7 i 3 quilòmetres respectivament, s’han licitat
amb un termini d’execució de 30 mesos.

Alliberar la C-32

Un dels accessos que se substituirà. Foto Yoyo

qual encara queda pendent el desdoblament en duplicació de calçada del
tram Orriols-Vilademuls.
La Ministra Ana Pastor va fer
l’anunci de les obres de millora a Tor-

Crim a Calella

Concentració contra la violència de gènere convocada per l’ajuntament.
Foto Jordi Pujolar (ACN)
calella

L

a troballa del cadàver esquarterat d’una dona amb evidents signes de violència en
un descampat a Calella va tenir lloc
el dissabte 10 de juliol a la tarda.
Els Mossos d’Esquadra van detenir
diumenge un home de nacionalitat
sueca, de 42 anys, com a presumpte
homicida. Es tractaria d’una parella
que estava de vacances al municipi
i el crim s’hauria comès en un dels

establiments turístics de la ciutat. El
presumpte assassí s’hauria endut el
cos de la dona per abandonar-lo a la
muntanya. Els Mossos de Pineda de
Mar van rebre l’avís de la troballa del
cadàver a les 16.20 h de dissabte i van
activar els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal per detenir l’autor
dels fets. Per ara s’ha desprès molt
poca informació sobre les investigacions que s’estan duent a terme respecte el cas. yy

dera a finals del mes de juny, durant
una sessió al Congrés dels Diputats,
quan el diputat de Convergència
Democràtica de Catalunya Carles
Pàramo va preguntar sobre el projec-

te. Pàramo va acusar la ministra de
“gesticular molt” però no apostar a la
pràctica per l’execució d’unes obres
que estan avançant “amb una lentitud
exasperant”. En aquest sentit, Pàramo

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat que el
Govern ha encarregat un estudi a la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) per conèixer l’impacte econòmic que suposaria un rescat de totes
les autopistes propietat de la Generalitat. Vila ha descartat l’alliberament
parcial de determinades vies, com la
C-32, tal com li ha reclamat el portaveu adjunt d’ERC al Parlament, Pere
Aragonès, en una pregunta al Govern. El republicà ha instat l’executiu
a “posar-se a treballar” per alliberar
l’autopista maresmenca, apel·lant a la
Declaració del Maresme, que recull la
gratuïtat de la C-32, i que va ser aprovada per tots els grups parlamentaris.
La Declaració del Maresme és un
document impulsat per la Coordinadora Preservem el Maresme, on es
recullen un seguit de reclamacions
històriques de la comarca a nivell de
mobilitat. Entre elles, aconseguir la
gratuïtat de la C-32 i la recuperació de
la façana litoral, convertint la N-II en
una via cívica, com si es tractés d’un
gran passeig. yy
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A Calella, Nits d’Estiu a la fresca
calella

Judit Neddermann trio posarà
rumb al final de la temporada en un
concert que es farà de nou al Far de Calella el dia 21 d’agost i, una setmana després Gerard Quintana donarà el cop de
gràcia al festival, en una de les apostes
segures del Nits d’Estiu. El concert, que
porta per títol “Tothom ho sap” serà el
dia 28, al Far de Calella, a partir de les
22 h de la nit.
En cas de pluja, tots els espectacles
es traslladaran a la Fàbrica Llobet Guri.

A

mb l’arribada de l’estiu i el bon
temps proliferen les propostes
culturals per gaudir de bona
música –i també altres disciplines artístiques–, en bona companyia i en espais
idíl·lics. Una d’aquestes propostes és el
festival Nits d’Estiu a Calella, que any
rere any ofereix una variada programació, tot consolidant-se com un dels
referents culturals a la nostra comarca.

«Les entrades es poden
adquirir al Museu Arxiu,
anticipades o el mateix
dia»
El festival va ser inaugurat pel
cantautor Joan Dausà, que va oferir
un recital musical que va embadalir el
públic assistent, al Far de la ciutat. Els
segons en trepitjar l’escenari del festival van ser l’Orquestra Simfònica Harmonia, dirigida per Albert Deprius,
en un concert emmarcat en el cicle de
concerts de la Temporada Lírica de la
ciutat. S’hi van poder escoltar obres
de compositors de tots els temps, com
ara Bach i Tchaikovsky. El director de
l’orquestra simfònica, Albert Deprius,
explica que aquests concerts poden
espantar una mica si no es coneixen
els compositors, però assegura que qui
més qui menys, tothom ha escoltat algunes de les peces més populars, com
ara El Trencanous. La tercera proposta

Cultura a l’abast de tothom

Concert de l’Orquestra Harmonia. Foto Tino Valduvieco

va anar de la mà de Mercè Sampietro,
que va retre homenatge a Ovidi Montllor, en l’any que se’n commemoren 20
de la seva mort. El 17 de juliol començaran les sessions dobles, combinant
cinema (Divergent) a la platja Gran, i
dansa, amb l’espectacle Arre-lats, que
es farà a l’espai Mercat.
El dia 24, hi ha prevista l’actuació
de la poetessa calellenca Laia Noguera

i l’actriu Mireia Chalamanch, que actuaran a les 21 h, i una hora més tard,
Raúl Rodríguez quartet posarà la nota
musical, al Far.
El 31 de juliol serà el torn del polifacètic David Carabén, líder del grup de
música català Mishima.
L’agost l’encetarà un altre nom propi, el d’Albert Estengre, tota una personalitat en el món dels contacontes, que

oferirà un espectacle gratuït a la Biblioteca. Aquella mateixa nit Núria Piferrer
(Névoa) transportarà els assistents a un
món màgic, prop de la terra dels fados.
La revetlla de santa Maria oferirà
dos espectacles simultanis. Un, al pati
del Museu, amb el concert de Leila, en
una sessió acústica amb quintet, i cinema, a la platja Gran, amb la projecció
d’Epic (El món secret).

Un dels objectius claus d’aquest festival
és arribar al màxim de gent possible. Per
aconseguir-ho, un any més les entrades
als espectacles tenen uns preus d’allò
més competitius: tots a 5 €, i fins i tot,
n’hi ha alguns de gratuïts. Segons explica el regidor de cultura, Xavier Arnijas,
el que es busca és ajudar a la gent a accedir a la cultura, que els diners no siguin
una excusa. “El NEC està molt lluny
d’aquests grans festivals amb entrades
a preus desorbitats, nosaltres busquem
una altra cosa”. El format intimista, sense gaire ornaments ni grans escenografies, abarateix inevitablement els costos
de producció, i la bona resposta dels artistes, que entenen la filosofia de l’organització, permeten ajustar al màxim el
preu de les entrades. Tot i això, Arnijas
insisteix que “cal pagar alguna cosa, perquè sinó, correm el risc de no apreciar
allò que estem veient”. yy
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Un cotxe cau a les vies del tren

Els gegants de Malgrat de Mar
celebren 25 anys

Un banyista, ajudant a sortir el conductor. Foto ACN

L’automòbil va quedar entre les vies a l’alçada de Sant Pol de Mar,
per la qual cosa es va aturar la cir-

culació en aquest tram. Dins el vehicle només hi viatjava el conductor, que va resultar ferit lleu. yy

Intoxicats amb clor en una piscina
a Malgrat de Mar

L’hotel està situat al passeig Marítim. Foto ACN

Una dotzena de persones, la majoria nens, van quedar ferits
lleus per intoxicació a la piscina de l’hotel Europa Splash de
Malgrat de Mar. El causant po-

dria haver estat un mal funcionament de la màquina que subministra el desinfectant, però se
segueixen investigant els motius
de l’incident. yy

Apunyalen un policia local de
Lloret de Mar a Malgrat

Els plafons recullen la història de l’associació malgratenca. Foto Yoyo
malgrat de mar

J

a han començat els actes de celebració de la Colla de Geganters de
Malgrat de Mar. El tret de sortida
es va donar a l’Arxiu Municipal, on
s’hi pot visitar fins a finals del mes de
setembre l’exposició “25 anys de gegants de Malgrat de Mar”. La mostra
repassa la història del quart de segle
de la Colla de Geganters de Malgrat
de Mar a través de fotografies, textos
i objectes, i també s’hi podran veure
el gegantó, en Pilonet i els capgrossos
de la colla. L’acte d’inauguració de
l’exposició va anar acompanyat d’una
petita explicació del folklorista Amadeu Carbó.

Aquest és el primer acte de celebració del 25è aniversari, que viurà
el gruix d’activitats en el marc de la
festa major de Sant Nicolau. En Bernat Estornell i l’Eulàlia, a més, estrenaran vestits nous coincidint amb
aquest aniversari. Per altra part, el
gegant malgratenc rep aquest any el
títol de gegant hereu del Maresme i
per aquesta raó, es farà una trobada
comarcal a Malgrat, programada pel
6 de desembre. L’any 1994 l’Eulàlia
ja va tenir l’honor de ser proclamada pubilla de la comarca, i deu anys
més tard, el 2004, va apadrinar el gegantó de Blanes, en Vadô Set-Trossos.

Passió per l’estil psychobilly a
Pineda de Mar
E
pineda de mar

l Festival Psychobilly de Pineda
de Mar és un festival monotemàtic i especialitzat a l’estil
psychobilly i a totes les seves influències, com ara, el rockabilly, el surf, el
garage, el punk i el rock&roll, entre
d’altres. En el concepte musical, es caracteritza per unes lletres que tracten
temes com la ciència ficció i les pel·lícules, generalment de terror, violència
i sexe. A través del so del contrabaix,
la guitarra elèctrica i el baix elèctric, el
moviment va popularitzar-se a Europa a partir dels anys 80, i segueix atraient l’atenció de moltes persones. De
fet, a Pineda s’ha celebrat la 23a edició
del festival dedicat a aquest estil, classificat com el més important a nivell
mundial dins el seu gènere.

manya, Regne Unit, Japó, EUA, Brasil,
Finlàndia i Suècia.
Cada any es dedica una de les nits
a un país. Enguany li ha tocat el torn a
Finlàndia i a Suècia. Aquest any, com
a caps de cartell han assistit al festival
pinedenc dos grups amb una trajectòria espectacular. El primer d’ells ha
estat Reverend Horton Heat, un grup

«Durant cinc dies hi ha
actuat una trentena de
grups diferents»
Els Mossos detenen un home al lloc dels fets. Foto Ràdio Palafolls

L’atac es va produir el passat 1 de
juliol a la tarda, quan dos homes
van atacar-ne un altre que sortia
d’una botiga de l’avinguda Mediterrània. L’home, que va ser tras-

lladat a l’Hospital Trias i Pujol en
helicòpter en estat molt greu, va
ser intervingut d’urgència. La Policia segueix investigant les causes
de l’atac. yy

L’estiu de 1988 un grup d’amics,
que havia coincidit al Consell de Joventut, va tenir la idea de crear una
colla gegantera. Dos anys més tard,
el 12 d’agost de 1990, dins els actes de
la festa major de Sant Roc, s’estrenen
els primers gegants de la Colla de Geganters de Malgrat de Mar: en Bernat
Estornell, el primer alcalde del poble,
i la seva dona, l’Eulàlia.
L’exposició “25 anys de gegants a
Malgrat de Mar” es podrà veure a l’Arxiu Municipal fins el 30 de setembre de
dilluns a divendres de 8 h a 15.30 h i
dijous, divendres i dissabtes de 17.30 h
a 20.30 h. yy

Pineda de Mar acull molts visitants al llarg d’aquesta setmana de
psychobilly meeting, que enguany s’ha
celebrat a principis del mes de juliol. L’organització ha calculat la visita
aproximada d’unes 10.000 persones,
entre excursionistes i turistes de diferents païssos, principalment d’Ale-

Un dels concerts del festival. Foto Yoyo

que prové dels EUA, on el moviment
va popularitzar-se cap als anys 90, i
que visita per primera vegada el Festival Psychobilly de Pineda de Mar
avalat per més de 25 anys de carrera
musical. La nit de dissabte, els assistents van poder gaudir d’una altra llegenda del punk-rock, The Toy Dolls,
“adrenalina en estat pur”. yy
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Els rockabillys envaeixen Calella
calella

Segons Carlos Díaz, els preparatius per l’Screamin’ 2016 ja han
començat, per tancar els concerts el
més aviat possible i facilitar les dates
concretes del festival a la gent que ve
de fora i que, fins i tot, es combinen
les vacances per poder assistir al certamen calellenc.

D

urant el mes de juny s’ha celebrat a la ciutat calellenca una
nova edició del festival Screamin’, ambientat en la cultura dels anys
50 i, en concret, en la música rockabilly.
L’organitzador de l’Screamin’, Carlos Díaz, ha fet una valoració molt
positiva de com ha anat tot plegat,
assegurant que mica en mica va creixent el nombre d’assistents al festival
calellenc.

