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de Calella
24 juliol 2015. Foto Yoyo
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Una sèrie rodada a
Tordera rep un Ondas
4 novembre 2015. Foto Yoyo

Per ara només han gravat el
pilot, emès per BTV

La llevantada s’emporta la platja regenerada
La inversió del Ministeri de Medi Ambient va ser d’1,1 MEUR i es van abocar 114.000 m3 de sorra procedents d’Arenys de Mar. A hores d’ara, de la platja que hi havia el mes de juliol a la zona de la Tordera, terme municipal de Malgrat de Mar, ja no en queda res. En aquesta regeneració es van col·locar com a prova pilot a nivell europeu espigons de geotèxtil per contenir les ones i retardar l’erossió. Tot l’espai
ocupat per la sorra i els espigons ha desaparegut i torna a estar ocupat per l’aigua. Més informació p. 19

El CCR de Pineda estrena
temporada teatral
Aquest novembre les instal·lacions del Centre Cultural i Recreatiu han posat en marxa tota la maquinària teatral. Segueix vigent el model basat en la programació amb espectacles de producció
pròpia i també de companyies convidades. P. 3

Hi han participat cantaires dels cinc continents. Foto Tino Valduvieco

Nova edició del Canta al
Mar de Calella
Representació de Lluny de Nuuk. Foto Joan Caimel

Aquest 2015 s‘ha dut a terme la quarta edició del festival coral internacional a Calella, esdeveniment
que ha portat prop de 1.600 cantaires d‘arreu del món a participar en una festa on la música i l‘intercanvi cultural són principals protagonistes. P. 15

2 LA MARINA

NOVEMbre DE 2015

L’Editorial
Regeneració de platges al Maresme
El primer temporal de Llevant ha posat en evidència la Direcció
General de Sostenibilitat de les Costes.

Malgrat de Mar reparteix
175.000 €

El projecte de regeneració de platges que ens van anunciar fa
pocs mesos i que s’ha iniciat a Malgrat, no sembla que tingui
gaire eficàcia segons les fotos d’abans i després de la platja que
publiquem.
És cert que la darrera foto correspon al moment final del petit
temporal i que la ressaga subsegüent reposarà part de la sorra
remoguda, però sembla que la “prova-pilot” d’uns dics de
geotèxtil que havien de preservar part de la sorra al seu lloc no
ha pas funcionat.
Altre cop hem de constatar que les actuacions del Ministeri sobre
les costes sembla poc eficaç per als interessos de la població.
Després de dècades d’imprudents extraccions d’àrids del llit del
Tordera, les platges subsidiàries d’aquest riu pateixen una pèrdua
important de sorres, amenaçant la important indústria turística.
Poques coses es poden fer, tret d’esperar els 100 anys que trigarà
a reposar-se dels àrids perduts. Mentrestant cal un compromís
de restauració de platges cada cop que els temporals s’enduguin
sorres. yy

Punt de venda del número premiat. Foto Yoyo
malgrat de mar
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Marta Soriano, venedora de
l’Organització Nacional de Cecs
(ONCE) al punt de venda del
carrer del Carme número 36, va
vendre 5 cupons premiats amb
35.000 € cadascun, el passat 15
d’octubre. La localitat de Malgrat
de Mar pertany administrativament a l’Agència de l’ONCE a
Blanes, que presta serveis a 189
afiliats i compta amb 115 agents
venedors dels productes de joc
de l’Organització. En aquests
11 mesos i escaig que portem
d’any, l’ONCE ha repartit més
de 93 milions d’euros en premis
a Catalunya. Entre ells, gairebé
5 milions d’euros en el Sorteig
de Nadal de l’ONCE, celebrat el
passat 1 de gener. També s’han

repartit tres ‘Cuponazos’, premiats amb 9 milions d’euros a
Sitges, Granollers i Calafell, i un
Eurojackpot valorat en 31,5 milions d’euros aquest mateix octubre a Barcelona. El Cupó Diari
de l’ONCE ofereix, per 1,5 €, 55
premis de 35.000 € a les cinc xifres encertades. A més, el client
té l’oportunitat, per 0,50 € més,
de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 € al mes
durant 25 anys, que s’afegirà al
premi de 35.000 €. Els cupons de
l’ONCE es comercialitzen pels
20.000 agents venedors de l’ONCE. Gràcies al Terminal Punt de
Venda (TPV), el client pot escollir el número que més li agradi.
També es pot participar a través
de la pàgina web oficial de l’or-
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Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

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

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

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

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

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
93 115 38 99

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

061
93 741 16 16
937 690 201

ganisme (www.juegosonce.es).
A Catalunya són més de 10.000
els seus afiliats segons dades de
l’ONCE.
Temps de joc
Mica en mica s’apropa el
Nadal, i una de les principals
característiques d’aquestes festes
és l’increment de participació als
diversos sortejos extraordinaris
que s’organitzen, com ara el
sorteig de Nadal, o la seva
versió catalana, la Grossa de
Cap d’Any. El “Gordo” de Nadal
d’aquest any assoleix la xifra dels
4.000.000 d’euros si s’ha comprat
un dècim -dels quals un 20% se’l
quedarà Hisenda-. En el cas de la
Grossa, es repartiran un total de
40 milions d’euros. yy

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 28 34
Casal del Jubilat
93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus
93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local
93 765 76 00
Teatre
93 762 06 11

93 762 93 70
900 41 00 41
SANTA SUSANNA
Ajuntament
93 767 84 41
CAAD
93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic
902 111 444
Estació nàutica
667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local
680 661 661
Taxis
93 767 85 71
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El CCR de Pineda estrena temporada teatral
concurs de Teatre Premi Vila de
Pineda donarà el tret de sortida el 24 de gener amb l’obra Toc
Toc, a càrrec del Grup de Teatre
El Centre de Barcelona. En total
hi participaran sis grups teatrals.
Al març la Companyia del Centre estrenarà un nou espectacle,
la comèdia Servei a domicili, de
Ray Cooney, també interpretada
sota el nom de Taxi o La doble
vida d’en John. El muntatge, dirigit per Rafa Ibáñez, explica la
doble vida d’un taxista.

pineda de mar

La producció pròpia de la
Companyia del Centre basada en l’obra Lluny de Nuuk, del
conegut dramaturg català Pere
Riera, ha donat inici a la temporada teatral 2015-2016 a Pineda
de Mar, L’estrena de l’espectacle,
dirigit per Maite Ferré i Verònica Rebollo, es va fer coincidint
amb la Diada del Centre, acte
que serveix per donar la benvinguda a la temporada teatral.
El Cicle d‘Espectacles de Tardor
ha començat el 8 de novembre
oferint espectacles de música,
teatre de petit format i màgia.
Un dels portaveus del CCR, Josep M. Rovira, ha explicat que
la nova programació manté el
format molt similar al dels darrers anys, basat en la combinació
d’espectacles de creació pròpia
amb els espectacles de companyies convidades -essencialment
en el marc de la mostra nacional
de teatre amateur-. Aquesta tardor s’hi podrà veure el musical
Cop de Rock, a càrrec de la Companyia canetenca A Kop de Kap,
i els espectacles de teatre de petit
format De nit; 3 històries d’amor
i Félix cumpleaños, funcions en
les que hi participen respectivament, els actors Jaume Casals i

Lluny de Nuuk. Foto Joan Caimel

Neus Gispert, formats a l’Escola
de Teatre Artur Iscla. Una de les
cites més importants del teatre
pinedenc arriba amb el Nadal,
amb Els Pastorets coordinats per
Josep Morell, i que es represen-

taran del 25 de desembre al 10
de gener. Enguany se seguirà el
model implantat l’any passat,
quan es van dedicar a Josep M.
Juli, però a qui es retrà homenatge aquest cop serà als actors de

la primera fornada Carme Tro
i Narcís Roig. A més a més, els
dies 16 i 17 de gener -les últimes
representacions dels Pastoretses faran sessions especials, Els
Pastorets dels veterans. El 37è

Del 29 d’abril a l’1 de maig
arriba a Pineda de Mar una nova
edició, i amb aquesta ja en seran
14, de La Mostra, la mostra nacional de teatre amateur, i del 6
al 8 de maig l’Escola de Teatre
Artur Iscla presentarà La Mostreta, una versió encarada als
infants d’aquesta trobada nacional. Després de les cloendes del
grup C (21 i 22 de maig) i del
Grup Adults (11 i 12 de juny) es
tancarà un nou curs de l’Escola
de Teatre. I a l’estiu, per tancar
una nova temporada de teatre, la
Companyia del Centre oferirà el
divertit espectacle de La Cubana; Cómeme el coco, negro! coordinat per en Josep Morell, Sònia
Fontseca i Mar Morell. yy
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Celebració del dia internacional de la salut mental
malgrat de mar

Val més tard que mai. La Comunitat Terapèutica de Malgrat
de Mar va celebrar el passat 20
d’octubre el Dia Mundial de la
Salut Mental -datat al calendari
el dia 10 d’octubre-. Aquest petit retard no ha impedit, però,
que l’Hospital de Dia volgués
dur a terme la cinquena edició d’aquesta Jornada de Portes
Obertes, nascuda amb l‘objectiu
de desmitificar la malaltia mental i el propi Antic Hospital de
Malgrat. Així ho explicava la cap
de servei de l’Hospital de Dia de
Malgrat, Monstserrat Julià, que
recordant que es tracta d’un servei parcial, exposava que “no pot
ser que la gent tingui una fantasia i una idea equivocada del que
es fa en aquestes instal·lacions”.
Per Julià, és bo que, com a mínim
un dia a l’any, l’Antic Hospital estigui obert i que la ciutadania hi
pugui entrar i veure que no s’hi
fa “res estrany”. “Crec que el fet

Alguns dels treballs exposats el dia de portes obertes. Foto Yoyo

que tothom pugui entrar i veure-ho dignifica les persones que
vénen aquí, els dóna un lloc més
agraït a la societat”. Per completar la programació, el mateix dia
20 es va poder visitar una exposició artística, i els actes van acabar
amb un concert musical i un es-

pectacle a càrrec de l’humorista
Pep Plaza a la capella de l‘Antic
Hospital, tots ells oferts de manera desinteressada.
Hospital de dia
Quan el pacient requereix
una hospitalització, però és con-

Pep Plaza va amenitzar la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Foto Yoyo

venient i possible mantenir la
vinculació amb el seu lloc de residència, es pot fer una hospitalització parcial. A l’Hospital de
Dia el pacient està hospitalitzat
tot el dia i torna a casa a partir
de les 17 hores. Aquesta hospitalització diürna possibilita

tots els tractaments que ofereix
un hospital conservant la vinculació familiar però requereix
l’autonomia que suposa traslladar-se diàriament a la seva residència. En el cas de Malgrat,
l’antic hospital també actua com
a llar residència. yy

Incidència amb l‘aigua potable
TORDERA - FOGARS DE LA SELVA

300 veïns de la urbanització
Niàgara Park -terme municipal de
Tordera- i 1.500 veïns de Fogars
de la Selva han hagut de restringir
el consum de l’aigua de l’aixeta durant gairebé una setmana per un
excés d’antimoni. Segons les analítiques, l’aigua potable contenia
entre 6 i 7 micrograms d’aquest
element per litre, quan el màxim
permès per la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya
és de 5 micrograms. A més a més,
segons dades de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), l’antimoni és tòxic per a l’ésser humà
a partir dels 20 micrograms per

litre. Per aquest motiu els ajuntaments dels dos municipis van
comunicar als veïns que no podien utilitzar l’aigua de l’aixeta per
al consum humà -cuinar, beure-,
però sí que la podien fer servir
per rentar roba, els plats o bé per
dutxar-se. L‘ajuntament torderenc
va anunciar-ho a través del web
municipal, on s’avisa que l’aigua
de la urbanització està sotmesa a
un “control sistemàtic de qualitat” i que és en aquest context que
s’ha detectat la pujada dels nivells
d‘antimoni. La incidència, detectada el passat 16 d’octubre, va quedar resolta sis dies després, el 22,
després d’efectuar un canvi en la

font de subministrament, segons
informava el consistori torderenc
en un comunicat. Mentre duraven els treballs -que aleshores es
preveia que es podien allargar uns
deu dies- el consistori de Fogars
va repartir aigua embotellada als
1.500 veïns afectats durant quatre
hores al dia. També van portar aigua embotellada al centre de serveis de la gent gran, a l’escola Les
Falgueres i a la llar d’infants La
Falguereta. A Tordera es va buscar
un camió-cuba especial per poder repartir aigua entre els veïns
de Niàgara Park. A hores d’ara el
subministrament d’aigua ja s’ha
restablert en tots dos municipis. yy

Veïns recollint garrafes d’aigua. Fotos Tania Tapia (ACN)

La campanya de Nadal centra la Junta de Seguretat
Local de Calella
calella

Una de les principals novetats
que s‘incorporarà al dispositiu
de seguretat per la campanya de
Nadal serà la implantació d‘un

servei extraordinari format per
una patrulla mixta dels Mossos
d‘Esquadra i Policia Local, que
patrullaran pel Centre Comercial
de Calella. En el decurs de la re-

El balanç en general és positiu. Foto Ajuntament de Calella

unió també s‘ha fet balanç de les
dades durant el període setembre
2014-setembre 2015. A la Junta
Local de Seguretat presidida per
l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, hi ha assistit també el Secretari de la Delegació del Govern
de la Generalitat, Amand Calderó,
el Tinent d’Alcaldia i responsable
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Mobilitat i de l’Àrea de Serveis Públics, Albert Torrent, Joan
Vilademat, inspector de la Policia
Local de Calella, dos sotsinspectors dels Mossos d’Esquadra i dos
sotsinspectors de la Guardia Civil.

