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La festa de l’escuma de Santa Susanna, de les primeres activitats de la Festa Major.
Foto Yoyo

16è Festival La Peixera

Mica en mica es va consolidant
el nou format de teatre al carrer

Agost, el mes de les festes majors
L’Alt Maresme està de festa: Santa Susanna ha celebrat aquests darrers dies la seva, combinant actes tradicionals, com ara les curses de cintes, amb concerts i activitats infantils. Malgrat de Mar també té la
maquinària a ple rendiment, encarant la recta final de Sant Roc. A continuació serà el torn de Tordera, que celebrarà Sant Bartomeu amb multitud d’actes. El punt i final a les festes del mes d’agost el posarà
Pineda de Mar, que viurà amb intensitat aquesta celebració. El setembre es reprendrà l’activitat amb Palafolls, que donarà pas, a finals de mes, a la celebració calellenca.
Més informació p. 15, 16, 17 i 18

Vetlla per la convivència a Calella

L’Ajuntament de Calella modificarà l’ordenança de civisme per intentar conciliar els excessos
dels turistes amb la vida dels seus conciutadans. El primer toc d’atenció el donaran als apartaments turístics.
Més informació p. 11

On hi havia aigua, ara hi ha sorra. Foto yoyo

Malgrat de Mar recupera un tros
de platja

Sis espigons de geotèxtil –un sistema pioner a Europa– intentaran frenar la dinàmica dels últims anys, una mena d’estira-i-arronsa constant entre els temporals d’hivern i l’abocament de
sorra provinent del fons marí.
Més informació p. 4

Els apartaments estan a ple rendiment durant els mesos d’estiu. Foto Tino Valduvieco
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L’Editorial
Platges del Maresme
La plataforma Preservem el Litoral no troba encertada la actuació del
Ministeri a la platja del Malgrat.

Col·lapse de trànsit a l’espera
de solucions

Aparentment l’obra està donant bon resultat, amb una notable restitució
de l’amplada de la platja. Pot ser que aquest bon efecte inicial sigui
només un miratge que els llevants s’ocupin d’esborrar. La col·locació
de defenses o murs de material geotèxtil haurien d’evitar-ho però
l’experiència aconsella esperar el proper llevant important per jutjar si
és així.
En tot cas, la plataforma, integrada a Preservem el Maresme no se’n
refia i considera que cal un estudi més ampli que atengui les causes de la
pèrdua de platges i en especial la regressió del delta de la Tordera.
Són moltes les vegades que s’han vist fer actuacions als enginyers del
Ministeri que han donat resultats molt diferents als esperats. Des del
passeig de Sabanell de Blanes, les extraccions de sorres submarines
o les diferents obres portuàries, sovint hem vist com la platja resulta
perjudicada per obres públiques fetes amb poca informació de la
realitat local.
Seria convenient que la Direcció General de Sostenibilitat de les Costes
tingui en compte l’opinió i els consells locals, rebutjant antigues actituds
de prepotència que massa vegades han donat mals resultats. yy

Cues a la sortida de la C-32. Foto Yoyo
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L’estiu 2015 a nivell de trànsit
no és diferent al del 2014, al de fa
cinc o fins i tot deu anys. Arribar
a Blanes i posteriorment a Lloret
des de l’autopista C-32 o la N-II
és especialment complicat. En
tot cas, el problema que hi havia
abans a la zona de Palafolls ara
s’ha desplaçat a la carretera de
Blanes a Tordera.
S’ha parlat i s’ha debatut molt
sobre el perllongament de l’autopista C-32 però també s’ha parlat
del desdoblament de la N-II, el
carril bus entre Blanes i Lloret o
fins hi tot de la possibilitat d’instal·lar un metro lleuger que facilités les connexions entre les dues

poblacions selvatanes. Cap de les
propostes s’ha concretat i cada dia
hi ha més cotxes a la carretera que
uneix Tordera amb Blanes, final
de l’autopista; i la tradicional i única via que uneix Blanes i Lloret, la
carretera d’accés a la Costa Brava
o GI-682.
Ara per ara, el tema més desenvolupat és el d’allargar la C-32
amb una via segregada, és a dir un
carril per banda i un d’addicional per superar els desnivells, un
projecte que ha generat un ampli
debat, que continua obert. Fa uns
mesos la Generalitat va anunciar que les obres començarien el
setembre. Ara, la proposta s’ha
ajornat tres mesos. La Generalitat
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argumenta que vol estudiar el flux
de vehicles en temporada alta a la
GI-682 i la GI-600, des de la N-II
a Tordera fins a Blanes. El motiu
és que les dades que té el govern
són del març i els responsables de
les administracions coincideixen
que no reflecteixen amb exactitud
l’increment de població a l’estiu.
Lloret, el municipi que més creix
i que hauria de ser el destí final
d’aquest projecte, així ho va demanar.
Mentre continuen els tràmits
administratius, els membres de
la Plataforma contrària al projecte munten parades setmanalment
per fer difusió sobre solucions alternatives que proposen. yy

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya
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Vacances en Pau a l’Alt Maresme
A Catalunya
Vacances en Pau 2015 ha
portat enguany prop de 500 infants sahrauís dels campaments
de refugiats acollits per famílies
catalanes de tot el territori des
de finals de juny. Els infants que
participen al projecte tenen de 9
a 12 anys i han nascut i crescut
en els campaments de refugiats
sahrauís a Tindouf, on les condicions de vida són extremes,

alt maresme

El projecte Vacances en Pau,
gestionat per la Delegació del
Front Polissari a Catalunya i organitzat a l’Alt Maresme per l’Associació Solidària de Malgrat de
Mar amb el Sàhara, se centra en
l’acollida de nens i nenes sahrauís
durant els mesos de juliol i agost
per part de famílies catalanes.
L’objectiu del projecte és donar a
aquests infants la possibilitat de
veure moltes coses que, fins ara,
no coneixien i de conviure amb
nens i nenes catalans/es per ar-

«Aquí els nens i nenes
sahrauís passen revisions
mèdiques»

«Aquest estiu visiten l’Alt
Maresme vuit nens»
ribar a tenir una altra imatge del
món, diferent a la que els mostra
la seva realitat quotidiana dels
campaments de refugiats on el
Poble Sahrauí viu exiliat des de
l’any 1975. L’Associació Solidària
Malgrat amb el Sàhara organitza, des de fa més de vint anys, el
projecte Vacances en Pau a l’Alt
Maresme en col·laboració amb
set municipis més: Tordera, Palafolls, Malgrat, Pineda de Mar,
Calella, Santa Susanna i Sant Pol
de Mar.
Aquest estiu són vuit els infants sahrauís que han passat les
vacances a l’Alt Maresme amb el

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va rebre els nens sahrauís. Foto Ajuntament de Calella

projecte Vacances en Pau; una
xifra que s’ha vist minvada en els
darrers anys, amb molta probabilitat, com a conseqüència directa
de la crisi econòmica i financera
que s’ha produït al nostre país.

Paral·lelament, l’Associació
Solidària de Malgrat de Mar amb
el Sàhara duu a terme el projecte
“Madrasa”, que es basa en oferir
formació professional i/o universitària a nens i nenes a partir

de 10 anys escolaritzats als campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf que desitgin incorporar-se a escoles catalanes per a
continuar els seus estudis.

amb temperatures superiors a 50
graus a l’estiu i molt baixes durant les nits d’hivern i manca dels
productes bàsics com l’alimentació, aigua corrent i llum elèctrica. Unes condicions de vida molt
difícils on els principals afectats
són els nens i nenes que moltes
vegades no tenen cobertes les
necessitats més bàsiques pel seu
desenvolupament personal. Per
aquest motiu, el projecte d’acolliment temporal Vacances en Pau
es fa cada any més necessari, entre altres coses, per tal de detectar possibles problemes de salut i
proporcionar al nens una atenció
mèdica i una alimentació equilibrada durant uns mesos. yy
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Malgrat guanya 15 metres de platja
malgrat de mar

La regeneració s’ha fet amb un
sistema pioner i ara caldrà esperar
a l’arribada de les llevantades per
comprovar la seva resistència.
S’hi han abocat 114.000 metres cúbics de sorra procedents
del fons marí d’Arenys de Mar i
la inversió ha estat d’1,1 MEUR.
La inversió ha estat finançada per
Costes de Madrid.

«Els espigons de geotèxtil
haurien de retardar
l’erosió»
La novetat han estat els espigons de geotèxtil, un material
que hauria de retardar l’erosió de
la platja quan hi ha temporals de
llevant.
L’alcalde de Malgrat, Jordi
Mercader, recorda que la platja
“havia quedat molt erosionada”.
Queixes
Tècnics ambientals, pescadors,
sector turístic i organitzacions ciutadanes han constituït la plataforma Preservem el Litoral, integrada
dins la coordinadora Preservem el
Maresme, per denunciar la situació de les platges de la comarca
i el projecte previst pel Ministeri
de Medi Ambient, que consisteix
en el dragatge de sorra i la construcció d’espigons. Segons la nova
plataforma, aquest és un projecte
excessivament agressiu amb el territori i reclama un nou model de
gestió del litoral. La plataforma ha
fet arribar una proposta de moció
als grups polítics d’Ajuntaments i
Consell Comarcal perquè donin
suport al seu posicionament i ha
iniciat una recollida de signatures
en contra del projecte del Ministeri.
La plataforma denuncia la
“imposició” del projecte del Ministeri de Medi Ambient ja que
“pot modificar per sempre la mor-

6 DE MARÇ DE 2015. Foto Yoyo

fologia de la costa, no assegura la
regeneració de les platges i hipoteca la política d’ordenació del litoral”. En aquest sentit, exigeix la
“suspensió i moratòria” d’un projecte que “proposa aplicar pedaços
provisionals sobre les seves conseqüències”.

«Preservem el Litoral es
mobilitza contra l’extracció
de sorra»
La plataforma també reclama
l’elaboració d’un Pla del Litoral
que impliqui tots els actors del
territori, així com la creació d’una
taula de gestió del litoral on s’integrin des de pescadors i sector
turístic fins a tècnics i científics.
Finalment reclama als ports de
la comarca “el compliment de les
actuacions amb ‘bypass’ de sorres,
tal com estableix la legislació”.
En aquest sentit, la plataforma
recorda que el litoral del Maresme
i el delta de la Tordera “han patit
més de mig segle d’intervencions

24 DE JULIOL DE 2015. Foto Yoyo

insostenibles” i adverteix que el
nou pla del Ministeri “torna a optar per intervencions basades en
l’extracció de sorres del fons marí
i la modificació de la morfologia
del litoral amb la construcció d’espigons obviant una visió global”.
Els plans del Ministeri per
al Maresme, van molt més enllà del que s’ha fet a Malgrat de
Mar aquestes darreres setmanes.
Preveu invertir al voltant de 30
MEUR en 15 anys en un projecte
valorat en 52 MEUR que consisteix en la reposició de sorra allà
on sigui necessari, combinat amb
la construcció d’espigons en forma
d“L’ que conservin aquestes aportacions de sorra i es redueixin la
intensitat dels efectes de la dinàmica litoral.
El rebuig de Preservem el Litoral és total i, a banda de les accions
de caire institucional, es preveu
també la convocatòria de mobilitzacions ciutadanes. Es preveuen
accions almenys a Pineda de Mar,
Premià de Mar i Sant Pol de Mar,

segons ha anunciat la plataforma.
Estudi global
Un estudi geofísic rastrejarà el
subsòl del litoral entre el port de
Barcelona i Portbou per detectar
sorreres d’on extreure, en un futur,
sorra per lluitar contra la regressió
de les platges en aquesta zona del
Mediterrani nord.

«Estudi per rastrejar el
subsòl del litoral entre
Barcelona i Portbou»
El ministeri d’Agricultura, a
través de la direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del
Mar, ha tret a licitació l’assaig de
camp que, amb una partida de 2,5
MEUR, preveu rastrejar fins a una
fondària de 100 metres un total de
180.316 hectàrees de subsòl marí,
que abasta una longitud de 197
quilòmetres de costa catalana. En
paral·lel, el rastreig ha de buscar
quins bancs de sorra són més útils
per a l’extracció minimitzant l’im-

pacte a l’ecosistema marí.
El termini d’execució dels treballs és de 22 mesos. El període de
presentació d’ofertes i sol·licituds
de participació acaba el pròxim 25
d’agost.
A més de la prospecció geofísica de sorres, també es farà una
presa de mostres superficial i un
reconeixement del subsòl de tipus bionòmic utilitzant un sonar
d’escombrat lateral, que permetrà
seleccionar les zones explotables
que minimitzin els possibles efectes sobre l’ecosistema marí.
Els treballas es completen amb
la realització d’un total de 60 sondejos marins a les zones que prèviament s’hagin seleccionat com a
útils per a l’extracció de sorra, tenint en compte també les especificitats dels punts aprofitables per a
l’extracció d’arena.
El ministeri exposa que es
tracta d’un treball molt important
i d’un abast considerable perquè
facilitarà abordar amb eficàcia la
defensa de la costa. yy

Homenatge a les Germanes Carmelites
calella

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS) ha celebrat un any més la festa de Sant
Jaume, patró de l’Hospital de Calella i de l’Hospital Asil de Blanes.

«S’ha rebatejat diferents
espais dels dos hospitals
com a reconeixement»
El diumenge 26 de juliol hi va
haver, com cada any, una missa
al centre calellenc i després es va
retre homenatge a les Germanes
Carmelites de la comunitat Vedruna, que va culminar amb la descoberta d’una placa commemorativa. D’aquesta manera el Consell
Rector de la Corporació ha volgut
retre un petit homenatge a la feina

que han fet les monges de la Comunitat Vedruna (a Calella) i les
religioses de Sant Josep de Girona
(a Blanes) en l’atenció als pacients
i les famílies i per la modernització dels centres.
A Calella es va fer amb un acte
encapçalat per l’alcaldessa Montserrat Candini, que va comptar
també amb la presència del president i la directora gerent, membres de la direcció de la CSMS, així
com de les germanes de la Comunitat Vedruna que viuen a l’hospital. La Comunitat, acompanyada
de la coordinadora provincial de
la congregació, Dolors Sitjes, va
rebre emocionada les mostres de
reconeixement i agraïment per la
seva tasca al llarg de tots els anys
al centre.

En el cas de Blanes, es va descobrir una placa de reconeixement a la tasca que durant més
de 100 anys ha portat a terme la
congregació de Sant Josep de Gi-

«Els hospitals de Calella
i Blanes han dut a terme
actes d’homenatge»
rona a l’Hospital Asil de Blanes.
A hores d’ara, l’espai d’hospital
de dia rehabilitador de l’Hospital
Comarcal de Calella porta el nom
de “Comunitat Vedruna” i la sala
polivalent del centre de dia de
l’Hospital Asil de Blanes porta el
nom de “Religioses de Sant Josep
de Girona”. yy
L’hospital de Dia Rehabilitador ha canviat de nom. Foto CSMS
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Martínez (CDC) i Palacín (ERC) compartiran
presidència al Consell del Maresme
maresme

ERC, CiU i PSC arriben a un
acord ‘in extremis’ i governaran
plegats el Consell Comarcal del
Maresme.
Miquel Àngel Martínez
(CDC) fins al 2017 i Mònica Palacín (ERC) en la segona meitat
del mandat es repartiran la presidència.

«CDC tindrà la presidència
dos anys i ERC dos més»
El Consell Comarcal del Maresme s’ha constituït segons el
guió previst unes setmanes enrere, amb un govern d’ERC, CiU
i PSC, tot i que en les últimes
hores el pacte va penjar d’un fil
per les desavinences entre CDC i
UDC pel repartiment de càrrecs.
De fet, fins poca estona abans
del ple no es va tancar l’acord,
que ni tan sols es va poder formalitzar per escrit. El repartiment de la presidència es manté
i Miquel Àngel Martínez (CDC)
ha estat reelegit fins al 2017. A
la segona meitat del mandat agafarà el relleu Mònica Palacín,
d’ERC. El gran canvi és en les vicepresidències. Se’n crea una per
donar protagonisme a Unió, com
exigien els democristians, i una

Martínez, actual president. Foto ACN

segona per a ERC per garantir
l’equilibri de forces.
Els republicans lideraran les
àrees de Serveis als Municipis
i Educació, Cultura i Joventut.
CiU assumeix Medi Ambient,
Benestar Social i Promoció Turística, mentre que el PSC manté
l’àrea de Promoció Econòmica.
Queda pendent resoldre la figura del gerent comarcal. L’acord
estableix que es buscarà de mutu
acord entre les tres formacions
un perfil tècnic de reconeguda
competència per assumir aquest
rol. Es preveu que la tria no es

Palacín serà presidenta el 2017. Foto ACN

faci abans del mes de setembre.
Durant el ple de constitució
del Consell Comarcal del Maresme hi va haver intervencions
d’un marcat accent polític, a
diferència del que es venia fent
els darrers mandats. El portaveu
del PP, José Manuel López, va
lamentar que una “administració de segon nivell” prioritzi ara
els colors polítics, un canvi que,
d’altra banda, s’aplaudia des de la
bancada d’ERC.
La portaveu republicana Mònica Palacín, considera que el
Consell Comarcal “no pot ser

un punt negre del procés d’alliberament nacional”, mentre que
els representants de la CUP van
reclamar “fer política” també des
d’aquesta institució, més enllà de
la prestació de servei als municipis de la comarca.