Referència mundial

El festival calellenc va ser el primer
de la seva classe en organitzar un car
show de vehicles clàssics i hot roads,
molt abans que aquesta afició s’estengués arreu del país. L’organització
es mostra molt satisfeta i orgullosa
de ser font d’inspiració d’altres esdeveniments, ja que l’organitzador de
Viva Las Vegas, Tom Ingram, citava
l’Screamin com un exemple a seguir.

«Enguany el festival ha
concentrat prop de 2.000
persones»
Segons Díaz, tot i la dificultat que
presenta comptabilitzar la participació, poden calcular, en funció de les
entrades venudes, que unes 2.000 persones han acudit al festival per gaudir
de la cinquantena de propostes artístiques i musicals de l’Screamin’.
A banda dels concerts, que s’han
fet en sales privades i guinguetes de
platja, tot i que la seu central estava
ubicada a la fàbrica Llobet-Guri, el
dissabte es va celebrar una concentració de cotxes clàssics al passeig de Manuel Puigvert. En aquesta exhibició hi
van participar una vintena de vehicles
clàssics, la gran majoria vinguts d’altres països, perquè, segons explica
Carlos Díaz, s’han conservat molts

«Hi ha hagut una gran
participació internacional»
Hi va haver un mercat amb productes i roba dels anys 50. Foto Tino Valduvieco

pocs automòbils clàssics a Espanya, i
els que hi ha, solen ser importats.
L’Screamin’ és un dels festivals
espanyols dedicat als anys 50, les seves arrels i branques més directes de
més renom mundial. L’esdeveniment
s’allarga durant una setmana, tot i que
la concentració més gran d’activitats
comença el dimecres i arriba al seu

Premi als exfumadors

Entregant un dels certificats. Foto CSMS
malgrat - palfolls

L

a Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), a través
de la consulta de tabac del CAP
Malgrat-Palafolls, ha decidit premiar
els pacients que porten un any sense
fumar amb un certificat de reconeixement emès pels professionals de la
consulta. Aquest centre de salut maresmenc ja va ser pioner en la creació d’un
perfil a la xarxa social Facebook l’any
2011, sota el nom “Tabac CSMS”, que
tenia com a objectiu ajudar a deixar
de fumar a totes les persones adherides. La iniciativa sorgia com a suport
al servei ja existent de consulta personalitzada per deixar de fumar que
la Corporació va impulsar fa set anys.
Aquesta consulta es porta a terme al
CAP Malgrat-Palafolls els dimecres
durant quatre hores, i ja hi han passat

més de 430 persones des de l’any 2008,
de les quals un 30% ja es poden considerar exfumadores i un 60% en període d’abstinència.
A la consulta personalitzada es
crea un perfil del pacient que vol deixar de fumar; s’analitzen les patologies que pateix i es fa una proposta
de tractament, que pot consistir en la
utilització de pegats de nicotina o en la
utilització de pastilles per deixar de fumar, entre d’altres tractaments. El funcionament del perfil és senzill. Per adherir-s’hi, només cal tenir un compte
d’usuari de Facebook i cercar el perfil
Tabac CSMS. Des de la Corporació, es
va afegint informació d’interès al mur
del perfil i, a nivell de missatges privats
i personalitzats, es responen consultes
o problemàtiques individuals amb els
adherits al perfil. yy

màxim exponent durant el cap de setmana. La gran majoria de les activitats
són nocturnes i musicals, i s’hi pot escoltar des de petites bandes de Rythm
& Blues, fins a conjunts de Rock &
Roll autèntic, fins a altres estils musicals com el Doo Wop, Hillbilly, Honky
Tonk o Instrumental Surf.
L’Screamin’ Festival ha celebrat

enguany la dissetena edició del certamen musical nascut a la ciutat de
Calella, amb un ambient festiu que
ha estat protagonista de la celebració
d’enguany i on també hi ha hagut parades on comprar música, roba i tota
mena de productes relacionats amb
aquest estil que, per més d’un, és ja
una filosofia de vida.

Entre altres fites, també destaquen
que han estat la plataforma de llançament d’artistes que han arribat a
les més altes esferes, com Nikki Hill
o JD McPherson, que eren desconeguts quan començaven a formar part
del cartell del festival calellenc, que els
va servir com a bressol. També han
acollit retorns als escenaris de genis
de la música com Nick Curran, entre
altres. yy
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Sons “per un tub” a Pineda

Calella es transporta de nou al
Renaixement
D
calella

urant dos dies s’ha pogut gaudir i conèixer de ben aprop el
passat renaixentista de la ciutat
calellenca. El casc antic s’ha transformat en un escenari on s’hi ha representat l’estil de vida propi de la Catalunya del segle XVI. Enguany, hi han
participat fins a 64 expositors i, per una
dotzena d’ells, ha estat la primera participació a la fira renaixentista. Però no
tot el que s’hi va oferir van ser parades,
que, amb els seus productes, recreaven
l’ambient de les places i els mercats ar-

Xavi Lozano tocant una crosa. Foto Yoyo

La Biblioteca Serra i Moret va
ser testimoni de les múltiples
possibilitats musicals que ofereixen elements del nostre entorn. El músic experimental Xavi Lozano va demostrar, en un

taller-concert, de quina manera una regadora, una roda de bicicleta o una tanca de seguretat
poden esdevenir, sense gaire esforç, eficients instruments musicals. yy

Tordera torna a treure el teatre al
carrer

Un dels espectacles de la primera edició. Foto Amador Garcia

L’associació cultural La Peixera
va celebrar, dissabte 25 de juny,
la segona edició de ‘La Peixera al
carrer’ una mostra artística endegada l’any passat, en motiu del

15è aniversari de l’entitat. El festival, que és gratuït, se celebrarà també la nit de l’1 d’agost a la
carpa de circ del Prudenci Bertrana. yy

Fi de curs a l’Aula de Música de
Santa Susanna

Estudiants de l’Aula de Música, durant el concert. Foto Yoyo

Amb el mes de juny, les classes arriben a la seva fi. També per l’escola de música susannenca, que
va celebrar el concert de fi de
curs amb la participació dels seus

alumnes. El centre ofereix classes
de llenguatge musical, cant coral,
orquestra, combo i orquestra de
flautes dolces, entre altres. yy

«Enguany hi han participat
una dotzena de parades
d’artesania noves»
tesanals d’aleshores, sinó que també hi
va haver una potent oferta d’animació,
també ambientada en aquesta època,
lògicament. La música i les cançons
d’arrel renaixentista, en diversos idiomes, com el català, l’italià, el francès,
l’anglès i el castellà, en van ser protagonistes, juntament amb la teatralització
d’escenes costumistes de l’època, que
van anar a càrrec del grup teatral Lo
TAT, de Tortosa.
Precisament aquest grup tortosí va
oferir diferents espectacles, entre ells,
l’In Commedia, pensat per a tots els
públics. Un altre espectacle de teatre

Passejada teatralitzada. Foto Tino Valduvieco

de carrer, en aquest cas organitzat per
Kids & Us Calella va ser el The King’s
Servant, en anglès, i dirigit especialment al públic infantil.
El darrer dia de la fira es va poder
gaudir de les rutes guiades amb un
recorregut per tota la ciutat, amb la
voluntat de descobrir als assistents, els
indrets, carrers, places i cases reconegudes de l’època que es poden trobar a
Calella.
Com a complement a aquestes
activitats, amb una clara vessant lúdica però amb un rerefons cultural i
divulgatiu, el Museu Arxiu Municipal

de la ciutat va acollir una exposició que
recollia documents del segle XVI procedents de l’arxiu històric de la ciutat.

«La música i les tradicions
renaixentistes han centrat
la programació cultural»
Per acabar d’arrodonir la programació, durant el cap de setmana es va
poder degustar el Menú del Renaixement a cinc restaurants diferents de
la ciutat calellenca, que va reviure, per
uns instants, les costums i la cultura del
Renaixement. yy

El festival Birrasana aterra a
Palafolls aquest juliol
E
palafolls

l festival de referència de la cervesa artesana a la nostra zona, el
Birrasana, que se celebra a Blanes
durant el mes de maig, tindrà la seva
versió palafollenca el proper 18 de juliol. Amb un format més reduït –cal
recordar que a Blanes van participar-hi
una trentena de productors nacionals i
internacionals– s’instal·laran a la plaça
de Poppi deu productors catalans. La
festa començarà dissabte a les 6 de la
tarda, i s’allargarà fins les 3 de la matinada amb una oferta cultural i gastronòmica variada.
A Palafolls es podran tastar una
cinquantena de varietats, de les marques Marina, Popaire, Moska, Pirata,
BIIR, Cerberus, Segarreta, Vic Brewery
i Guineu.
L’Espai Birrasana també tindrà una
oferta gastronòmica per acompanyar
la cervesa. Pizzes al foc de llenya i carn
a la brasa seran algunes de les opcions
que s’hi podran trobar el proper 18 de
juliol. També hi haurà concerts de música en directe, i entre els grups que ja
han confirmat la seva participació hi ha
el grup de rock’n’roll de Figueres Dirty
Jobs.
L’esdeveniment l’ha promogut
l’Ajuntament de Palafolls i l’organitza

El Birrasana de Blanes va aplegar més de 15.000 persones en tres dies. Foto Yoyo

l’associació Birrasana, que des de fa
cinc anys organitza el festival a Blanes.

15.000 visitants a Blanes

A principis de maig es va celebrar la
5a edició del festival al passeig de Mar
de Blanes, que va superar del tot les
expectatives previstes –fixades inicialment en 12.000 visitants–, i que finalment l’organització va xifrar en més de
15.000. Els dos primers dies del festival,
en què l’horari es va allargar des de les
12.30 del matí fins a les 2 de la matinada, l’afluència va ser constant, amb una
concurrència que barrejava tant famílies senceres -sobretot en horari mati-

nal i primera hora de la tarda–, públic
jove –especialment a les dues nits, quan
hi va haver concerts en directe–, així
com gent gran.
Des que es va posar en marxa el
Birrasana, l’objectiu dels organitzadors
ha estat que durant la seva celebració
Blanes esdevingués la capital estatal i
europea de la cervesa artesana, consolidant el festival com un punt de trobada obligat. I ha estat així, ja que el
Birrasana s’ha situat en el mapa, oferint
enguany productes de França, Itàlia,
Alemanya i Hongria. Precisament la
principal novetat va ser la participació
de dues empreses hongareses. yy
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Canet Rock: 40 anys fent
història

Lluís Gavaldà, Pemi Fortuny i Gerard Quintana, durant el concert de La Banda Impossible. Foto Marina Riera (ACN)
alt maresme

E

l 2014 va ser l’any en què el
festival musical de referència
a Catalunya durant els anys 70
s’espolsava i començava a escriure un
nou capítol en la història cultural i
reivindicativa del nostre país. L’aclaparador èxit de la iniciativa ha propiciat que no sigui flor d’un dia, i de
nou, el Canet Rock ha sorprès fins a
últim moment.
Sense cap mena de dubte, un dels
punts àlgids de la nit ha estat l’actuació del dream team del rock català:
La Banda Impossible ha pujat a l’escenari, per oferir els hits del rock català, fent vibrar el públic.
Però qui inaugurava la jornada del 4 de juliol va ser la sempre
benvinguda Companyia Elèctrica
Dharma amb els Comediants i amb
un clar objectiu: commemorar els
40 anys de Canet Rock, efemèride
que va culminar amb l’actuació de
Josep Maria Mainat, que va oferir als
assistents alguns temes mítics de La
Trinca.
La nit va seguir amb les actuacions frenètiques d’Els Catarres, La

Pegatina, Lax’n’Busto i Oques Grasses amb un públic entregat, va seguir
fins la sortida del sol amb el conjunt
Txarango.

El públic, fidel a la cita

El públic, en aquest segon any, ha
respost novament de manera molt
positiva a la cita amb la música catalana. Canet Rock ha arribat a les
19.700 entrades, venda a la qual, si
se sumen les invitacions i acreditacions, promocions i artistes, ha superat
amb escreix la xifra de 20.000 espectadors. Cal destacar que la venda
d’aquest any ha estat més progressiva i la recta final ha estat molt forta,
amb més de 5.000 entrades venudes
en els darrers 10 dies. Els assistents
han ocupat els 30.000 metres quadrats del Pla d’en Sala, una superfície
similar a la del Camp Nou.