Les dades presentades pels
Mossos d’Esquadra respecte l’any
passat són molt positives i en termes generals a l’Alt Maresme hi
ha una reducció del 2’8% de les
infraccions penals. S’ha destacat
també com a molt positiva la coordinació amb els hotels i els comerços pel que fa a la identificació de determinades persones en
el municipi i a l’activació d’alertes
als cossos de seguretat. Per part
seva, l’inspector de la Policia Local ha informat que d’una banda
han baixat els accidents de trànsit,
per la qual cosa ha valorat positi-

vament tant els controls com els
panells informatius de velocitat
que s’han col·locat en el terme
municipal. Així mateix, ha valorat
molt positivament la incorporació
de la unitat canina K9 pel control
de consum i tinença de substàncies a la via pública, tot havent
participat activament a les zones
d’oci a les nits d’estiu, també pel
manteniment de l’ordre públic i en
controls de seguretat de vehicles i
persones. De l’informe presentat,
l’alcaldessa ha felicitat a tots els
cossos de seguretat per l’excel·lent
coordinació entre ells. yy
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Mary Horsan publica el seu primer
llibre

Mary Horsan i el seu llibre

La malgratenca Mari Carmen
Hormigo Sánchez -Mary Horsan- ha publicat el seu primer
llibre: Como la vida misma. Es
tracta d’una novel·la basada en
la vida d’una parella sentimen-

tal i una tercera persona que
apareix a través de les xarxes
socials. El llibre té 247 pàgines
i ha estat publicat per l’editorial Ende. L'objectiu, que hi hagi
una segona part. yy

Exposició Humet-Saula a Calella

Ambient a l’exposició d’obres finalistes. Foto Tino Valduvieco

L’Ajuntament Vell ha acollit
l’exposició de les obres finalistes del concurs de pintura Humet-Saula: una forma de mecenatge que la senyora Lolín
Saula ha sabut trobar, integrant
les tres obres guanyadores dins

la seva col·lecció de pintura i
escultura, iniciada pel seu marit, Miquel Saula. Les obres de
Jordi Torrent, Natividad Sáez i
Samuel Delgado han estat les
premiades aquest 2015. yy

‘Mishima’ actuarà a Malgrat per
Sant Nicolau

El grup musical Mishima. Foto Alberto Polo

El concert ja té la data fixada,
el proper 5 de desembre, en
el marc de la Festa Major de
Sant Nicolau. Es durà a terme
al Pavelló Germans Margall a
partir de les 22.30 h i el preu

de l’entrada és de 3 €. Aquest
concert -on s’hi podrà sentir
temes del darrer àlbum publicat del conjunt català- serà un
dels plats forts de la celebració
malgratenca. yy
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El turisme estranger augmenta un 3,2%
La Generalitat fa públiques les dades dels primers nou mesos del 2015
ACN - catalunya

El conseller en funcions Felip
Puig celebra la desestacionalització, el creixement del turisme d‘interior i l’increment de turistes estrangers tot i la forta davallada de
visitants russos.
Catalunya va rebre durant els
primers nou mesos de l‘any un 3,2%
més de turistes estrangers que durant el mateix període del 2014. En
temporada baixa, de gener a maig,
el creixement va ser del 5,2 % i de
juny a setembre, de l’1,9 %. Així
doncs, en termes relatius, el turisme
en temporada baixa va augmentar
tres vegades més que en l‘alta.

Platja central de Lloret. Foto M.A. Comas

El conseller d‘Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha celebrat aquesta
tendència a la desestacionalització i
ha valorat positivament l‘increment
de més d‘un 10 % del turisme d‘interior. El conseller ha posat de manifest que els turistes estrangers hagin
crescut tot i la davallada d‘un 40%
dels visitants russos.

La platja de Calella, en plena temporada d’estiu. Foto Tino Valduvieco

Cap de setmana
granadí a Lloret
lloret de mar

Lloret i el municipi granadí
de Cúllar han celebrat l’11è aniversari del seu agermanament.
Hi ha hagut activitats tres
dies: divendres 6 de novembre,
dissabte 7 i diumenge 8.
S’ha organitzat, entre d’altres,
un festival folklòric, una missa
rociera, una exposició, degusta-

Actuacions al teatre. Foto M.A. Comas

ció de productes de la terra i per
acabar, diumenge al migdia, arrossada popular.
Ha estat, conjuntament amb
l’anada a Sant Pere del Bosc organitzada pel Xino-Xano, dos
dels actes previs a les Festes de
Sant Romà.
Programa de la Festa Major
d’Hivern a la pàgina 25. yy

L’increment de l’afluència va
acompanyada de l’augment de la
despesa turística, que durant els
nou primers mesos de l‘any va ser
de 12.500 milions d‘euros, un 2,4 %

més que durant el mateix període
del 2014. Cada turista va gastar de
mitjana 121 euros diaris, un 2,7 %
més que l‘any passat.
La creixent desestacionalització també es veu en la despesa, que
durant els quatre mesos d‘estiu va
baixar un 0,9 %, sumant 7.700 milions d‘euros. En canvi, entre gener
i maig va augmentar un 8,2 %. “La
lluita contra l‘estacionalitat s‘està
guanyant”, ha celebrat Puig.

«Les pernoctacions pugen
un 2,9% en hotels, un 4,5%
en càmpings i un 12,5% en
turisme rural»
A més, les pernoctacions en
el que portem d‘any han pujat un
2,9 % en hotels, un 4,5 % en càmpings i un 12,5% en turisme rural. Mentrestant, els creueristes
que arriben a Barcelona van créixer un 5,3 % entre el gener i el desembre en relació amb el mateix
període de l‘any passat. En total,
van venir-ne 1,9 milions.
Puig ha fet una valoració “positiva” de l‘evolució del turisme a
Catalunya però alhora ha advertit

que cal una “permanent exigència”,
ja que hi ha riscos com la volatilitat dels mercats financers o les fluctuacions econòmiques en els països
emergents.

«Cada turista gasta de
mitjana 121 euros diaris»
D‘altra banda, el conseller ha
considerat que l‘estratègia de diversificar mercats està donant “bons
resultats”. Així, ha celebrat que la
caiguda del turisme rus no hagi
evitat un creixement general en
l‘afluència de turistes.
Puig ha recordat que en els darrers anys s’han obert oficines turístiques de Catalunya a llocs com
Nova York, Singapur o Sao Paolo. També ha valorat positivament
el comportament dels mercats més
consolidats i ha remarcat que els
visitants francesos han crescut un
10% en els darrers mesos.
El conseller ha vaticinat un augment del turisme xinès després que
Air China hagi anunciat que a partir de l‘any vinent tindrà com a mínim una freqüència de vol setmanal
directe entre Barcelona i Pequín. yy
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El Trigger conquesta la Costa Brava
El transport ideal i més
divertit a partir dels 16 anys
Sens dubte la sensació del moment,
els divertits i tant pràctics Trigger:
consum econòmic, amb un disseny
increïble, podràs gaudir del sol, còmodes, no cal dur casc i es poden
conduir sense carnet.
Proveïts amb l’última tecnologia
de confiança Scooter de l’econòmic i modern motor de quatre
temps de 49 CC de Piaggio, suficient per donar al Trigger la potencia necessària per avançar pel
trànsit.
Fàcil de fer servir gràcies al sistema d’arrancada elèctrica i a la
suau transmissió automàtica CVT

(Transmissió Variable Contínua)
La resistent carrosseria de material sintètic cobreix un xassís d’acer
i salvaguarda el motor de fabricació italiana. Tota la resta del vehicle és qualitat holandesa.
Pieter Stokman, cap de Vendes de

Trigger Cars Europe: “El Trigger
Arrow ha esdevingut un gran èxit
tant en empreses de lloguer, que
volen el pràctic Trigger al seu catàleg per la seva versatilitat, el seu
disseny i sobretot la seva fiabilitat,
com entre els usuaris particulars

per la seva manera fàcil i intuïtiva
de conduir, el poc manteniment i
sobretot el baix consum i la fiabilitat del seu motor Piaggio.
Les primers decenes de Trigger
Cars ja corren per la Costa Brava
generant pura expectació per on

passen i esperant l’entrega de nous
models de forma immediata.
Trigger Cars Europe BV, concessionari oficial Trigger per a la zona
us vol convidar a passar a conèixer l’Arrow, les seves instal·lacions
i totes les novetats del 2016. yy

Tecnologia Scooter
(motor Piagio)
Dues places
Tres rodes
(llandes d’alumini 12 “)

L’atractiu disseny de l‘Arrow és el Rodes de 12 polsades amb neumàtics
fruit de diferents vectors: atempora- de 120/7-12 i llandes d’alumini doten
litat i poder lluir les tres rodes.
a l‘Arrow d’una magnífica estabilitat.

A partir del 16 anys
(sense carnet ni casc)
Motor 49 CC 4 T.
Tecnologia Led
Maleter de 100 l.

Trigger Cars

Frens de disc amb pistons duals hidràulics d’alt rendiment Wiwood, proporcionen una frenada contundent, estable
i segura, que frena el vehicle en només
5 metres. Això més els cinturons de seguretat de tres punts fan de l’Arrow el
vehicle més segur de la seva categoria.

L‘Arrow disposa d’un motor de 4
temps més respectuós amb el medi
ambient fins al moment. Un gran
motor de 49 CC. Construït per Piaggio a Itàlia amb un consum increïblement baix.

Escollir on vols anar amb el Trigger
és realment fàcil i intuïtiu. Es condueix amb un manillar tipo Scooter, l’accelerador s’acciona amb el
puny dret i els frens amb dues palanques manuals, sensibles, pràctiques i molt efectives.

Les últimes tecnologies acompanyen al Trigger Arrow, com evidencia la seva pantalla digital central, la
qual ens informa de la velocitat, voltatge de la bateria, temperatura exterior, nivell del dipòsit de combustible,
comptaquilòmetres total i parcial.

Els fars, sistema de seguretat passiva
son halògens i s’encenen automàticament a l‘engegar el motor de
l‘Arrow. D’aquesta manera sempre
se circula perfectament visible per la
resta de conductors i no consumeix
bateria a l‘engegar el vehicle.

Com no pot ser d’una altra manera, la tecnologia LED acompanya a
l‘Arrow. Els llums del darrere compleixen perfectament les seves funcions de posició, indicador de direcció i llums de fre.

Avinguda de Tossa, 66
17310, Lloret de Mar
triggercarslloretdemar@hotmail.com
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columna solidària

Gran Recapte 2015

21a edició de l’Ecopropostes
de Ràdio Marina

El Gran Recapte 2014 a Lloret. Foto M.A. Comas

El Banc dels Aliments de les
Comarques de Girona fa una
crida per aconseguir tots els voluntaris necessaris per cobrir els
més de 300 punts de recollida
de menjar que hi haurà durant
el Gran Recapte 2015 que se
celebrarà els dies 27 i 28 de novembre a tot Catalunya. Per cobrir tots els torns i establiments
col·laboradors calen 4.000 persones.

El Gran Recapte és una campanya que organitzen per setè any
consecutiu els quatre Bancs dels
Aliments de Catalunya amb l’objectiu d’apel·lar a la solidaritat
dels ciutadans per poder donar
resposta a les urgències alimentàries de les persones més necessitades. El que més es necessita
en aquests moments és oli, llet,
llegums cuits (millor que secs) i
conserves de peix i carn.yy

Concert a la Parròquia

Guanyadors de la 20a edició. Foto Yoyo
selva - maresme

El concurs premia des de fa
dues dècades un treball sobre algun element de l’entorn natural o
una proposta concreta de millora
de l’entorn pròxim.

«El jurat valora el nivell
d’investigació i, si són
propostes, la seva viabilitat»
Els participants es divideixen
en dues categories: estudiants de
batxillerat o cicles formatius i estudiants d’ESO. Els treballs s’han de
presentar de manera individual.
Actuació de l’any passat. Foto Aj. Blanes

El grup AMA ha previst pel 5 de
desembre un concert a benefici
de Càritas a la Parròquia de Santa Maria. Es demana col·laborar,

aportant amb productes d’higiene personal. El concert, dirigit
per Cristina del Pozo, començarà a 2/4 de 10 del vespre. yy

Concert al Teatre

Dos treballs sobre els carrils
bici i les plaques fotovoltaiques
van guanyar l’Ecopropostes 2015.

En la categoria de Batxillerat,
el treball guanyador portava per
títol Les plaques fotovoltaiques:
una inversió òptima per a l’Institut Montsoriu i el seu autor és Arnau Funollet Borrell, de l’Institut
Montsoriu.
En la categoria d’ESO, el treball que es va emportar el primer
premi tenia com a títol “Disseny
d’una xarxa de carrils bici a Malgrat de Mar” i el seu autor és Xavier Pérez Moré, de l’Escola Sant
Pere Chanel de Malgrat de Mar.
Hi ha un primer premi i dos
accèssits per a cada categoria.
També hi ha un premi per al centre amb més treballs presentats,
un guardó aquest que en la darre-

L’Obreria de Santa Cristina
ha commemorat els cent anys de
la presència del pintor a Santa
Cristina, indret on es va inspirar
per pintar el quadre “Cataluña”
que actualment es pot visitar a
l’Hispanic Society of America de
Nova York.