«El govern està format per
ERC, CiU i PSC»
A l’hora d’acceptar el càrrec
de consellers, els representants
d’ERC han optat per la fórmula
de l’AMI, mentre que els de la
CUP, amb altres fórmules perso-

nals també van apel·lar al procés
d’independència de Catalunya.
Dels consellers de CDC només
un, Joaquim Arnó de Caldes
d’Estrac, va fer referències explícites. La resta de consellers convergents van prometre el càrrec
per imperatiu legal, la mateixa
fórmula que van fer servir els
d’ICV.
En acabar el ple tots els consellers comarcals van cantar
dempeus Els Segadors, a excepció dels dos representants de
Ciutadans, que van continuar
asseguts. yy
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L’Ateneu el Rovell està de festa

Què ens expliquen els ossos?
pineda de mar

Cercavila prèvia als actes del Castell. Foto Yoyo

Amb el lema “El Maresme es
mou” ha celebrat el seu 4t aniversari amb una festa al Parc del Castell de Malgrat de Mar.
Hi havia diversos punts d’informació de grups com ara Democràcia real, Plataforma d’afectats

per la Hipoteca, Assemblea Groga, Acció Sindical,Som Energia...
Com a actes lúdico-festius hi va
haver una cercavila, vermut, dinar, berenar i sopar, tot acompanyat de diverses actuacions musicals. yy

Trobada gegantera a Tordera

Els gegants passejant per Tordera. Foto Yoyo

Èxit de participació i de públic a
la trobada 2015. Enguany van ser
les colles d’Alella, Arenys de Munt,
Malgrat, Cabrils, Vidreres, Hostalric, Breda i Sant Iscle de Vallalta les que van acompanyar als Ge-

ganters i Grallers de Tordera a la
cercavila. La cercavila de gegants
va acabar a la Plaça de l’Església,
amb un ball conjunt de totes les
colles. L’activitat gegantera continua aquest agost. yy

III Pineda Ressona

Animació pels carrers pinedencs. Foto Yoyo

El Pineda Ressona es consolida
com una trobada de referència a
l’estiu de l’Alt Maresme, on es troben grups units per la percussió i
la música. Un total de 10 grups,
quasi 200 percussionistes, de diferents estils (tradicional, samba/

batucada, lliure), van protagonitzar una tarda de salts, balls i somriures a cop de tambor.
Hi va haver cercavila, actuacions
estàtiques dels grups, sopar i fi de
festa. yy

Pineda acollirà el mes de
setembre unes jornades internacionals d’osteoarqueologia i
antropologia forense. Seran els
dies 4 i 5 a l’Auditori del Centre
Innova. Les organitzen l’Ajuntament pinedenc i SERP/Biologia i
Cultura de la UB.
Entre els objectius previstos
hi ha afavorir la difusió i intercanvi de coneixements entre les
persones interessades en la recerca en antropologia forense,
paleoantropologia i arqueozoologia.
Aportar noves eines docents
als professors de primària i secundària per tal d’afrontar nous
canvis curriculars i la innovació
en les aules.
Aquestes jornades no tan
sols estan dirigides a professors
i investigadors d’antropologia o
osteoarqueologia, sinó que també estan adreçades a estudiants
universitaris i no universitaris, i
a totes les persones interessades
en el tema. Les Jornades suposaran per als participants una
oportunitat per interactuar amb
especialistes de diferents països
involucrats en diversos temes
candents en la recerca sobre restes òssies humanes i de fauna.
Entre els ponents, veritables
especialistes en aquesta temàtica

Un esquelet humà que ens pot dir moltes coses

com ara Carme Rissech, Daniel
Turbón, Francisco Etxeberria o
Arturo Morales.
Les inscripcions es poden fer

a:

www.jioaf.pinedademar.org/

La trobada, a prinicipis del mes
vinent. yy
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23a Festa de la Mar de Marpi
pineda de mar

S’ha celebrat, com és habitual, a la platja dels Pescadors amb
activitats de les deu del matí a
la mitjanit del dissabte 18 de juliol. El que inicialment era una
sardinada, s’ha convertit en una
jornada lúdica i de convivència
entre els usuaris de MARPI, els
seus tècnics i la població en general. Entre els actes previstos hi
havia: regata de llaguts, fideuà,
sardinada, i diverses actuacions
musicals.
Joaquim Burjons, portaveu de
MARPI ens comenta els dos objectius que persegueixen, “d’una

banda que es visualitzi la presència i les activitats de les persones
amb discapacitat intel·lectual. De
l’altra, recollir diners per finançar
les nostres activitats”.

«Hi ha 58 persones al
Centre Especial de Treball i
41 al Centre Ocupacional»
MARPI demana a les administracions que creï noves places
per atendre persones amb discapacitat. Fa quatre anys que estan
congelades, segons apunta Burjons.
MARPI compta amb 120 per-

sones entre discapacitats i tècnics.
58 persones amb discapacitat fan
tasques de neteja, obres, manipulats des del Centre Especial de
Treball. N’hi ha 41 més al Centre
Ocupacional. 27, quan acaben la
jornada, estan a les Llars residència.
Burjons demana a les administracions que millorin el finançament i creïn noves places. Un
altre dels temes pendents és el cobrament del deute. MARPI té un
total de 180 socis que col·laboren
econòmicament amb l’entitat.
La Fundació ofereix diversos
serveis. El Taller Horitzó és un

Les sardines no podien faltar a la festa. Foto Yoyo

Centre Especial de Treball que té
per objectiu l’integració laboral i
social de les persones disminuïdes psíquiques en edat laboral,
mitjançant el treball productiu i
remunerat.
El Centre Ocupacional del Taller Horitzó, acull als usuaris amb
disminució mitja i severa. Degut
a la seva disminució no poden
realitzar un treball productiu que
els permeti al menys de manera
immediata incorporar-se al món
laboral. El treball que realitzen té
una funció terapèutica i es combina amb activitats d’ ajust personal i social.

Les Residències Llevant tenen per objectiu dotar als usuaris
d’ un habitatge el més semblant
possible a una llar familiar amb
formes de convivència normalitzades.

«A La Festa de la Mar hi va
haver regata de llaguts,
sardinada, fideuà i molta
música»
L’Esplai Mediterrània tanca el
cercle de les activitats de suport
a les persones disminuïdes psíquiques adultes amb l’esport i el
lleure. yy

Servei d’equinoteràpia

Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional

Llars Residències

Esplai Mediterrània

El Taller Horitzó és un Centre Especial de
Treball que té per objectiu la integració laboral i social de les persones disminuïdes
psíquiques en edat laboral, mitjançant el
treball productiu i remunerat. Els serveis
industrials que ofereix el Taller Horitzó,
són:

El Centre Ocupacional del Taller Horitzó,
acull als usuaris amb disminució mitja i
severa. Degut a la seva disminució no poden realitzar un treball productiu que els
permeti, almenys de manera immediata,
incorporar-se al món laboral. El treball
que realitzen té una funció terapèutica i es
combina amb activitats d’ajust personal i
social.

Les Residències Llevant tenen per objectiu dotar els usuaris d’un habitatge el més
semblant possible a una llar familiar amb
formes de convivència normalitzades. Situades en el centre urbà del poble, fan accessible la relació dels usuaris amb la resta
de la gent, com uns veïns més, que es troben en el replà de l’escala, a la botiga, a la
plaça del poble...

Els Serveis de suport a l’Ocupació de què
disposa el Centre Ocupacional s’estructuren tenint en compte la capacitat productiva i el grau de disminució dels usuaris.
Aquests Serveis són els següents:

Les Residències Llevant són tres, situades
una Llar-Residència a Canet de Mar i dues
a Pineda de Mar, amb un total de 27 places. Els usuaris estan distribuïts en les tres
llars en funció del seu grau d’autonomia i
afinitats personals.

L’Esplai Mediterrània tanca el cercle de les
activitats de suport a les persones disminuïdes psíquiques adultes.
L’Esplai consta de dues seccions: una d’esport i l’altra de lleure.
Tenen per objectiu desenvolupar un seguit
de valors humans com el companyerisme,
l’amistat, la sociabilitat, l’acceptació d’un
mateix i dels altres, la cura del propi cos i
el coneixement del medi social i humà que
ens envolta, afavorint l’autonomia social i
personal.

· Muntatge d’aparellatge elèctric, de quadres per a escomeses, provisionals i centralització de comptadors.
· Construccions, Obres i Serveis; Construcció i Arranjament de mobiliari urbà.
Manteniment i Neteja d’espais públics;
Locals, carrers, places, jardins i boscos.
Pintura de façanes escales i vivendes.
· A.G.E. Aigua, Gas, Electricitat; Instal·lacions i reparacions d’aigua, gas i electricitat. Instal·lacions d’aire condicionat i
de calefacció a gas natural.
· Impremta Digital, impressió i confecció
de tot tipus de cartells, fulletons, i altres.
El Centre Especial de Treball ofereix als
seus treballadors especials l’USAP una
Unitat de Suport a les Activitats Professionals que té per objectiu orientar i ajudar
als treballadors disminuïts contractats a
superar les dificultats per aconseguir una
plena integració laboral i social. Les actuacions s’executen de forma integrada en el
món laboral, l’entorn familiar i la vida social del disminuït.

· SOI; Servei Ocupacional d’Inserció.
Aquest servei el reben els usuaris amb
disminució mitja i una capacitat òptima
d’aprenentatge, que fa possible en un futur pròxim accedir a un contracte laboral
en un CET. El servei té per objectiu reforçar especialment les activitats prelaborals, destinades a afavorir l’adquisició
d’hàbits de treball que puguin facilitar la
seva posterior integració a l’àmbit laboral.
· STO; Servei de Teràpia Ocupacional.
Aquest servei el reben els usuaris amb
disminució severa que tenen dificultats
per reunir els requisits necessaris per accedir a un contracte laboral en un CET.
El treball que realitzen té una funció
terapèutica i es combina amb activitats
d’ajust personal i social.

Les Residències Llevant compten amb
l’equip tècnic psicopedagògic del Taller
Horitzó; (Psicòloga, Assistent Social, Mestres de Taller) que asseguren, juntament
amb els monitors especialitzats de les
llars, el bon funcionament dels serveis i
el desenvolupament personal i humà dels
usuaris.

La secció esportiva organitza les seves activitats per temporades, que van generalment de setembre a juny, participant en
competicions de diversos esports: natació,
bàsquet, botxes, futbol-sala i altres. Les
competicions es fan els caps de setmana
mentre que els entrenaments són dos dies
entre setmana.
La secció de lleure organitza activitats
culturals, que promouen la interrelació
social, el coneixement del medi ambient,
com ara excursions, sortides, casal d’estiu
i colònies.
Especial èmfasi es posa a participar en activitats compartides amb altres col·lectius,
com per exemple el cinefòrum, actuacions
musicals, trobades esportives i festes.

L’hort de Marpi
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Candini, pregonera d’Arnes
calella - arnes

Montserrat Candini va donar
el tret de sortida a la Festa Major
d’Arnes, a la Terra Alta, dedicada a
la seva patrona, Santa Maria Magdalena.
Segons explicava la mateixa
alcaldessa en declaracions a Ràdio
Calella, la proposta la va sorprendre gratament, i la va acceptar
amb il·lusió. Candini va concretar
que la seva relació amb el municipi
d’Arnes ve des de fa molts anys, ja
que, en la seva etapa com a directora general de Patrimoni Natural
de la Generalitat de Catalunya, va
tirar endavant tres nous parcs a
Catalunya: Alt Pirineu, els Ports
i Montsant. “El contacte humà i
el fet de parlar amb els alcaldes,
però també els pagesos i caçadors,
va fer que conegués d’una manera molt directa tot el territori”, va
subratllar.
També el fet que l’any 2013 la
ciutat maresmenca dediqués –després d’anys de convidats internacionals– la Fira de l’Alt Maresme a
les Terres de l’Ebre va reactivar i
renovar aquest afecte mutu que
aquest 2015 l’ha feta pregonera
d’un dels seus pobles.
Per Candini, la Terra Alta és
un territori meravellós, tant per
la seva geografia com pel tarannà
de les persones, que va qualificar
d’“obertes, senzilles i properes i

infraestructures

L’estiu demora el Passeig de
Poblenou

Les obres havien de començar abans de l’estiu. Foto Yoyo

L’alcaldessa durant el pregó d’Arnes

amb un sentit comú extraordinari”. Aprofitant l’avinentesa, l’alcaldessa calellenca va fer promoció
de la seva ciutat, ja que en la seva
opinió, els dos municipis poden
ser dos àmbits territorials on visualitzar la suma d’un conjunt
perfecte entre el Mar Mediterrani
i el Far i la reserva de la biosfera
de l’Ebre.
El municipi d’Arnes
És un dels dotze municipis
de la Terra Alta i es localitza en
un turó, al costat del riu Algars.

L’Ajuntament d’Arnes, que data de
l’any 1584 és renaixentista català.
L’església de 1963 és d’estil gòtic i
els portals d’accés al nucli fan que
aquesta població sigui d’una bellesa extraordinària i d’una gran
vàlua arquitectònica i històrica,
per la qual cosa el 1992 el Govern
de la Generalitat va declarar bé
d’interès cultural, en la categoria
de conjunt històric, el poble d’Arnes. D’altra banda, el Parc Natural
dels Ports i els seus voltants representen un entorn únic pel municipi. yy

L’Ajuntament de Pineda ha informat que les obres al passeig de
Mar de Poblenou es començaran a
fer el 27 de setembre, un cop passada la temporada turística. Expliquen, en un full informatiu, que

l’espai és molt utilitzat durant l’estiu i que s’espera tenir l’obra completa abans que finalitzi el 2015.
El projecte té un pressupost de
210.336€. Inicialment havien de
començar abans de l’estiu. yy

El nou EDAR de Tordera, a la tardor

Les obres avançen a bon ritme. Foto Ajuntament de Tordera

Les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del
veïnat de Sant Daniel marxen a
bon ritme. Fins al moment els treballs s’han centrat en finalitzar el

col·lector de la urbanització de
Sant Daniel fins a la nova planta.
L’obra, subvencionada per la Diputació de Barcelona, estarà enllestida aquesta tardor. yy

Nou pas de vianants a Can
Patalina de Malgrat de Mar

El nou pas ja és operatiu. Foto Ajuntament de Malgrat

El pas està ubicat entre les avingudes Costa Brava i Francesc
Sanllehí i està inclòs en la campanya d’accessibilitat endegada fa
un parell d’anys. També s’ha ampliat les voreres per garantir la se-

guretat dels vianants. Ara queden
pendents diverses rampes d’accés
a les voreres –ja se n’ha fet 14–
per eliminar barreres arquitectòniques. yy
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Tret de sortida als 40 anys del grup SERHS
maresme

persones com en Ramon i empreses com la Serhs”.
El Grup Serhs atorga cada
any una sèrie de premis als seus
treballadors i empreses col·laboradores.
El Premi a la trajectòria i
compromís amb Serhs ha estat
per La Caixa. El Directiu de l’any,
Albert Vives (7 anys al grup) i El
Treballador distingit, Maribel Lacruz (23 anys a l’empresa). També hi va haver un reconeixement
especial a Manel Vila i Castells,
advocat relacionat amb Serhs des
dels seus inicis.

L’empresa creada per 17 socis
a la comarca del Maresme com a
societat cooperativa el 1975 amb
el nom de Serveis Mancomunats d’Hosteleria, compta actualment amb 2.800 treballadors,
100 MEUR de capital social, 500
MEUR de vendes anuals, 50 societats i 1.450 socis. Des de fa uns
anys és el primer grup turístic de
Catalunya.

«La filosofia, treball en
equip, valoració de les
persones, tot, com a
empresa catalana»
En la tradicional Nit de la
Serhs celebrada al castell de Jalpí
d’Arenys de Munt, el fundador i
president del grup, Ramon Bagó,
recordava els objectius inicials,
uns objectius que es mantenen
en aquests moments, “treball en
equip, valoració de les persones,
sense oblidar mai que es tracta
d’una empresa catalana”.
Bagó, que s’estava recuperant
d’una malaltia, va fer un gran esforç per poder assistir a l’acte. El
president del grup va recordar els
inicis: “el primer empleat, el primer vehicle o el primer magatzem. La panificadora, l’empresa
de distribució, els Vilars rurals...”.
Posteriorment hi va haver les ex-

«Serhs té 2.800
treballadors, 50 societats i
1.450 socis»

La Caixa va ser l’empresa reconeguda. Foto Yoyo

portacions, l’agència de viatges,
els primers contactes amb el mercat rus, l’hotel de cinc estrelles al
Brasil o l’aterratge a Barcelona
ciutat on actualment gestionen
tres hotels.
La responsabilitat del dia a
dia del grup Serhs ja ha estat delegada a l’equip directiu que en-

capçala el conseller delegat, Jordi
Bagó.
Ramon Bagó, també va fer
una clara referència al moment
polític de Catalunya, “ens posem
a disposició de la Generalitat i el
país per poder fer de Catalunya
un país normal”. En parlar de
la temporada turística 2015 va

assegurar que, “malgrat la davallada del turisme rus, si el juliol
i l’agost són bons, millorarem els
resultats”.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va destacar la
tasca de la Serhs, sempre molt
implicada amb el país, “Catalunya és un país singular gràcies a

Per celebrar el 40è aniversari
s’ha creat un logo commemoratiu
i es prepara un creuer pel mediterrani per celebrar l’any vinent la
40a Nit de la Serhs. Pels dies 16 i
17 de setembre s’han programat
al Castell de Jalpí dos concert
amb la participació dels grups
guanyadors de les dues darreres
edicions de l’Oh happy day! de
TV3, Deudeveu i In Crescendo.
La 39a Nit de la Serhs, va acabar com és tradicional, amb la interpretació del seu himne. yy

“Calella Cycling Experience Week”

Aquest nou producte turístic tindrà lloc de l’11 al 18 d’octubre i contribuirà a la desestacionalització del turisme.
calella

cloturistes del territori, sense formar part de cap grup organitzat,
però sempre amb la cobertura de
l’organització davant de qualsevol
eventualitat.