Millor organització

Els responsables del Canet Rock han
fet una valoració positiva de la segona edició del segle XXI amb un assistència de més de 20.000 persones
per escoltar els 18 grups durant dotze

hores de música ‘non stop’. Enguany,
el funcionament del certamen ha fet
un “pas endavant” i ha corregit les
deficiències de l’any passat quan es
va criticar un plantejament equivocat
de la gestió de les barres, una mala
col·locació dels lavabos i l’absència
de cobertura telefònica.
En aquesta edició 2015 s’ha obert
portes 2 hores més d’hora respecte
l’any passat. Aquest fet ha propiciat
que el públic arribés d’una manera
molt més esglaonada. A més a més,
s’han millorat els accessos: més punts
de control, més accessos, menys cues
i millor sistema de seguretat, que ha
comptat amb un dispositiu humà
més gran. També s’han previst més
lavabos, més metres de barra i una
àmplia i variada zona de restauració.
Al llarg de la nit l’organització no
ha rebut cap reclamació o queixa oficial –ni en consten a les xarxes–, hi
ha hagut molt poques incidències i el
nombre d’assistències mèdiques no
ha arribat al 0,5%. Unes dades que
animen a l’organització, juntament
amb l’èxit artístic i de convocatòria,
a pensar en el futur de Canet Rock. yy

Joan Fortuny, enmig de personatges de Comediants, celebrant els 40 anys de les dues formacions amb un gran pastís d’aniversari. Foto ACN

12 LA MARINA MARESME

juliol DE 2015

Tret de sortida a les audicions sardanistes d’estiu a
l’Alt Maresme

El concurs sardanista de Calella. Foto Tino Valduvieco
alt maresme

U

n dels motius pels quals sabem que ha arribat l’estiu al
Maresme és perquè proliferen
les audicions de sardanes, i els conseqüents cursets per aprendre a ballar aquesta dansa. A Calella, Pineda,
Malgrat i Tordera ja han començat a
sonar-hi els instruments de cobla.

CALELLA

De manera especialment intensa es
viu enguany la temporada sardanista a Calella, ja que aquest any la ciutat és Capital de la Sardana, i com a
tal, s’intenta posar l’accent a aquesta
dansa i donar-li el màxim de difusió i repercussió a través dels actes
que s’hi organitzen. El darrer, el
concurs bàsic que van disputar fins

a 16 colles sardanistes d’alt prestigi
d’arreu de Catalunya, vingudes de
Sabadell, Barcelona, Terrassa, Girona i Vic, entre altres. Per als qui
tot just n’estan aprenent, l’Agrupació
Sardanista celebra al passeig de Manuel Puigvert el curset de sardanes,
que és obert a grans i petits. Allà
aprenen a comptar i repartir, que
és un dels pilars fonamentals per

«Calella, Tordera, Malgrat i
Pineda ja han engegat les
trobades sardanistes»
aprendre a ballar. Els diumenges a
la tarda estan reservats a les audicions, on es poden posar en pràctica
els coneixements adquirits. Les dues
últimes audicions, que coincideixen

Diada universal de la Sardana a Malgrat. Foto Yoyo

amb la Diada de Catalunya es faran
a la plaça Catalunya.

TORDERA

A Tordera el tret de sortida el marca
la revetlla de Sant Joan, quan l’associació La Nostra Dansa prepara la
primera audició de la temporada,
amb la tradicional arribada de la
Flama del Canigó, que des de fa uns
anys s’encarrega de portar el Grup
Excursionista Miralles. A partir
d’aquí, cada divendres a partir de les
22.00 h de la nit es pot gaudir de les
audicions amb les diferents cobles,
fins que, en el marc de la festa major de Sant Bartomeu, se celebra la
cloenda del curset de sardanes, que
fa les seves sessions els dimarts al
vespre.

MALGRAT DE MAR

L’Agrupació Sardanista La Barretina
Vermella va engegar la temporada
el diumenge 21 de juny, amb la celebració de la Diada Universal de
la Sardana, un aplec d’aplecs arreu
de la geografia catalana i mundial,
per enaltir aquesta dansa. Una de
les particularitats d’aquesta festa és
que l’audició s’obre amb la mateixa
composició musical a tot arreu on
se celebra. Enguany, la sardana triada per l’organització, i en commemoració de l’any Enric Morera, va
ser ‘Catalunya’, un tema escrit l’any
1921. Amb aquesta jornada La Barretina Vermella va encetar un seguit
d’audicions que s’aniran succeint els
diumenges a la tarda durant tot l’estiu, a la plaça Josep Anselm Clavé de

Malgrat de Mar. Els actes culminaran a l’Aplec de Malgrat, que se celebra a l’octubre.

«També hi ha diversos
cursets per aprendre a
ballar la tradicional dansa
catalana»

PINEDA DE MAR

A Pineda és l’Associació Cultural
Mare Nostrum qui organitza la temporada sardanista. Les trobades són
els diumenges d’estiu fins el 6 de setembre, i es faran a la plaça de les
Mèlies. També es fa un curset per
aprendre a ballar sardanes, però, en
aquest cas, a la plaça Catalunya. yy
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societat

Arrossada popular al barri de
Pequín de Calella

El motor clàssic, protagonista
a Malgrat de Mar

Foc a terra per fer la paella. Foto Tino Valduvieco

Gent del barri de Pequín va fer a
finals de juny la tradicional arrossada popular a la plaça del Bunyol.
La d’enguany ha estat la 27a edició

d’aquesta trobada, en què es van
servir cinc paelles d’arròs, i prop
de 300 racions a tots aquells que
van assistir-hi. yy

La Banda de Palafolls fa dos
concerts a Itàlia

La comitiva palafollenca a Pisa. Foto Banda de Palafolls

Una seixantena de persones entre els músics, nens i adults, i alguns acompanyants han viatjat
fins a Itàlia, per oferir dos concerts. Un d’ells, a Poppi, un poble

de la Toscana amb qui estan agermanats, i l’altre a Lierna, un altre
poble proper. També han aprofitat
per fer turisme i per anar a veure
una òpera a Verona. yy

Trobada de percussió a Santa
Susanna

La trobada va aplegar mitja dotzena de colles. Foto Yoyo

L’Associació XQT’s de Santa
Susanna ha celebrat la quarta edició de la Sonada, una trobada de
percussió amb sortida a la plaça
de Catalunya i que segueix fins a la

masia de Can Ratés. La trobada va
reunir les bandes Tampercussió,
Diablesfolls, Ratpenats Infernals,
Protons, Banda de Puigdafrou i els
Tabalers del Poblesec. yy

Hi havia recanvis de peces antigues. Foto Yoyo
malgrat de mar

U

n any més l’Associació Motor
Antic de Malgrat de Mar ha
celebrat la tradicional Llotja
de la moto i el motor antic, que enguany ha arribat a la seva 24a edició.
Enguany la cita s’ha fet sota el nom
“Memorial Lluís Vilar”, un dels membres de l’entitat que va morir el passat
novembre. D’aquesta manera l’associació ha fet un homenatge a Vilar,
posant el seu nom a la cita local amb
el motor clàssic. Paral·lelament s’ha
celebrat la 9a cercavila de vehicles

Un dels vehicles participants a la passejada. Foto Yoyo

clàssics, que va donar el tret de sortida a les cinc de la tarda i va recórrer
alguns carrers de Malgrat de Mar fins
arribar a Pineda, passant per Santa
Susanna. La cercavila de vehicles de
més de 25 anys va finalitzar a la plaça
del Liceu de la localitat malgratenca.
El president de l’associació, Salvador Turné, signà un escrit en memòria de Lluís Vilar, on explica que
era una persona servicial, molt moguda, inquieta i que es feia notar allà
on anava. Aquest escrit repassa el
seu pas per l’associació, i explica: “Jo
el coneixia de fa molts anys. Era in-

cansable. Havia fet de tot i era molt
polifacètic: pastisser, taxista, conductor d’autocar, mecànic, inventor,
massatgista de ciclistes, carnisser i
baster. No parava mai. Dormia un
parell d’hores i sortia, tan fresc, a fer
quilòmetres”. Coincidint amb la festa
major de Sant Roc, l’Associació Motor Antic organitzarà una nova edició
de la Passejada de Motos Antigues, en
la que es preveu la participació d’uns
125 motoristes que faran un recorregut pels carrers del poble fins a Can
Campassol. yy
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La Fira Màgica de Santa Susanna recupera
l’essència de les primeres edicions
L
santa susanna

com Josep Guijarro, qui va fer la inauguració de la fira, i altres trobades com el
ritual de gratitud i sanació ofert per Xela
Lozano (peregrina de la luz).
La Fira Màgica ha comptat amb la
col·laboració de l’associació susannenca
TOCS, una entitat sense ànim de lucre
que treballa per fomentar diferents activitats relacionades amb la cultura, les
festes i les tradicions, sense perdre de
vista l’aspecte solidari de l’associació.

a Masia de Can Ratés ha estat escenari, un any més, de la Fira Màgica
de Santa Susanna, que enguany ha
comptat amb una trentena d’activitats,
tallers, concerts i xerrades. En aquesta
nova edició, els esforços de l’organització s’han centrat en la configuració d’un
programa d’activitats molt més complet
que no pas el de les darreres ocasions,
que segons ha explicat el portaveu de la
fira, Artur Vidal, havia estat més fluix.

«Diverses entitats han
participat en l’organització
del certamen»

«La Fira Màgica vol tornar
a ser fira de referència a la
comarca»
Paral·lelament, amb l’objectiu de recuperar les arrels de la fira màgica, enguany
s’ha optat per portar molts espectacles
de màgia pròpiament dita, d’il·lusionisme, i ha comptat amb els espectacles de
mags de la zona, com el mag Pepus, el
mag David i Gerard Borrell. Per Vidal,
el punt fort de la Fira Màgica no ha de
ser el nombre de parades d’artesania i
oracles que hi participaven, sinó la participació dels visitants en els tallers, conferències i xerrades que s’hi duen a terme.
A la Fira Màgica també hi va
haver lloc per a la música, en el que
han anomenant “Revetlla Màgica”,
i que va portar a l’escenari de l’Espai Pati el conjunt musical Hotel

Un moment de l’espectacle del mag pinedenc Gerard Borrell. Foto Yoyo

Cochambre, un dels grups de versions més coneguts a nivell estatal.
La cloenda del certamen va anar a
càrrec d’un altre concert i a ritme

de Rythm & Soul amb el grup The
Excitements.
Però per recuperar l’esperit inicial
de la que havia estat, segons Artur Vidal,

una de les fires màgiques de referència
a la nostra zona, han procurat oferir un
programa amb conferències sobre oracles i teràpies naturals, amb personatges

També s’ha buscat la complicitat d’altres
entitats locals, com ara el grup de percussió XQT’S, que van donar el tret de
sortida a la fira màgica d’enguany, aprofitant que el mateix dia tenien prevista
la celebració de la Sonada, una trobada
amb diferents grups de percussió del
Maresme i rodalies. A la Fira Màgica
s’hi ha donat cita com a eixos fonamentals l’il·lusionisme, les teràpies naturals i
la salut. Però en un cap de setmana màgic hi ha hagut espai per conèixer noves
cultures, com les danses gregues, amb
la participació de la comunitat grega de
Barcelona, i una xerrada sobre la tradició dels aimares andins de la Pachamama. yy
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Comencen els actes de la Festa dels Empestats de
Malgrat de Mar
P
malgrat de mar

rop d’un centenar de persones
van assistir als Jardins de la
Torre de la Vídua de Can Sala
a la conferència organitzada pel Servei d’Arxiu Municipal de Malgrat en
el marc de la Festa dels Empestats
d’aquest 2015, que enguany arriba a
la seva quarta edició. L’historiador i
escriptor Agustí Alcoberro va exposar
la persecució de les bruixes a l’època
moderna, en una xerrada que portava
per títol “Per bruixa i metzinera. La
Cacera de bruixes a Catalunya”.
Agustí Alcoberro, doctor en His-

«Enguany la Festa dels
Empestats serà el 14
d’agost, durant els actes de
Festa Major»
tòria per la Universitat de Barcelona i
professor del Departament d’Història
Moderna, ha publicat diversos llibres
relacionats amb la persecució de les
bruixes a l’època moderna. Durant la
seva conferència, va parlar de com
les dones considerades bruixes eren
processades per tribunals civils i eren
penjades a la forca -i no cremades-.
El perfil de les bruixes era el de
dones pobres, diferents, rares i considerades com a culpables dels mals.
Alcoberro va afirmar que el que se
sap de la cacera de bruixes és pel que

Els guies dels Empestats donen informació històrica. Foto Ajuntament de Malgrat

apareix als documents antics, els quals
parlen de la tortura com un fet habitual. Agustí Alcoberro va oferir una
conferència clara i amena, captant des
del primer moment l’atenció del públic assistent.
L’acte el van presentar el regidor
de Cultura, Albert Cuní, i el Cap del
Servei d’Arxiu Municipal, Josep Maria
Crosas.