El Grup NABAC presenta el
seu espectacle solidari el proper dia 5 de desembre a les set
de la tarda al Teatre de Blanes.

Tots els beneficis de la seva actuació seran destinats íntegrament a Càritas. yy

«Els participants es
divideixen en dues
categories, segons els
estudis que realitzen»
Des de la primera edició, el jurat
està format per Martí Boada (president), Francesc Mauri i Joan Pedrola.
Els originals es poden presentar fins al 8 d’abril de 2016 a
Ca la Guidó 1, 17300 Blanes.
El jurat valorarà especialment
el nivell d’investigació i, si són
propostes, la viabilitat de la seva
execució. yy

Sorolla a Santa Cristina
lloret de mar

Grup Nabac

ra edició es va emportar el Col·legi
Santa Maria de Blanes.

Sebastià Gallart va parlar de
la relació de Sorolla amb Lloret
mentre Josep Maria Barba, vestit
de l’època, va pintar un quadre
en el mateix indret on ho va fer
Sorolla ara fa un segle. També es
va dipositar una corona de llorer
a la majòlica dedicada a Sorolla.
Hi van assistir els membres
de l’Obreria, les obreres, una representació de l’Ajuntament i un
nombrós grup de lloretencs. yy

Barba i Gallart. Foto M.A. Comas
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Bona acollida de la primera Shopping Night de
Malgrat de Mar
Al carrer del Carme s’hi va ubicar l’espai gastronòmic, ofert per
diversos locals relacionats amb
l’hostaleria i amenitzat pel grup
musical D’Lujo. L’organització ha
fet una valoració molt positiva,
donada la gran participació del
públic i la participació dels comerços i locals de restauració de
l’Associació de Comerciants de
Malgrat de Mar.

malgrat de mar

L’empresa Malgrat Turisme i
l’Associació de Comerciants del
municipi han organitzat durant
el mes d’octubre la primera nit
de compres a la malgratenca. La
iniciativa ha estat ben rebuda
pels veïns i veïnes del municipi,
que van sortir al carrer a gaudir
de les diferents propostes comercials que la Shopping Night recollia. A partir de les cinc de la
tarda els carrers del centre ja eren
plens de gent -de Malgrat i també
dels municipis de les rodaliesque contemplaven els “flaixos de
moda” que hi havia distribuïts
en una desena d’establiments comercials. Aquests “flaixos” estan
protagonitzats per models humans que, durant una estona, esdevenen maniquins i s’exhibeixen
als aparadors de les botigues. Més
tard, a partir de quarts de set de
la tarda aquests mateixos models
van recuperar la seva modalitat
per lluir els seus models en una
desfilada duta a terme al carrer
Ramon Turró. La Gran Desfilada
va començar a les vuit del vespre
al bell mig del carrer de Mar, just
davant la Torre de la Vídua de

Expectació a la desfilada de moda. Foto Yoyo

Sala, on més de 800 persones,
segons l’organització, omplien
el jardí de la Torre i el carrer de
Mar. Quinze comerços locals van
servir-se d’aquest atractiu esdeveniment per donar-se a conèixer
i promocionar els seus productes, generalment relacionats amb

el món de la roba i els complements. Malgrat Turisme va agrair
la col·laboració d’altres establiments menys vinculats al món
de la moda però que també van
voler participar, així com també a
quatre perruqueries que van posar el seu gra de sorra pentinant

i maquillant els models que van
posar rostre a la Shopping Night.
Paral·lelament a aquestes activitats centrals, un bon nombre
de comerços van tenir els seus
locals oberts fins la mitjanit, amb
un altre dels atractius d’aquests
esdeveniments: els descomptes.

Desfilada solidària
L’acte també va tenir un caire
solidari, recollint donatius destinats a l’Associació del Trastorn
de Deficiència Adquirida amb o
sense Hiperactivitat (TDAH) del
Maresme i la Selva. La presidenta de l’organisme Fina Esquín, va
explicar moments abans de l’inici
de la desfilada la labor educativa
que realitzen des de la seva entitat
per aquells que pateixen el trastorn. Precisament el 24 d’octubre
el parc Francesc Macià va acollir
diversos actes en el marc de la
Setmana Europea de la Sensibilització del TDAH. Hi va haver
bicicletada, xocolatada, exhibicions i altres actuacions d’animació
i percussió. yy
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Noves dades i acords sobre la C-32
MOisés garcia - lloret de mar

El perllongament de l’autopista C-32, la millor opció segons
l’estudi de mobilitat encarregat
per l’Ajuntament de Lloret.
Reduir el temps de viatge de
22 a 5 minuts, des de Lloret fins a
la C-32, o descongestionar la GI682 són alguns dels beneficis que
podria aportar el perllongament
de l’autopista. Aquests són alguns
dels resultats de l’estudi de mobilitat demanat per l’Ajuntament de
Lloret de Mar, que conclou que
el perllongament de la C-32 seria
l’opció més positiva.

«Segons l’estudi, a l’estiu
es podria rebaixar la
durada del viatge de 22
minuts a 5»
Aquesta mesura preveu que
tingui un volum potencial de
8.700 vehicles al dia en una
jornada laborable de març, i
20.500 vehicles diaris durant el
mes d’agost. D’aquesta manera, s’estima que la GI-682 entre Blanes i Lloret reduiria el
trànsit de manera considerable:
durant el mes de març passaria
dels 21.500 vehicles diaris als
14.000, i durant les hores puntes d’agost passaria dels 32.000
vehicles al dia als 14.000.

El treball s’ha realitzat a partir de més de 4.000 enquestes a
conductors usuaris de les vies
que circulen entre Lloret i Blanes. D’aquestes enquestes s’extreu que el percentatge d’usuaris
de la GI-682 que passaria per la
nova carretera en un dia laborable seria del 35 %, mentre que,
en els dies d’agost, creix fins a un
56 %.
L’estudi, realitzat durant tres
dies del mes d’agost, inclou altres
consideracions. Aquest, mostra que el trànsit a l’agost a les
carreteres GI-600 i GI-682, són
un 50% i un 32% superiors a la
mitjana anual, respectivament.
Les dades apunten que la GI-682
canalitza al voltant de 32.000 vehicles al dia (la mitjana anual és
de 24.000 al dia), i la GI-600, al
voltant de 30.000 vehicles diaris
(la mitjana anual és de 20.000 al
dia).
Pel que fa al temps de viatge, en un estudi fet durant un
divendres i un dissabte d’agost,
en volums de trànsit moderat és
de 9-11 minuts, però pot arribar
fins als 22 minuts. La major part
del temps (entre 7-11 minuts) es
concentra al tram urbà de Blanes. Amb la nova carretera, el
trajecte duraria 5 minuts, segons
el treball de MCrit.

En definitiva, el perllongament de la C-32 entre Blanes i
Lloret, segons aquest treball, consistiria en una nova carretera que
enllaçaria la GI-600 amb la C-63,
amb un ramal d’accés a Fenals. A
més, seria una via lliure de peatge
que milloraria el temps de viatge
i permetria reduir la congestió de
trànsit en les carreteres GI-600 i
GI-682, reduint el pas per la zona
urbana de Blanes.

«Un 56% dels vehicles que
arriben o surten de Lloret
podria agafar el nou vial»
Presentació pels mitjans de comunicació a l’Ajuntament. Foto M.A. Comas

D’altra banda, l’estudi també ha
analitzat la possibilitat de desdoblar les carreteres GI-600 i GI-682.
Els resultats, però, indiquen que no
representaria un avantatge massa
rellevant, donat que hi ha dotze
rotondes en aquest tram i això impediria descongestionar el trànsit
durant les hores de més circulació.
El mes de setembre es va presentar un altre estudi, en aquest
cas fet per Aturem la C-32, on es
posava de manifest que només un
14,41% dels cotxes que accedeixen a Lloret de Mar procedents de
la GI-600 i la GI-682 són potencials usuaris del tram d‘ampliació
projectat de la C-32. yy

Pancarta reivindicativa a les portes del teatre. Foto M.A. Comas

Consulta i moratòria a Blanes
Blanes ha aprovat en el ple d’octubre demanar una consulta sobre
l’ampliació de la C-32. Mentre no
hi hagi el pronunciament dels veïns
de Blanes i Lloret, es demana una
moratòria del projecte. La consulta i la moratòria s’havien rebutjat
abans d’acabar l’anterior mandat.

Jordi Gaitan, portaveu de la
Plataforma Aturem la C-32, va
poder presentar el tema durant
cinc minuts en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana, “la consulta i la moratòria està
avalada per 5.000 signatures, 30
entitats i ha arribat al ple gràcies a
13 dels 21 regidors”.

El tema es va tractar a proposta de l’Associació Pinya de Rosa
amb el suport de tots els grups de
l’oposició: ICV-EUiA, ERC, BxB,
C’s, CUP i PP.

“L’únic que demanem és un
exemple de participació ciutadana, que la gent digui la seva després de rebre tota la informació”.
Aquesta intervenció es produïa

blanes - joan ferrer

poques hores després de la presentació de l’estudi encarregat per
Lloret durant el mes d’agost, “Avui
ha estat un dia de molta feina”,
apuntava Gaitan.

La moció s’aprova amb els
vots d’ICV-EUiA, ERC, BxB,
C’s, CUP i PP»
Per a la Plataforma, el 20-D
seria un bon moment per preguntar als ciutadans. “Ja hi haurà col·
legis electorals i urnes”.
Blanes té pendent una altra
consulta, la d’entrar o no a l’AMI,
una consulta que s’havia de fer en
90 dies, “un termini que ja s’ha esgotat”, segons recordava el regidor
d’ERC, Àngel Canosa.
La CUP va més enllà de la petició de la moratòria. Jaume Pujades va defensar la suspensió del
projecte, “en tot cas, farem campanya en contra d’allargar l’autopista
perquè trinxarà el territori. Abertis el que busca és allargar una
concessió que acaba el 2021”.

Jordi Gaitan exposant els arguments de la Plataforma al plenari. Foto Yoyo

Salvador Tordera del PP va reclamar les circumval·lacions dels

dos pobles, “els veïns de Blanes i
Lloret no necessiten la C-32. Calen solucions per al trànsit intern”.
Per Sergio Atalaya de C’s,
“faran malbé el paisatge i al final
acabarem pagant perquè no els hi
sortiran les previsions que hi ha
sobre la taula”.
Per Jordi Urgell de Batega per
Blanes, “aquesta és una proposta
que s’hauria d’aprovar per unanimitat, cal escoltar la gent i això
és el que ens demanen”. Com la
majoria de regidors, va felicitar
la Plataforma per la feina feta
aquests darrers mesos.

«Blanes té dues consultes
populars pendents: AMI i
C-32»
Per Àngel Canosa d’ERC, “aquí
els importants són els 5.000 veïns
que han signat, no els 13 regidors
que han presentat la moció”.
Víctor Catalán d’ICV-EUiA,
va lamentar que una moció que
s’havia de discutir el mes de juliol,
no hagi pogut entrar al ple fins a
l’octubre.

Els dos grup de govern, PSC i
CDC, es van abstenir.
Joel Comas, de CDC, va recordar que la seva formació està
a favor del dret a decidir i de que
els veïns es puguin manifestar.
També va recordar que es tracta d’una consulta no vinculant i
va recordar que, l’autopista passa
per molts pobles i fins ara mai
s’ha fet cap consulta per decidir
si l’obra es fa o no.
L’alcalde, Miquel Lupiáñez,
va destacar que calen infraestructures, “la mobilitat és molt
important, cal reduir el trànsit
de la carretera de Tordera i de
Blanes a Lloret”. Lupiáñez assegura que desdoblar la GI-682,
crearia una barrera entre els
barris de Blanes i va defensar
la importància d’altres mitjans
de transport col·lectiu com el
tren. L’abstenció del PSC, “es fa
per coherència i perquè així ho
ha decidit l’executiva”, apuntava
l’alcalde.
La moció es va aprovar amb
13 vots a favor i 8 abstencions. yy
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Canvi de gestió a la piscina olímpica de Lloret
lloret de mar

Des de la posada en marxa de
les instal·lacions, la gestió anava a càrrec d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada
per Sportise Creative Solutions i
Clece. Fa uns mesos, però, ja van
comunicar que ho volien deixar
quan l’Ajuntament presentés una
alternativa perquè no els hi sortien els números.

Per a Marc Fuertes (Millor),
l’Ajuntament contracta un director però no municipalitza l’equipament com afirma el govern,
“fins ara teníem una empresa que
dividim amb tres, i a més, per un
altre costat contractem un director”. Els veïns de Lloret, segons
Fuertes, han pagat l’obra, si són
socis, paguen la quota i a més, el
poble assumeix el dèficit.

El plenari d’aquest mes d’octubre ha modificat la plantilla de la
corporació per poder contractar
un director de les instal·lacions.

Jordi Hernández (C’s) defensa
que es provi la gestió municipal
un o dos anys.