El llibre de l’escriptor i periodista Rafael Vallbona, Cicloturisme tranquil per Calella i el
Maresme, presentat aquest mes
de juliol, va ser l’escenari escollit
per l’Agència Turística de Calella (ATC) per a la presentació
del Calella Cycling Experience
Week, un paquet turístic destinat
als amants del cicloturisme. En
paraules d’aquest escriptor apassionat per l’esport: “el Maresme
és terra de bicicletes i la ciutat de
Calella n’és la capital ciclista per

«L’objectiu de la proposta
és allargar la temporada»
La kedada: Una sortida capitanejada per la campiona d’Espanya,
Anna Ruiz i destinada majoritàriament a les dones participants
en el Calella Cycling Experience
Week.

«Calella està molt
relacionada amb el món de
la bicicleta»
mèrits propis”. Esdeveniments
tan importants com la Volta Ciclista a Catalunya, que té el punt
de partida Calella; l’IRONMAN,
on les proves que se celebren a
Calella puntuen pel campionat
del món de Hawaii així com les
rutes cicloturistes, fan de Calella
una destinació turística ideal per
a la pràctica d’aquest esport tant
per a amateurs com per a professionals.
El Calella Cycling Week consisteix en un producte turístic

L’Ironman, una de les proves relacionades amb el ciclisme

orientat a cicloturistes, mitjançant el qual s’ofereix allotjament
a Calella (3 a 7 nits) en modalitat
de contractació individual, grups
amateurs o també per equips de
diferents nivells de tota Europa.
A més, aquelles persones que
contractin el paquet podran par-

ticipar (prèvia inscripció) als esdeveniments següents:

Selva, el Maresme i el Parc Natural del Montseny).

Stage Ciclista, sortides guiades
en grup tota la setmana que es faran durant els matins, amb rutes
on visitaran els principals atractius del territori (Costa Brava, la

Pedala al teu aire: (ride on your
own) és la modalitat adreçada als
més atrevits que permet lliurament escollir, gaudir i descobrir
entre una selecció de 25 rutes ci-

La Calella Cycling Experience
Week és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i l’Associació
Turística de Calella (ATC) que
tindrà lloc de l’11 al 18 d’octubre
d’enguany i servirà per contribuir
a la consolidació de la nostra ciutat com una destinació de turisme esportiu de referència en el
cicloturisme.
Més informació a:
http://www.calellabarcelona.
com/cyclingexperience
http://www.calellacyclingweek.
com/ca/ yy
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Mà dura contra l’incivisme a Calella
L’Ajuntament multarà els apartaments turístics que no vetllin per la convivència
calella

casos el propietari de l’apartament
és també de fora de la ciutat i tampoc se sent responsable del que hi
passa i els problemes que es poden
derivar d’una mala gestió del lloguer de l’habitatge.
Davant d’aquesta situació, l’ordenança de civisme distingirà entre
habitatges d’ús turístic integrats en
comunitats de veïns i edificis on la
majoria de llars estiguin destinades

La nova ordenança de civisme
introduirà canvis en la manera de
regular els apartaments turístics i
els problemes de convivència. Entre altres accions, es preveu obligar algunes comunitats de veïns a
contractar servei de consergeria i
es podrà imposar sancions de fins
a 3.000€.

«Algunes “males
experiències” obliguen
l’Ajuntament a regular els
apartaments»
Actualment l’Ajuntament té
censats 128 apartaments turístics i
la nova ordenança distingirà entre
habitatges individuals d’ús turístic
integrats en comunitats de veïns i
les comunitats on, majoritàriament,
els pisos que hi ha estan destinats al
negoci turístic.
Segons l’alcaldessa, Montserrat
Candini, aquesta ordenança respon,
en part, a la voluntat d’equiparar els
requisits dels apartaments turístics
als de la resta d’establiments del
sector de la ciutat, els hotels entre
ells. La nova ordenança introduirà
el concepte de “Responsabilitat Solidària”, ja que és habitual que ningú
es responsabilitzi dels danys causats
en cas de produir-se un mal ús.
A tots els propietaris de pisos
turístics se’ls exigirà que vetllin pel

«Les faltes greus podran
arribar als 1.500€ i
als 3.000€ en cas de
reincidència»

Calella té un centenar d’apartaments turístics censats. Foto Tino Valduvieco

bon ús de l’habitatge i es preveuen
multes de fins a 3.000 euros per a
aquells propietaris que acumulin
denúncies de veïns i no prenguin
mesures per garantir la convivència.
Des del govern municipal de

Calella es treballa aquest estiu per
enllestir les novetats de l’ordenança
i la previsió és aprovar les modificacions el pròxim mes de setembre.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, ha explicat que s’ha vist en

la necessitat de regular aquest sector davant algunes “males experiències”.
Candini detalla que el turista
sovint no sent cap compromís amb
la ciutat, però que també en molts

al turisme. Als primers se’ls reclamarà un telèfon de contacte localitzable 24 hores per atendre possibles
incidències i serà condició indispensable per obtenir la llicència
d’activitat. En el segon cas l’Ajuntament reclamarà que s’implanti el
servei de consergeria en aquelles
comunitats majoritàriament destinades al turisme.
En tots dos casos es reclamarà
també un “manteniment mínim”
de l’habitatge i la implicació dels
propietaris o gestors dels pisos per
garantir la convivència a la comunitat de veïns i el seu entorn. Pel que
fa a les sancions, les faltes greus poden arribar fins als 1.500 euros de
multa, o 3.000 euros en cas de reincidència. yy
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Commemoren les víctimes
gitanes de la Gran Batuda

La descoberta de la placa commemorativa. Foto Yoyo
pineda de mar

L’any 1749 van ser detinguts
a l’Estat espanyol entre 9.000 i
12.000 gitanos en un intent de
genocidi que volia exterminar el
poble gitano.
Ara, 266 anys després, Pineda
de Mar s’ha convertit en el primer
municipi de Catalunya en retre
homenatge a les víctimes d’aquest
crim, organitzat en secret pel marquès de l’Ensenada.
Els actes es van iniciar amb la
descoberta d’una placa commemorativa dels fets, en record de
les víctimes que van patir aquest
intent d’extermini, considerat el
primer genocidi de l’edat moderna. Durant la jornada es va celebrar una taula rodona, que va
comptar amb la participació de
l’investigador gitano Isaac Motos,
l’historiador Antonio Gómez i el
catedràtic d’Història Moderna de
la Universitat de La Rioja José Luis
Gómez. La vessant més festiva de
tot plegat la van posar J. Andrés
Cortés i Manuel de la Tolea Barrosos, amb una actuació flamenca

i Alejandro de Luna i Yumitos van
posar la nota musical tot interpretant temes de rumba catalana, flamenca i gitana.
Els actes seguiran encara al
novembre, quan l’organització té
prevista, pels dies 14 i 15, la representació de l’obra de teatre infantil Vaquerimata Chavença, que
es durà a terme al Centre Cultural
i Recreatiu de la població maresmenca. Pel dia 15, una conferència audiovisual que repassa els fets
de 1749 i l’actuació del grup Flamenco Sans Frontiers.
L’acte ha estat organitzat per
l’Associació Gitana Pineda i l’Alt
Maresme, el Centre Gitano d’Investigació Lloret de Mar i l’Associació Gitana Rom i Romí de
Badalona amb la col·laboració del
Departament de Benestar Social
i Família, l’Ajuntament de Pineda
de Mar i la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya i la intenció de donar a conèixer aquest
fosc episodi de la història d’Espanya, que passa pràcticament desapercebut.

La Gran Batuda
Des de 1717 els gitanos tenien
l’obligació de residir en indrets
dels quals no podien desplaçar-se
sense l’autorització de la justícia, i
el 1729 es va crear un registre general de tots ells. El 30 de juliol de
1749 se’n va posar en marxa amb
l’autorització del rei Ferran VI i la
complicitat de l’Església Catòlica
l’“Expedient General de Recolliment”, amb l’objectiu d’arrestar
tots els gitanos “sense excepció
de sexe, estat ni edat”. Es calcula
que es van capturar entre 9.000 i
12.000 gitanos, dels quals els homes i nens majors de 7 anys van
ser enviats als arenals de la Marina
a Cadis, Cartagena i El Ferrol. Les
dones i els nens menors de 7 anys
van ser reclosos en ”Dipòsits” situats a Saragossa, Màlaga i València. 16 anys després de la batuda
es va començar a alliberar el poble
gitano. Aquest procés va culminar
el 1783, més de 30 anys després de
l’inici de la neteja ètnica. yy

Multitudinària Festa dels 80 a
Palafolls
palafolls

La Megafesta dels 80 de Palafolls no deixa de superar-se any
rere any. Aquesta novena edició
de la festa de referència a l’Alt Maresme que homenatja la música
de la dècada dels 80 va congregar prop de 3.500 persones a la
plaça de Poppi, escenari escollit
anualment per l’organització, que
podria variar de cara a la desena
edició de la festa, l’any vinent. La
creixent assistència de públic va
portar l’organització a plantejar-se
la possibilitat de traslladar l’esdeveniment a un espai més gran.
Una sessió musical de pràcticament sis hores a càrrec dels mal-

Slum Dj’s van oferir una intensa selecció musical. Foto Yoyo

gratencs Slum Dj’s va fer ballar un
públic entregat als temes –alguns,
grans himnes– proposats pels dos
discjòqueis.
La Megafesta dels 80, que se
celebra de manera anual cada primer dissabte d’agost, és un esdeveniment organitzat per la Comissió

de Reis, amb el suport de l’Ajuntament de PLF, el Café de PLF i
Ràdio Palafolls, i cada any aplega
milers de persones del municipi
però també de poblacions veïnes
com Malgrat de Mar, Blanes o
Tordera. yy
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Còctel cultural a La Peixera de
Tordera

La Rateta que Escombrava l’Escaleta va presentar l’espectacle ‘Pre-post-part’. Foto Xavi Palomera
La crònica · Jordi Ciurana

Agafem una carpa de circ en
un paratge natural i un escenari a
peu pla –a tocar del públic– i ho
barregem. En un recipient a part
batem a punt de neu una bona
dosi de música, humor i poesia.

«L’humor, la música i la
poesia han estat els grans
protagonistes d’aquest
any»
‘La Peixera al Carrer’ va ser
una iniciativa engegada per l’associació La Peixera l’any 2014,
amb motiu del 15è aniversari
del festival. D’aquesta manera es
treia, literalment, el teatre dels
teatres –fins i tot del modest escenari de l’associació– per portar-lo a peu de carrer, prop de la
gent. Precisament la bona acollida per part del públic va motivar
que l’organització es decidís a
establir-ho com a nou format a
potenciar, sense perdre l’essència
dels primers quinze anys. Així, i a
través d’un recorregut amenitzat
i animat per la companyia local
TxaChuMa, diferents espectacles –essencialment de teatre i
circ– van convertir espais com
el parc de la Sardana, la plaça
de l’Església i la de la Concòrdia
en els seus escenaris particulars.

Enguany hi van participar els
alumnes de teles i trapezi de La
Sala Morralla de Blanes, la Cia.
Circolate i el Circ Petit. Després
del recorregut, el festival va fer
una pausa per sopar a la fresca,
al parc Prudenci Bertrana, i l’activitat es va reprendre a les 11 de
la nit, amb el cabaret-concert de
La Rateta Que Escombrava l’Escaleta, que narra la seva renúncia
a un món de bogeria i promiscuïtat per convertir-se en mare, amb
tot el que això comporta, amb
una delirant injecció d’humor. La
companyia d’improvisació teatral
ImproAcatomba va fer plorar –de
riure, és clar– al públic assistent
amb una combinació de petits
gags plens de dificultats, condicionants i títols esbojarrats.
La segona nit del festival, la
de l’1 d’agost, arrencava amb una
de les apostes més arriscades
d’aquesta 16a edició: Pentina’t
Lula. El conjunt poèticomusical
va oferir un concert que combina a la perfecció dos conceptes a
priori antagònics: punk i poesia.
L’actitud ‘macarra’ i fins a cert
punt irreverent del conjunt barceloní va provocar sentiments
enfrontats, ja que la proposta
quedava força allunyada de la de
la primera nit. A continuació la
Companyia DeJabugo va brindar

al públic una demostració de virtuosisme humorístic. Amb el toc
particular d’aquest duet còmic
format per Emma Bassas i Judit
Martín, l’espectacle Biopic celebrava la primera dècada del seu
naixement. L’espectacle està configurat amb un format innovador,
a mode de trobada de venedores
a domicili d’un producte: el propi
espectacle, i amb moments hilarants, com ara una videoconfe-

«El festival d’arts
escèniques de petit format
ha celebrat la 16a edició»
rència en directe des del mateix
escenari, tot copsant l’essència
–de vegades absurda– dels tutorials de Youtube. La nit avançava i
el maresmenc Roberto Kondriak,
sobrenom de Christian Olivé (de
les companyies De Mortimers,
Mabsutins) va oferir un espectacle gairebé inèdit, convertint-se
en una mescla entre una Jukebox humana –aquelles màquines
antigues dels bars de pel·lícula
on, per una moneda, podies triar una cançó– i un karaoke en
directe. Per arribar al final de tot
plegat, Tomás DJ, qui sol posar la
cirereta al pastís amb una sessió
musical plena de matisos. yy

Els integrants de la companyia TxaChuMa van guiar els assistents a La Peixera al Carrer. Foto Amador Garcia
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Últims dies per participar al XXIV trofeu Rafel
Carpinell de Calella de fotografia
calella

de reconeguts artistes calellencs
o residents a la ciutat. L’Ajuntament hi col·labora i l’associació
fotogràfica organitza el concurs.
Les fotografies guanyadores van al
Museu-Arxiu Municipal i l’autor
premiat amb el Trofeu Rafel Carpinell realitza la portada del programa de la Festa Major del mes
de juny, ja sigui amb la fotografia
guanyadora o bé amb alguna altra
obra creativa.

El termini d’admissió de treballs finalitzarà el proper 24
d’agost i, quatre dies més tard, el
jurat del concurs emetrà el seu veredicte, al local social de l’entitat
organitzadora –FotoFilm Calella–
a partir de les 11 del matí.
Les obres seleccionades pel
jurat –format per tres persones
vinculades a la Federació Catalana de Fotografia (FCF) i a Calella–
s’exposaran a la Fira de Calella i
l’Alt Maresme, el proper mes de
setembre.

«Les obres seleccionades
seran exposades a la Fira
de l’Alt Maresme»
Per tal de formalitzar la participació, que és gratuïta, els interessats podran presentar un màxim
de 3 obres per autor, en qualsevol
tècnica o procediment i inèdites,
amb format digital (JPG a 254ppi i
2.400 píxels per la part més llarga)
que no superi els 2Mb. Les trameses es podran fer a través d’Internet, a l’adreça de correu electrònic
carpinell@fotofilmcalella.org o bé
físicament, presentant un CD a
Foto-Film Calella, Apartat de Correus núm. 35 – 08370 Calella.

Fotografia guanyadora de l’any passat - Un estiu més, i van... Foto Manel González

En total se seleccionaran una
vintena d’obres, però només tres
s’emportaran premis. El primer
s’endurà el Trofeu Rafel Carpinell,
obra de l’artista Guillem Torné,
una medalla d’or de la FCF i 120€.

El segon premi és una medalla de
plata de la FCF i 50 €, i el tercer,
la medalla de bronze i també 50 €.
El trofeu està dedicat a Rafel
Carpinell, qui havia estat regidor
de cultura del consistori calellenc,

Simulacre a la platja de Garbí

Els socorristes en ple simulacre. Foto Ajuntament de Calella
calella

La platja calellenca ha estat escenari el mes de juliol d’un simulacre de salvament amb la finalitat
d’avaluar el funcionament d’aquest
servei, que ha estat molt satisfactori, segons informa el consistori
municipal.
Les platges de Calella presenten un nombre baix d’accidents,
però, a més, dels simulacres de salvament, es porta a terme una tasca
informativa i preventiva als banyistes. Calella du a terme simulacres de salvament i seguretat periòdicament, en el marc del sistema
de gestió i avaluació de la “Q” de
qualitat de les platges del municipi
i per incorporar, si s’escau, les millores que es considerin oportunes.