Tret de sortida a la Festa Major

Ja s’ha donat a conèixer alguns dels
actes principals que s’organitzen
en motiu de la Festa Major de Sant
Roc, que començaran el divendres
7 d’agost, amb una tabalada a càrrec
dels Ratpenats Infernals, Colla de diables amfitriona i dues més de convidades. La tabalada precedirà el pregó
de Festa Major, que està previst a les
21.30 h al Parc de Can Campassol i

que anirà a càrrec de l’humorista català Pep Plaza, conegut, entre altres
coses, per interpretar a Pep Guardiola
al programa d’humor de TV3 Crackòvia. Acte seguit els diables reprendran
el protagonisme, amb un correfoc que
s’iniciarà al carrer de Mar.
Els actes de dissabte començaran
ben d’hora amb el 62è concurs infantil de dibuix i pintura, amb el corresponent lliurament de premis a les 7 de

la tarda a la plaça Anselm Clavé. A les
12 del matí, exposició de carretons, i
a les 5 de la tarda, la cercavila i 51a
trobada de Gegants. A les 9 de la nit
es duran a terme simultàniament,
la 5a Gimcana nocturna La Malgratenca, a la plaça de l’Església, i la 20a
Nit de la Sardana, a Can Campassol.
El diumenge hi ha programat el concurs de pintura ràpida, que arriba a
la 37a edició, les matinades que faran
una cercavila per despertar els veïns,
xocolatada popular amb concurs de
castells de sorra inclosa, la 14a trobada de motos antigues, torneig infantil de petanca, animació infantil amb
guerra de colors, torneig Catafri CUP,
trobada de puntaires, ludoteca de jocs
tradicionals, correfoc infantil i cantada d’havaneres.
Passat el cap de setmana l’activitat es tranquil·litza, i dimarts 12 es
faran contes per adults a la Biblioteca La Cooperativa i la revetlla de les
Peixateries Velles, amb ball popular, a
partir de les 22.30 h. Arribats al dimecres 12 d’agost, concurs de petanca,
caravana de cinema infantil i cinema
a la fresca.
Això és només un tastet de les activitats que la població malgratenca
ha preparat per als seus ciutadans i
veïns, ja que els actes s’allargaran fins
el 17 d’agost. yy

Tornen els dijous culturals a la fresca amb un
renovat Altre Clavé de Tordera
N
tordera

ovament el Teatre Clavé treu
el seu escenari al carrer, amb
la intenció d’apropar-se al seu
públic habitual. Sempre amb la dosi
d’humor i frescor que caracteritza les
propostes culturals del mes de juliol,
l’Altre Clavé ha presentat una imatge renovada respecte els últims anys.
S’ha convertit en un recinte tancat i
amb una nova distribució dels elements escènics, eliminant la distància
de l’escenari elevat que hi havia fins
ara, i buscant la proximitat amb un
entarimat que propicia la complicitat
del púbic amb les diverses intervencions artístiques.
Van estrenar aquest nou escenari
amb una sessió vintage, per a nostàlgics, ambientada en la dècada dels 80,
amb temes com l’amenaça nuclear, el
papat de Joan Pau II, el Thriller de
Michael Jackson o la imprescindible Movida Madrilenya com a grans
esdeveniments de l’època. Amb el
títol ¡Qué movida, la de los 80!, Juliane Heinemann i Carlos Falanga van
posar la nota musical, i la jove companyia Camerino General van coreografiar l’arxiconegut tema musical
“Locomia”.
La segona tongada va estar dedicada a l’obra del dramaturg i actor

produïen al seu interior. García Lorca
recull en un dels seus versos populars:
En el Café de Chinitas/ dijo Paquiro a
su hermano:/ «Soy más valiente que
tú,/ más torero y más gitano».

«Els 80’, Darío Fo i la
cultura flamenca han estat
els temes escollits aquest
any»
Precisament els alumnes de l’Aula
de Teatre seran qui recitaran alguns
d’aquests escrits de l’escriptor espanyol, però també hi prendran part les
alumnes de dansa flamenca, acompanyades del grup de guitarres de l’Escola de Música i la Coral d’Adults del
Teatre, que estaran acompanyades i
dirigides al piano pel professor Paul
Perera.

Canvi de format

La Cia. 7 i mig i En la cuerda floja, en un moment de l’espectacle. Foto Yoyo

italià Darío Fo, els textos del qual van
ser protagonistes de les intervencions
teatrals de l’actriu Bel Castanyé, en
companyia de Carles Vendrell, l’altra
cara de la moneda de l’espectacle teatral. Tot plegat combinat amb la música en directe de la formació En La
Cuerda Floja, integrada per Lídia Uve,
Manel Ribera i Jose Galeote.

L’última de les sessions serà el dijous 16 de juliol, amb una nit que homenatjarà el Café de Chinitas, un petit cafè-teatre que va existir a la ciutat
de Màlaga entre els anys 1857 i 1937,
i que va destacar pels espectacles flamencs que acollia. El poeta Federico
García Lorca el menciona en alguns
dels seus poemes. Per aquest motiu,

la música i la dansa flamenques seran
ingredients essencials, juntament amb
els versos de Lorca, d’aquesta nit que
servirà per tancar, definitivament, la
programació del Teatre Clavé, fins el
mes de setembre.
El Café de Chinitas va ser un petit
teatre amb sis llotges a banda i banda,
conegut també pels escàndols que es

Una de les principals novetats, juntament amb la redistribució dels espais
escènics, ha estat que l’Altre Clavé ha
passat de ser un festival gratuït a cobrar una entrada, al preu simbòlic de
3 €. El preu de l’entrada també ha inclòs una beguda i la degustació d’una
tapa, que ha ofert el servei de restauració de les instal·lacions culturals
torderenques. yy
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Palafolls apropa l’art més transgressor a la
ciutadania amb el FiSures
T
palafolls

reure l’art i la cultura dels espais
convencionals, sovint viciats, i
acostar-lo a la ciutadania en la
seva versió més pura i sincera. Aquest
és un dels objectius que Palafolls s’ha
marcat com a prioritari en el marc de
la celebració del FiSures, un festival
d’arts, principalment escèniques, que
durant un dia sencer va oferir una
dotzena de propostes culturals amb el
concepte “trencador” com a eix vertebrador. Entre aquestes actuacions
també hi va haver espai per a les entitats locals. Les activitats van donar
el tret de sortida amb una batucada
improvisada que va anar a càrrec de la
Colla de Diables local, els Diablesfolls, que van interpretar diversos temes
improvisats amb els instruments de
percussió tradicionals. Un dels espectacles més mediàtics del festival FiSures va ser El carreró de les bruixes, una
obra dirigida pel conegut actor Toni
Albà, i que s’endinsa en el món de les
llegendes i la cultura popular en un
espectacle musical dirigit al públic familiar. Un altre dels escenaris escollits
per l’organització va ser la plaça de les
Valls d’Ax, on la Companyia Blanc
i Negre i les seves criatures larvàries
van envair l’espai en una performance
on l’espectador és tant protagonista
com el propi actor.

Espectacle de cloenda, amb la Cia. Sacude. Foto Ajuntament de Palafolls

Les activitats de tarda van continuar amb una altra activitat tradicional, una plantada de gegants i van
seguir amb l’obra L’ocell, una proposta performàtica que abraça diferents
modalitats artístiques i que pren la
cançó homònima de Joan Colomo
com a referència.
Després de la dansa va ser el
torn de la música, que va anar a càrrec de The Hat Hausen Elastic Band,
una banda amb membres del Maresme i el Vallès que va oferir fins
a tres vegades alguns temes de l’estil
dixieland.
Acte seguit tres ballarines van
oferir l’espectacle Radiació, on a través dels seus cossos van explorar els
límits de la llibertat. Les activitats
van anar endavant amb l’espectacle
Acto Animal, una mirada sarcàstica
a la condició humana actual i al seu
instint animal inspirada en la pròpia
realitat urbana.
La Cia. Cap de Pardals va transportar el públic al Senegal, a través
del seu espectacle de titelles amb
l’intercanvi cultural i de coneixement
com a objectiu principal.
La Banda de Palafolls va animar
el públic amb el seu espectacle basat en bandes sonores de pel·lícules
clàssiques i l’actor David Planas va
interpretar el monòleg Pau el Con-

queridor, que explica la història d’un
home que vol conquerir Catalunya.
Un dels plats forts del FiSures va
ser l’espectacle de dansa vertical que
va oferir la companyia Sacude a la façana de l’edifici MiD.

Explorar el cos

Segons explica el tècnic de Cultura de
l’Ajuntament de Palafolls, Antoni Selvaggi, explica que el cos és l’element
dramatúrgic que ha unit tots els espectacles inclosos al festival. Selvaggi
defensa que “a banda de la participació de les entitats del poble, el que
predomina és la reflexió i l’expressió
del cos: com es relaciona, com parla...”.
Tot i que en un primer moment la
idea del festival era poder oferir diversos espectacles simultanis, finalment i
per facilitar que tothom pogués veure tots els espectacles, es va optar per
establir un circuit que anava guiant el
públic cap als diferents escenaris.
Selvaggi feia una valoració positiva del festival, que va engegar a
principis d’any amb l’obertura d’una
convocatòria perquè els artistes interessats presentessin un projecte artístic. A partir d’aquí, les comissions
culturals van destriar quines propostes encaixaven en la idea del festival,
i es va anar muntant el trencaclosques
d’espais i espectacles. yy
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Calella certifica la qualitat de les seves platges

Autoritats hissant la bandera blava a Calella. Foto Yoyo
calella

L

a platja de Garbí de Calella, situada davant la zona hotelera,
queda delimitada pel passeig
que porta el mateix nom i té 814
metres de llargada per 72 d’amplada.
L’any 2004 va ser guardonada per pri-

mera vegada amb la “Q” de Qualitat
Turística que atorga l’Instituto para la
Calidad Turística Española i des del
1994, de manera consecutiva, amb la
Bandera Blava de les platges d’Europa. A la platja de Garbí s’hi poden trobar serveis de vigilància i seguretat de

Policia Local i Creu Roja, 2 camps de
futbol-platja, 9 camps de vòlei-platja,
una cistella de bàsquet, guinguetes,
carril bici, serveis públics i dutxes,
també n’hi ha d’adaptats per a persones minusvàlides, dutxes i rampes
d’accés.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini i el Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Serveis Públics,
Albert Torrent, van hissar a la platja
de Garbí la bandera Blava de les platges d’Europa, que es concedeix a les
platges amb les aigües més netes i la
“Q” de Qualitat Turística, per les platges amb serveis de qualitat a l’abast de
tothom.
Candini ha explicat que “tenir
aquestes banderes suposa un referent
de qualitat pels visitants però per obtenir-les s’ha de treballar els 365 dies
de l’any, per tal de tenir l’aigua, la
sorra i tots els serveis de la platja en
condicions.
Segons va explicar el Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Serveis Públics, Albert Torrent, “tenir les
platges en bon estat suposa molta feina, molta dedicació i un cost anual de
550.000 € aproximadament”.
Les Vies Braves arriben a Calella
La marca turística coneguda com
a Costa Barcelona i Pirineus Barcelona se sumen aquest estiu a les Vies
Braves, un projecte pioner al món endegat l’any passat a la Costa Brava que
a través d’una xarxa pública d’itineraris marins pretén fomentar la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i
pedagògiques. Aquests itineraris, que
transcorren paral·lels als camins de
ronda, estan senyalitzats i abalisats, i
permeten gaudir i explorar el litoral
des del mar de forma segura.

En el cas de Calella hi haurà la delimitació d’un quilòmetre aproximadament, que estarà senyalitzat amb
un plafó i que va des de la zona del
Club Natació Calella i que abraça tota
la Roca Grossa. El tinent d’Alcaldia
i responsable de l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Calella, Xavier Arnijas, va destacar, durant la presentació
que “el projecte de Vies Braves és un
segell turístic molt important amb reconeixement internacional”.

«La de Garbí va ser la
primera platja catalana en
obtenir el segell Q»
Les Vies Braves són d’accés públic i gratuït i els itineraris disposen
de panells informatius on es detalla el
nom, el mapa topogràfic i les característiques de la via (longitud, amplada,
durada, nivell de dificultat).
A través del web de Vies Braves,
s’ofereix informació actualitzada sobre l’estat de les platges que formen
part de la xarxa d’itineraris marins.
D’aquesta manera, els usuaris poden
conèixer en temps real quina bandera hi oneja en cada moment així com
l’estat del mar. Durant l’estiu, les Vies
Braves acolliran desenes d’activitats
pensades per a fomentar la descoberta, de manera lúdica, saludable i sense
riscos, del fons marí. yy

Pineda de Mar celebra la Festa Major petita
E
pineda de mar

Arribat al dia de Sant Joan, el 24
de juny, la programació va començar
amb l’Ofici Solemne a l’Església de
Santa Maria. I al llarg del dia hi va haver la 30a Mostra de Coques Casolanes i Postres Casolans a la plaça de les
Mèlies, que com cada any va organitzar el Centre Cultural. Les activitats
van seguir a la tarda, amb la Passejada
de Gegants, que van fer un recorregut per diferents carrers del poble. I

l tret de sortida de la festa de
Sant Joan Baptista, la festa petita de Pineda, va començar de
manera molt especial, amb la celebració del concert Amadeus 1791, que va
anar a càrrec del Cor Camerata Impromptu amb la companyia musical
de l’orquestra Barcelona Fhilarmonia.
Un total de 26 músics i 66 cantants
van commemorar la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, amb un repertori basat en les obres més representatives del compositor, posant l’accent en les que l’autor va composar en
el seu últim any de vida. El Rèquiem

«Un espectacle sobre els
últims anys de Mozart va
donar el tret de sortida»

«S’ha recuperat
l’homenatge a les persones
que “de la mar en feren
vida”»
va ser la peça clau de tot l’espectacle,
en la versió íntegra que va completar
Franz Xavier Süssmayr després de la
mort de Mozart i a partir dels manuscrits que va deixar.
Una altra de les novetats de la
festa d’enguany va ser que l’associació
d’Amics del Pubillatge i els Pescadors
de Pineda van decidir recuperar el
tradicional homenatge a les persones
que han dedicat la seva vida al mar.
Eduard Parada, hereu de Pineda i
del Maresme i Aina Ponsdomènech,
pubilla de Pineda, van participar

Benedicció de Sant Joan. Foto Yoyo

d’aquest acte, que va comptar amb
una processó Marinera de barques i
una ofrena floral a la platja dels Pescadors. Tot plegat amb un dinar mariner
amb vermut, suquet de peix de roca, i
postres.