Els objectius són diversos, segons explica la regidora de personal, Lluïsa Baltrons, “aconseguir
més socis, augmentar la utilització per part dels turistes, ampliar
l’oferta i els horaris”.
A més de contractar al director, es faran tres licitacions, “pel
servei de monitoratge, socorrisme
i atenció a l’usuari; manteniment
integral de les instal·lacions i neteja”, segons apunta Baltrons. El
personal actual serà subrogat a les
noves empreses que guanyin els
concursos. De moment, el preu
dels serveis es mantenen tot i que
en un futur es podrien modificar,
segons el que plantegi el nou director.

Antonio Lorente (PSC) demana que el contracte del director
vagi lligat a resultats.
La contractació del nou director s’ha aprovat amb el suport de
tots els grups menys el Millor que
s’ha abstingut.
Waterpolo femení a la piscina olímpica. Foto M.A. Comas

Actualment la piscina té 1.300
socis. Segons l’alcalde, Jaume Dulsat, amb mil més s’aconseguiria
l’equilibri financer. Un dels objectius del nou director serà anar a
buscar a Blanes i altres municipis
que no tenen piscina, possibles
usuaris.

Joan Bernat (ERC-Avancem),
destaca que els grups que ens visiten volen tornar, “perquè tenim
unes grans instal·lacions”.
Francisco Rodríguez Pacios
(ICV-EUiA), s’ha felicitat perquè
la vintena de treballadors actuals

siguin subrogats a les empreses
que assoleixin els tres contractes
que es posaran a concurs. Rodríguez, en tot cas, ha demanat que el
govern vetlli perquè hi hagi unes
condicions de treball dignes. Per
a Rodríguez, el tema de la piscina,
és una inversió en salut.

El govern s’ha compromès a
presentar a la resta de grups les condicions que hi haurà per accedir a la
plaça de director de la piscina.
Pràcticament dos anys després
d’inaugurar-se la piscina, la liquidació de l’obra encara no s’ha tancat. Els números són al jutjat perquè no hi ha acord entre les parts
implicades. yy
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Blanes rebaixa l’IBI un 2 %
mes i que per aprovar les ordenances calien 11 vots.

blanes

La resta de taxes i impostos
del 2016 es congelen.

Joaquim Torrecillas (CDC)
també va destacar que després
de la comissió informativa no
sabien si el tema tiraria endavant, “va arribar una proposta
viable i es va acceptar”.

Tot i que inicialment s’havia
dit que la contribució no es podia baixar, finalment el govern del
PSC i CDC va acordar amb C’s i
PP un rebaixa del 2 %. C’s proposava inicialment el 5 % i el PP, el 6.
Aquesta reducció suposarà recaptar 260.000 euros menys en concepte d’IBI, uns diners que s’hauran de buscar millorant l’eficàcia
recaptatòria i d’aquesta manera
respectar la normativa que preveu
que no es recapti menys que l’any
anterior.
Aquest acord, que desconeixien la resta de formacions, va
crear malestar a les files de Batega per Blanes, ERC i EUiA-ICV.

«Les ordenances s’aproven
amb els vots del PSC, CDC,
C’s, ERC, CUP i PP»
Per a Jordi Urgell (Batega), “quan una periodista m’ha
anunciat que hi havia rebaixa
m’ha quedat la cara de tonto.
Jo, regidor d’aquest ajuntament,
no en sabia res. Era un objectiu
de tots”.

«Batega per Blanes, ERC i
EUiA-ICV mostren el seu
malestar per la manera de
portar el tema»
Finalment es van aprovar
amb 15 vots a favor (PSC, CDC,
C’S, PP, ERC i CUP); dues abstencions de Batega i tres vots en
contra d’EUiA-ICV.
Els vuit membres del govern del PSC i CDC. Foto Yoyo

Àngel Canosa (ERC) es va
mostrar ofès i va qualificar els
fets “de burla”. “Tots som regidors d’aquest poble i tots hem
treballat per rebaixar els impostos. Ens dèieu que era impossible, ens heu enganyat”, afegia.
Víctor Catalán, (EUiA-ICV)
mostrava el seu malestar, queixa
i indignació pel que havia passat.
Catalán va defensar un augment
de l’IBI a les grans empreses, “Ara,

amb la rebaixa generalitzada, al
ciutadà del carrer li suposaran 2,
4 o 6 euros. A les grans empreses,
l’estalvi serà molt més important
quan no caldria. Tornem a reclamar la tarifació social”.
Per a Salvador Tordera (PP)
“aquests darrers anys l’IBI ha pujat molt i ja tocava una reducció”.
Sergio Atalaya (C‘s) va explicar que havien picat la porta

d’Alcaldia, havien negociat i finalment hi va haver un acord, “el
2012 l’Ajuntament va pujar un
8% i l’Estat un 10, el que va suposar un increment del 18%. Ara
es rebaixa un 2% amb el compromís de fer una nova rebaixa de
cara al 2017”.

La CUP tot i votar-hi a favor
va lamentar la pressa amb que
s‘ha portat el tema i que no s‘hagi fet una audiència pública prèvia tal i com es va aprovar fa uns
mesos en ple.

Nicolás Laguna, regidor
d’Hisenda, apuntava que a les
comissions informatives les
aportacions havien estat míni-

Malgrat que es va doblar el
temps de la primera intervenció,
de 5 minuts a 10, l’únic regidor
que el va exhaurir va ser Víctor
Catalán. La resta, en la majoria
dels casos, no va arribar ni a cinc
minuts d’intervenció. yy

Per a Jordi Hernández (C’s),
formació que es va abstenir, l’IBI
es podia haver reduït gràcies al
gravamen municipal.

recordar que la llei obliga a tenir
la fotografia del rei a la Sala de
Plens. Com que no hi era, en va
regalar una a l’alcalde.

El PP de Lloret regala una foto
del rei
Abans de començar el ple, Enric Martínez va demanar poder
intervenir per fer una prèvia. Va

Fins ara només hi havia la fotografia d’Artur Mas i quatre banderes: la catalana, la de Lloret, la
d’Espanya i la d’Europa. yy

Lloret augmenta l’IBI un 7’51 %
lloret de mar

Aquest any s’ha hagut de revisar el cadastre. Era el darrer
any per fer-ho perquè la darrera
actualització era de 1989. Aquesta actualització suposa un increment que s’aconsegueix frenar en
part perquè l’índex local s’ha reduït del 0,975 al 0,77. Inicialment
el govern proposava un 0,78,
però CDC i ERC van arribar a
un acord abans del ple amb el PP,
ICV i “Lloret Sí se puede” per fer
una rebaixa més notable. Les cinc
formacions van aprovar les ordenances 2016.
Els nous valors suposen recaptar un milió més que es dedicarà bàsicament a quatre partides, segons explica l’alcalde
Jaume Dulsat. El sou dels funcionaris augmenta un 1 % (150.000
euros), s’ha de fer efectiva mitja
paga extraordinària del 2012, la
nova caserna de la Policia Local
i Protecció Civil és més gran i
genera més despeses (200.000) i
l’Ajuntament assumeix la gestió
de la piscina municipal i el servei és deficitari (250.000/280.000
euros).
Les ordenances, en tot cas,
preveuen una sèrie de bonifica-

cions per a famílies nombroses o
empreses que contractin de manera indefinida treballadors.
La majoria d’impostos i taxes
es congelen: aigua, escombraries,
llar d’infants... Per tant, l’augment
global se situa en un 2’15%.
Jordi Orobitg (ERC) va recordar l’augment de l’IBI per part de
l’Estat l’any 2012. “Ara, com que
hi ha eleccions, no l’augmenta.
Quan hagin passat, segur que torna a pujar”.

Els més crítics amb les ordenances van ser el PSC i el Millor que hi van votar en contra.
Per a Antonio Lorente (PSC),
l’índex local podia haver baixat
més. Marc Fuertes (Millor), com
Lorente, criticava que els diners
s’hagin de fer servir per cobrir
despeses de grans obres d’èpoques anteriors.

Enric Martínez (PP) va destacar la voluntat de diàleg del govern, “hi ha hagut més reunions
en quatre mesos que en els darrers quatre anys”.
Paulino Gracia (Lloret, Sí se
puede) destacava que a tothom
li agrada baixar impostos, però
en la situació actual i tenint en
compte els serveis i pagaments
que s’han de fer, no podem baixar més.
Francisco Rodríguez (ICV)
remarca que “hem estat l’únic
partit en obrir un procés per donar veu als veïns i portar al plenari el que més els preocupa”.

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.A. Comas
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Estudi per cobrir la riera de Lloret

Tram final de la riera. Foto M.A. Comas

El Millor va proposar en el darrer ple de Lloret una moció per
cobrir el tram final de la riera. Per Marc Fuertes, “s’ha de
cobrir per evitar males olors i
millorar la imatge d’una zona

molt concurreguda”. Altres objectius, acostar la sorra a la zona
de vianants i crear un nou espai
que ajudi a dinamitzar la zona.
El plenari ha aprovat estudiar el
tema. yy

Reclamen una nova llei de
l‘habitatge a Blanes

Els membres de la PAH (samarretes verdes) en el ple. Foto Yoyo

És una demanda de la PAH, que
es va presentar en forma de moció en el ple de Blanes per part
d‘ICV-EUiA, perquè la Plataforma no l’havia entrat en els terminis previstos.
L‘Emma, la portaveu de la Plata-

forma, assegura que el problema
és d‘extrema gravetat.
La moció es va aprovar amb 20
vots a favor i una abstenció, la
del regidor del PP, partit que ha
redactat i aprovat la llei que regeix en aquests moments. yy

La rotonda de Ca la Guidó
torna al ple

Pancarta reivindicativa a la sortida del barri. Foto Yoyo

Els veïns de Ca la Guidó fa 15
anys que reclamen una solució
per poder entrar i sortir del barri sense risc d’accident.
En el mandat 2007-11 es va
redactar un projecte que va quedar en el calaix quan es va canviar el govern. Ara, s’ha aprovat

una moció per recuperar el projecte i demanar a la Generalitat
que el tram de carretera entre
la rotonda dels Focs i la de Mas
Cremat sigui municipal.
L’objectiu és incloure l’obra al
pressupost 2016 que es debatrà
aquest desembre. yy
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IV Fira de Bruixes de Blanes
blanes

Les bruixes, la castanyada i
d’altres tradicions d’aquests dies
han estat els grans protagonistes
del cap de setmana de Tots Sants
a Blanes.
Segons Txell Salarich, tinenta
d’alcalde de Promoció de la Ciutat, “s’ha optat per tradicions catalanes davant de Halloween”.
Una de les principals novetats
que hi ha hagut en relació a anteriors edicions és que l’ambientació
de diversos carrers del centre de la
vila ha anat a càrrec dels alumnes
d’educació primària dels centres
escolars, reconduint així el Concurs de Dibuixos que es va fer
l’any passat per primera vegada.

Els nens i nenes d’educació
primària han fet el material que
l’Ajuntament de Blanes ha instal·lat
al carrer Tapioles, Verge Maria, Bellaire, Theolongo Bacchio, Fornaca
i Muralla. La resta de carrers del
centre de la vila han estat decorats
amb altres elements de guarniment per mantenir l’ambientació
en tot l’entorn. En aquesta primera
experiència han participat les escoles Sa Forcanera, Quatre Vents,
Mossèn Joan Batlle i Ventijol, que
rebran a canvi de la seva col·laboració una quantitat econòmica en
forma de material escolar.
Al voltant del recinte firal de les
parades es van organitzar diverses
activitats complementàries. Una de
les novetats d’enguany va ser les ac-

tuacions de música en viu.
Dissabte a la nit, l’activitat al
carrer es va tancar amb un espectacle de foc a càrrec de la Colla de Diables Sa Forcanera. Abans, al llarg
de la tarda, havien actuat els grups
musicals Ukeve i Els Flipats. L’endemà diumenge, l’animació itinerant va anar a càrrec de la Banda i
Cobla del Col·legi Santa Maria i la
Banda Musical de Blanes i Mossèn
Joan Batlle.
El Mercat de la Verdura del dissabte es va traslladar al passeig de
Mar, també ambientat amb les tradicions d’aquests dies. Al llarg del
cap de setmana, hi va haver la tradicional fira, inflables, un taller de
maquillatge, narració de contes... yy

Contes i cançons al passeig de Dintre. Foto Yoyo

Nit de Halloween al Museu del Mar
lloret de mar

Bona resposta de públic a la Nit
de Halloween que va organitzar per
primera vegada el Museu del Mar
de Lloret el dissabte 31 d’octubre.
Després d’omplir-se en pocs dies
les places per a una visita teatralitzada, el museu en va programar una
altra, que ràpidament es va omplir.
Fins i tot hi havia llista d’espera.
El museu va cedir les seves sales al misteri, la intriga i la por.
La proposta s’adreçava a un públic familiar (menors de 12 anys
acompanyats d’un adult).
La cita va començar a les sis
de la tarda amb un Photocall de
Halloween. Una guia va rebre a
tots els nens i nenes disfressats
i els feia passar per la sala de la
xemeneia on s’havia habilitat
un photocall perquè, qui volia,
es fes una foto amb l’objectiu de
divulgar l’activitat a través de

Halloween al museu. Foto M.A. Comas

les xarxes socials. Per això es va
plantejar un hastag per a l’ocasió:
#HalloweenLloret. A més es van
repartir caramels i monedes de
xocolata a tots els assistents, tot
convidant-los a participar en el
joc de veritat o penyora.
Posteriorment hi va haver la
visita teatralitzada que portava
per títol ‘Nit de misteri i enigmes
al museu’. Durant el recorregut, els
participants van rebre la visita de
diferents esperits de personatges
relacionats amb el museu que han
quedat atrapats en el temps. Són
aquests esperits els que van explicar i convidar al públic a descobrir
la seva història. Durant la visita,
es va lliurar al grup un sobre amb
enigmes que s’havien de resoldre
per poder sortir del museu.
La directora de Patrimoni
Cultural, Anna Fuentes, va posar
de relleu que la finalitat de la iniciativa era aprofitar una festivitat

“Música per un tub”, balanç positiu
lloret de mar

Els Amics de la Música de Lloret estan a punt de cobrir la segona fase del projecte de restauració
de l’orgue de la parròquia.
Aquesta fase està valorada en
30.000 euros i servirà per arreglar
la consola. Part dels diners s’han
aconseguit amb dues propostes
musicals que s’han desenvolupat
aquest estiu, Música al carrer i
Concerts a l’església.
Joan Pau Romaní valora molt
positivament l’experiència i ja

proposa millores per l’any vinent.
“Hi ha hagut activitats al carrer i
a la parròquia. Al carrer, segons
l’indret, hi havia més o menys públic. A la parròquia, potser hauria
estat millor començar una mica
més tard. En tot cas, la valoració
és positiva”.
Des d’aquest estiu es pot apadrinar algun dels 1.407 tubs que té
l’orgue. A partir d’ara, la campanya
se centrarà en empreses. “Ara que
som en temporada baixa, intentarem contactar amb els empresaris.
A l’estiu tenen massa feina”.