El simulacre de salvament ha
anat a càrrec de l’equip de salvament i socors de les platges
de Calella de Pro-Activa Serveis
Aquàtics, S.L, però, per tal de comprovar si el protocol d’actuació
funciona correctament, també hi
han intervingut altres membres
que participen en la seguretat de
la platja com són els agents de la
Policia Local.
La seguretat i l’estat de les platges durant tot l’any i, més encara,
durant els mesos d’estiu, és una de
les prioritats de l’Ajuntament de
Calella perquè les platges són un
patrimoni natural del municipi del
qual cal gaudir amb les màximes
garanties possibles de seguretat.

El simulacre
S’ha dut a terme a la zona
de la platja de davant del pont
de fusta de la Riera Capaspre i
ha començat amb l’alerta d’un
socorrista que ha observat a un
nedador amb problemes a la línia
de boies, a uns 200 metres de la
platja i immediatament el socorrista ha entrat a l’aigua mentre
que dos més s’han traslladat al
lloc dels fets amb moto d’aigua
i han portat la víctima semi-inconscient fins a la sorra, on li
han practicat les maniobres de
recuperació (aplicació d’oxigen i
manta tèrmica) i on s’ha constatat un principi d’ofegament. yy

“persona enamorada de la seva
ciutat, soci, company i amic”. Segons explica l’entitat organitzadora del certamen, la seva família,
Sra. Rosa Alarcón i fills patrocinen
el Trofeu, consistent en una obra

La Fira
Enguany, la Fira de Calella i
l’Alt Maresme es durà a terme del
18 al 20 de setembre, una setmana
abans del que estava previst, ja que
el diumenge 27 hi haurà eleccions
al Parlament de Catalunya. Es farà
al recinte firal del passeig Manuel
Puigvert d’11 h a 14.30 h en horari
de matí i de 17 h a 22 h en horari
de tarda, a excepció de diumenge,
que es tancarà una hora abans. La
participació a la fira està oberta a
qualsevol empresa –persona física
o jurídica– i entitat que acompleixi amb els requisits de participació
de les diverses categories d’expositors estipulades: artesania, oficis
tradicionals, artesania alimentària, entitats calellenques, exposicions i mostres... yy
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Alegria, que és Festa Major!

l’Alt Maresme els mesos d’estiu són sempre sinònim de
festes majors. Els més precoços, els susannencs, que des del 6
d’agost estan celebrant la seva festa
amb una trentena d’actes d’allò més
variats: tradicionals, per a nens, joves, adults, culturals, esportius…
Aquests però ja encaren la recta final,
amb la tradicional revetlla d’agost
que porta de nou el conjunt musical
Apache a l’escenari susannenc.
Els ruixats dels darrers dies han
deslluït alguns dels primers actes
de festa major, per exemple a Santa
Susanna, on s’ha hagut de traslladar
les trobades gegantera i castellera
–inicialment previstes al Parc del
Colomer i la plaça Catalunya, respectivament- a un espai tancat. Els
‘Maduixots’ van carregar el seu primer 3d7, el castell de més dificultat
aconseguit fins ara. Si bé l’any passat,
en el seu primer any d’existència van
aconseguir bastir dues vegades el
4d7 -castell que aquest any de moment només han pogut carregar- i
fins i tot van intentar una vegada el
3d7 -que va fer llenya abans de carregar-se-, va ser aquest dissabte que
la colla va aconseguir fer un nou
pas més endavant bastint una nova
construcció de 7 pisos.
A Malgrat la pluja també va fer la
guitza, ja que es va haver d’anul·lar la
gimcana nocturna i va posar en perill d’altres actes. La colla de gegants

Els correfocs són tradicionals a l’Alt Maresme. Foto Amador Garcia

va poder sortir al carrer en la trobada en què en Bernat i l’Eulàlia commemoren el primer quart de segle de
vida, lluint un nou conjunt de roba.
També són a ple rendiment lecelebracions a Malgrat de Mar, que fa
honor al seu patró, Sant Roc. Precisament per saber perquè n’és el patró,
ja és tot pràcticament a punt per a la
Festa dels Empestats, que té prevista
la participació de 550 persones –les

que en una hora i escaig van exhaurir les entrades– en una ruta teatralitzada on hi participen diverses entitats i col·lectius malgratencs.
Les activitats s’allargaran encara fins el proper dilluns 17 d’agost.
A Tordera, els actes donen el tret
de sortida en la mateixa data, 14
d’agost, per la revetlla de Santa Maria, amb un concert amb els grups
Dosenburg i Blaumut, i segueixen

fins el 27 d’agost. Tot i això els actes
no començaran, oficialment, fins el
dia 23, amb el pregó de Festa Major,
i la bateria d’actes tradicionals, com
ara el concurs de castells de sorra, la
carrera del cós, els concerts de Festa
Major i el sopar popular que ofereix
la Comissió de Festes i que aquest
2015 arriba a la seva vintena edició.
Quan l’ambient festiu torderenc
ja cuegi, començarà la Festa Major

de Pineda, que tancarà, el dia 30,
el mes d’agost, un dels més saturats
d’activitat festiva i cultural.
En aquest municipi dediquen
un dia sencer a la mainada, amb la
celebració del FestaXIC, que començarà a les 10.30 h a la plaça de la
Pubilla amb una xeringada i animació, i s’allargarà fins les 21.30h, amb
l’espectacle musical Beatles for kids,
que es farà a la plaça Espanya. També hi haurà tallers i activitats que es
duran a terme en diversos indrets de
la població.
Al setembre serà el torn de Palafolls, que té previst donar el tret de
sortida el dia 7, amb el tradicional
pregó de festes que enguany estarà
dedicat a la Movida Madrilenya.
Inspirat en el musical ‘Hoy No Me
Puedo Levantar’, del conegut grup
Mecano, una cinquantena d’actors,
actrius i cantants treballen des de fa
setmanes en la preparació d’aquesta
representació.
Com podeu veure, aquest mes
hi ha, a l’Alt Maresme, activitats per
triar i remenar, de manera que, per
posar-vos-ho fàcil, hem recollit les
programacions de totes aquestes
festes perquè pugueu escollir el que
més us vingui de gust fer.
Consulta a les pàgines següents
els actes de Festa Major de Santa
Susanna, Malgrat de Mar, Tordera,
Pineda de Mar i Palafolls. yy

16 LA MARINA MARESME

SANTA SUSANNA

Divendres 14 d’agost
k23.30 h Gran castell de Focs d’Artifici. A
la platja de les dunes, espectacle pirotècnic.
De les 22.30 h i des de la parada de bus
de Can Feliu, hi haurà servei de transport
gratuït.
k00.30 h Revetlla d’agost. Tot seguit a la
mateixa platja, actuació del Conjunt APACHE.

MALGRAT DE MAR

Dijous 13 d’agost
kCONCURS DE DÒMINO
9.00 h Casal de Jubilats al Parc de Can
Campassol
Organitza: Associació de Jubilats de Malgrat
de Mar
kBARRAQUES
21.30 h Pistes Municipals d’Atletisme
Amb Liar Desire, Berri Txarrak i Juantxo
Skalari Rude Band
Organitza: Associació de Barraques de
Malgrat i Ajuntament de Malgrat de Mar
Divendres 14 d’agost
kLLIURAMENT DE PREMIS CONCURS DE
DIBUIX DE SANT ROC
12.00 h Sala de Plens de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kTALLERS D’ESTIU
17.30 h Parc de Francesc Macià
Per a infants i joves de 3 a 13 anys
Organitza: CEMPA
kACTE PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I
L’HEREU
19.00 h Plaça de J. Anselm Clavé
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kCASTELLS PER A LA MAINADA
19.30 h Plaça de J. Anselm Clavé
20.00 h Assaig obert a tothom
A càrrec de la Colla Castellers de l’Alt
Maresme
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kFESTA DELS EMPESTATS
Travessera del Mercat
Visita nocturna guiada i dramatitzada per
explicar l‘epidèmia de pesta bubònica (165153) a Malgrat de Mar. Cal inscripció prèvia
Organitza: Diverses entitats del poble amb el
suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
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Actes de F
kBARRAQUES
21.30 h Pistes Municipals d’Atletisme
Amb El Veïnat, Ebri Knight i Tapeo Sound
System.
Organitza: Associació de Barraques de
Malgrat i Ajuntament de Malgrat de Mar

Dissabte 15 d’agost
kCONCURS INFANTIL I JUVENIL DE PESCA
6.00 h Platja Malgrat Centre, davant de la
plaça Xesco Boix
Organitza: Associació Pescadors Esportius
Malgrat de Mar
k52è GRAN PREMI DE FESTA MAJOR
CURSA CICLISTA
9.00 h Av. de Josep Ragull i Vilaró
Circuit urbà amb sortida i arribada a l’Av. de
Josep Ragull i Vilaró
Organitza: Esport Ciclista Malgrat
k21a FIRA DEL DISC
10.00 h Av. dels Països Catalans
Av. dels Països Catalans entre Av. de
Barcelona i Passeig Marítim de les 10.00 h a
les 21.00 h
Organitza: Col·lector Disc
kREPIC DE CAMPANES
14.00 h Església de Sant Nicolau
kTORNEIG D’ESCACS DE PARTIDES
RÀPIDES
17.00 h Seu del Club d’Escacs
Organitza: Club d’Escacs de Malgrat de Mar
k10è TORNEIG ADAM I EVA DE PETANCA
17.00 h Pistes Petanca Plaça del Camp de la
Figuera
Organitza: Club Petanca Malgrat Sud
k5a CURSA DEL MINER DE FERRO
18.00 h Plaça Xesco Boix
Cursa amb recorregut urbà i de muntanya
Organitza: GEM i Ajuntament de Malgrat
de Mar
kBARRAQUES
21.30h Pistes Municipals d’atletisme
Amb la Summer Moguda amb música dels
80, 90 i 00
Organitza: Associació de Barraques de
Malgrat i Ajuntament de Malgrat de Mar
Diumenge 16 d’agost
k2a FIRA ANIMALISTA
10.00 h Av. del Bon Pastor
Organitza: Amics dels Animals de Malgrat
de Mar
k5a BAIXADA DE CARRETONS
12.00 h Carrers d’Enric Granados i del Dr.
Marañón
Concentració de carretons a les 11.00 h al
carrer d’Enric Granados
Organitza: Colla de Diables
Ratpenatsinfernals i Ajuntament de Malgrat
de Mar
kOFICI DE SANT ROC
12.00 h Església de Sant Nicolau
La Coral Atzavara cantarà els goigs

compostos en honor del Sant patró de
Malgrat de Mar i les autoritats seran
acompanyades pels gegants de la vila
kEXHIBICIÓ CASTELLERA
19.00 h Plaça de J. Anselm Clavé
A càrrec dels Castellers de l’Alt Maresme i la
Jove de Vilafranca
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kTORNEIG VILA DE MALGRAT DE MAR DE
FUTBOL
18.00 h Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Deportivo Malgrat
kCONCERT DE FESTA MAJOR
20.00 h Plaça de Xesco Boix
A càrrec de l’Orquestra Metropol
Entrada gratuïta, en cas de pluja es realitzarà
al Pavelló Germans Margall
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kCASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
22.30 h Platja de Malgrat Centre
A càrrec de la casa Pirotècnia Zaragozana
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
kBALL DE FESTA MAJOR
23.30 h Plaça de Xesco Boix
A càrrec de l’Orquestra Metropol
Entrada gratuïta, en cas de pluja es realitzarà
al Pavelló Germans Margall
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar
Dilluns 17 d’agost
k1a MILLA URBANA
18.00 h Camp Municipal d’Esports
Organitza: Club Atletisme Malgrat i
Ajuntament de Malgrat de Mar
ALTRES ACTES
kFIRA D’ATRACCIONS
Fins al 17 d’agost, a l’Av. de la Costa Brava
(entre el Carrer de Guillem de Palafolls i l’inici
del polígon industrial de Can Patalina)
kEXPOSICIÓ 37è CONCURS PINTURA
RÀPIDA
Fins al 16 d’agost de 19.00 h a 21.00 h
Capella de l’Antic Hospital
Organitza: Cercle Artístic Malgratenc
kEXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 45 ANYS DE
BIBLIOTECA
Fins al 31 d’agost
Sala d’exposicions de la biblioteca La
Cooperativa de Malgrat de Mar
Organitza: Biblioteca La Cooperativa
kEXPOSICIÓ 25 ANYS DE GEGANTS A
MALGRAT DE MAR
Fins al 30 de setembre
Carrer de Mar 63, seu del servei d’Arxiu
Municipal
Organitza: Colla de Geganters de Malgrat
de Mar
kEXPOSICIÓ I CONCURS DE DIBUIX
ESCOLAR DE FESTA MAJOR 2015
Fins al 21 d’agost
Entrada de la biblioteca La Cooperativa de
Malgrat de Mar

Es podrà veure i votar els dibuixos fets pels
alumnes de les escoles de Malgrat de Mar
Organitza: Ajuntament de Malgrat de Mar

TORDERA

Divendres 14 d’agost
k23.30 h A la plaça de l’Església, CONCERT
amb BLAUMUT, TRAST i un dels grups
guanyadors del concurs de grups locals. Al
mirador de la plaça de l’Església, Barraques.
Diumenge 16 d’agost
kDel 16 al 26 d’agost PREMI PROGRAMA
FESTA MAJOR 2016 i CONCURS DE
FOTOGRAFIA 2015. Organitzat per Foto
Club Tordera.
k8.30 h II MARXA BTT LA TORDERENCA.
Organitzat pel Club Ciclista Orko Team
Orkobikes.
k11.00 h A la pista de l’Amistat, EXHIBICIÓ
DE TWIRLING. Organitzat pel Club Twirling
Vila de Tordera.
k18.00 h CURSA DE BICICLETES LOCAL.
Inscripcions: al lloc de sortida mitja hora
abans de l’inici de la cursa. És obligatori
portar casc. Organitzat pel Club Esportiu
Tordera.
Dijous 20 d’agost
k11.00 h Al parc de la Sardana, CONCURS
DE CASTELLS DE SORRA. Les inscripcions
per al concurs de castells de sorra es faran al
mateix parc de 10.00 a 11.00 h.
k22.00 h A la plaça de l’Església, RECITAL
D’HAVANERES amb el grup Els Pescadors de
l’Escala. A la mitja part, ROM CREMAT per a
tothom i PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS I DE
LES CANDIDATES A HEREU I A PUBILLA DE
TORDERA 2015.
Divendres 21 d’agost
k18.00 h A la biblioteca de Tordera,
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
FILATÈLICA “EXPOTOR 2015”. L’exposició
romandrà oberta del 22 al 27 d’agost, de
18.30 a 21.00 h excepte el dia 24. Organitzat
pel Club Filatèlic Tordera amb la col∙laboració
de l’Ajuntament de Tordera i de la Federació
Catalana de Societats Filatèliques.
k19.00 h A l’Esplai, HOMENATGE a
la parella de més edat. A continuació
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “EXPOART 2015”. Organitzat per l’Associació de
Gent Gran l’Esplai.

k19.30 h A la plaça de la Concòrdia,
ASSAIG OBERT DE CANALLA DE LA
COLLA CASTELLERA DE L’ALT MARESME.
A continuació, ASSAIG OBERT GENERAL
DE LA COLLA CASTELLERA DE L’ALT
MARESME.
Organitzat per la Colla Castellera de l’Alt
Maresme.
k22.00 h A la plaça de l’Església, AUDICIÓ
DE SARDANES amb la Cobla Principal de
Banyoles. Organitzat per l’associació La
Nostra Dansa.
k22.30 h XVII CERCATASQUES DE
TORDERA amb la xaranga This-tracció i la
Colla de Diables de Tordera. El preu del tiquet
és de 12 € i es poden adquirir al Casal de
Joves i a Ràdio Tordera fins al dia 20 d’agost.
A continuació, a la plaça de l’Església,
CONCERT amb els grups de versions
RAGGATUNNING i FREE KISS. Al mirador de la
plaça de l’Església, BARRAQUES.