Les revetlles del dia 23 de juny
van ser el preàmbul de la Festa tradicional de Sant Joan. A diversos punts
de la població pinedenca els veïns i associacions es van ajuntar un any més
per celebrar-les. Algunes de les més

populars: les de l’associació de veïns
de Can Pelai, a l’av. dels Tarongers, la
Penya Barcelonista, al carrer Verdaguer o la que es va celebrar a la platja
dels Pins organitzada pel grup de la
comparsa Tribala.

per cloure les celebracions, l’audició
de sardanes que enceta la temporada
d’estiu, organitza l’Associació Cultural
Mare Nostrum.
Una altra de les novetats de la
Festa Major Petita va ser que el Servei d’Arxiu Municipal va mostrar a
la ciutadania la darrera adquisició
documental: un capbreu de la Torre
de Canet a favor de Jaume Oliver, un
farmacèutic pinedenc. Un capbreu és
una escriptura on hi consta el reconeixement de drets que feien un conjunt de vassalls i/o emfiteutes al seu
senyor, en aquest cas, el farmacèutic
Jaume Oliver. Aquesta peça històrica
ha estat exposada a l’aparador de l’Arxiu fins a finals de juny. yy
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cultura

Festa de disfresses d’estiu a Pineda
de Mar

Punt i final al mes de l’energia
a Malgrat

Un dels participants a la festa de disfresses. Foto Yoyo

El Consell de Joventut havia previst l’organització d’un carnaval
d’estiu, però finalment i per causes
alienes a l’organització, l’activitat

va ser finalment una festa de disfresses, que es va celebrar a la plaça Sara Llorens amb sopar i música en directe. yy

Fira d’estiu amb Food Truck a
Malgrat de Mar
Es van donar consells per millorar l’eficiència energètica. Foto Aj. de Malgrat de Mar
malgrat de mar

L
Una de les caravanes participants. Foto Yoyo

Malgrat Turisme ha celebrat
aquest juliol una nova edició de les
fires comercials, amb una novetat
destacable: el Happy Food Truck.
Es tracta d’una nova oferta gastro-

nòmica que han combinat amb la
pròpia oferta del municipi. En total, hi van participar unes 15 caravanes i 70 artesans que van omplir
els carrers malgratencs. yy

16a trobada d’Scooters a Calella

Exposició de motocicletes. Foto Tino Valduvieco

El Club Scooterista Sant Jordi ha
portat de nou al passeig Manuel Puigvert una nova edició de
l’Scotter Meeting, una trobada
de motos clàssiques. Cap a les 12

del migdia es va iniciar una scooter Run, amb un recorregut d’uns
40 km i hi va haver dinar, proves
d’habilitat i concert musical que
van completar la programació. yy

a Regidoria de Medi Ambient
ha celebrat aquest mes de juliol
les dues activitats amb què tancarà la celebració del Mes de l’Energia. Una xerrada per parlar de l’estalvi energètic a la llar, i l’altra, dues
activitats lúdiques per conscienciar
de l’estalvi i l’eficiència energètica, en
col·laboració amb el Casal Municipal
d’Estiu.
A la xerrada-taller del dia 7 de
juliol van participar-hi una vintena
de persones. Durant la sessió es va
parlar de les dues accions que el ciutadà pot portar a terme per aconseguir reduir el cost de la factura: d’una
banda, a través de canvis en els contractes, i d’una altra, d’aplicar criteris
ambientals d’estalvi i eficiència. Pel
que fa als contractes, es va explicar

que amb el nou sistema de facturació es pot fer un canvi de tarifa o bé,
ajustar la potència contractada amb
la que realment es necessita. Entre les
recomanacions que es van fer hi ha
la del comparador d’ofertes de les comercialitzadores elèctriques a la web
de la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència.
Una altra manera de reduir la
factura, sense modificar el contracte,
pot ser aplicar mesures d’estalvi i eficiència energètica com per exemple
tenir en compte que tots els electrodomèstics i aparells amb transformador com els mòbils i ordinadors
portàtils quan estan connectats a la
corrent, i ja estan carregats, continuen consumint. A més, es va parlar
dels consums fantasmes, com per
exemple el forn que té un rellotge

o una televisió tancada en standby,
consumeixen encara que no estiguin
en funcionament.

Compromís des de 2009

La celebració del Mes de l’Energia té
com a objectius presentar les activitats dedicades a l’eficiència energètica i les energies renovables, difondre
les millors pràctiques, inspirar noves
idees i construir aliances per ajudar
a satisfer les necessitats energètiques
de la Unió Europea i els objectius climàtics. L’Ajuntament de Malgrat està
compromès amb aquesta iniciativa
des del febrer del 2009 quan es va adherir al Pacte d’alcaldes/esses contra
el canvi climàtic, una iniciativa en
matèria de reducció energètica i foment de les energies renovables per
al 2020. yy
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Lloret de Mar i Blanes estan de Festa Major

Les quatre Obreres d’aquest 2015. Foto M.A. Comas
lloret de mar - blanes

P

arlar de les festes de Lloret de
Mar es reviure la tradició de la
processó marítima a Santa Cristina, la regata de llaguts i com no, el Ball
de Plaça protagonitzat cada any per les
Obreres de Santa Cristina. La llegenda
ens diu que la tradició prové de quan
un jove àrab es va declarar a una noia
cristiana. Aquesta, indignada per l’atreviment, va agafar el gerret de vidre ple
d’aigua d’olor que portava el noi i el va
llençar a terra, on es va trencar.
La Festa del Perdons a Santa Cristina va servir per presentar les Obreres
d’aquest 2015, les grans protagonistes
del Ball de Plaça.

1a Obrera: _____ MIREIA RIBAS CANO
2a Obrera: ___MÍRIAM GISBERT VALLS
3a Obrera: ___ CLÀUDIA PORTAVELLA
CAMPRUBÍ
4a Obrera: __ANNA AUSTRICH COMAS
Aquest 2015 es celebra el 3r concurs de balcons guarnits. També hi
haurà un concert dels Pets, sardanes,
havaneres, la passada dels obrers de
Sant Elm i un llarg etcètera.

A Blanes, la mirada ens porta directament al concurs de focs artificials, enguany 45a edició.
Tres empreses de l’Estat espanyol
i una d’italiana participaran al con-

curs d’enguany. Actuaran les pirotècnies Fireworks Lieto (Itàlia); Caballer FX-Global Focs (País Valencià);
Valecea-Pir (País Basc); i Accitana
Maria Angustias (Granada) guanyadora del primer premi els dos darrers
anys.
La pirotècnia del País Basc obrirà
el concurs el dijous dia 23. L’endemà
serà el torn de l’empresa italiana, el
dissabte –dia que reuneix més públic– oferirà el seu espectacle la guanyadora de les dues darreres edicions; i diumenge tancarà el festival la
pirotècnia del País Valencià.
El certamen organitzat per
l’Ajuntament de Blanes compta amb
un pressupost de 104.500 €, el mateix
que l’any passat.
A l’hora de seguir un espectacle
pirotècnic, s’han de tenir en compte
diversos factors. No tots els colors
tenen el mateix valor, “els colors dels
semàfor, són els més fàcils d’aconseguir, per tant els més barats i senzills.
El seu valor és mínim”.
També es recomana veure els
focs sempre des del mateix lloc, no
podem anar un dia al port, l’altre
a Sant Joan i un altre a tocar de Sa
Palomera perquè les sensacions són
totalment diferents.
Un dels trets característics de les
festes blanenques és el pregó, des de
fa molts anys protagonitzat per algun
blanenc o persona molt relacionada
amb la vila.

L’escollit enguany
ha estat l’atleta d’ultrafons Xavi Marina.
Marina és un jove
blanenc que va jugar
al futbol fins als 17
anys. En aquella edat
va començar a practicar atletisme i des
del 2001 es dedica a
les curses d’ultrafons,
és a dir, proves de
llarga distància amb
grans dificultats i en
la majoria d’ocasions
en condicions climàtiques extremes.
A més de participar
en proves arreu del
món, ha estat l’ànima
de l’X-Trem Running
Costa Brava, una cursa entre Blanes i Portbou de tres dies de
durada. L’últim èxit
Xavi Marina, pregoner d’enguany, en plena competició
de Marina ha estat
conquerir el Cercle Polar Àrtic. El jor a la plaça dels Dies Feiners, En21 de febrer d’aquest 2015 va recór- sorra’t al passeig de Mar, Casa de
rer 150 quilòmetres sense parar en Andalucía a la plaça de l’antic paun temps de 27 hores i 15 minuts velló, Infantil, al monument al frare
i es va proclamar guanyador de la i el Joaquim Ruyra a la plaça d’Escursa Ultra Rovaniemi 150 a terres panya. També hi haurà activitats al
de Finlàndia. Marina, en els seus vi- passeig de Dintre i Teatre. El dia 28,
atges pel món, també ha fomentat la com marca la tradició, Aplec a Cala
solidaritat.
Bona amb sardanes, missa, sopar
Enguany també s’han previst popular i l’actuació de Blaumut. yy
diversos escenaris: El de Festa Ma-
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24 h de futbol sala a Pineda de Mar

juliol DE 2015

Tordera, Palafolls i Blanes ja
tenen el calendari de 2a

ha encadenat una ratxa de 13 partits
seguits, i amb cada victòria. La segona
volta va ser més complicada, després
d’encaixar un parell de derrotes seguides, i sempre amb la pressió d’equips
com el Blanes i el Tossa, que anaven
perseguint els palafollencs. El d’aquest
any ha estat el segon ascens aconseguit per l’equip, que fa dos anys va
pujar a tercera.

Canvis al Tordera
El torneig va durar 24 hores. Foto Yoyo

El Club de Futbol Sala de Pineda
va organitzar a principis de juliol
una nova edició de les 24 h de futbol sala. Els Bandarres de Canet

van endur-se el torneig cap a casa,
l’equip Juventus Esperanza va quedar segon, i el Bar Pepet de Pineda va ser el tercer millor equip. yy

Torneig d’handbol platja a Calella

Nou equip tècnic i directiu del Tordera. Foto Abraham Galera
TORDERA / PALAFOLLS

L

a temporada esportiva per
aquests clubs donarà el tret de
sortida el diumenge 6 de setembre. Una setmana després, el dia 13, es
trobaran dos dels equips que enguany
han pujat de categoria, el CD Palafolls
i el CD Blanes. El derbi maresmenc
d’aquesta primera volta entre el Tordera i el Palafolls haurà d’esperar fins
el 25 d’octubre, i es jugarà a casa dels
palafollencs. En el grup 1 de la Segona
Catalana també hi ha: Breda, Guíxols,
Cassà, Llagostera B i Banyoles entre
d’altres.

l’equip. Els bons resultats obtinguts
durant aquesta temporada i la insistència dels seus companys han decantat la balança cap al “sí, vull”. Aquest
any el primer equip del CD Palafolls

La temporada 2015-2016 s’encetarà
al Club Futbol Tordera carregada de
novetats. La primera, el canvi de junta
directiva, que ja fa uns dies treballa
en el futur del club. Carles Gamonal
és el nou president del club esportiu.
El conjunt torderenc també ha canviat
l’entrenador del primer equip, paper
que ocuparà Joan Tarruella amb el
suport tècnic d’Albert Garcia. Hi ha
moviments també a la plantilla de jugadors, ja que seran baixa Josep Manuel Martínez i Guarnido. Hi haurà
quatre altes. yy