La restauració de l’orgue té
tres fases. La primera ja està feta i
pagada; la segona, a punt de concretar; i la tercera, començarà en
poques setmanes.
El 8 de novembre es va fer el
concert de Sant Romà amb una
sèrie de músics russos que viuen
a Lloret.
El 27 de novembre actuarà
l’Escolania de Montserrat, un acte
organitzat pel Club Marina Casinet
amb el mateix objectiu, col·laborar
en la restauració de l’orgue. yy

Interior de l’orgue. Foto M.A. Comas

tan coneguda com és Halloween
per difondre el Museu del Mar i
donar a conèixer l’equipament o
convidar a redescobrir-lo a tota
aquella gent que ja el coneixia.
Fuentes va destacar que aquestes propostes gratuïtes es conceben com una fórmula d’aproximació del públic a la història i al passat de Lloret i al patrimoni local.
També va mostrar la seva satisfacció per la resposta obtinguda
per part del públic, que va exhaurir totes les places en pocs dies.
Per la seva part, el regidor de
Cultura, Albert Robert, va destacar que “aquesta mena de propostes suposen un punt de trobada
on explorar, comentar i conèixer
Lloret i el seu passat de la mà de
professionals, però d’una forma
amena i divertida, obrint l’equipament a una activitat on hi pot
participar tota la família”. yy
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Calella “Canta al Mar”
calella

La quarta edició del festival
coral internacional Canta al Mar
ha portat a la ciutat calellenca
prop de 1.600 cantaires d’arreu
del món. Hi ha hagut representació dels cinc continents i un total
de 23 països, entre ells Austràlia,
Bolívia, Iran, Portugal, Rússia,
Suècia, Puerto Rico, Turquia, Israel, Islàndia, Indonèsia, el Congo
i la Xina. Els concerts han tingut
lloc a la plaça de l’Ajuntament, la
plaça de l’Església, la Parròquia
de Santa Maria i Sant Nicolau i
també a la Fàbrica Llobet-Guri.
Paral·lelament, el concert d’obertura va servir alhora per inaugurar el certamen musical i també la

recent remodelada Sala Mozart,
que reobria les seves portes després d’un temps tancada al públic
(més informació pàgina 18). Durant l’acte oficial de presentació
del festival, l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, va destacar
la importància de la consolidació
del Canta al Mar a Calella, “fet que
constata la capacitat organitzativa
de la ciutat davant grans esdeveniments i la seva capitalitat com a
destí de turisme cultural, convertint-se en una ciutat de referència”.
Per tal d’afavorir aquesta visibilitat
des del consistori procuren fer extensives a Barcelona aquestes iniciatives de caire cultural, perquè
“les coses que es fan bé no tenen

fronteres”. D’aquesta manera algunes corals participants també
han actuat a la capital, en llocs
tan emblemàtics com l’Església
Santa Maria del Pi, el Palau de
la Música Catalana i la Catedral
de Barcelona. El director artístic
internacional d‘Interkultur -empresa responsable de l’organització
del certamen- Ralf Eisenbeiss, va
destacar, també durant la presentació, que a Calella ja s’hi senten
“com a casa”, fet que va atribuir a la
seva gent. En aquesta edició 2015
es manté la màxima del festival:
“Cantem junts, unifiquem els països i les persones”, com a símbol
de la voluntat culturalment integradora del certamen. yy

El certamen esdevé punt de trobada multicultural. Foto Tino Valduvieco

La Fira del Conte de Tordera es consolida
TORDERA

La tercera edició de la fira del
conte il·lustrat ha servit a l’Àrea
de Promoció Econòmica del
municipi torderenc per reafirmar l’èxit de la iniciativa. Un
any més, les places de l’Església
i de l’Ajuntament van esdevenir
punt de trobada entre infants,
famílies i editorials d’aquest format que en els últims temps està
experimentant un notable increment en l’interès que provoca a
la societat.

«En les properes setmanes
es publicarà un conte
inspirat en la llegenda d‘en
Pere Botero»

Els nens van ser els protagonistes d’aquesta fira pensada per a ells. Foto Yoyo

Segons explicava el regidor de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera, Marc Unió,

“el públic de la fira està satisfet,
hi ha molt moviment de gent, les
editorials i tot el que envolta el
món del conte s’anima a participar de la fira; estem satisfets”. Per
Unió, el fet d’implicar les escoles,
les associacions de comerciants,
els llibreters del poble, la Biblioteca i altres entitats del municipi
fa que es creïn noves dinàmiques
en el teixit associatiu i comercial
del poble.
Enguany una desena d’empreses editorials han posat parada a la Fira del Conte per donar
a conèixer els èxits i novetats
literàries enfocades sobretot al
públic familiar. Entre els objectius més ambiciosos d’aquesta
iniciativa, sensibilitzar el públic
infantil i juvenil de la importància de la lectura -a través d’eines
com ara els contes i àlbums il·
lustrats- i també promocionar

la feina d’autors i il·lustradors
catalans. Tot plegat, complementat amb tallers de tots tipus, animacions infantils, conta-contes,
i un munt de propostes per fer
gaudir els més petits.
Una de les novetats de la Fira
del Conte d’aquest 2015 ha estat
el naixement d’un llibre il·lustrat
que narra la llegenda d’un personatge local, en Pere Botero, que
ja ha iniciat el procés d’edició i
properament veurà la llum. A
principis d’estiu el consistori va
iniciar un concurs per a il·lustradors, per tal que poguessin fer
una proposta gràfica concreta
sobre la llegenda, que transcorre
al terme municipal de Tordera.
Respon a la voluntat de treballar
no només el dia de la fira, sinó
abans -amb activitats prèvies- i
també després, ara amb el procés
de creació d’aquest conte. yy
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Primers passos de la plataforma Malgrat Acull
malgrat DE MAR

Alguns dels assistents al concert de l’Ateneu El Rovell. Foto Yoyo

La plataforma, presentada a
principis d’octubre, ha celebrat recentment un primer acte solidari, un
concert amb el conjunt Grupo Local
i l’assistència d’unes 40 persones.
L’han dut a terme a l’Ateneu El Rovell, i ha servit per recaptar prop de
200 € que aniran destinats a l’Organització No Governamental (ONG)
Open Arms, formada per socorristes
que presten els primers auxilis als refugiats que arriben a l’illa de Lesbos,
a Grècia. El primer acte de la plataforma va ser introduït per l’antropòleg i geòleg Jorge Riquelme, que en la
seva intervenció va reflexionar sobre
la quantitat de persones refugiades
qe hi ha al món com a conseqüència

dels conflictes armats. Va aprofitar el
torn de paraula per enviar un missatge de crítica a la Unió Europea,
que “gira l’esquena i posa barreres a
les persones que demanen ajuda”, en
una clara referència a la gestió europea de la problemàtica dels refugiats.
Malgrat Acull vol sensibilitzar
els malgratencs, fer difusió i organitzar accions amb l’objectiu de recaptar fons per destinar-los a ONGs que
treballen allà on arriben les persones
que fugen de la guerra i als camps de
refugiats i que necessiten ajuda urgent. Segons recullen els fundadors
de la plataforma al manifest de fundació, “Malgrat sempre ha estat un
poble acollidor, solidari i sensible a
les injustícies que pateixen les perso-

nes a moltes parts del món.”
L’objectiu de l’entitat és crear
una xarxa social al municipi perquè
sigui un poble preparat per acollir
els refugiats. Aquelles persones que
puguin oferir algun tipus d’ajuda, ja
es poden dirigir a l’edifici de l’Àrea
de serveis personals, al Centre Cívic i a l’edifici de l’Ajuntament per
formar part d’un registre creat per
la pròpia plataforma. Des d’allotjament, intèrprets i traductors, acompanyament a una família, recursos
econòmics, etc. Des de l’associació
remarquen que més enllà del conflicte a Síria, continuaran treballant
per altres causes que requereixin
l’ajuda o el suport de tot aquest teixit
social que s’està construint. yy

Una sèrie gravada a Tordera guanya un premi Ondas
tordera

La sèrie web El mort viu, gravada
a Tordera, ha guanyat el premi Ondas
en la categoria de millor ficció emesa
a Internet. El jurat reconeix amb el
guardó el caràcter innovador i el risc
d’aquest projecte.
A l’acte de presentació del capítol
pilot, celebrat el divendres 23 d’octubre al Casal de Joves de Tordera
hi van assistir diversos membres de
l’equip tècnic, com ara Adrià Espí,
coguionista i director, Jordi Porcel,
coguionista i Martí Pavía, ajudant
de direcció i muntador. La sèrie, que
porta per nom El Mort Viu és el projecte final de carrera de cinc universitaris, que després de la bona experiència durant el rodatge del pilot ara
es plantegen posar fil a l’agulla per
poder gravar tota una temporada. Segons els mateixos creadors de la sèrie,
el projecte es troba a hores d’ara en
una fase de recerca de finançament,
ja que el projecte de micromecenatge

Un moment del rodatge del pilot

que teníem engegat no ha donat fruit.
Els cinc joves emprenedors van aconseguir recaptar prop de 3.000 € dels
8.500 € que necessitaven, insuficients
per poder-lo tirar endavant. Si bé el
primer projecte de micromecenatge
-el que els ha permès rodar el pilot- va
funcionar, ara hauran de trobar socis
capitalistes, com ara productores de
Barcelona, que poden optar a subven-

Fotograma de l’episodi amb un dels protagonistes

cions públiques. La iniciativa ha rebut
un dels premis Ondas.
La sèrie, El Mort Viu, navega entre el drama i la comèdia, i juga amb el
gènere fantàstic. Explica la història de
la família Gifra i del fill petit, en Llàtzer, un ni-ni odiós, i de les coses rares
que passen, des del naixement d’un
monstre fins a l’assentament d’aquest
en un poble un mica especial.

Maresme cinematogràfic
Darrerament diversos municipis
de la comarca han estat escenari del
rodatge de pel·lícules, sèries i curtmetratges. També a Tordera, al mes
d’agost s’hi va rodar una escena de la
pel·lícula Rumbos, dirigida per Manuela Moreno. L‘escena en qüestió es
va ubicar al tram final de l’autopista
C-32. La pel·lícula es desenvolupa en

temps real, al llarg d’una única nit a
través de personatges que viatgen en
diferents vehicles que es mouen per
la ciutat. També Malgrat de Mar ha
estat escollida com a escenari cinematogràfic, però en aquest cas, s’hi
ha rodat escenes de la pel·lícula El
Pregón, protagonitzada pels populars
humoristes Andreu Buenafuente i
Berto Romero. yy

i tres gossos. La modalitat del canicròs és un esport que consisteix
en córrer una cursa, amo i gos, de
costat. Aquest tipus de prova es fa
cada vegada més popular entre els
ciutadans, i en els darrers anys se
n‘estan organitzant en molts pobles
del voltant.