Dissabte 22 d’agost
k9.00 h Al parc de la Sardana, MELÉ
SOCIAL per a tots els socis. Organitzat pel
Club de Petanca Tordera.
k9.00 h Al camp de futbol, esmorzar
popular (preu 4 €). XIV TORNEIG DE
BITLLES CATALANES DE FESTA MAJOR.
Organitzat pel Club Esportiu la Bitlla
Atòmica.
k10.00 a 20.00 h Al pavelló poliesportiu,
3x3 BÀSQUET.
Organitzat pel CEEB Tordera.
k10.30 h X PASSEJADA AMB MOTOS
CLÀSSIQUES. Sortida darrere la plaça de
l’Església. Organitzat per Motoclub Tordera
7 ½.
k11.00 h CERCAVILA INFANTIL amb
l’espectacle de La Banda Guillada. Sortida
del Teatre Clavé. Recorregut fins a la plaça
de l’Església. Tot seguit, darrere la plaça de
l’Església FESTA DE L’ESCUMA. Es recomana
portar xancletes.
k15.00 h Al camp de tir de can Peyra,
TORNEIG LOCAL DE TIR AL PLAT.
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esta Major
Organitzat pel Club de Tir al Plat Tordera.
Hora a concretar. Al camp municipal
d’esports, PARTIT DE FUTBOL CF Tordera B
Sènior. Organitzat pel CF Tordera.
k20.00 h A la plaça de l’Església, ACTUACIÓ
DE LES COLLES CASTELLERES DE L’ALT
MARESME i VAILETS DE L’EMPORDÀ.
Organitzat per la Colla Castellera de l’Alt
Maresme.
k23.30 h A la plaça de l’Església,
CONCERT JOVE amb BUHOS i un dels
grups guanyadors del concurs de grups
locals. Al mirador de la plaça de l’Església,
BARRAQUES.
Diumenge 23 d’agost
k9.00 h Al parc de la Sardana, XIII TORNEIG
DE PETANCA. Organitzat pel Club de
Petanca Tordera.

k17.00 h Al pavelló poliesportiu municipal,
PARTIT DE BÀSQUET equip Sènior 3a
catalana. Organitzat pel Club Bàsquet
Tordera.
kHora a concretar. Al camp municipal
d’esports, PARTIT DE FUTBOL CF Tordera 1r
equip. Organitzat pel CF Tordera.
k19.30 h A la plaça de la Concòrdia,
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I DE
L’HEREU DE TORDERA 2015.
k22.00 h CORREFOC a càrrec de la Colla
de Diables de Tordera. Sortida: del Pont
de Ferro, només per a la Colla de Diables.
Organitzat per la Colla de Diables de Tordera
i l’Ajuntament de Tordera.
k23.00 h A la plaça de l’Església, PREGÓ DE
FESTA MAJOR. Seguidament, les MILLORS
VERSIONS DELS ANYS 60, 70, 80 amb
l’orquestra Di-versiones i el grup Les Tietes
Queques. Al mirador de la plaça de l’Església,
BARRAQUES.
k06.00 h A la plaça de la Concòrdia,
Xocolatada Popular.
Dilluns 24 d’agost

kDe 10.00 a 14.00 h i de 17.30 a 21.30 h
Darrere la plaça de l’Església, CAMPANYA
DE DONACIÓ DE SANG ESPECIAL FESTA
MAJOR. Organitzat pel Banc de Sang i
Teixits.
k11.00 h A l’església parroquial, OFICI
SOLEMNE amb la participació de la coral
de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
Seguidament, acompanyament de la Colla
de Geganters i Grallers de Tordera fins al
camí Ral.
k12.30 h Al camí Ral, tradicional CARRERA
DEL CÓS. Inscripcions a la plaça de la
Concòrdia de 10.30 a 12.00 h. Tot seguit,
a la plaça de l’Església, EL BALL DELS
GEGANTS i BATALLADA a càrrec de la Colla
de Geganters i Grallers de Tordera. I després,
LLIURAMENT DE PREMIS.
k18.00 h A la pista de l’Amistat, CONCERT
DE FESTA MAJOR a càrrec de la cobla
orquestra Maravella.
k19.00 h Al pavelló de la plaça de la
Concòrdia, FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC a càrrec de la secció de patinatge
artístic del CP Tordera.
k19.00 h A la plaça de l’Església, AUDICIÓ
DE SARDANES amb la Cobla ciutat de
Girona. Organitzat per l’associació La Nostra
Dansa.
k20.00 h A la pista de l’Amistat, BALL
DE TARDA a càrrec de la cobla orquestra
Maravella.
k22.00 h Enlairament del castell de FOCS
D’ARTIFICI a càrrec de la Pirotècnia Igual.
k22.30 h A la plaça de l’Església, MOGUDA
DELS 80.

Dimarts 25 d’agost
18.00 h A la pista de l’Amistat, CONCERT DE
FESTA MAJOR a càrrec de l’orquestra Costa
Brava.
k19.00 h A la plaça de l’Ajuntament,
CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES
amb la Cobla Palafolls. ACTUACIÓ de la
colla sardanista Antaviana. Organitzat per
l‘associació La Nostra Dansa.
k20.00 h A la pista de l’Amistat, BALL DE
TARDA a càrrec de l’orquestra Costa Brava.
k22.30 h A la plaça de l’Església, SERENATA
a càrrec de l’orquestra Costa Brava.
k23.30 h A la pista de l’Amistat, BALL DE
NIT amb l’orquestra Costa Brava.
Dimecres 26 d’agost
k21.00 h A la pista de l’Amistat, XX SOPAR
POPULAR I BALL a càrrec del grup Àngel
i Pol. Els tiquets es podran comprar del 10
al 20 d’agost. El preu per persona és de
15 €, que es podran pagar amb targeta
a l’Ajuntament o bé s’hauran d’abonar al
número de compte que es facilitarà a les
oficines de Serveis Personals. Els tiquets
seran numerats i s’assignaran els llocs en

el moment que es porti el justificant del
pagament a Serveis Personals. CARITAS farà
recollida d’aliments de primera necessitat
durant aquest acte. Agraïm la vostra
col∙laboració.

kA les 22.45 h, al pati de Can Comas,
representació de l’espectacle musical 10
anys i 1 dia, a càrrec de Les Mèlies Teatre.
kA les 23.30 h, a la plaça Espanya, concert a
càrrec d‘El Último Tributo.

Dissabte 29 d’agost
kAl pavelló de la plaça de la Concòrdia,
TORNEIG TRIANGULAR. Organitza Club Patí
Tordera.
18.00 h CP TORDERA vs SELECCIÓ
ANDORRANA
19.15 h FC BARCELONA vs SELECCIÓ
ANDORRANA
20.30 h CP TORDERA vs FC BARCELONA A
continuació, Lliurament de premis.

Dijous 27 d’agost
kFestaXIC (FESTA MAJOR INFANTIL/
FAMILIAR)
· 10.30h, a la plaça de la Pubilla, XIX
Xeringada del Cau de Pineda amb
l’animació d’Els +tumàcat.
· 11.15h, Espectacle Itinerant “La família
Estella Picasoques”. Recorregut: Av.
Montserrat/Bertomeu, pl. Espanya.
· 11.50h, a la plaça Espanya, Batucada
a càrrec de Petits Musicae. Sortida:
Bertomeu/Balmes, pl. Mèlies, de la Vila i
Espanya.
· 12h, a la plaça Espanya, Pregó de la
FestaXic, a càrrec de la família Estella
Picasoques. En acabar, presentació
dels candidats i candidates a Pubilleta i
Hereuet de Pineda de Mar 2015.
· 12.30h, a la plaça Catalunya, Festa de
l’Escuma i animació, a càrrec de Cavall
de Cartró.
· 12.30h, Inici de la Festa de la Llum:
activitats i tallers per descobrir l’Univers.
18.00h, a la plaça de les Mèlies, Tirades de
Bitlles, a càrrec de l’Associació de Bitlles
Catalanes.
· 18.30, a la plaça de les Mèlies, Xocolatada
infantil, a càrrec de Bar-Cafeteria Can Comas.
· 21.30h, a la plaça Espanya, Espectacle
Beatles for Kids, a càrrec d’Abbeyroad.
kA les 11.00 h, a la plaça de la Pubilla,
vermut solidari pel Sàhara. Preus populars.
kA les 20.00 h, a l‘Església Parroquial de
Santa Maria, Cançons per una Festa Major,
a càrrec de la Coral Juvenil de la Parròquia.
kA partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins,
Festa Jove, amb l‘actuació de l‘Orquestra
Mitjanit i Punk Company.

PINEDA DE MAR

Dimarts 25 d’agost
kA les 18.00 h, a la Biblioteca M. Serra i
Moret, Modela contes: És Festa Major!, a
càrrec de Jumping Clay Barcelona Poblenou.
Activitat en què es llegirà un conte i després
es crearan els personatges amb l’argila
Jumping Clay.
kA partir de les 21.00 h, a la Platja dels Pins,
Festa Pre-Barrakes AAP9 amb: D‘Lujo,
Pasión Flamenca, DJ‘s Pollo Brothers i Adrián
Rodríguez
Dimecres 26 d’agost
kA les 20.00 h, a l’església de Santa Maria,
ofrenes de les entitats al Sant Patró per
demanar bons auguris per als pinedencs i
pinedenques.
kA les 21.00 h, a l’església de Santa Maria
de Pineda de Mar, repicada de campanes,
encesa del campanar i esclat amb foc de
Festa Major 2015.
kA les 21.15 h, batucada a càrrec de
Diabolus Musicae. Sortida: Església Santa
Maria. Arribada: Plaça Catalunya.
kA les 21.45 h, des del balcó de la Casa de
la Vila, pregó de Festa Major a càrrec de
Pep Plaza.
kA partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins,
Festa Jove, amb l‘actuació de Manu Guix y
Los de Siempre.
kA les 22.30 h, a la plaça Catalunya,
Correfoc a càrrec de les Forces Infernals
de Poblenou. I en acabar, Ruixada popular
a la rotonda de l‘estació. Recorregut: Plaça
Catalunya, carrer de Mar, rotonda estació.

Divendres 28 d’agost
kA les 10.00 h, a les pistes de Pinemar,
Torneig infantil de Petanca, Trofeu Festa
Major.
kDe 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h, a
la plaça Mèlies, Taller de lectura i pintura
infantils. Venda de llibres i objectes de
segona mà, a càrrec del Banc del Temps de
Pineda de Mar.
kA les 12.00 h, a la plaça Mèlies, Sardanes
de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Costa
Brava.
kA les 17.15 h, a l’Hotel Paradís, Torneig de
Bridge obert a tothom.
kA les 18.00 h, a la plaça Mèlies, XIX
Transpinedenca Emmerda‘t amb el Cau
Inscripcions fins al dia 26 d‘agost a
caudepineda@hotmail.com i el mateix dia a

la plaça Mèlies, a partir de les 16.00 h. Premis
per als 3 primers equips guanyadors. 3 € per
persona. Equips de 8 persones majors de 16
anys. Més info a www.caudepineda.cat
kA les 18.00 h, a la plaça de la Pubilla,
A Pineda fem bitlla (Torneig de bitlles
catalanes).
kA les 18.00 h, a la plaça Espanya, concert
de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Costa
Brava.
kA les 19.00 h, El Repte de Can Xaubet a la
Festa Major. Gimcana per diferents punts del
municipi. Inici: plaça Mèlies.
kA les 19.30 h, a la plaça Catalunya, assaig
obert dels Castellers de l‘Alt Maresme.
kA les 20.00 h, a la plaça Espanya, audició
de sardanes amb exhibició de la colla Encís
de Manlleu, a càrrec de la Cobla Jovenívola
de Sabadell.
kA les 21.00 h, IV Barrabarrenca
kA les 22.00 h, a l’Espai Sant Jordi, actuació
de l‘humorista Goyo Jiménez, inclosa dins
la programació Arts d‘Estiu 2015.
kA partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins,
Festa Jove, amb l‘actuació de The Pachucos,
Abramando de la Cera i Lunatiks DJ‘s.
kA les 22.30 h, a la plaça Espanya, Taller
gratuït de Balls Llatins a càrrec de Salsa
Dance Studio.
kA les 23.30 h, a la plaça Espanya, Ball de
Festa Major a càrrec de l’Orquestra Costa
Brava.
Dissabte 29 d’agost
kA les 9.00 h, a la platja de la Riera, Tirada
de l’Art de Pesca a càrrec de l’Associació de
Barques a Vela Llatina El Mamelló.
kA les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, IX
Torneig de Partides Ràpides d’Escacs
Festa Major de Pineda de Mar U16. El torneig
és obert a tots els jugadors nascuts a partir
de l’01-01-1999. Inscripció: de 9.15 a 10.00 h.
kA les 9.00 h, a les pistes de Pinemar,
Torneig de Petanca, sèniors i fèmines
(triplets)
kDe 10.00 a 21.00 h, a la plaça Mèlies,
Concurs de pintura ràpida per a nens i
nenes (de 6 a 14 anys) organitzat pel Cercle
Artístic de Pineda de Mar.
kDe 10.00 a 21.00 h, a l‘Espai Sara Llorens,
X Trobada d‘art al carrer amb el Cercle
Artístic de Pineda de Mar.
kA les 11.00 h, a l’església parroquial, Ofici
Solemne en honor de Sant Joan Baptista,
amenitzat per la Cobla Orquestra Girona i la
Coral Juvenil de Santa Maria.
kEn acabar, a la plaça Catalunya, ballada
del Contrapàs i Dansa de Pineda i 3
sardanes manresanes, a càrrec de la Cobla
Orquestra Girona.
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Actes de Festa Major
kA les 12.30 h, a la platja dels Pescadors,
a l‘espai de la Confraria, Subhasta del
peix com es feia antigament a càrrec de
l’Associació de Barques a Vela Llatina El
Mamelló.
kA les 16.00 h, al pavelló Nino Buscató,
partit de Festa Major del cadet femení
de la UER.
kA les 17.00 h, a la plaça Espanya,
Proclamació de la Pubilla i de l‘Hereu de
Pineda de Mar 2015.
kA les 17.30 h, al pavelló Nino Buscató,
partit de Festa Major del cadet masculí
de la UER.
kA les 18.30 h, a la plaça del Mar i
avinguda Mare de Déu de Montserrat,
plantada de gegants.
kA les 19.00 h, a la plaça Espanya, concert
a càrrec de l’Orquestra Titanium.
kA les 19.30 h, al pavelló Nino Buscató,
partit de Festa Major sènior masculí
Aquahotel UER Pineda.
kA les 19.30 h, Cercavila Castellera.
Recorregut: Bertomeu, avinguda
Montserrat, plaça de les Mèlies, pati Can
Comas.
kA les 20.00 h, Cercavila Gegantera amb
les colles participants de Canet de Mar,
Santa Susanna, Ribes de Freser, Peralada,
Palafolls, Poblenou de BCN, Sant Adrià del
Besòs, Thuïr (Catalunya Nord) i l‘amfitriona
Pineda de Mar. En acabar, ball de gegants
i lliurament dels records de la trobada.
Recorregut: plaça del Mar, avinguda
Montserrat, carrer Dr. Bertomeu, plaça de les
Mèlies, carrer Roig i Jalpí/Mèlies/Espanya.
kA les 20.00 h, al pati de Can Comas,

Actuació Castellera a càrrec dels
Castellers de l’Alt Maresme.
A les 22.00 h, al carrer Major, sopar de
germanor.
kA partir de les 22.30 h, a la platja dels
Pins, Festa Jove, amb l‘actuació de La
Kosta Basta i Slum DJ‘s.
kA les 23.00 h, a la plaça de Catalunya,

Serenata a càrrec d’Òpera Show Allegro.
kA les 00.15 h, a la plaça Espanya, Ball
de Festa Major a càrrec de l’Orquestra
Titanium.
Diumenge 30 d’agost
kDurant tot el dia, Jornada de Portes
Obertes al local de LES MELIETS (Major,
64).

kDe 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h, a
la plaça Mèlies, Taller de lectura i pintura
infantils. Venda de llibres i objectes de
segona mà, a càrrec del Banc del Temps de
Pineda de Mar.
kA les 9.00 h, al passeig d’Hortsavinyà/
Santa Susanna, 8a Crono de Festa Major
Memorial Antoni Rodriguez, del Club
Ciclista Pineda de Mar. Final: Can Pallofa.
Les inscripcions es faran en el mateix
recinte de sortida.
kA les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies,
XXXVII Torneig de partides ràpides
d’escacs Festa Major de Pineda de Mar.
Obert a tots els jugadors. Inscripció: de
9.15 a 10.00 h.
kA les 9.00 h, a la plaça Sant Pere
Pescador, Sardinada Popular, en el
decurs de la qual hi haurà una cantada
d’havaneres a càrrec de Les Anxovetes.
kDe 10.00 a 21.00 h, a la plaça Mèlies,
Concurs de pintura ràpida per a nens
i nenes (de 6 a 14 anys) organitzat pel
Cercle Artístic de Pineda de Mar.
kDe 10.00 a 21.00 h, a l‘Espai Sara Llorens,
X Trobada d‘art al carrer amb el Cercle
Artístic de Pineda de Mar.
kA les 12.30 h, al pavelló Nino Buscató,
partit Pineda de Mar Futbol Sala vs
Sant Joan de Vilassar (tercera categoria
nacional)
kA les 18.00 h, al carrer Major, festa
infantil El Encierro, amb la col·laboració
especial de Les Meliets. En acabar,
xocolatada popular.
kA partir de les 18.00 h, al pati de Can
Comas, actuacions de Balls, a càrrec de:
De 18.30 a 19.00 h - Balls en Línia i
Playback, Animació i Cultura.
De 19.00 a 19.30 h - Passo‘s balls en línia.
De 19.30 a 20.00 h - Sevillanes, AAVV
Carme, sota la direcció de Matilde Abellán.
De 20.00 a 20.30 h - Balls en Línia,
Associació de Ball Esportiu Licoya Alt
Maresme.
kA les 19.00 h, a la Sala Gran del Centre
Cultural i Recreatiu, representació de Les
aventures de Geronimo Stilton, a càrrec
de la companyia del CCR.
kA les 19.00 h, al barri de Can Cornet, XII
Cursa de Trastos de Pineda de Mar. Bases
i inscripcions: PIJ (Can Jalpí - N-II s/n o bé
pij@pinedademar.cat)
kA les 23.10 h, a la platja dels Pescadors,
davant de la plaça Sara Llorens, Gran Fi de
Festa Major, amb Castell de Focs d’Artifici
a càrrec de Pirotècnia Igual.