Pai Matas renova a Palafolls

Els partits es van jugar a la platja de Garbí. Foto Tino Valduvieco

El Team Holland femení i el Club
Balonmano Ciudad de Málaga
masculí han guanyat l’11è Open
Handbol Platja Trofeu Ciutat de
Calella, organitzat pel Club Handbol Platja Calella, i que es va dis-

putar a la platja de Garbí. L’organització assenyala la participació
nacional i europea i es mostra satisfeta amb la resposta obtinguda per part dels equips que hi han
competit aquest any. yy

Últims preparatius per la 14a
triatló de Malgrat de Mar

Imatge subaquàtica de la triatló del 2014. Foto Cesc Garriga

La prova, organitzada pel Grup
Excursionista Malgratenc, se celebrarà el proper 26 de juliol i ja
compta amb més de 330 participants inscrits. L’organització ha

habilitat un circuit d’entrenament
molt similar al del dia de la cursa
perquè els esportistes puguin anar
treballant sobre el terreny on competiran. yy

Després de molts dubtes sobre la continuïtat de l’entrenador del Palafolls
Pai Matas, es confirma que seguirà liderant el cos tècnic de l’equip. Segons
va explicar el mateix entrenador, la
decisió va costar molt de prendre, ja
que no estava segur de voler assumir
de nou la responsabilitat i la pressió que suposa estar al capdavant de

CD Blanes-Palafolls la temporada passada. Foto Yoyo

JORNADA

DIA

RIVALS CF TORDERA

RIVALS CD PALAFOLLS

1

06-09-2015

BOSC DE TOSCA ✶

CORNELLÀ DE TERRI

2

13-09-2015

CASSÀ

BLANES ✶

3

20-09-2015

BANYOLES ✶

BESALÚ

4

27-09-2015

BISBALENC

ROSES ✶

5

04-10-2015

BESCANÓ ✶

SANT GREGORI

6

11-10-2015

LLAGOSTERA

CAN GIBERT ✶

7

18-10-2015

VILAMALLA ✶

CAMPRODON

8

25-10-2015

PALAFOLLS

TORDERA ✶

9

01-11-2015

GUÍXOLS ✶

BOSC DE TOSCA

10

08-11-2015

CORNELLÀ DE TERRI

CASSÀ ✶

11

15-11-2015

BLANES ✶

BANYOLES

12

22-11-2015

BESALÚ

BISBALENC ✶

13

29-11-2015

ROSES ✶

BESCANÓ

14

13-12-2015

SANT GREGORI

LLAGOSTERA ✶

15

20-12-2015

CAN GIBERT ✶

VILAMALLA

16

10-01-2016

CAMPRODON

BREDA

17

17-01-2016

BREDA ✶

GUÍXOLS ✶

✶ Partits que juguen a casa
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Juny de marxes a Calella
Intensa activitat en el món de les marxes, populars i més professionals a la ciutat de Calella. A finals del passat mes de juny, se n’ha fet per tots els gustos, colors i nivells.

La marxa surt al vespre, quan encara hi ha una mica de llum. Foto Tino Valduvieco
calella

N

ova cita esportiva organitzada per l’associació calellenca
Calella Marxa, que enguany
ha arribat a la vuitena edició i en la
qual van participar unes 300 persones. Amb un recorregut completament renovat respecte el d’altres anys,
per fer-lo més assequible a tots els
participants, el tret de sortida es va
donar, a les 21.00 h del Camp de Futbol de Mar, punt d’origen i arribada.
A partir d’aquí el recorregut, d’uns 12
km aproximadament, va resseguir el
passeig Marítim i la riera Capaspre,
passant després pels voltants de l’Escola Salicrú i enfilant cap a puig de

Popa, el tram més llarg. A mig camí
hi havia l’avituallament, i després tot
baixada cap al camí Fondo, les pistes
de tennis, el pont de fusta i el passeig Garbí i Marítim de nou cap a la
meta. Aquest recorregut no passa per
corriols, sinó per pistes forestals i camins més aviat amples, per facilitar
la participació de tothom, tal com
explicava el president de l’associació
organitzadora, Martí Barrera. Tot i
no tractar-se d’una prova competitiva, el primer participant que va completar la prova va fer 59 minuts, i el
cotxe escombra va donar per tancada
la cursa al cap de tres hores i quart
del seu començament.

Corredors de la marxa de resistència La Llopa. Foto Tino Valduvieco

Al final de la Marxa, Oncolliga va
servir un entrepà i beguda per a tots
els participants, que també van rebre
un obsequi per agrair la participació.

Marxa de resistència La Llopa

Pocs dies després es va celebrar la marxa de resistència, una prova que, si bé
era oberta a tothom, ja requeria una

«La prova està pensada
perquè la pugui fer
tothom»
preparació i entrenament, tenint en
compte que es tracta d’un recorregut
de 56 km. L’itinerari d’aquesta marxa

va sortir de la riera de Capaspre, va enfilar el camí dels Escoltes, Ca l’Estolt,
Sant Andreu de l’Arboceda, sot de Rupit, salt de l’Aigua, camí de les Costes,
Hortsavinyà, coll de Palomeres, coll
Obert, Can Lari, Riera de Fuirosos,
Gorg Negre, Can Riera, Sant Martí de
Montnegre, Can Bosses, Vaivé de la
Casanova, Turó Gros, Santa Maria de
Montnegre, coll de Can Benet, els Tres
Termes, les Torrenteres, coll de l’Era
d’en Móra, turó de les Guilles, puig de
Popa, el far de Calella, les Torretes, el
pont de fusta i el passeig de Garbí.
Com a novetat, enguany s’ha estrenat una nova cursa, “La Llopa Petita”,
amb un recorregut més assequible, de

32 km que va fer via fins a Hortsavinyà
i després tornada cap a Calella.

«Ha nascut la Llopa petita,
de 32 km»
Segons ha explicat el president de
l’associació organitzadora, Martí Barrera, tenen la voluntat que la propera
edició sigui puntuable per la Copa
Catalana de Caminades de Resistència. De fet, només els falta complir un
dels requisits necessaris per formar
part d’aquesta lliga, i és que l’associació
organitzadora ha de ser una entitat esportiva, procés que es troba en tràmit
en aquests moments. yy
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salut

Qui és responsable de la mort d’en Pau per diftèria?
Mea culpa...
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep

L

a mort del nen d’Olot per diftèria obliga a tota la comunitat a
una serena reflexió: això no pot
tornar a passar. Però, qui és el responsable que uns pares decideixin no
vacunar al seu fill? Els pares d’en Pau
han donat les gràcies públicament a
tot l’estament mèdic per l’excel·lent
tracte rebut tant pels serveis mèdics
d’Olot com per l’atenció mèdica a la
UCI de l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona. Els pares se senten responsables, estan desesperats. Ja van
manifestar poc després del diagnòstic
d’en Pau que se sentien enganyats i
mal informats pels antivacunes.
La proliferació, per raons molt
diverses, de grups opositors a la vacunació, però també la major participació de les persones i els seus familiars
en la presa de decisions amb relació a
aspectes vinculats a la seva salut, comporta que amb més freqüència se’ns
plantegi per part dels pares propostes reticents a la vacunació dels seus
fills: rebutjant alguna de les vacunes,
sol·licitant retardar-ne algunes i més

entreteniments

excepcionalment en el nostre medi
un rebuig total. Els ara avis recorden
la gravetat de malalties que ara no
veiem com la poliomielitis, diftèria,
xarampió... i no s’ho van pensar dues
vegades per vacunar-nos a nosaltres (ara pares), que som els que ens
qüestionem les vacunes dels nostres
fills. Moltes de les persones que avui
rebutgen la vacunació ignoren la gravetat de les malalties que s’han reduït
dràsticament gràcies a la vacunació,
i desconeixen que deixar de vacunar
està comportant una reemergència de
moltes d’elles. La vacunació ofereix
una protecció a la persona que es vacuna, però a més és un acte solidari, ja
que si tots ens vacunem, augmentem
la protecció per a tota la comunitat,
fins i tot per aquelles persones que per
alguna raó d’edat o malaltia no poden
vacunar-se. Les vacunes tenen efectes
adversos, generalment lleus i tolerables, però en tot cas sempre el seu benefici es indiscutiblement superior al
risc d’aquests efectes, i per descomptat, davant les greus conseqüències
de les malalties que prevenen, com
malauradament acabem de viure. La
comunitat científica mundial no en té
cap dubte: sobren les evidències.

L’èxit de la vacunació requereix
una acció sinèrgica i sense contradiccions entre tots els portaveus vàlids
per a la població sobre temes de salut: autoritats reguladores, autoritats
sanitàries, professionals sanitaris,
mitjans de comunicació, acadèmics i
indústria farmacèutica. Les persones
som molt sensibles als missatges i actituds contradictòries entre els nostres
referents, responsables i portaveus en
temes de salut. Indiscutiblement els
líders dels grups antivacunes son els
principals responsables que algunes
persones prenguin una decisió equivocada i posin els seus fills en veritable situació de risc. Però els mitjans
de comunicació, que amb l’argument
de la llibertat d’informació han donat
veu a persones o a grups antivacunes,
tampoc poden eludir la seva responsabilitat: el dret a la informació no
pot portar a la desinformació. TVE
recentment ha demanat disculpes per
l’excés de protagonisme dels antivacunes en alguns dels seus programes.
També ho hauria de fer TV3, La Vanguardia, i molts altres mitjans. Alguns
ajuntaments i altres estaments públics
han organitzat en les seves dependències conferències i jornades donant

veu a grups antivacunes: tampoc poden al·ludir la seva responsabilitat. Els
professionals sanitaris que manifesten
obertament que no es vacunen són un
mal exemple per la comunitat, i si a
més alguns fan recomanacions contràries a la vacunació, això ja és mala
praxi professional, i per tant són també responsables i el col·legi professional hauria de sancionar-los.
El malaurat desenllaç d’en Pau
només tindrà algun sentit si serveix
perquè tots en fem un aprenentatge:
perdona’ns per desinformar els teus
pares.

La recent iniciativa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
d’engegar una campanya que aplega
professionals sanitaris i periodistes
líders dels mitjans de comunicació
catalans, defenent contundentment
la vacunació amb el lema Vacunar
es protegir (http://www.comb.cat/
cat/altres/vacunes/home.htm) és la
millor manera de protegir a la població dels moviments antivacunes.
Però també és necessari que tots els
que fins ara els han facilitat la difusió
es disculpin, també en són responsables: Mea culpa... yy

Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat
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EL FOGÓ DE LA MARINA

LLAMINERA DE PORC ROSTIT
Ingredients PER A 4 PERSONES
• 2 llamineres de porc mitjanes tallades
en medallons grans
• 4 grans d’all sencers amb pell
• 1 ceba
• 2 tomàquets madurs tallats petits
• 20 prunes sense pinyol
• Pinyons
• 1 got de vi blanc
• ½ got de brandi
• 1 branca de farigola
• 1 branca de romaní
• 1 fulla de llorer
• 1 branca de canyella
• Oli d’oliva
• Sal i pebre

PREPARACIÓ
En un bol posem les prunes en remull amb el brandi perquè
es vagin hidratant.
Agafem una cassola plana, posem 4 cullerades d’oli i segellem
els medallons de llaminera. Reservem.
En el mateix oli tirem la ceba amb els alls sencers. Seguida·
ment afegim el tomàquet i, quan tot estigui ben fet, els meda·
llons de llaminera juntament amb la canyella i les herbes aro·
màtiques. Salpebrem.
Aboquem el vi blanc i una mica d’aigua. Deixem cuinar a foc
suau durant uns 20 minuts.
Quan la llaminera estigui tendra, afegim el brandi amb les
prunes i els pinyons. Provem i rectifiquem de sal.
El deixem cuinar uns 10 minuts més.
Un plat perfecte per cuinar durant aquestes festes, ja que es
pot preparar el dia anterior i queda de meravella.
Us desitjo una feliç Festa Major
Manoli Bustamante Bustamante
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l’agenda

alt maresme. juliol
Fins Al 24 de juliol
Pineda de Mar
Exposició fotogràfica: “Tu mires,
jo pinto”
Sala Multiespai
Biblioteca Serra i Moret
Exposició: Novel·la històrica
Biblioteca de Poblenou
Fins al setembre
Malgrat de Mar
Exposició: 25 anys de gegants
Arxiu Municipal
Dia 16
Pineda de Mar
Taller infantil: Pastís de galetes
18 h
Biblioteca de Poblenou
Concert: Enfield Grammar
21 h
Pati Can Comas
Dia 17
Tordera
Ballada de sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Revetlla Can Pelai
17 h
Passeig Marítim
Pineda Ressona’15: Trobada de
grups de percussió
17 h
Can Comas
Concert: The Bishop’s Strotford
High School
19 h
Plaça de les Mèlies
Sopar i ball del Club de Petanca
22 h
Pista de futbol sala Pinemar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu
Palafolls
Festival de cervesa artesana
Birrasana
18 h
Plaça de Poppi