Gran part de la festa va ser
possible gràcies a la participació
d’un seguit de voluntaris i voluntàries que van col·laborar cuinant
magdalenes, coques, galetes per
a gats i gossos, i altres tasques logístiques i d’organització. A més a
més, al llarg del matí es va poder
comprar articles de marxandatge i
fer donacions a la protectora, que
molt sovint necessita aportacions
econòmiques per part de la ciutadania per poder fer-se càrrec de les
despeses de les instal·lacions de la
protectora, dels animals que custodien i les seves necessitats vitals
(menjar, medicaments, intervencions quirúrgiques, etc.). yy

VI Canicròs de Palafolls
palafolls

Una de les normes de la cursa és que amo i gos han de córrer de costat. Foto Yoyo

Gairebé 260 persones van participar a la sisena edició d’aquesta
cursa organitzada per l’Associació
d’Amics dels Animals de Palafolls.
El passat diumenge 25 d’octubre
es va viure una nova jornada esportiva i lúdica, on els membres
de la protectora palafollenca tenen
l’oportunitat de retrobar-se amb alguns dels animals que ja han estat
donats en adopció. La cursa, amb
un recorregut total de vuit quilòmetres, va donar el tret de sortida
a les 10 del matí i, tot i no tractar-se
d’una prova competitiva en el sentit estricte de la paraula, hi va haver sis guanyadors: tres persones

Per participar d’aquest tipus
de cursa, cal complir un seguit de
requisits: els gossos han de tenir la
targeta sanitària reglamentària, dur
un arnés -no collars-, i el corredor
ha de ser major de 12 anys. En cas
que no ho sigui, haurà d’anar acompanyat d’un adult que es fa responsable de la inscripció a la prova.
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Primeres jornades
de gos pigall
santa susanna

L’Associació d’Usuaris de
Gos Pigall de Catalunya, amb
34 anys d’història, ha escollit el
municipi susannenc per celebrar
durant tres dies les seves primeres jornades lúdiques divulgatives i de sensibilització sota el
lema “Avançant Junts”. Usuaris
i gossos guia han gaudit de les
activitats programades -com ara
conferències amb continguts teòrics i pràctics i visites guiadesa diferents indrets del municipi.
Aquesta iniciativa neix amb la
voluntat de sensibilitzar la societat sobre la figura del gos pigall
i ha estat dirigida a usuaris i simpatitzants d’aquests animals, per
tal de poder compartir experiències entre ells i amb la població
del municipi de Santa Susanna.
Per potenciar aquest últim aspecte, l’organització va celebrar
el darrer dia, el diumenge 25,
una passejada pel municipi per
conèixer l’entorn i poder interactuar amb els ciutadans. Segons
manifesta l’ens organitzador de
les jornades, malgrat estar plenament integrats en la societat i
estar emparats en la llei, els usuaris de gos pigall encara es troben
amb alguns problemes, sobretot
a l’hora d’accedir a determinats
indrets i establiments.
Victòria Hernández, presidenta de l’Associació d’Usuaris de
Gos Pigall de Catalunya explica
que aquestes jornades ja s’havien
fet fa molts anys, i ara han decidit
recuperar aquesta iniciativa per
gaudir amb els gossos alhora que
es busca aquesta sensibilització.

Hernández afirma que els gossos pigall no són “els seus ulls”,
com se sol creure, sinó que són
molt més, “estem tot el dia junts,
fem totes les activitats amb ells,
és una relació molt especial de
companyerisme, amistat i lleialtat”. Fins a 30 participants -dels
més de 60 inscrits- s’han allotjat
durant el cap de setmana de les
jornades en dos hotels del municipi, i on s’ha dut a terme algunes
de les activitats, entre les quals
una conferència d’un instructor
de la Fundación ONCE del Perro
Guía (FOPG) i una trobada amb
dos veterinaris especialitzats que
han donat consells per millorar
la qualitat de vida dels gossos.
Victòria Hernández ha fet una
valoració positiva per l’èxit de
participació, amb 36 gossos, i ha
explicat que han escollit el municipi de Santa Susanna per les
seves comoditats i l’experiència
positiva d’alguns dels seus usuaris. També s’ha tingut en consideració el benestar dels animals
i per aquest motiu s’ha disposat
d’un espai tancat i amb voluntaris perquè els gossos puguin gaudir lliurement. Tot això gràcies a
l’oferta del sector turístic accessible i polivalent a l’hora d’adaptar-se a tothom. Aquest és un
exemple més que Santa Susanna
és un destí escollit per moltes
associacions per organitzar diferents tipologies d’esdeveniments:
jornades, seminaris, congressos
entre d’altres. Aquesta tipologia
de turisme ajuda a desestacionalitzar la temporada turística, generant directament que l’activitat
econòmica s’allargui. yy

Entre les activitats, diverses passejades per relacionar-se amb l’entorn. Foto Yoyo
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Estrenada la nova Aposta per fomentar el consum
cultural dels estudiants
Sala Mozart
maresme

Visitant les renovades instal·lacions. Foto Tino Valduvieco
CALELLA

Ha estat en el marc del festival Canta al Mar que s’ha pogut
veure de ben a prop les noves
instal·lacions de la històrica sala
calellenca, tancada durant un any
amb motiu de la primera fase de
les obres de reforma. La principal
millora introduïda la trobem a
l’escenari, que ha incrementat la
seva dimensió i passa a tenir uns
14 metres d’amplada i 9 metres de
profunditat, amb una boca lliure
de 10 metres. D’aquesta manera
la sala reuneix les condicions tècniques i artístiques adequades per
poder-hi acollir espectacles professionals, cosa que suposa un salt
qualitatiu en la futura oferta cultural de la ciutat de Calella. El propietari de l’equipament, Arcadi Lluís
Salom, explicava, en declaracions
a l’emissora local, que cal seguir
treballant per millorar certs equipaments tècnics, com ara el sistema d’il·luminació o la col·locació
de la cortina. Per Salom, aquesta
nova etapa situa la sala al nivell
dels principals teatres de Barcelo-

na, assegurant que “estarem a un
nivell mig-alt, com el Romea o el
Poliorama, i és més gran que el
Borràs i evidentment que les sales
alternatives, com la Beckett o el
Tantarantana”. Les obres han estat finançades per la Diputació de
Barcelona, que ha aportat 450.000
euros i que en determina l’ús municipal -fixat en 50 dies l‘any per
un període global de 12 anys-.
Entre els actes inclosos a l’agenda
d’aquest tram final de 2015 hi ha
un dels actes de la commemoració
de la Capital de la Sardana i la celebració del centenari de la festivitat de Santa Cecília a la ciutat.
Per poder dir que la sala es
troba “a ple rendiment”, caldrà esperar a la implantació del sistema
de projeccions digitals, que permetrà reprendre l’activitat cinematogràfica a la sala -les primeres
projeccions fetes a la sala daten de
1904- tot i que aquesta possibilitat
queda de moment en interrogant
per la forta inversió que necessita la implementació dels sistemes
tecnològics necessaris. yy

Fins 8.500 escolars gaudiran,
entre els mesos d‘octubre i abril,
del programa “L‘art de ser espectador” la programació d‘arts escèniques i música en horari escolar
organitzada conjuntament pels
municipis de l‘Alt Maresme i la
Fundació Teatre Clavé de Tordera, amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Hi participen escoles de Tordera, Malgrat de Mar,
Palafolls, Pineda de Mar, Santa
Susanna, Canet de Mar i Fogars
de la Selva. El programa, encetat
a finals d‘octubre amb l‘espectacle
Pinocchio de la companyia La Baldufa Teatre, aplega una dotzena de
propostes artístiques diferents dirigides a alumnes des d‘Educació
Infantil i fins a Batxillerat. Hi ha

tres espectacles programats per als
més petits -Pingüin, Oh, que bonic
és Panamà! i Capsa de curculles-.
Per als alumnes d‘Educació Primària, “L‘art de ser espectador”
inclou espectacles de diversos
gèneres: titelles amb Guyi-Guyi,
A taula! i Adiós Bienvenida, dansa amb Bombolles de paper, i una
proposta de música titulada Tubs
del món, del grup Bufa&Sons. Pel
que fa al cicle d‘Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat la
programació compta amb un espectacle en castellà sobre el procés
de dol titulat Triple Salto i un concert amb quatre veus femenines
que integren Les Delikatessen.
També hi haurà un espectacle en
anglès -Speaking Spanglish- que
ofereix una visió divertida sobre

Un moment de l’espectacle Oh, que bonic és Panamà, d’Hirondela Teatre. Foto Xavi Palomera

els estereotips, tradicions i costums tant de la cultura anglesa
com espanyola.
Projecte amb recorregut
La Fundació Teatre Clavé
suma més de 10 anys de trajectòria en l’organització de “L’art de
ser espectador”. La programació
té, entre els seus objectius, acostar les arts escèniques a infants
i joves de tots els cicles educatius que, sovint, no tenen costum o possibilitat de freqüentar
la pràctica cultural. “L’art de ser
espectador” està organitzat conjuntament per la Fundació Teatre
Clavé i els municipis de l’Alt Maresme, i rep el suport de la Diputació de Barcelona. yy
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Malgrat: La llevantada s’ho emporta tot

6 de març. Foto Yoyo
malgrat

La inversió feta pel Ministeri de Medi Ambient abans de
l’estiu a l’Alt Maresme va ser
d’1,1 MEUR i es van abocar
114.000m3 de sorra prcedents
d’Arenys de Mar.
A hores d’ara, de la platja que
hi havia el mes de juliol a la zona
de la Tordera, terme municipal
de Malgrat de Mar, ja no en queda res.

24 de juliol. Foto Yoyo

En aquesta regeneració es
van col·locar com a prova pilot
a nivell europeu espigons de
geotèxtil per contenir les ones i
retardar l’erosió. Tot l’espai ocupat per la sorra i els espigons ha
desaparegut i tot està ocupat per
l’aigua, la mateixa imatge del
març d’aquest mateix any.

ra i els de garbí, la tornen. Una
llevantada al setembre i, sobretot, una els primers dies de novembre, han tornat a demostrar
que les aportacions de sorra que
fas avui, demà potser ja no hi seran. En les imatges es pot veure
el mateix indret al març, juliol i
novembre d’aquest mateix any.

Tothom sap que els temporals de llevant s’emporten la sor-

Blanes i Lloret
El temporal de mala mar,

4 de novembre. Foto Yoyo

vent i pluja passa per Blanes sense causar grans estralls. La platja
de S’Abanell, en tot cas ha perdut
sorra, un fet que ja s’havia produït amb el temporal de setembre. A la platja central, una part
de la sorra va acabar al passeig.
Policia Local i Protecció Civil van haver de fer algunes intervencions relacionades amb
el fort vent que va bufar. També

van haver d’avisar alguns curiosos que s’acostaven massa a l’aigua per a fer fotografies o simplement, per veure més de prop
les onades.
A Lloret de Mar, la llevantada també es va emportar sorra
i més d’un es va posar en perill
per prendre imatges (veure fotografia de portada). yy

ERO temporal a Nylstar
blanes

Les diferents naus de Nylstar. Foto Yoyo

Nylstar de Blanes presenta un
ERO per enviar a l‘atur durant dos
anys 45 dels seus 284 treballadors.
L‘empresa justifica la mesura per
la caiguda de les vendes i planteja, de forma paral·lela, una modificació d‘horaris que els sindicats
ja van rebutjar el passat mes de
setembre. La mesura entraria en
vigor el pròxim 1 de desembre i
s‘allargaria fins el 30 de novembre
del 2017. L‘empresa, va facturar
l’any 2013, 65 milions d‘euros.
Els sindicats, que ja s‘han reunit amb la direcció de l‘empresa
per negociar tant l‘ERO presentat
com la proposta de canvi d‘ho-

raris, qualifiquen la mesura de
no necessària i ja han demanat
tota la informació a l‘empresa per
començar les negociacions que
s‘allargaran fins el pròxim 18 de
novembre.
La voluntat dels sindicats és
que, en cas que s‘apliqui l‘ERO, es
faci de forma rotativa entre el total
de la plantilla per tal que els treballadors escollits no consumeixin
en aquest temps el total de la seva
prestació d‘atur.
Nylstar, que va superar un concurs de creditors l‘any 2010, ja va
presentar un ERO ara fa poc més
de dos anys que va enviar el 75% de
la plantilla a l‘atur durant un mes. yy
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Centres educatius de Blanes i
Tordera sumen esforços

societat

Vot de Vila 2015

Santuari del Vilar el darrer diumenge d’octubre. Foto Yoyo

Blanes ha complert un any més
amb el Vot de Vila al Santuari
del Vilar. Els fets que van originar el naixement d’aquest costum es remunten a l’any 1794,
quan els blanencs i blanenques
temien la possible arribada a la
població de les tropes franceses.
Els devots de la Mare de Déu

del Vilar es van endur la imatge
del Santuari a la Parròquia Santa Maria per protegir-la, i van
prometre a la verge que, si els
salvava de l’amenaça de les tropes invasores, assistirien de nou
cada any al Vilar per renovar la
prometença. yy

Homenatge al Pare Ramon S.F.

Acte inaugural. Foto Yoyo

Coincidint amb el primer aniversari de la seva mort, el Col·
legi Santa Maria va organitzar
una sèrie d’actes per recordar
un home que es va dedicar tota
la vida a l’ensenyament dels més
petits de l’escola.
Després de l‘acte religiós, es va
inaugurar un monòlit al jardí

del col·legi que a partir d‘ara
portarà el nom de Jardí del Pare
Ramon. A continuació, es va
descobrir una estàtua del Pare
Ramon a l’entrada del parvulari
a l’edifici d’Educació Infantil.
Hi van participar familiars, religiosos, professors, alumnes i
exalumnes. yy

La Biblioteca recita

Pintant el mural. Foto Ins. Serrallarga

L’Institut Serrallarga de Blanes ha fet un projecte en comú
amb l’Escola La Roureda de
Tordera per contribuir a fer més
atractiva l’escola que hi ha al barri
torderenc de Sant Pere.