PALAFOLLS

Dilluns 7 de setembre
kPregó de Festa Major a les 21.30 h a la
plaça de Poppi: Hoy no me puedo levantar.
Dimarts 8 de setembre
k11.45 cercavila d’autoritats en
companyia de la Colla Gegantera, al
Comissió de Pubillatge i la Banda de
Palafolls. Sortida des de la plaça Major. Tot
seguit ofici solemne a l‘església de Santa
Maria acompanyat de la Coral Palatiolo
k12.45 sardanes a càrrec de la Cobla
Palafolls al Fòrum Palatiolo
k17.30 h al Fòrum Palatiolo tret de
sortida de la festivitat de les Verges
Trobades. Participa de la cercavila i de la
festa organitzada per la Colla Gegantera
de Palafolls, Diablesfolls i la Comissió de
Pubillatge. Es pujarà al Castell per salvar
a la Geganta Guiomar! Es passarà per l‘Av.
Pau Casal, l‘INS Font del Ferro i el corriol de
la Ciutadella per ascendir al Castell.
k22h Concert de la Cobla Palafolls amb
fusió d‘arpa al Teatre

Dimecres 9 de setembre
k10.30 xocolatada a la plaça Valls d‘Ax
k12.30 xeringada a càrrec de l‘esplai El
Pas a la plaça Joaquim Ruyra
k13.30 festa de l’escuma a la pista
exterior d‘El Palauet
k20 h Actuació de l‘Esbart Dansaire de
Palafolls amb l‘acompanyament de la Cobla
Palafolls a la pista exterior d‘El Palauet
Dijous 10 de setembre
k10.30 h bicicletada familiar. Se sortirà
des de la plaça Valls d‘Ax.

Imatges cedides per: Yoyo, Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Tordera, Toni López, Amador García, Ajuntament de Pineda de Mar

k20 h III Cursa i Marxa Ràdio Palafolls.
Sortida des del c/ Pompeu Fabra, davant
El Palauet. La marxa començarà 15
minuts més tard que la cursa. Inscripcions
anticipades a www.palafolls.cat del 27 al
4 de setembre. Preu anticipat: 7 euros. El
mateix dia de la cursa darreres inscripcions
de 18 a 19 h sota l‘arc de sortida. Preu el
dia de la cursa: 10 euros. Places limitades.
En cas de previsió de mal temps cal
consultar el web de Twitter i Facebook de
radiopalafolls o palafolls.cat. En ambdós
casos la inscripció dóna dret a participar a
la cursa, la bossa del corredor i obsequis,
als avituallaments i al refrigeri final. Vals
regals als primers classificats de la general
femenina i masculina.
Col·laboren: El Cafè, Restaurant El Cep i SCS
de F. Masens i Farmàcia Polo.
k18 h sardanes a càrrec de l‘orquestra
Selvatana i la Cobla Palafolls al Fòrum
Palatiolo
k20.30 concert a càrrec de l‘orquestra
Selvatana i els acompanyarà la Banda
Palafolls a la pista exterior d‘El Palauet
k23.00 Ball a càrrec de l‘orquestra
Selvatana a la pista exterior d‘El Palauet
k23.30 Alterfesta a la plaça de Poppi: Suc
de Civada, Germà Negre i Buhos.
kFira artesania a la plaça Joaquim Ruyra
a partir de les 18 h
kSopars a la fresca a partir de les 20 h

Divendres 11 de setembre
k12 h aixecada de la senyera amb
sardanes a càrrec de la Cobla Palafolls i
aixecada d‘un pilar a càrrec Colla Castellera
de l‘Alt Maresme
k22.30 h Tercer escenari a la Glorieta
del Doctor Torner amb Marion Harper i
Projecte Mut, autors de la cançó Junts de
TV3
k23 h ball Orquestra Gerunda per a la
pista exterior d‘El Palauet
k23.30 Alterfesta a la plaça de Poppi:
Pajaros, Liar Desire, The Brave Gods of Fire i
Chicos del Maiz
kFira artesania a la plaça Joaquim Ruyra
a partir de les 18 h
kSopars a la fresca a partir de les 20 h
Dissabte 12 de setembre
kBen d‘hora Matinades a càrrec de
Diablesfolls i la Colla Gegantera de
Palafolls. Ens recordaran que estem de
Festa Major!

kBarraketes a la Glorieta del Doctor
Torner de 10.00 a 13.30 h. A les 10 h
gaudeix en família del taller M‘agrada
la Música i a les 12 h, a càrrec Tresca i la
Verdesca, Històries d‘aigua. Cal que petits
i grans que hi vulguin participar vinguin
amb roba de bany, xancles i tovallola. És un
espectacle de cançons i
danses remullades.
k18.30 h a la Glorieta del Doctor Torner,
Comiat i proclamació de Pubillatge.
A càrrec de la Comissió de Pubillatge
en companyia del pubillatge d‘arreu de
Catalunya.
k19.30 a la pista exterior d‘El Palauet
Concert Orquestra Venus
kA les 21.15 h Tabalada a càrrec
de Diablesfolls i les colles amigues
convidades. Punt de sortida de la Tabalada
plaça Joaquim Ruyra a la zona de la gespa.
S‘anirà en cercavila pel l‘Av. Cosata Brava i
el c/ Major fins a la plaça Major.
kA les 22 h Correfoc a càrrec de
Diablesfolls i les colles amigues convidades.
Se sortirà de la plaça Majorfins a la porta
de El Palauet.
k23.30 h Ball Orquestra Venus a la pista
exterior d‘El Palauet
k23.30 Alterfesta Los 80 Principales i
concurs de Drag Queens i Drag Kings. Els
interessats en participar poden consultar
com fer-ho a www.palafolls.cat.
kFira artesania a la plaça Joaquim Ruyra
a partir de les 18 h
kSopars a la fresca a partir de les 20 h

Diumenge 13 de setembre
kA les 10 h, al Fòrum Palatiolo Torneig
d‘Escacs
kA les 12.00h actuació dels Castellers de
l‘Alt Maresme i els Castellers de Figueres a
la Plaça Major
kA les 17 h, gimcana familiar a càrrec de
l‘esplai El Pas. Els interessats en participar
hauran de complimentar degudament
la butlleta que trobaran del dissabte 5 al
dijous 10 de setembre a El Cafè. Un cop
complimentada amb tots les dades
requerides la butlleta s‘haurà de dipositar a
la bústia que trobaran al mateix Cafè.
kA les 18.30 h, lliurament del premis
del concurs l‘Assassí de la Safanòria.
Les inscripcions es formalitzaran
presencialment el dissabte 22 d‘agost de
10 a 13 h i de 16 a 18 h al local de l‘esplai El
Pas (Fòrum Palatiolo).
Col·laboren: Verdures Pla de Munt i Pizzeria
El Balconet
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45è concurs internacional de
focs artificials de Blanes

Material explosiu abans d’esclatar. Foto Yoyo
La crònica · Joan Ferrer

La relació de Blanes amb
els focs artificials prové de molt
lluny. Fa més de cent anys ja hi
havia castells de focs en dates assenyalades. Aquesta tradició es
va convertir en concurs i gran espectacle ara fa 45 anys amb motiu
de la Festa Major de Santa Anna.
Com passa en el món del futbol, on tots els aficionats porten
a dins un entrenador; en el món
dels focs, tots els blanencs són
uns experts en la matèria. I molts
estiuejants que porten anys passant llargues temporades a Blanes, també.
Per això no és d’estranyar que
quan es porten pocs minuts d’un
espectacle pirotècnic, comencin
els comentaris amb el veí de platja, passeig o balcó. Aquest any,
durant l’actuació del primer dia,
ràpidament es van poder escoltar
sentències com aquestes: “avui
no anem bé”, “això és molt avorrit”, “no tenen ritme”. Tornant al
símil futbolístic, el dijous dia 23
de juliol, els blanencs aficionats
als focs van tornar a casa com un
afeccionat al futbol que va a veure un dels partits més esperats de
l’any i el seu equip acaba perdent.
Sort que l’endemà hi va haver un
nou espectacle i ja es va poder recuperar la il·lusió. Dissabte, com
marca la tradició, ple absolut i un

gran castell. Per sort, el dia avorrit va ser dijous i no dissabte. Hi
ha gent que fa molts quilòmetres
per veure els focs i com a mínim
necessiten que els pirotècnics facin els deures i els recompensin
amb un bon espectacle. El darrer
dia, diumenge, va llançar una empresa valenciana, i, com no podia
ser d’una altra manera, el soroll
de les traques no hi va faltar.
El veredicte del jurat va ser
clar, victòria per a Accitana María Angustias de Granada (dissabte), guanyadora de les tres
darreres edicions. El segon lloc,
molt ajustat, per a Global Fox Caballer (diumenge), davant l’empresa italiana Lieto (divendres).
A la cua, i amb molta diferència,
Valacea del País Basc (dijous).
Des de l’organització cada dia
es facilita l’assistència de públic,
un paràmetre molt difícil de calcular tenint en compte que hi ha
gent a la platja, al passeig, als habitatges de primera línia de mar,
a Sant Joan, les embarcacions
i uns quants racons més. En tot
cas, les xifres oficials van ser, per
exemple, 100.000 persones dijous, 140.000 divendres i 250.000
dissabte.
A partir d’aquí, podem fer
un simple càlcul matemàtic: si
veuen els focs 500.000 persones,
per posar una xifra, i es gasten de

Un any més, hi ha hagut 4 nits de focs. Foto Yoyo

mitjana 5 euros (pujar dos cops
a la fira ja costa més, comprar
un entrapà i una beguda, més o
menys costa això...), l’impacte
econòmic seria de 2’5 MEUR. Hi
ha gent que no gasta res, però n’hi
ha molts altres, que berenen o sopen, fan un gelat o prenen una
copa en una terrassa, i cinc euros
aviat són gastats.
Els focs costen poc més de
100.000 euros, per tant, tot i que
generen alguns perjudicis a l’hora de moure’t pel poble, crec que
ningú pot dubtar dels seus beneficis. Tant de bo a Blanes hi hagués al llarg de l’any moltes més
activitats que portessin gent al
poble, encara que fossin una tercera o una quarta part dels visitants de la Festa Major.
Els deures que s’ha posat
l’Ajuntament pel 2016 són: valorar la possibilitat d’augmentar
el nombre de dies i analitzar si
les empreses han de cobrar més
diners pel fet de participar. Cobren 19.000 euros per actuació,
una quantitat que està “congelada” des de fa anys. El primer
premi 6.000 euros en metàl·lic,
actuar a les fires i festes de sant
Narcís de Girona per valor de
12.000 euros i tornar al concurs
de Blanes l’any vinent. Com cada
any, Protecció Civil va coordinar
el Pla de Seguretat. yy
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Bona acollida del Birrasana a
Palafolls

La Traviata a la fresca a
Tordera
tordera

La primera edició a Palafolls va ser un èxit de públic. Foto Yoyo

Ni la música ni l’animació van
aconseguir prendre el protagonisme a la cervesa artesana, que va
ser una excel·lent amfitriona a Palafolls del festival Birrasana. Una

desena de productors artesans van
oferir, durant la tarda-nit, cap a
una cinquantena de varietats de
cervesa artesana feta a casa nostra. yy

Concert solidari a Malgrat

Els Singfònics, en un moment de l’actuació. Foto Yoyo

El grup coral de Terrassa Singfònics va oferir a principis d’agost
un concert solidari a benefici de

Càritas, que es va dur a terme a
l’església Sant Nicolau de Malgrat
de Mar. yy

Tordera va ser un dels 14 municipis catalans que van convertir-se, per una nit, en escenari virtual del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Més de 300 persones
van reunir-se a la Plaça de la Concòrdia per gaudir de la darrera representació de la coneguda òpera
de Verdi La Traviata, que es va retransmetre en directe i en pantalla
gegant, de manera simultània, en
diversos indrets del país.
Aquesta acció forma part
d’una iniciativa cultural anomenada “Liceu a la Fresca”, al més
pur estil dels també populars
cinemes a la fresca, que proliferen amb l’arribada del bon temps
a l’estiu. El Liceu recupera aquesta activitat amb l’objectiu de fer
arribar l’òpera a públics nous,
portant-la als carrers i les places
de Catalunya –i no només a les
de Barcelona ciutat– després del
cicle Òpera a la Platja, nascut
amb la mateixa voluntat. Aquesta iniciativa, sempre de la mà de
Televisió de Catalunya, ja havia
permès la difusió de grans produccions com Norma -2006/07-,
el recital de Josep Carreras commemoratiu dels 50 anys del seu
debut al Liceu -2007/08-, Turan-

La plaça es va omplir de gom a gom. Foto Yoyo

dot -2008/09-, Doña Francisquita
-2009/10-, i Carmen -2010/11-.
I és que, a banda del municipi
torderenc, La Traviata també es
va poder veure a Cervera, Girona, Lleida, Igualada, Martorell,
Puigcerdà, Tortosa, Valls, Vielha,
L’Espluga de Francolí i Els Hostalets de Pierola.
Aquest projecte promou l’accés a l’òpera i la difusió de la lírica
a través de muntatges i històries
universals, d’interès per a tots
els públics coincidint amb els 15
anys de commemoració de la reobertura del Gran Teatre després
de l’incendi de 1994.

La Traviata
La Traviata, una de les òperes
més grans del repertori operístic
mundial s’ha representant durant
el mes de juliol al Gran Teatre del
Liceu. La Traviata relata la història de la Violetta, una cortesana
que al llit de mort recorda la seva
vida. L’espectacle, un atac directe
a la hipocresia de la societat, és a
la vegada una exaltació a la vida i
a les virtuts humanes, com la generositat, la compassió i el sacrifici, que es veuen frustrades pel
judici implacable d’una societat
classista. yy

Nova sala laica al cementiri de
Calella

Els germans Castells, constructors
de somnis

La nova sala de vetlles. Foto Ajuntament de Calella
calella

L’exposició es pot visitar fins el 4 d’octubre. Foto Tino Valduvieco

L’ajuntament vell de Calella acull
fins el 4 d’octubre l’exposició
“Constructors de somnis”, dedicada al procés de creació i muntatge de les escenografies i el bagatge adquirit durant la dilatada
experiència dels germans Castells

i Planas de Cardedeu, que han
treballat amb companyies com
Dagoll Dagom i els Comediants,
i en produccions cinematogràfiques com L’orfelinat i El Perfum. yy

L’Ajuntament de Calella ha
adequat una part de les instal·
lacions del cementiri Pins de la
Creu per fer una sala per a celebracions laiques. La nova sala té
una capacitat per a 80 cadires,
una petita tarima amb un faristol
per poder fer els parlaments, sistema de megafonia i una imatge
del far de la ciutat. La posada en
marxa d’aquest nou servei també

preveu la instal·lació d’un sistema
de climatització.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha manifestat la
necessitat d’aquest equipament
i ha explicat que “ha quedat una
sala molt digna i que aquest espai era necessari, una assignatura
pendent, perquè en una societat
laica com la nostra no tenia sentit
no disposar d’una sala a on tothom que vulgui, segons els seus

valors, pugui retre homenatge i
donar l’últim adéu als seus familiars i amics”. L’alcaldessa també
ha afegit que primer estava previst fer la sala a la primera planta
del tanatori de Calella, a tocar de
l’Hospital Comarcal Sant Jaume,
perquè està ubicat en un espai
més cèntric, però que per raons
econòmiques es va descartar
aquesta opció. yy

LA MARINA MARESME 21

agost DE 2015

Plaga de xinxes als plataners de Malgrat
malgrat de mar

tunes i per evitar les molèsties
que aquest insecte pugui causar.
L’aparició d’aquest insecte
va produir-se l’any 2008, a Castelldefels, i poc temps més tard
a Tarragona, Saragossa, Valencia, Múrcia i Barcelona, on precisament aquest any també s’hi
ha detectat una intensa plaga. A

Les altes temperatures de les
darreres setmanes han propiciat l’aparició d’aquesta plaga,
detectada en zones arbrades de
la població de Malgrat de Mar.
Es tracta del «Belonochilus numenius» és un insecte originari
d’Amèrica, és petit, de color ataronjat i que és inofensiu per a
l’home. El Servei d’Espais Verds
de l’Ajuntament de Malgrat fa un
seguiment setmanal de l’evolució
de la població d’aquest insecte,
detectat sobretot als arbres de les
avingudes Costa Brava i Països
Catalans.

«Es tracta d’una espècie
inofensiva per a l’home,
però pot ser molt molesta »
l’hivern, els ous del «Belonochilus numenius» es resguarden del
fred al fruit dels plataners, i les
nimfes apareixen cap a l’abril o al
maig, iniciant un procés que dura
fins l’octubre. Les altes temperatures han accelerat aquest cicle,
fent també més grans les seves
possibilitats de supervivència i
expansió, ja que la plaga podria
estendre’s per la costa maresmenca amb relativa facilitat.