Sardanes
18.30 h
Plaça Mèlies
Santa Susanna
Audició de sardanes
19.30 h
Plaça Catalunya
Dia 20
Pineda de Mar
Modela contes: Els animals de la
selva
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Concert: Testbourne Community
School
19 h
Plaça Mèlies
Dia 22
Calella
Taller: iniciació a l’aerografia
16.30 h
Centre d’Acció Jove

Calella
Actuacions per a la mainada:
Mag Pepus
17 h
Pg. Manuel Puigvert
Concert d’estiu: Coral Laetare
21 h
Pati de la Biblioteca
Nits d’estiu Calella: Arre-lats
(dansa)
22 h
Espai Mercat
Nits d’Estiu Calella: Divergent
(cinema)
22 h
Platja Gran
Pineda de Mar
Hora del conte: Llibres amb
biblioteques dins
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Meditacions per la pau
20 h
C/ Maragall, 19
Festa del barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Arts d’estiu: Motis & Chamorro
22 h
Espai Sant Jordi
Santa Susanna
Activitat de la Biblioteca: Què fas
Carlota?
18.30 h
A la Plaça Catalunya
Dia 18
Calella
Revetlla de Sant Jaume
21 h
Pg. Manuel Puigvert
Pineda de Mar
Festa del barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Mercat Solidari
9h
Pl. Nova i Pl. Reis Catòlics
Havaneres i sardinada
Matí i tarda
Plaça del Carme

Revetlla amb música i ball
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Nits d’estiu Calella: Laia Noguera
i Mireia Chalamach (poesia)
21 h
Pati de la Biblioteca
Nits d’estiu Calella: Raúl
Rodríguez (concert)
22 h
Far
Pineda de Mar
Espectacle: La casa de la mosca
fosca
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Presentació: Cuentos recuperados
del ordenador y un poema
20 h
Biblioteca Serra i Moret
Festa i cinefòrum
20 h
C/ Maragall, 19
Festa del
barri Les
Creus
Tot el dia
Plaça de les
Creus
Santa
Susanna
Activitats
de la
Biblioteca:
Taller de
plastilina
18.30 h
Plaça
Catalunya

Dia 26
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes
20.30 h
Plaça Josep Anselm Clavé
Calella
40a regata del Maduixot i Trofeu
Maresme d’Optimist
10 h
Club Nàutic
Sortida femenina RAPHA 100
10 h
Riera Capaspre
Audició de sardanes
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Pineda de Mar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu
Sardanes
19.30 h
Plaça Mèlies
Festa del barri de Les Creus
Tot el dia
Plaça de les Creus
Dia 27
Pineda de Mar
Concert: Chace Community School
19 h
Plaça Mèlies
Palafolls
Club de lectura: Pregúntale al
polvo
20 h
Biblioteca Enric Miralles
Dia 31
Tordera
Ballada de sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Dia 19
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes
20.30 h
Plaça Josep Anselm Clavé
Calella
Processó marinera Verge del
Carme
10 h
Davant el Club Nàutic
Audició de sardanes
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Concert de la coral Sir John Talbot
22 h
Plaça de l’Església
Pineda de Mar
Missa rociera
10 h
Capella Barri de les Creus
Festa del Barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu

Palafolls
Actuació musical: PLF Quintet
21.30 h
Plaça de l’Ajuntament
Dia 23
Calella
Taller: escriptura de viatges
11 h
Pineda de Mar
Taller infantil: Cuina per a nens i
nenes
18 h
Biblioteca de Poblenou
Arts d’estiu: Joan Manuel Serrat
22 h
Espai Sant Jordi
Palafolls
Bicicletada als Focs de Blanes
21 h
Sortida: Pl. Joaquim Ruyra
Dia 24
Calella
Actuacions per a la mainada
17 h
Pg. Manuel Puigvert

Palafolls
Pujada al turó d’en Serra
20.30 h
Antiga Escola Sant Genís
Dia 25
Tordera
Festival de teatre al carrer La
Peixera
17 h
Sortida Plaça Església (itinerant)

Calella
Actuació per a la mainada:
Festamusic
17 h
Pg. Manuel Puigvert
Cinema: Ahora me ves
21 h
Espai Caixa
XXI Havaneres
21.30 h
Plaça Espanya
Nits d’estiu Calella: David
Carabén (concert)
22 h
Far
Pineda de Mar
Taller infantil: Punt de llibre
scrapbooking
18 h
Biblioteca de Poblenou

Calella
40a regata del Maduixot i Trofeu
Maresme d’Optimist
10 h
Club Nàutic
XXI Nit Marinera
21 h
Pg. Manuel Puigvert

1 d’agost
Tordera
Festival La Peixera
22.30 h
Parc Prudenci Bertrana

Pineda de Mar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu

8 d’agost
Malgrat de Mar
Gimcana nocturna La
Malgratenca
Inscripcions al Centre Cívic

Festa del barri de Les Creus
Tot el dia
Plaça de les Creus

LA MARINA MARESME 27

juliol DE 2015

LLORET. juliol

blanes. juliol

DIA 16
Jardins de Santa Clotilde · 21 h
MÚSICA, VI I ESTRELLES
POP CATALÀ :
QU4RT PR1MERA
Preu: 20 €

Roca d´en Maig · 22.30 h
CONCERT: ELS PETS

Roca d’en Maig. 20 h
FESTIVAL TODES
Balls moderns

DIA 24
JORNADA DE PORTES OBERTES
MUSEUS DE LLORET

DIA 17
Plaça Pere Torrent · 10-21 h
MERCAT DE VI I FORMATGE

Centre Vila · 7.30 h
PASSADA DELS OBRERS
DE SANTA CRISTINA

Plaça Pere Torrent · 18 h
CONCERT BANDA BRIMSHAM
GREEN SCHOOL SENIOR BAND

Platja de Lloret · 8 h
PROCESSÓ MARÍTIMA REGATA DE
LLAGUTS S’AMORRA AMORRA

Pl. Ajuntament · 22.30h
TOQUEN A CÓRRER
Cobla Bisbal Jove

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

DIA 29
Ermita de Santa Cristina · 20 h
21è CONCERT SANTA MARTA

DIA 19
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT BANDA BISHOPS
STORTFORD HIGH SCHOOL

DIA 30
Plaça de la Vila · 20 h
FESTIVAL TODES
DIA 31
Plaça Pere Torrent
CONCERT YOUTH JAZZ
ORCHESTRA

Platja de Lloret · 10-12 h
30a TRAVESSA NEDANT A LA
BADIA DE LLORET

Ermita de Santa Cristina
MISSA SOLEMNE

Plaça de la Vila 16 – 22 h.
FIRA ALIMENTARIA DE
PRODUCTES ARTESANS

Platja de Santa Cristina · 12 h
PROCESSÓ MARÍTIMA

Roca d´en Maig · 22.30 h
CLON FESTIVAL

FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA
DIA 21
Roca d´en Maig · 21 h
CORREFOC

Regata de Llaguts S’amorra
amorra. (dones)
REGATA 34è. CREUER
S’AMORRA AMORRA
OPTIMIST

Plaça de la Vila · 19.30 h
CONCERT TESTBOURNE
COMMUNITY SCHOOL

Plaça de la Vila · 19.30 h
BALL DE PLAÇA

Centre Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS
DE SANTA CRISTINA

Pl. Ajuntament · 20 h
SARDANES COBLA LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL

DIA 28
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT DAVIS ON
WORTHING YOUTH

Plaça de la Vila · 22.30 h
SARDANES COBLA
JOVENÍVOLA DE
SABADELL

DIA 23
Pati de la Biblioteca · 18.30 h
CIRC AL CARRER

Plaça Vila · 19.30 h
BALL DE PLAÇA

Pati de la biblioteca · 20 h
Estàndards de jazz

Casa del Mar- Fenals · 18-20 h
CANTADA D’HAVANERES

Pati de la Biblioteca · 20 h
Òpera al carrer

Platja de Lloret · 13.30 h
OFRENA MARINERA

DIA 27
Roca d’en Maig · 19 h
CONCERT BLACKPOOL MUSIC

Pati de Ses Escoues · 1720.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES

DIA 22
Plaça de la Vila · 20 h
FESTIVAL TODES

DIA 26
Església paroquial · 12 h
MISSA SOLEMNE

Sa Caleta · 23 h
CONCERT LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL

DIA 18
Pavelló Esports Municipal ·
9-19 h
CAMPIONAT TERRITORIAL
DE PATINATGE

Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT BANDA SIR JOHN
TALBOTS TECHNOLOGY COLLEGE

Centre Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS DE SANT
ELM

Platja de Lloret · 22.30 h
ESPECTACLE PIROtècnic

Roca d´En Maig · 22.30 h
CLON FESTIVAL

DIA 20
Roca d’en Maig · 18 h
CONCERT PORTSMOUTH
GRAMMAR SCHOOL

Plaça de la Vila · 20 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS

DIA 25
Casa del Mar · 18-20 h
Sa Caleta · 22.30 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES
Port de Canyelles · 17h
CONCURS DE PESCA
INFANTIL
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT CHACE
SCHOOL

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

VISITES GUIADES ADULTS
Blanes portal de la Costa Brava
Divendres, 19 h
Español - English
Dissabte, 19 h
Català - Français
Preu: 3
Més informació: 972 330 348
Plaça Catalunya (Oficina
Turisme)

Dies 18 i 19, 23 al 26
FIRA D’ARTESANIA
Passeig de la Mestrança i Pau
Casals
De 12 a 23 h

Fins al 6 de setembre
Miniclub: Cada dia
De 10 a 13.30 h

Dies 18 i 19
TORNEIG FUTBOL PLATJA
BLANES 2015
ATLÈTIC BLANES
Platja central
De 9 a 21.30 h

Aeròbic
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Zumba
Dijous, de 17 a 18.30 h
Fiesta de la escuma
Dissabte, de 17 a 18.30 h
Platja de s’Abanell
Fins al 19
50 ANYS FENT CAMÍ
Aniversari Agrupament Escolta i
Guia Pinya de Rosa
Sala García-Tornel
De l’1 al 20
EXPOSICIÓ: No a la pena de
mort
Amnistia Internacional
Biblioteca Comarcal
De l’1 al 31
BIBLIOVACANCES: Top secret: En
busca i lectura
Biblioteca Comarcal
Fins l‘1 d agost
43a. Edició Concurs Fotogràfic
Digital QUILLAT 2015
Agrupació fotogràfica i
cinematogràfica (AFIC)
Casa Saladrigas
Del 13 al 16
TALLERS DE CIÈNCIA PER A
ALUMNES D’ESO
Biblioteca Comarcal
De 16 a 19 h
Dia 17
PRESENTACIÓ del llibre de
poesia Hojas de otoño i del conte
infantil Buscando a Lisi
Biblioteca Comarcal
A les 19.30 h

Del 17 al 28
FIRA D’ATRACCIONS
Passeig de Mar i antics camps de
futbol

Del 21 al 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA
Del 23 al 26
45è CONCURS DE FOCS
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA I
TROFEU VILA DE BLANES
Des de Sa Palomera
22:30 h
Del 22 al 2 d agost
EXPOSICIÓ CONCURS CARTELLS
45è Concurs Internacional de
focs d’artifici de la Costa Brava.
Sala García-Tornel
Dia 23
CLUB DE LECTURA INFANTIL
La nena nova
Biblioteca Comarcal
17 h
TALLERS INFANTILS
Agost:
Dia 2: Castells de sorra màgica
Dia 9: Taller de bombolles*
Dia 16: Vaixell pirata
Passeig de Mar (Davant
monument a la sardana) i
*Plaça Països Catalans
De 18 a 21 h
Dissabtes d’agost
Nits de Marimurtra
Boxets+Enric Verdaguer (1 d’agost)
Gerard Quintana (dia 8)
Susanna del Saz (dia 15)
Eva Fernández Group (dia 22)
Hora 22:00 (Obertura del jardí a
les 20:00)
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Farmàcies de guàrdia
calella - pineda
Juliol
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

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

Adreces i telèfons

tordera (servei diürn) - malgrat de mar
Adreces i telèfons
Juliol

CALELLA

PINEDA

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

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

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

mateos - VON CARSTEIN
mateos - VON CARSTEIN
mateos - VON CARSTEIN
mateos - VON CARSTEIN
mateos - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
tiburcio - VON CARSTEIN
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
vendrell - BUÑOL
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
marcoval - LLANSO
lucea
lucea