PFI de Pintura, han treballat colze a colze amb els seus professors
Marta Trepat, d’Educació Visual
i Plàstica, així com Anna González i David Fontalba del PFI, per
aconseguir que el projecte esdevingués una realitat.

La idea es va concretar ràpidament entre les direccions i el professorat dels respectius centres de
Blanes i Tordera. Va ser així com
va sorgir la proposta de pintar un
mural de colors ben vius i cridaners, que donessin vida a tot el recinte extern de l’escola de Tordera.
Calia pintar tota la superfície del
pati, i per això es van afanyar a
dissenyar els dibuixos que es farien sobre els murs de formigó.
Durant una intensa setmana, els
alumnes de Batxillerat d’Arts i del

Per afegit, el treball cooperatiu
de tots aquests alumnes al costat
dels professors ha estat un al·licient per als escolars del centre de
Tordera, que han estat seguint
encuriosits l’evolució del projecte
fins que ha esdevingut en concreta
realitat. Val a dir que l’Ajuntament
de Tordera també ha posat el seu
gra de sorra amb l’aportació del
material necessari, així com dels
elements de protecció amb què cal
comptar quan s’utilitzen determinats estris de pintura.

blanes - tordera

El mural està pintat amb colors molt vius i combina paisatges on impera la vegetació i els
elements naturals, juntament
amb imatges de nois i noies
fent diverses activitats com ara
córrer, llegir... i deixar volar la
imaginació.
En agraïment per la col·laboració esmerçada, el centre de
Tordera va dedicar als alumnes i
professors de l’Institut Serrallarga de Blanes un acte molt entranyable on els van adreçar unes
paraules molt sentides, lliurant-los també un detall confeccionat pels escolars torderencs.
Per la seva banda, els alumnes de
batxillerat van amenitzar la vetllada amb un complet repertori
de cançons. yy

Exposició 40è Aniversari
blanes

Fins el dia 15 es pot visitar a
la sala Maria Luisa García-Tornel
del carrer Ample una exposició
commemorativa dels 40 anys de
l’institut Serrallarga. L’horari: matins de 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h.
Un exemple de com de nous i
desconeguts eren els estudis que
va començar a impartir fa 40 anys
és que durant el primer curs tan
sols van anar-hi 12 alumnes. Al

Una de les participants a l’acte. Foto Yoyo

L’acte s’ha fet coincidint amb la
commemoració de l’Any de les
Biblioteques. Aquest 2015, fa
cent anys de la creació de la Xar-

Mural acabat. Foto Ins. Serrallarga

xa de Biblioteques Populars de
la Mancomunitat de Catalunya.
Al llarg de l’any s’han organitzat
diverses activitats. yy
40 anys del Serrallarga. Foto Yoyo

segon curs la xifra ja va augmentar
fins a la seixantena, i actualment
hi ha 1.056 alumnes i 94 professors.
Sumant tots els cursos que
s’han fet, hi ha hagut un total de
745 professors i 13.264 alumnes.
Inicialment el centre es va allotjar
en unes dependències que hi ha
sobre l’Arxiu Municipal de Blanes, al costat de l’antic Palau dels
Vescomtes de Cabrera. El seu nom

oficial era Centro Nacional de
Formación Profesional, tot i que
popularment a Blanes se’l coneixia com La Profe. A la dècada dels
anys 80, l’activitat es va traslladar a
l’actual ubicació, on es van iniciar
ensenyaments d’ESO.
Coincidint amb la inauguració
de l’exposició, també es va presentar el llibre que recull els 40 anys
de trajectòria de l’Institut Serrallarga. yy

LA MARINA 21

NOVEMbre DE 2015

Lloret “repensa” el seu futur
lloret de mar

Ponències com ara Cap a on
va el turisme? La importància de
la marca ciutat, Innovació hotelera o Ciutat intel·ligent, van servir
per analitzar el present i debatre
cap a on s’ha d’anar en un futur.
La trobada que va reunir
unes 200 persones entre polítics,
empresaris, membres d’entitats i
ciutats a nivell particular va durar tot el dia.
Les idees que es van plantejar
serviran per anar treballant els
camins de futur de la població
lloretenca. yy

La trobada va reunir 200 lloretencs. Foto M.A. Comas

610 serveis a persones amb
mobilitat reduïda

Bany amb la cadira aqüàtica. Foto M.A. Comas
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret ha presentat les dades més rellevants de
les actuacions portades a terme
aquesta temporada per l’empresa
Proactiva Serveis Aquàtics, SL, que
ofereix el servei de salvament i socorrisme a les platges i cales de Lloret. El servei va estar operatiu del
15 de maig al 15 d’octubre.
Destaca, per una banda, l’increment del nombre d’assistències
per al bany a persones amb mobilitat reduïda amb un total de 610
atencions. En paraules del regidor
de Platges, Jordi Orobitg, “han
augmentat molt considerablement
a la platja de Lloret, passant dels
287 banys del 2014 als 476 d’aquest
2015, i s’han atès tant usuaris locals
com turistes individuals i grups de
col·lectius organitzats”.
Entre les millores ofertes
aquesta temporada en el servei de
salvament i socorrisme hi havia la

incorporació d’un socorrista aquàtic més, del juny a setembre, per
atendre específicament la zona accessible i les assistències al bany, la
qual cosa va fer possible una millor
atenció als usuaris, sense interferir
en el servei habitual de vigilància.
Per altra banda, també destaca
la reducció de les intervencions per
meduses, que passen de les 2.033
de l’any 2014 a les 839 d’enguany.
Quant a les intervencions s’han
efectuat un total de 2.409 assistències, 33 rescats i 38 evacuacions.
Aquestes dades signifiquen una
disminució de 1.208 assistències
respecte al 2014. També cal remarcar que, en un 96,88 % dels casos,
es tracta d’atencions lleus per: picades, contusions, petites ferides,
cremades solars, i que el 60 % es
realitzen a la platja gran. Respecte
als serveis preventius, se n’han realitzat 14.517 en el conjunt de platges i cales del municipi.

Per garantir la seguretat de
la gran afluència de turistes a les
platges de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Lloret de Mar destina
una important inversió en material i recursos humans -extern
a través de l’empresa Proactiva i
propi amb el cos de vigilants de
platja i els Auxiliars de Protecció
Civil-, que ascendeix a més de
500.000 € i que converteix Lloret
de Mar en el municipi de la Costa
Brava amb una prestació d’aquest
servei amb una durada més llarga, un total de 5 mesos.
La temporada va acabar de
manera tràgica. En una setmana
van morir tres persones. Dues de
matinada, mentre una gran llevantada afectava tota la costa catalana, i la tercera a primera hora
del matí. En tots dos casos, fora
de l’horari del servei de vigilància. Les tres víctimes eren turistes
que passaven uns dies de vacances a la vila. yy
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Menús en Temps de Guerra

La inauguració va servir per retre homenatge al cuiner blanenc Joan Vila
blanes

L’exposició “Menús de Guerra. Cuina d’Avantguarda i Supervivència” posa el focus en un
moment singular i brillant de la
història de la cuina catalana: la
Segona República. Perquè, com en
tants d’altres ordres de la societat
i la cultura, la primera meitat dels
anys trenta a casa nostra va significar, també per a la cuina, un
instant de gran creativitat i d’una
forta voluntat per oferir una mirada nova i modernitzadora.
El visitant pot fer una completa aproximació a aquest tema
a través de diversos plafons i fotografies, així com material original
de receptaris de l’època i cartel·les
de documents. També hi ha una
escenografia que reprodueixen el
racó d’un bar tal com devia ser
als anys 30, o bé una taula parada
amb vaixella, copes i coberts de
l’època.
Especialment interessant és
la possibilitat de poder veure la

pel·lícula Barcelona trabaja para
el frente CNT, que mai no va arribar a ser exhibida en els cinemes
de l’època. Es tracta d’un documental de 22 minuts de duració
rodat l’any 1936. Està produït pel
Comitè Central d’Abastaments de
Barcelona (CNT-FAI) i el va dirigir Mateo Santos, amb fotografia
de Roberto Porchet. Tracta sobre
l’activitat d’aquest comitè, que va
desaparèixer el 17 d’octubre del
1936, quan va ser substituït pel
Departament d’Abastaments de la
Generalitat.
Al llarg del documental s’hi
inclouen detalls interessants, com
per exemple que el Palau de Fires
de Montjuïc era un dels centres on
s’emmagatzemaven els aliments
que es feien arribar arreu del
territori de Barcelona i al Front
d’Aragó durant els primers mesos
de la Guerra Civil. Una altra imatge prou impactant és veure com
l’antic Hotel Ritz de Barcelona es
va transformar en un Hotel Gas-

tronòmic per a tothom després de
ser requisat pels sindicats UGT i
CNT.
Especialment emotiva va
ser la presència durant la inauguració de la família del cuiner
blanenc Joan Vila, un dels protagonistes de l’exposició. L’indiscutible lligam de Blanes amb
l’exposició queda exemplaritzada
en l’apartat dedicat al prestigiós
cuiner blanenc Joan Vila i Gelpí, propietari de l’antiga Fonda
Vila que regentava on actualment
s’alça el Teatre del municipi. Joan
Vila (Blanes, 1882-1958) va estudiar cuina a París i a Londres,
va ser cuiner al Pavelló Iberoamericà de l’Exposició de Sevilla
de 1929, i a Madrid va treballar al
servei del rei Alfons XIII.
A finals dels anys 30, Joan Vila
va ajudar a confeccionar el fulletó
Menús de Guerra que va editar la
Generalitat de Catalunya sota la
presidència de Lluís Companys, i

Família de Joan Vila visitant la mostra. Foto Aj. Blanes

on es transcrivien 24 receptes. Entre elles, s’hi inclou des d’un puré
de carbassa fins a una sopa de verdures, passant pels ous estrellats
amb arròs, bacallà amb mongetes
blanques, o bé les patates saltejades i les faves a la blanenca, un

plat que es va poder tastar el dia
de la inauguració de la mostra.

Clara Castrillo de la CUP, també
demana formació i conscienciació,
“les sancions són necessàries perquè hi ha un problema, però també
caldria fomentar la conscienciació i
la formació”.

Les infraccions lleus comporten una multa de 100 euros, quantitat que es rebaixa al 50 % si es
paga abans que es dicti sentència.
També s’ha modificat l’ordenança
de tinença d’animals domèstics i la
de circulació.

L’exposició “Menús de Guerra.
Cuina d’Avantguarda i Supervivència” es podrà visitar a la Casa Saladrigas fins al 28 de novembre. yy

Amplien l’ordenança de civisme
blanes

Blanes modifica l’ordenança de
civisme per poder tipificar noves
conductes infractores.
Un dels objectius és poder resoldre millor els expedients que
s’obren els caps de setmana a la
zona d’oci dels Pins-Plantera.
“Fins ara, hi havia comportaments que no es contemplaven i,
per tant, no es podien sancionar”,
segons explica el tinent d’alcalde
Nicolás Laguna.

Escorcolls a l’estació de RENFE. Foto ACN

«Hi ha canvis a civisme,
tinença d’animals i
circulació»
En el que van estar d’acord els
grups es què “aquests canvis han
estat treballats i acordats entre tots”.

L’ordenança de circulació s’ha
modificat pel que fa a la targeta de
minusvàlid. Ara es podrà deixar
el vehicle correctament identificat
de manera il·limitada a les zones
grogues i un màxim de 60 minuts
a càrrega i descàrrega. yy

“Hiroshima i Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica”
lloret de mar

L’exposició, que es podrà
veure a la Biblioteca de Lloret
fins el 28 de novembre, explica
els 70 anys de les bombes atòmiques d‘Hiroshima i Nagasaki. La
mostra pretén explicar els fets,
però també, i sobretot, conscienciar el món sobre la necessitat
d‘eliminar les armes nuclears.
Han participat en la producció
de la mostra els museus de la
pau de les ciutats d‘Hiroshima i
Nagasaki.
En pocs segons, les bombes
van provocar la mort de 200.000
persones i les seqüeles posteriors
han estat inquantificables.