«L’arribada de l’insecte a
Catalunya està datada de
l’any 2007»
El cap del Servei Municipal
d’espais Verds, Carles Garcia, ha
explicat que la xinxa és un insecte que no fa mal a l’arbre ni a les
persones, sinó que viu als plàtans
i s’alimenta del seu fruit. Tot i
així, es pot trobar sobre el mobiliari urbà i, fins i tot, pot arribar
a entrar a cases, perquè és força
bellugadís.
Malgrat de Mar va ser, fa 7
anys, dels primers municipis de
Catalunya a fer una Gestió Integrada de Plagues, una tècnica

Plataners de l’avinguda Costa Brava. Foto Yoyo

que permet el control de les plagues dels espais verds amb sistemes respectuosos amb el medi
ambient. La Gestió Integrada de
Plagues prioritza l’ús d’enemics
naturals de les plagues enfront de
sistemes menys sostenibles, com

l’ús de productes fitosanitaris.
Des de fa dos anys, a més, existeix un Reial Decret que obliga
als municipis a realitzar el control
de plagues amb sistemes de Gestió Integrada. Carles Garcia ha
explicat que per intentar comba-

tre la plaga s’intentaran fer servir
productes naturals.
L’Ajuntament de Malgrat fa un
seguiment dels plàtans del municipi i de l’evolució de la població
de la xinxa per prendre en els
propers dies les decisions opor-

Aquest petit insecte pot amidar
entre 5 i 6 mil·límetres –en funció
de si es tracta d’un mascle o d’una
femella- i posen els ous a l’interior
del fruit del plataner. S’alimenten
de les llavors que hi hi ha a l’interior d’aquestes boles i després poden refugiar-se sota l’escorça i expandir-se per la resta d’arbres del
voltant. yy
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8è Open Internacional ZonaTT de Calella
calella

Les instal·lacions esportives de
la Fàbrica Llobet van ser durant tot
un cap de setmana centre neuràlgic del tennis taula, en un torneig
que va comptar amb la participació de 162 jugadors.
Marc Caymel va proclamar-se
vencedor de l’Open, després de
vèncer a les semifinals el jugador
calellenc Adrià Mallorquí amb un
resultat de 3 a 1. En la final, Caymel va enfrontar-se a l’aragonès
Alberto Luño, a qui va superar
amb 3 a 1. Els tres semifinalistes
repetien enguany aquesta combinació, la mateixa que el 2014.
En la competició femenina la
internacional Sara Ramírez va derrotar la francesa Melissa Vergne, i
en la categoria infantil, el jugador

Els finalistes del Triopen disputat a Calella. Foto TTC

irlandès Sasha Gillen va dominar
amb facilitat tota la jornada. Els
dos semifinalistes van ser el català
Xavi Casadevall i el belga Adonis
Milonas. Albert Villa va endur-se
cap a casa el premi de consolació.
Ja a la tarda va disputar-se el
Triopen, una competició que es
juga en una sola taula, sota l’atenta mirada de tot el públic. Aquesta modalitat es decidia al millor
de cinc punts, i van participar-hi
més de 90 jugadors. El jugador
que es va proclamar vencedor va
ser el jove jugador Arnau Pons,
d’Esparraguera, que va demostrar
una sang freda i una intel·ligència
emocional i tàctica poc freqüent
en els jugadors d’aquesta edat. Així
va aconseguir la victòria davant
Sara Ramírez –amb un resultat fi-

nal de 3 a 0–, enduent-se el suculent premi xifrat en 500 €. Les dues
setmanes prèvies a aquestes dues
competicions, la fàbrica Llobet va
ser la seu del Campus Internacional ZonaTT Butterfly, dirigit, en
la seva vuitena edició, per Petr
Kobel, jugador de la selecció txeca
que va quedar 4t als Jocs Olímpics
d’Atlanta 96’ i Joaquim Mallorquí,
extècnic calellenc. 59 jugadors
i jugadores van celebrar aquest
campus amb la col·laboració dels
espàrrings de la jugadora sèrbia
Gabriela Feher, el calellenc Adrià
Mallorquì i Alberto Luño. En
l’apartat tècnic ha destacat també
la participació de l’entrenador belga Robert Galdon, dels francesos
Stéphane Tradori i Vincent Aumoitte i del grec Ioannis Stravou. yy

El CHP Alkopops de Calella, campió de Catalunya
calella

L’equip d’handbol platja es va
proclamar campió en categoria
masculina absoluta del Campionat
de Catalunya organitzat per la Federació Catalana d’Handbol i disputat a la platja de Caldes d’Estrac
a principis del mes d’agost.
Els 32 millors equips catalans
han competit amb un altíssim nivell al torneig que tanca el Tour
Català d’Handbol Platja i que, a
més a més, donava l’accés directe
als dos campions del torneig absolut al Campionat Estatal, que va
jugar-se el cap de setmana següent
a Roquetas de Mar (Almeria) i que
va guanyar de nou el CBP Màlaga.
En la categoria estatal els calellencs no van tenir tanta sort, i van
caure a la primera ronda, a vuitens, contra el BAPLAMEL, l’equip
de la ciutat de Melilla.
Un dels atractius del campionat català va ser la presència de di-

ferents jugadors que han estat a la
selecció espanyola d’aquest espot, i
que competeixen en les categories
més altes de l’handbol estatal en
pista. A Caldes els calellencs no
van perdre cap dels partits jugats
en tota la competició, on només
van cedir un set.
En la fase de grup, que va jugar-se el dissabte 1 d’agost, van
jugar i guanyar 2-0 els tres partits disputats, contra el SPNHP
de Canovelles, el Harresi Kaigan,
de Lloret de Mar i l’Handbol Salle
Montcada.
Diumenge, l’Alkopops va enfrontar-se al APCG de Gavà, amb
un resultat de 2-0, tot i que una
part s’ha decidit al gol d’or. Als
quarts de final van derrotar el
Kremlin Krew de Mataró, i a la
semifinal, al Corbi Team de Granollers.
La final es va disputar contra el
Cocoloco d’Esplugues, l’equip que

Jugadors de l’Alkopops, a Caldes d’Estrac. Foto Marta Gonzalvo - Maresme Week

ara fa dos anys els va eliminar a les
semifinals d’aquest mateix campionat, però aquest any en un partit molt vibrant i igualat. Després

de guanyar un set cada equip, els
penals van donar la victòria als de
Calella, després de dos anys sense
haver-ho aconseguit. La cirereta la

va posar Bernat Buch, que va ser
premiat com a MVP del Campionat Català. yy
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Tel. 660 08 90 90
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Guillem Rojas (Team Calella)
2n a l’estatal de triatló

La selecció catalana masculina al podi
sòria

El municipi d’Almazán (Sòria) ha estat l’escenari escollit per
disputar aquest any el Campionat
d’Espanya de Triatló per Autonomies.

Pel que fa les categories, els
atletes han competit en la modalitat d’equips masculins, equips
femenins i equips mixtes. Pel
que fa als circuits, calia completar 750m de natació, 20,1 km de

ciclisme a tres voltes i finalment
una cursa a peu de 5,5 km.
El triatleta Guillem Rojas, qui
competeix amb el Team Calella,
que va ser escollit per la Selecció
Catalana de Triatló per competir-hi, va aconseguir, juntament
amb els seus companys d’equip,
una meritòria 2a posició. Individualment i pel que fa a la classificació general arribava en 10a.
La selecció catalana es plantava a Sòria amb el clar objectiu
de revalidar el títol conquerit la
temporada passada, cosa que no
va ser possible. Tot i això, amb
aquests resultats la jove secció
catalana fa un molt bon paper,
pujant al pòdium en la segona
posició en la categoria masculina
i en tercera posició, en la competició femenina. En el global de la
classificació, s’ha assolit un tercer
lloc compartit amb Madrid.
La d’enguany ha estat la XIX
edició d’un campionat espanyol
per autonomies, que durant tot
un cap de setmana ha reunit alguns dels millors triatletes del
panorama nacional i els millors
equips de les 17 comunitats autònomes i la ciutat autònoma de
Melilla. yy

breus

Derby maresmenc per començar la
lliga de Primera

Partit contra el Moritz Vendrell, la temporada passada. Foto Yoyo

El CP Tordera i el CH Mataró es
trobaran a la primera jornada del
campionat de 1a Divisió 201516. Serà el proper 17 d’octubre.
Els dos equips jugaven l’any pas-

sat a l’OK lliga però van perdre la
categoria. L’Arenys de Munt serà el tercer equip maresmenc de
la categoria. El gran absent serà el
CHP Blanes. yy

40 aniversari de les 24 h Calella

Es va jugar durant 12 hores seguides. Foto CB Calella

En total es van disputar 26 partits
a dues pistes, amb la participació
de 230 jugadors, 25 equips i 2 colors: el blau i el vermell. Aquests

últims van proclamar-se vencedors de l’edició del 2015, amb un
resultat final de 1.688-1.617. yy

Futbol 7 de Festa Major a Malgrat

Els guanyador del torneig van ser el Poker FC i el Malgrat City . Foto Yoyo

El Club Deportivo Malgrat ha organitzat, dins els actes de la festa
major de Sant Roc, una nova edició del torneig amateur de futbol 7.

S’ha dut a terme en dos dies diferents, al camp municipal d’esports, amb una trentena d’equips
participants. yy
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salut

És molt recomanable que les embarassades
es vacunin de la grip i de la tos ferina
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
www.ipmaresriera.cat
Si bé durant la gestació cal evitar
prendre innecessàriament qualsevol
medicament, i alguns estan contraindicats de forma absoluta, és molt recomanable la vacunació en front d’algunes malalties d’alt risc per la dona
gestant o pel nadó. Hi ha vacunes que
no es poden administrar mai durant
l’embaràs perquè contenen virus vius
i poden afectar el fetus, com la vacuna del xarampió, la rubèola o la varicel·la. D’altres no representen cap risc,
són segures i es poden administrar
en situacions concretes si el metge
ho considera necessari, com la vacuna del tètanus, l’hepatitis A o l’hepatitis B. Però la vacunació contra la grip
i la tos ferina és recomanable per a totes les dones embarassades, són vacunes segures, no representen cap risc
de lesions per al fetus i són clarament
beneficioses.
En el cas de la grip, cal saber que el
risc de presentar formes greus de la
malaltia, patir complicacions, necessitat d’hospitalització i fins i tot més
mortalitat per insuficiència respiratòria, és clarament superior quan una
dona pateix la grip estant embarassada. Durant totes les pandèmies de
grip ocorregudes s’ha constatat una
major taxa de mortalitat en dones embarassades, especialment al tercer trimestre, en comparació amb les dones
d’igual edat no gestants. Estudis que
han avaluat l’increment del risc d’hospitalització en patir la grip mostren en
dones embarassades taxes d’hospitalització 10-20 vegades més altes, semblants a les que presenten les perso-

entreteniments

nes amb malalties
de base, considerades de risc, i als
majors de 65 anys.
Les vacunes antigripals actuals són
segures per les dones embarassades,
han demostrat la
seva efectivitat en
reduir la grip i les
seves complicacions, són molt recomanables en les
dones gestants i es
poden administrar en qualsevol
trimestre de l’embaràs. A més, diversos estudis han
comprovat com
els nadons, fills de
mares que es varen vacunar durant
l’embaràs,
presenten fins a
un 60% menys de
grip en els primers
6 mesos de vida.
Quant a la tos ferina, sabem que és una malaltia especialment greu per als nens menors de
6 mesos, té una mortalitat en els primers mesos de vida de fins a l’1% dels
casos, i torna a ser freqüent, per diverses raons, a casa nostra i en la majoria dels països del nostre entorn. En
els darrers anys s’ha multiplicat per 6
el nombre de casos declarats a Espanya, i els menors d’1 any són el grup
amb més incidència. Ja que els lactants no poden iniciar la seva vacunació fins als 2 mesos d’edat i la vacuna no és prou protectora fins als 6

mesos de vida, un cop han rebut les 3
primeres dosis, ha calgut definir altres
estratègies preventives per protegir els
nens menors de 6 mesos, just quan tenen el risc més alt de complicacions
greus. La vacunació de la dona embarassada en l’últim trimestre, entre les
setmanes 27 i 36 de gestació permet,
a més de protegir a la dona, protegir
el nadó en els primers mesos de vida,
gràcies al pas dels anticossos produïts
per la mare, en resposta a la vacuna,
a través de la placenta fins al fetus. La
vacuna de la tos ferina és segura du-

rant l’embaràs i s’ha mostrat efectiva
en reduir la taxa de tos ferina i la seva mortalitat en els menors de 6 mesos en països com al Regne Unit, on ja
es va iniciar aquesta vacunació fa uns
anys. Des de febrer de 2014, el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha inclòs la vacunació de
la tos ferina per la dona embarassada
en el calendari de vacunacions sistemàtiques, essent una vacuna gratuïta
amb finançament públic per totes les
dones, tant en els centres sanitaris públics com privats de Catalunya.

Les vacunacions contra la grip i la tos
ferina en la dona embarassada són estratègies amb un perfil de benefici/
risc molt favorable per a les dones i
per als nadons, són vacunes segures,
ben tolerades i efectives. És molt recomanable que totes les dones embarassades rebin aquestes vacunes. La
inclusió d’aquestes immunitzacions
en les recomanacions oficials i finançades a Catalunya ha estat un encert
de les nostres autoritats sanitàries, i
sens dubte un avenç que ens beneficia a tots. yy

Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat

Infantil
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EL FOGÓ DE LA MARINA

BRAÇ DE GITANO DE PATATA I TONYINA
Ingredients
• 1 Kg de patates
• 3 Llaunes de tonyina
• 2 Ous durs
• 1 Llauna de pebrot
• 1 Llauna d’ olives sense pinyol
• Maionesa casolana
• Enciam
• Oli d’oliva
• Sal i pebre
• Unes cullerades de quètxup
• Ceba

PREPARACIÓ
Cal que bullim les patates amb sal, escórrer-les bé i posteriorment les
aixafarem amb una forquilla. Ara hi afegim un bon raig d’oli d’oliva,
ho barregem bé i ho reservem.
Per al farcit cal que posem en un bol la tonyina escorreguda, la ceba
(només una part), l’ou, les olives i el pebrot, tot molt esmicolat. Aleshores afegim unes cullerades més de maionesa casolana, una culleradeta de quètxup i pebre.
Passem a barrejar-ho tot molt bé fins a aconseguir que el farcit ens
quedi espès i compacte.
Procedim a tallar un rectangle de paper per a posar al forn i així estendre al damunt el puré de patata.
Posem damunt el puré una petita capa de maionesa i al damunt, el
farcit de tonyina i ho estenem molt bé.
Amb l’ajut del paper que hem tallat, ho anirem enrotllant donant-li la
desitjada forma d’un braç de gitano. Ho deixarem refredar unes hores a la nevera i així la patata agafarà consistència.
A l’hora de servir ho cobrirem amb la maionesa i com a guarniment
afegim les olives, tires de pebrot i enciam molt esmicolat .
Aquest és un plat súper refrescant que ve molt bé per a aquests dies
de calor.
Bon profit!
Manoli Bustamante Bustamante

26 LA MARINA MARESME

agost DE 2015

l’agenda

comarques. agost
Fins el 17 d’agost

Dia 21

MALGRAT DE MAR
FESTA MAJOR
Fins el 21 d’agost
PINEDA DE MAR
Exposició: Còmics per adults
Biblioteca de Poblenou
Tot el mes
PINEDA DE MAR
Biblioestiu. Gaudeix del bon temps
a la biblioteca
17.00h a 20.00h
Fins el 30 de setembre

NEC 15: Black Roses, amb Leila
Pati del Museu Arxiu
22.00h

Trobada per nedar a les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

PINEDA DE MAR
Taller infantil: Molinets de vent
Biblioteca de Poblenou
18.00h

Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

Revetlla de Sant Llop
Passeig de Manuel Puigvert
17.00h a 02.30h

Del 14 al 26

CALELLA
Actuació per la mainada:
Divertimentum
Passeig Manuel Puigvert
17.00h

NEC 15: Tot el que he vist, amb
Judit Neddermann Quintet
Far
22.00h

CALELLA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Al Club Nàutic
10.00h

CALELLA
Taller de dibuix
Centre d’Acció Jove
16.30h

Dia 14

CALELLA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Club Nàutic Calella
10.00h

Dia 22

Dia 13

TORDERA
FESTA MAJOR

CALELLA
Hora del conte amb titelles
Pati de la Biblioteca
19.00h

Arts d’Estiu: David Bustamante
Espai Sant Jordi
22.00h

MALGRAT DE MAR
Exposició: 25 anys de gegants
Arxiu Municipal

Revetlla Avv. Can Carrera ‘El
Mirador’
Recinte Can Carreras
20.00h
Festa Holi Colors
Platja dels Pins
21.00h
PALAFOLLS
Festes de Santa Maria
Parc de les Esplanes
12.00h
Dia 16

Dies 17 i 20
PALAFOLLS
Taller de contrapàs, patatuf i
espolsada
Antiga escola de Sant Genís
21.00h
Dia 19
CALELLA
Trobades per nedar a les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h

Dia 23

PINEDA DE MAR
Fira del disc
Plaça de les Mèlies
9.00h a 21.00h
MALGRAT DE MAR
Caminada nocturna
Can Campassol
22.00h
PALAFOLLS
Festa del contrapàs
Antiga escola de Sant Genís
21.00h