TORDERA

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
Farmàcia Von Carstenn
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 937612823
Farmàcia Viladevall
C/ Carme 27
Tel.: 937610145
Farmàcia Juan
Pge. de Mª Aurèlia Capmany
Tel.: 937613319
Farmàcia Buñol
C/Mar, 80
Tel.: 937654021
Farmàcia Llanso
C/ de Ponent
Tel.: 937611190
Farmàcia Torruella
C/ de Girona, 2
937610987
Farmàcia Arniges
Av. Mediterrània, 3
937654479

economia local

Els comerciants de
Tordera i Palafolls ja
Tordera surten al carrer tenen Consum
E
tordera

s tracta de la 3a edició de la fira organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament, amb el suport de l’Associació de Comerciants de Tordera Centre i
de Tordera Associació de Comerços i Serveis
(Taca’t). L’àmbit d’actuació del comerç al carrer
és el següent: Camí Ral (des de la Cooperativa
Agrària fins el C/ Folch i Torres); C/ Sant Ramon, C/ Ciutadans, C/ Dr Trueta i Plaça de la
Concòrdia. Els establiments comercials que no
estiguin situats en aquesta trama comercial podran participar ubicant-se a l’àmbit d’actuació
delimitat. Si algun d’aquests establiments no
pogués participar de l’esdeveniment, la ubicació davant de la seva porta podria ser ocupada

per altres paradistes.
La cita amb el comerç tindrà lloc el proper
dissabte 8 d’agost, a partir de les 6 de la tarda i
fins les 10 de la nit. Durant aquesta fira al carrer,
els comerciants que vulguin participar podran
treure al carrer els productes de roba, calçats,
complements, joguines, articles de papereria
i regal, cosmètica, bars, rostisseries, etc., amb
propostes promocionals i descomptes.
Com en altres edicions, l’acció s’acompanyarà d’activitats d’animació complementàries,
com ara música al carrer, tallers, i jocs entre altres, amb l’objectiu de crear un ambient lúdic
i festiu que afavoreixi el passeig i la compra al
municipi. yy

El nou Consum de Tordera. Foto Yoyo
tordera - palafolls

L
L’edició del Comerç a la fresca del 2014. Foto Associació de Comerciants de Tordera Centre

a cooperativa Consum ha posat en
marxa en els últims mesos els seus primeres supermercats a les dues poblacions maresmenques. El de Tordera, inaugurat
a mitjans de juny, té una superfície de 1.300
metres quadrats i es troba situat a l’Avinguda Fibracolor. Es tracta de la segona botiga
que Consum ha obert aquest 2015 a la demarcació de Barcelona, i que ha generat 25
llocs de treball especialitzat a la localitat.
El supermercat ofereix servei de peixateria,

xarcuteria i carnisseria al tall, fruita i verdura, forn de pa i perfumeria, entre altres. A
més a més, s’hi ha construït un aparcament
amb capacitat per 76 vehicles. En el cas de
Palafolls, la botiga, situada entre els carrers
Del Roig i l’Avinguda Ribera de la Burgada,
compta amb 1.120 metres quadrats i 27 llocs
de treball. En tots dos casos, els establiments
passen a formar part de la xarxa Eco Eficientes, que, a través de mesures d’eficiència
energètica, aconsegueixen estalviar un 25%
en electricitat. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Av. dels Tarongers

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’autobusos

09.45

11.15

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

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

Barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

00.15

01.15

03.10

04.10

Barcelona

00.15

01.00

02.00

03.05

04.05

Calella – Benzinera

23.51

01.06

02.06

04.01

05.01

Calella – Benzinera

23.32

00.17

01.07

01.52

02.52

03.57

04.57

Calella – Mercat

23.52

01.07

02.07

04.02

05.02

Calella – Mercat

23.33

00.18

01.08

01.53

02.53

03.58

04.58

Calella – Plaça de les Roses

23.53

01.08

02.08

04.03

05.03

Calella – Plaça de les Roses

23.34

00.19

01.09

01.54

02.54

03.59

04.59

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.55

01.10

02.10

04.05

05.05

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.36

00.21

01.11

01.56

02.56

04.01

05.01

Pineda – Sant Joan

23.57

01.12

02.12

04.07

05.07

Pineda – Sant Joan

23.38

00.23

01.13

01.58

02.58

04.03

05.03

Pineda de Mar - Barcelona (de diumenge a dijous)

Pineda de Mar - Barcelona (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar – Riera

00.02

02.02

03.02

04.12

05.08

Pineda de Mar – Riera

23.43

00.28

01.18

02.03

03.03

04.08

05.08

Pineda de Mar – Garbí

00.04

02.04

03.04

04.14

05.10

Pineda de Mar – Garbí

23.46

00.31

01.21

02.06

03.06

04.11

05.11

Calella – Sant Jaume

00.05

02.05

03.05

04.15

05.11

Calella – Sant Jaume

23.49

00.34

01.24

02.09

03.09

04.14

05.14

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

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

caps de setmana i festius

Pineda
de Mar

Calella

Calella

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

Calella

06.05

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

06.57

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.27

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.48

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

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
19.47

19.46

19.50

19.53

19.56

19.59
20.17

20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.44

20.48

20.51

20.54

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12

21.10

21.30
21.49

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

17.11

12.31

15.29
15.49

16.11

11.31

10.30
10.49

11.11

10.27

10.00
10.19

10.11

09.27

09.29
09.49

09.47

08.27

09.01
09.19

09.16

06.27

08.31
08.50

09.11

Tordera

22.09
22.27

21.37

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

06.03

06.08

06.11

06.15

06.18

07.59

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.33

06.38

06.41

06.45

06.48

09.00

09.04

09.07

09.10

09.15

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.21

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

caps de setmana i festius

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

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

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

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

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

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

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

també
al teu
costat!

ENTREVISTA A Txell Costa (empresària)

“La creativitat és la matèria prima dels
emprenedors”
Jordi Ciurana

o amics”. Doncs jo tinc amics a l’equip, i
ens va bé. És clar que diferenciem molt
les coses, però no crec en aquest encotillament.

La pinedenca Txell Costa ha presentat recentment el seu primer llibre, en què explica pas a pas la manera de crear la millor
empresa del món. Ha estat escollida un
dels referents femenins pel Parlament de
Catalunya l’any 2015
Qui és la Txell Costa?
Hi ha una Txell i una Meritxell. La
Meritxell és la de casa, que és tímida,
que té moltes intoleràncies i no pot
menjar res… La Txell és la professional,
és extravertida, fa comunicació gastronòmica i es menja el que li posin. Sóc
periodista de formació, vaig passar per
Catalunya Ràdio i diversos mitjans fins
que van començar a sortir feines com a
freelance i al final vaig muntar la meva
pròpia empresa, que ja té cinc anys. En
principi ens dedicàvem a la comunicació, però ara també toquem temes de
màrqueting, perquè crec que la comunicació a seques té poca sortida.
Quin és el moment en què decideixes
abandonar la teva zona de confort i
crear la teva pròpia empresa?
En el meu cas no va ser planificat ni per
necessitat. Mentre treballava a Catalunya Ràdio m’anaven sortint clients, i
vaig guanyar una beca a la Generalitat,
amb qui treballo des d’aquell moment.
I em seguien arribant clients, fins que
vaig veure que no podia compaginar-ho
amb la feina fixa, que no m’agradava gaire, però era la que em pagava les factures. A partir d’aquí vaig traçar una data
límit per veure com fer-ho, tot i que la
inseguretat i la por de no arribar a final
de mes sempre hi era.
Amb aquest llibre poses sobre paper
la teva experiència per ajudar als altres.
No tothom és emprenedor. Hi ha qui
té el sentiment i qui no el té, hi ha qui
fa les totxanes i hi ha qui les posa a lloc.
Així que crec que només ha de ser emprenedor qui ho sent, perquè tots tenim
alguna cosa per aportar.
Com es pot detectar un emprenedor?
Home, si tens una vidilla, una passió que
dius “això ho he de compartir”. Aquelles
persones que tenen una afició tan clara,

Provem-ho, però no ens enganyem,
no és fàcil, emprendre.
No, no. I aquest discurs naïf de “Emprèn
i et canviarà la vida”, no és cert. Si no ho
sents, no emprenguis. Fes-ho només si
estàs a punt i tens clar què vols aconseguir.
Perquè no hi ha un gran suport.
No, jo mai he rebut cap ajuda ni cap subvenció per la meva empresa. Per això ho
has de tenir molt clar, i no tenir por dels
diners o tenir un bon coixí econòmic
que et salvi.
Txell Costa ha estat escollida un dels referents femenins pel Parlament de Catalunya. Foto Pere Puigbert

l’han de monetitzar i viure del que els
agrada. Jo ho faig: no treballo, jugo.

t’agrada però si el mercat ho demanda.
I si no, dóna-li la volta.

Però sempre hi ha una vessant econòmica, un procés burocràtic que fa por.
Tenim molt poca formació a nivell
econòmic?
Sí. Ens falta saber treballar per resultats, tenir indicadors de tot el que fem,
i saber com monetitzem les coses, sense
que el diner sigui dolent. Sembla que
voler diners és pecat. I no és així.

No sempre deu ser fàcil liderar un
equip en base a aquesta actitud positiva, constructiva...
Ningú neix sabent-ne. Moltes vegades
demano perdó al meu equip per no
ser la millor cap del món. Crec que no
hem d’amagar les emocions, i crec en
el lideratge femení, l’assertivitat i la intel·ligència emocional. He d’acceptar les
crítiques i escoltar-los, sense imposar
el meu criteri. No fitxo gent pel currículum: mai he demanat cap currículum,
només trio gent amb qui puc confiar-hi
i tot acaba quadrant.

Explicat així sembla molt fàcil. Ho és
tant com sembla?
Si tens les coses clares i tens un pla, sí.
Nosaltres tenim plans anuals, a 5 anys i
a 10. Clar que surten xampinyons, i has
d’improvisar, però per exemple, el llibre
l’hem parit en menys d’un any.
Per tant, el punt de partida és tenir
objectius clars.
Objectius clars, cap clar i creure en tu. Si
surts a fora i no creus en tu, qui hi creurà? A partir d’aquí, aquests objectius
s’han de convertir en microobjectius
agendables i començar a treballar.

Suposo que no s’ha de confondre
aquest bon clima de treball amb una
manca de lideratge.
Clar. Working Happy és un tipus d’empresa que fàcilment la pots clonar i la
pots franquiciar, perquè les persones no
siguem imprescindibles, tinguem qualitat de vida, un horari... Sí que cal una
mínima supervisió, però l’equip avança
per sí sol.

Quins són els requisits per treballar seguint la filosofia ‘Working
Happy’?
T’ha d’agradar el que fas i el mercat ho
ha de necessitar. Som somiadors amb
els peus a terra. És a dir, viu del que

És vital una bona coordinació.
I que la feina que facin s’escaigui a les
seves habilitats. Si a una persona no li
agrada parlar, no la posis al telèfon perquè a tu et surt car, ella va lenta, i se sent
frustrada.

La creativitat també hi juga un paper
important?
És la matèria primera dels emprenedors.
Com és un procés creatiu a nivell empresarial?
És com l’esport, requereix un entrenament.
S’entrena, la creativitat?
Sí, jo crec que sí. El problema és que quan
anem a l’escola, el primer que ens donen
és una goma d’esborrar i ens diuen “Pobre de tu que surtis de la línia”, i aquí és
quan la pifiem, capant la creativitat.
L’escola ens capa?
I tant. Obliguem els nens a posar-se etiquetes i nosaltres mateixos, els adults,
també els les posem. Jo era una nena
molt insegura, treia bones notes, sí, però
m’he hagut de treballar molt per dins. I
la meva empresa ha estat el meu camí
cap al creixement personal.
Molta gent relaciona el fet de treballar
amb un càstig social. És un risc convertir allò que t’agrada en la teva feina?
Això és com aquell que diu: “No em
puc enamorar del meu amic perquè si
no es perdrà l’amistat”. I jo pregunto: “I
tot el que et perdràs pel camí?”. Jo crec
que val la pena, si saps posar-hi límits i
ho saps gestionar bé. És el mateix que el
“no treballis mai amb algú de la família
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Sent sempre conscients dels riscos.
Sí, perquè hi ha un cost monetari però
també un cost emocional. Al principi
treballes sol i de manera criminal, però
quan creixes més i tens un equip, també
tens una feina de coordinació. Totes les
fases tenen la seva part bona i la seva
part més complicada.
I aquí entra en joc el “treballar per
viure” contra el “viure per treballar”.
Jo visc bé. N’he après amb els anys, era
molt workaholic (adicta a la feina) i he
passat algun any dormint cinc hores
diàries. Ara, si no hi sóc, l’empresa funciona o sigui que, si es fa bé, es pot tenir
qualitat de vida. I no treballes per un altre, que potser guanyes poc, però el que
guanyes és per a tu.
A qui recomanaries ‘Working Happy’?
A gent que estigui a l’atur, a aquells que
no se senten realitzades amb la seva feina, als qui els dilluns se’ls fan una muntanya... Clar que els diumenges són molt
guays, però els dilluns també estan bé:
et retrobes amb l’equip, vas a esmorzar,
comentes la jugada...
Algun referent?
Admiro molt a nivell de marca personal en Pau Garcia Milà, però hi trobo
a faltar un “pas a pas”. No aspiro a ser
tan coneguda com ell, però vull oferir
una guia pràctica per muntar una empresa. yy