PINEDA DE MAR
Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h
MALGRAT DE MAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h
Dia 24
PINEDA DE MAR
Taller infantil: Fes la teva xapa
Biblioteca Serra i Moret
18.00h
Dia 25
PINEDA DE MAR
Modela contes: És Festa Major
Biblioteca Serra i Moret
18.00h
Del 26 al 30 d’agost
PINEDA DE MAR
FESTA MAJOR
Dia 26

NEC 15: Cinema a la platja “Epic:
El Món Secret”
Platja Gran (entre Batlle i Creus)
22.00h

CALELLA
Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

PINEDA DE MAR
Espectacle: El cargol Mossi i el cuc
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Revetlla d’Agost: Ball amb D’Altra
Banda
Plaça de Catalunya
22.00h

PINEDA DE MAR
Missa del Rocío
Parròquia de les Creus
10.00h

Sessió de dinamització de les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

PINEDA DE MAR
Arts d’Estiu: The Gospel Viu Choir
Espai Sant Jordi
22.00h

Festa popular Avv Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i
c/Calella)
10.00h

Recital de dos violins: Samuel
Cubarsi i Matilde Cubarsi
Pati de la Biblioteca
21.00h

Dia 15
CALELLA
Havaneres: Grup Arjau
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h
Del 17 al 31 d’agost

PINEDA DE MAR
Torneig triplets de petanca
Pistes Pinemar
9.00h

PINEDA DE MAR
Jocs gegants: Jugant a definir la
ciència
Biblioteca Serra i Moret
18.00h a 20.00h

Botifarrada popular
Plaça de les Mèlies
19.00j

Exposició Sorra de colors
Biblioteca Sorra i Moret

Revetlla Avv. Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i
c/Calella)
19.00h

Dia 17
PINEDA DE MAR
Taller infantil: Crea el teu propi
punt de llibre
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Dia 28
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Hora del conte infantil: Els Sons
de l’Univers
Pati de la Biblioteca
19.00h
NEC 15: Gerard Quintana
Far
22.00h
PINEDA DE MAR
Arts d’Estiu: Goyo Jiménez
Espai Sant Jordi
22.00h
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LLORET. agost
Dia 29
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Prova del Circuit Maresme 5K
Passeig Manuel Puigvert
20.00h
Revetlla popular
Carrer de Balmes
21.00h
PALAFOLLS
Festa Major Sant Genís: Màgia,
xocolatada, sopar popular, ball
Sant Genís
Tarda-vespre
Dia 30
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

DIA 13
Plaça de la Vila 20 h
FESTIVAL DE BALL TODES
Música i dansa
DIA 14
Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CONCERT: JAZZ CASTELLS
AMB LA VELLA DIXIELAND I ELS
VERNETS Preu: 15 €
Pati de la Biblioteca 18.30 h
BIBLIÒFILS
A partir de 3 anys.
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA
AL CASTELL DE SANT JOAN
En català
Roca d’En Maig 22.30 h
CLON FESTIVAL : TRIBUT U2
“PLEASE”
DIES 14-16
FESTES DEL MOLÍ

blanes. agost
DIA 22
Pati de Ses Escoues 17- 20.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
TALLERS
Museu del Mar 21h
VISITA TEATRALITZADA:
“EL FANTASMA DE CAN GARRIGA”
En català
Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA JOVENÍVOLA DE
SABADELL
DIA 23
Centre Vila 10-21h
BOTIGA AL CARRER
DIA 28
Ermita de Santa Cristina 22.30 h
CONCERT LÍRIC
Preu: 15 euros
Roca d’En Maig 18 h
CONCERT: BANDA FARNHAM
SCHOOL ANGLESA

Dies 14, 15, 16, 23, 29 i 30
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals

MALGRAT DE MAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h

Del 12 d’agost
al 12 de setembre
EXPOSICIÓ FOCS I FESTES 2015
Casa Saladrigas

PALAFOLLS
Festa Major de Sant Genís: Ofici,
sardanes i havaneres
Sant Genís
Tot el dia
5 de setembre
PALAFOLLS
Trobada gegantera: Cercavila
Glorieta Doctor Torner
18.30h
6 de setembre
PALAFOLLS
XXIV Trobada de puntaires
Plaça Joaquim Ruyra
10.00h a 13.00h
Jornada de portes obertes
Piscina Municipal
Tot el dia
Del 7 al 13 de setembre
PALAFOLLS
FESTA MAJOR

Dies 14 i 15
FESTES DEL BARRI. MAS
CREMAT
DIA 15
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
TALLERS
Museu del Mar 21h
VISITA TEATRALITZADA:
“EL FANTASMA DE CAN GARRIGA”
En català
Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS
DIA 20
Aula Taller de la Sala Infantil de la
Biblioteca 18 h
TALLER A PARTIR DE 3 ANYS
“Hola, em dic llibre i aquesta és la
meva història”
DIA 21
Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CONCERT: COMPANYIA ELÈCTRICA
DHARMA
Preu: 15 €
Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
En català
Plaça Pere Torrent 10- 21 h
MERCAT DEL VI I FORMATGE

Dia 23
a les 09.00 h
CRONOESCALADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
Sortida passeig de Mar
Dia 28
a les 18.00 i 21.00 h
FINAL SUPERCOPA FEMENINA
I MASCULINA D’HANDBOL
Ciutat Esportiva Blanes
Dies 28, 29 i 30
FESTES DEL BARRI. CAN
BORELL

Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA
AL CASTELL DE SANT JOAN
En català

Dia 15
a les 22.00 h
LES NITS DEL MARIMURTRA
Susanna del Saz

Teatre Lloret 21h
FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE
AMATEUR DE GIRONA

Dia 16
a les 9.30 h
VII AQUATLÓ VILA DE BLANES
Sortida sa Palomera

Dies 29 i 30
FESTES DEL BARRI. LA
PLANTERA

Dia 21
a les 20.00 h
FESTA ESGUARD
Sa Palomera

BIBLIOTECA COMARCAL
Fins al 5 de setembre
Biblioplatja a la Platja de
s’Abanell de 10.00 a 13.30 h
De l’1 al 31- Bibliovacances:
Top secret: En busca i lectura
Fins l’1 de setembre:
Exposició: El llegat dels contes
de fades
MINICLUB: a la platja de
s’Abanell
Fins al 6 de setembre, cada
dia, Miniclub: de 10.00 a 13.30
h
Aeròbic: els dimarts de 17.00
a 18.30 h
Zumba: els dijous de 17.00
18.30h
Festa de l’escuma: els
dissabtes de 17.00 a 18.30 h
TALLERS INFANTILS de 18.00 a
21.00 h
Dia 16: Vaixell pirata
Dia 23: Taller de gelats
Dia 30: Vaixell pirata

Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
DIES 28-29
FESTES DE FENALS
SANTA CLOTILDE
DIA 29
Pati de Ses Escoues 17- 20.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
Piscina Municipal. 9-20 h
TORNEIG WATERPOLO INFANTIL
MIXT
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
TALLERS
DIA 29
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
En català
Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA
Mediterrània

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Dies 21 i 22
de 17.00 a 21.00 h
i de 9.30 a 21.00 h
LA BOTIGA AL CARRER - ABBC
Carrers del Centre
Dia 22
a les 22.00 h
LES NITS DEL MARIMURTRA
Eva Fernández
Del 20 al 23
FESTA DELS COPATRONS
Dia 22
a les 16.30 h
ESCACS AL CARRER
Passeig de Dintre
Dia 22
a les 22.30 h
XXXIII CAMINADA POPULAR
NIT DE SANT BONÓS
Sortida passeig de Mar

Dia 29
XVII TROBADA GEGANTERA

Setembre
Dia 6: Taller de gelats. Passeig
de Mar (Davant monument a la
sardana)
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Farmàcies de guàrdia
calella - pineda
Agost
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

Adreces i telèfons CALELLA
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

economia local

Nou producte
Ses Vernes

PINEDA
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

tordera (servei diürn) - malgrat de mar
Adreces i telèfons TORDERA
Agost
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

lucea / torruella
lucea / torruella
lucea / torruella
marcoval / torruella
lucea / torruella
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / viladevall
mateos / juan
tiburcio / juan
tiburcio / juan
tiburcio / juan
tiburcio / juan
tiburcio / juan
tiburcio / juan
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
vendrell / von carstenn
marcoval / arniges
marcoval / arniges
marcoval / arniges
marcoval / arniges
vendrell / arniges

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

Una cova de sal a Voltant pel mar
Lloret de Mar en caiac
lloret de mar

Medisal Lloret ofereix des del seu local de l’avinguda
Vila de Blanes, 139, una proposta pionera a Catalunya.
Una cova de sal que ens permet seguir teràpies complementàries als tractaments de malalties relacionades amb
l’aparell respiratori o problemes dermatològics al mateix
temps que enforteix el sistema immunològic. Els tractaments es combinen amb cromoteràpia i ionitzacions de
sal.
La cova està feta amb 5 tones de sal de les mines de
Cardona. També s’ha utilitzat sal de l’Himàlaia. yy

Voltant pel mar amb el Marimurtra de fons
blanes

Vinya de Ses Vernes. foto Marc Reixach
blanes

Ses Vernes de Blanes ha començat a comercialitzar el
cava Brut Nature Reserva blanc, de la collita del 2013, un
producte de gran qualitat que ha estat 15 mesos en ampolla abans de sortir al mercat.
Ses Vernes fa cava artesà amb raïm de Blanes. Es pot
trobar en botigues especialitzades. La vinya, de dues hectàrees, està situada a la zona dels Tres Turons, a prop del
torrent Ses Vernes. Des de la posada en marxa del projecte, el principal objectiu ha estat oferir cava blanc o rosat de
gran qualitat. yy

Cova de sal

L’empresa blanenca Voltant pel Mar, ofereix una manera diferent de conèixer la Costa Brava, el caiac, un mitjà
que no requereix grans esforços i que ens permet arribar
a tots els racons.
Disposa del millor material del mercat, que el posen a
disposició dels clients, juntament amb guies especialitzats
que garanteixen la seguretat de la sortida, i el que és més
important, “fer viure una experiència inoblidable de contacte amb la natura i més concretament, amb el mar més
proper que ens envolta”.
El seu programa d’activitats presenta propostes de dues
hores a sis dies. yy

LA MARINA MARESME 29

agost DE 2015

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
el tall
Carrer Església

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

SANTA SUSANNA
Ajuntament
Plaça Catalunya
BUreAU ValléE
CC Espais Susanna N-II
CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

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

Maresme

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

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

també
al teu
costat!

entreteniments

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

Si vols treballar
amb l‘equip comercial
de Ràdio Marina,
contacta amb nosaltres
publicitat@radiomarina.com

ENTREVISTA a la Nina (cantant, actriu i professora)

“Ser de poble és un fet important, el tarannà de
la gent és diferent”
Laura Gállego

Precisament això és el que faig en el llibre, recollir aquestes vivències, les més
significatives i, a través d’elles, parlar
de l’ofici i de la veu. Seria difícil amb
quatre ratlles fer-ne un resum però
sens dubte hi ha projectes que m’han
marcat profundament com Operación Triunfo a la televisió o Mamma
Mia al teatre.

Anna Maria Agustí i Flores, coneguda
amb el nom artístic de Nina, és cantant,
actriu i professora. Ha dedicat la seva
vida a la cura i l’ús de l’instrument més
característic de l’home: la veu. Nascuda
a Barcelona però criada entre Pineda
de Mar i Lloret de Mar, Nina se sent
totalment arrelada al Maresme i la
Selva. Primers discos: Una mujer como
yo (1989), Rompe el tiempo (1990) i
Començar de zero (1995) –primer en
català-. Altres discos: Espai pel somni
(2000), 20 anys i una nit (2005), A prop
del mar - Nina amb el grup d’havaneres
Port Bo (2011) o Llegendes del cinema
- amb La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya, la veu de Cris Juanico i el
saxofonista Pep Poblet. (2013). Coincidint amb els 30 anys de carrera musical
va escriure un llibre, “Amb veu pròpia”
i va fer una gira, “Nina 30 anys”. La seva
presència a la televisió i al món dels musicals també ha deixat empremta.
Per què va voler dedicar-se al teatre i
a la música?
No hi ha una raó que m’hi aboqués.
Senzillament sempre he sabut que
era cantant, que tenia un do o talent
especial i he tingut la sort de tenir uns
pares que me’l van potenciar. Després,
és clar, he hagut de cultivar-lo i formar-lo. Tots naixem amb un talent
ocult en algun gir del nostre cervell i
el nostre deure és cultivar-lo per poder
fer a la vida allò que ens apassiona.
Actriu, cantant, logopeda, professora de veu... amb què es queda? Per
què va decidir dedicar-se, també, a
ensenyar?
Sóc tot això. No hi ha tria possible.
Més que ser actriu i cantant, m’hi sento, com també em sento terapeuta. És
clar que tinc una formació acadèmica
que em permet i em capacita per ser
logopeda però per damunt del títol
preval un sentiment i una necessitat de
tractar, de rehabilitar i d’orientar tant
com pugui i sàpiga a aquelles persones
que com jo fan un ús exigent de la veu.
Fins i tot va presentar-se en les llistes
de CiU a les municipals de Lloret de
Mar, què la va atraure de la política?

Hi ha alguna cosa que es penedeixi
d’haver fet en la seva carrera? I alguna que voldria haver fet?
Em penedeixo d’haver enregistrat els
meus dos primers discos perquè musicalment no tenien res a veure amb mi.
Però justament aquell error em va ensenyar a dir NO. Va ser una gran lliçó
que em va servir per afrontar moltes
de les coses que he hagut de viure en la
meva carrera. Una gran experiència. Hi
ha moltes coses encara pendents de fer
i algunes les estic portant a terme ja: desenvolupar la meva pròpia formació de
Pilates, la qual, si tot va bé, llençarem la
propera tardor, obrir NinaStudio a Barcelona també pel proper curs, seguir escrivint i publicant més llibres, seguir estudiant (enguany he començat la meva
tercera carrera - Fisioteràpia) i seguir
cantant i trepitjant escenari, és clar!

La Nina durant la presentació del seu llibre a Blanes. Foto Yoyo

Com tots els d’aquella llista, sentia
molta il·lusió davant la possibilitat que
el nostre poble visqués una sacsejada
positiva amb un canvi de govern, de
cares i de sensibilitats. Finalment no
vaig entrar i me n’alegro perquè crec
que hauria pogut perjudicar seriosament la meva carrera artística i això
per a mi és sagrat.
Quan s’autodefineix (per exemple,
en el seu llibre), de les primeres coses
que menciona és la seva procedència. Què significa per a vostè la pertinença a un poble? I què signifiquen
per a vostè Pineda de Mar i Lloret de
Mar?
Ser de poble és un fet important, un
tret que marca les persones que en
som. El tarannà de la gent de poble
és diferent, ni millor ni pitjor, però

diferent del de la gent de ciutat. Jo
necessito anar al poble, trepitjar-lo,
caminar-hi, respirar-lo. En aquest
sentit he tingut sort perquè vaig viure
la meva infantesa al poble de la meva
mare, Pineda de Mar, i l’adolescència al
del meu pare, Lloret de Mar. Tots dos
són importants i de tots dos en tinc
records inesborrables que m’acompanyaran tota la vida.
Va començar la seva carrera en castellà i després es va passar al català;
amb quin idioma se sent més còmoda?
M’agrada cantar en distintes llengües
i ho he fet al llarg de la meva carrera.
Cada llengua té la seva pròpia música,
el seu repertori sonor fet que contribueix al fet que la veu soni diferent i hom
pugui trobar matisos i colors nous.

La veu és la base de la seva professió,
com la cuida?
La veu ho és absolutament tot per a
mi. Sempre ho ha estat i ho serà. La
gaudeixo i la pateixo. Em manté en
guàrdia constant i m’obliga a tenir cura
del meu cos en tots els sentits. Hi ha
tres regles o manaments que ningú es
pot saltar si utilitza la veu de forma
exigent: dormir, hidratar-se i parlar
l’estrictament necessari. Després hi ha
moltes altres coses que un ha de fer per
tenir la veu a punt: una bona alimentació, fer exercici físic per mantenir el
cos àgil i flexible, evitar ambients sorollosos i per suposat no fumar ni beure.
A “Amb veu pròpia” recull 30 anys de
professió, podria resumir les vivències
més significatives per a vostè durant
aquests anys? I els aprenentatges?
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Quins són els seus projectes de futur?
A l’octubre començo a assajar per quarta vegada el musical Mamma Mia. Estrenarem el 26 de novembre i estarem
un any i mig de gira però primer farem
tres mesos a Barcelona. Paral·lelament
treballaré en l’obertura de NinaStudio a
Barcelona, fet que m’il·lusiona profundament perquè significa donar a conèixer un projecte pioner en tot l’Estat que
combina Pilates i veu a través d’un mètode d’entrenament, el qual ha nascut
de la meva curiositat, les ganes d’aprendre i la necessitat de fer bé el meu ofici
d’actriu i cantant. Els actors i cantants
som atletes, atletes de la veu. Aquesta
certesa l’he tingut sempre i la necessitat
de sentir-me forta, àgil i entrenada també. De ben segur que per aquest motiu
he desenvolupat el meu propi mètode,
per cobrir la mancança i el buit que he
experimentat al llarg d’aquests 33 anys
d’ofici en la preparació física i vocal de
l’actor-cantant. yy