L’exposició repassa precisament això, els efectes més immediats en les persones, els edificis
i el medi ambient, però també a
llarg termini, com els efectes causats per la radioactivitat, que han
perdurat durant moltes generacions. La mostra recull gràfics, textos, documents audiovisuals i fins
i tot dibuixos fets pels “hibakusha”, persones que van sobreviure
a la catàstrofe. I 70 anys després,
també fa un repàs de com s’han
reconstruït les dues ciutats i de
com s’han adaptat als nous temps.
La mostra ha arribat a Lloret
de la mà de la Plataforma per la
Pau i l’Ajuntament. yy

L’exposició es pot visitar fins el dia 28. Foto M.A. Comas
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salut

És recomanable vacunar els nens enfront el
meningococ B
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep

D

es del passat dia 1 d’octubre de 2015, la nova
vacuna enfront el meningococ B ja està disponible a
la venda a les farmàcies de l’Estat espanyol. És una vacuna que
els pediatres fa temps que esperàvem i que reiteradament, tant
individualment com a través de
les societats científiques que ens
representen, hem manifestat la
necessitat i el dret que aquesta vacuna estés disponible per
poder recomanar-la als nostres
nens. Al maig de 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va anunciar que
modificaria la restricció d’ús
exclusivament hospitalari amb
el que inicialment es va comercialitzar aquesta vacuna i ara el
canvi s’ha fet realitat. Al nostre
país, tots els nens es vacunen
ja des de l’any 2000 enfront el
meningococ del grup C, vacunació que està inclosa al calendari sistemàtic amb financiació
pública. A partir d’ara s’obre la
possibilitat de fer front també
al meningococ del grup B amb
aquesta nova vacuna. De moment no estarà finançada al calendari sistemàtic a Catalunya,
ni tampoc al calendari comú del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, però els
pares que ho desitgin i per in-

entreteniments

dicació del seu pediatre, podran
vacunar els seus fills assumint el
cost de la immunització.
Les infeccions meningocòcciques, tant pel grup B com pel C,
són causa de meningitis i sèpsies, malalties d’extrema gravetat
que poden provocar la mort en
un 10 % dels que les pateixen, de
vegades en poques hores. Tot i
els efectius tractaments actuals,
poden deixar seqüeles permanents, físiques i neurològiques
fins al 30% dels supervivents.
Les infeccions per meningococ
del grup C s’han reduït dràsticament gràcies a la vacunació, i
actualment representen menys
del 15 % de tots els casos de
malaltia meningocòccica tant a
Europa com a l’Estat espanyol,
mentre el meningococ del grup
B és el responsable de més del
70 % de tots els casos. Les infeccions pel meningococ es
produeixen en cicles epidèmics
variant la seva freqüència en el
temps i, tot i que actualment la
incidència és la més baixa dels
darrers 15 anys, es produeixen a
Espanya prop de 400 casos cada
any i amb 30-40 morts anuals,
dels que més del 50% són nens
menors de 5 anys. La infecció
es pot produir a qualsevol edat,
essent més freqüent en menors
de 5 anys, especialment en els
primers dos anys de vida, amb
un discret increment de casos
també en l’adolescència. Les
epidèmies per meningococ són

imprevisibles i es produeixen en
cicles, que al llarg de tot el segle
passat s’han produït cada 10-20
anys, amb un increment sobtat
i inesperat del nombre de casos
amb greus conseqüències per a
la salut de tota la comunitat.
La vacuna enfront del meningococ B és segura i ben tolerada,
i ha demostrat àmpliament que
genera una adequada producció
d’anticossos als vacunats que
els protegirà de patir la infecció
per aquest germen, la malaltia i
les seves greus conseqüències.

Amb la cobertura estimada que
ofereix aquesta vacuna al nostre
país, es podrien evitar més del
70 % de totes les infeccions produïdes pel meningococ B.
Alguns països com al Regne
Unit, Austràlia, i en algunes
regions de Canadà, Alemanya
i Itàlia, aquesta vacuna ha estat
inclosa en el calendari sistemàtic de vacunacions. La Asociación Española de Pediatría ha
inclòs en el seu calendari 2015
la vacuna enfront del meningococ B com a recomanada

per a tots els nens. Els pediatres, coneixedors de la gravetat
d’aquesta malaltia, creiem que
és desitjable que aquesta vacuna
s’inclogui en un futur al nostre
calendari sistemàtic amb financiació pública, però mentre això
no sigui possible, la disponibilitat actual de la vacuna en les
farmàcies permet que les famílies tinguin accés a la vacuna i
puguin vacunar als seus fills seguint les recomanacions del seu
metge. yy

Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat
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Arrenca el Circuit Maresmenc de Cros a Santa
Susanna
santa susanna

El passat dissabte 24 d’octubre l’atletisme va començar la
temporada amb el circuit de cros
maresmenc al municipi de Santa
Susanna. Alhora, la 17a edició del
cros susannenc ha estat també la
primera prova oficial del calendari de la Federació Catalana d‘Atletisme. A hores d’ara ja s’han dut a
terme dues de les vuit proves -la
segona va ser el dia 7 de novembre a Arenys-, de les quals consta
el circuit, organitzat per l’empresa
esportiva Gesport i el Consell
Esportiu del Maresme (CEM),
juntament amb els consistoris de
cadascun dels municipis implicats
i la col·laboració de diverses en-

titats esportives, com ara el Club
d’Atletisme de Calella, el CD Palafolls, la Penya Apa Anem-hi
d’Arenys, el Serra Marina d’Alella,
el GA Lluïsos de Mataró i el Club
Sport Canet. Les properes cites seran a Mataró, el diumenge 15 de
novembre; a Alella, el diumenge
13 de desembre; a Canet, el 17 de
gener; el 31 de gener a Palafolls,
i al febrer a Sant Pol (dia 14) i a
Calella (dia 22), on la prova arribarà a la seva fi. El lliurament de
trofeus i material esportiu als/les
guanyadors/es del circuit es durà
a terme a Calella, lloc on també
es premiarà la fidelitat dels participants amb un obsequi commemoratiu a tots aquells esportistes

que hagin participat en cinc o més
proves del circuit.
Enguany la prova de Santa
Susanna ha comptat amb la participació de 537 esportistes, 184
dones i 353 homes, repartits en les
18 categories diferents en funció
de l’edat. Victòries destacades de
dos atletes del Club d’Atletisme de
Calella, Andrea López, en la categoria Cadet Femení i Nadir Bouras, en la categoria Infantil Masculí. Precisament el CA Calella ha
posat fil a l’agulla a la temporada
amb aquesta prova, després d’haver participat, durant el 17 i 18
d’octubre al Campionat d’Atletisme per a Discapacitats de les pistes esportives de La Muntanyeta. yy

Atletes participants a la competició susannenca. Foto Yoyo

Malgrat de Mar reobre el pavelló d’esports
MALGRAT DE MAR

Les obres de rehabilitació del
pavelló de l’avinguda Tarragona,
que s’han dut a terme en els darrers mesos, han inclòs el reforç
dels elements estructurals i un
canvi en la coberta, ja que l’anterior estava elaborada amb materials de la dècada dels 70 com
ara fibrociment -una mescla molt
nociva segons la normativa vigent
actualment de ciment pòrtland i
amiant-. La teulada del recinte,
d’altra banda, estava molt deteriorada i patia d’importants filtracions d’aigua, especialment en jor-

Interior del pavelló. Foto Yoyo

nades de pluja intensa. El regidor
d’Obra Pública i Serveis, Óliver
Sánchez-Camacho, va agrair la
paciència que han tingut els clubs
esportius i tots els equips que fan
ús d’aquestes instal·lacions i que,
durant el tremps que han durat les
obres de remodelació -uns 15 mesos- han hagut de trobar altres espais per dur-hi a terme la seva activitat, com ara la pista de l’escola
de Marià Cubí. Acabades aquestes
obres de gran importància, el consistori va decidir continuar fent
millores al pavelló, com ara l’adequació d’aquestes instal·lacions

esportives per acollir la celebració
d’esdeveniments multitudinaris.
De fet, el pavelló ja està perfectament estrenat, ja que va acollir
la final de la Supercopa Catalana
d’Hoquei en cadira de rodes elèctrica. El partit va enfrontar el Club
San Rafael -campió d’Espanya de
clubs, de la lliga catalana i de la
copa Catalunya- i l’ADB Barberà,
segon en totes les competicions. El
resultat es va haver de resoldre al
gol d’or per un empat a 14. Així, el
Barberà es va proclamar vencedor
del partit i de la competició in extremis. yy

L‘esperit dels Special Olympics torna a Calella
CALELLA

Mig miler d’esportistes amb
discapacitat intel·lectual s’han
trobat durant el mes d‘octubre a
Calella per participar als Campionats de Catalunya de Petanca, Handbol i Atletisme. L’alcaldessa de la ciutat, Montserrat
Candini, va donar el tret de
sortida a la competició esportiva, animant tots els participants
i assegurant que és un honor
aprendre de tots ells. La zona
esportiva de la Muntanyeta ha
acollit l’handbol i l’atletisme,
mentre que la petanca s’ha celebrat al passeig Manuel Puigvert
-com ja es va fer durant els jocs
2014-.
Pràcticament un any després
dels Special Olympics Barcelona-Calella 2014, la ciutat ha
pres de nou el protagonisme
al món de l’esport adaptat amb
aquest triple campionat.

A l’acte de cloenda hi van
participar el president dels Special Olympics Catalunya, Jordi
Durà, el president de la Federació ACELL, Francesc Martínez de Foix, el diputat delegat
d’esports de la Diputació, Josep
Salom i l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini.
El Nuc, la mascota dels Special Olympics Catalunya també
va ser-hi present per saludar tots
els atletes i públic assistent. En
la part esportiva del campionat,
la petanca ha estat l’esport amb
més participants (239, repartits
en diferents tripletes). En handbol hi han competit 9 equips de
80 jugadors, i en atletisme, cap a
170 esportistes han disputat les
diferents proves. Novament la
ciutadania s’ha bolcat en aquest
esdeveniment, que ha comptat
amb la participació de més de
100 voluntaris i voluntàries. yy

S’han disputat competicions d’handbol, petanca i atletisme. Foto Tino Valduvieco
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FESTES DE SANT ROMÀ de Lloret
DIVENDRES 13
Cercavila gegantera
Hora: 7 de la tarda
PREGÓ DE FESTA MAJOR
HORA: 2/4 de 9 del vespre
LLOC: Sala d‘Actes de l‘Ajuntament
SOPA DE L‘ÀVIA
HORA: 9 del vespre
LLOC: Casal Municipal de la Gent
Gran
BARRAQUES SA ROMANA
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal)
Actuacions dels grups PACTO
ENTRE CABALLEROS, OQUES GRASSES
i LA BANDA DEL COCHE ROJO
DISSABTE 14
Inflables aquàtics
Lloc: Piscina municipal
XV FIRA MEDIEVAL
HORA: de 10 del matí a 9 del vespre
LLOC: carrers del centre de la vila i
passeig Verdaguer
EL RACÓ DELS CONTES
HORA: 2/4 de 12 del migdia
LLOC: Biblioteca Municipal

LLOC: Teatre Municipal
SORT DELS ANUNCIS!
HORA: 7 de la tarda
LLOC: Casal de l’Obrera
DILLUNS 16
SORT DELS ANUNCIS!
HORA: 9 del vespre
LLOC: Casal de l’Obrera
DIMARTS 17
CONCERT
HORA: 7 de la tarda
LLOC: Saló Imperial de l’Hotel Evenia
A càrrec de l‘Orquestra Selvatana
FER RIURE ÉS UN ART amb JOAN
PERA
HORA: 9 del vespre
LLOC: Teatre Municipal
BALL DE FESTA MAJOR
HORA: 2/4 de 12 de la nit
LLOC: Saló Imperial de l’Hotel Evenia
A càrrec de l‘Orquestra Selvatana
DIMECRES 18
II TORNEIG DE PETANCA
HORA: 9 del matí
LLOC: pistes de petanca del parc del
Rieral (davant Hotel Olympic)

39è HOMENATGE A LA GENT GRAN
DIVENDRES 20
EL RACÓ DELS CONTES
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Biblioteca Municipal
JAM SESSION DELS BUCS DEL
PUNTET
HORA: 9 de la nit
LLOC: Els Bucs del Puntet (Casa de la
Cultura. Entrada pel carrer Torrentó)
La banda convidada Funk Manchú
obrirà la jornada a ritme de Soul,
Rock i Funk per donar pas a una
sessió on qualsevol músic, resident
o no, hi pot participar.
TRES AMICS I UNA ESCUDELLA
HORA: 9 del vespre
LLOC: Teatre Municipal
BARRAQUES SA ROMANA
HORA: 10 de la nit
LLOC: plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal)
Nit de reggae i electrònica amb:
Costa Brava Reggae Fest DJ’s, Jolof
Warrior, Kharlos Selecta, Egres
& Tamen, Daddy Panda i més
sorpreses....
DISSABTE 21
CAMPIONAT DE PETANCA
HORA: 9 del matí
LLOC: pistes del Club Petanca Lloret
TORNEIG D’ESCACS
HORA: 10 del matí
LLOC: plaça Pere Torrent
EL RACÓ DELS CONTES
HORA: 2/4 de 12 del migdia
LLOC: Biblioteca Municipal
Contes il·luminats, a càrrec
d’Ulldistret

TRASTUKADA’15
HORA: 2/4 de 8 de la tarda
LLOC: sortida del Museu del Mar
Més informació a joventut.
saromana@gmail.com
Esdeveniment per a majors d’edat
Acte organitzat per Joventut Sa
Romana
SORT DELS ANUNCIS!
HORA: 9 del vespre
LLOC: Casal de l’Obrera
BARRAQUES SA ROMANA
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal)
Actuacions dels grups TEORIA
DEL QUA, CATARRES i MOJINOS
ESCOZIOS
DIUMENGE 15
XV FIRA MEDIEVAL
HORA: de 10 del matí a 9 del vespre
LLOC: carrers del centre de la vila i
passeig Verdaguer
NÚVOLS PER A NADONS
HORA: 11 del matí i 12 del migdia

Xocolatada
Hora: 9 matí
Lloc: Camp de futbol del Molí
FUTBOLLA
HORA: 11 del matí
LLOC: camp de fútbol del Molí
MISSA SOLEMNE
HORA: 12 del migdia
LLOC: església parroquial
Missa solemne concelebrada
en honor de Sant Romà màrtir.
Canta el cor Alba de Prima amb
acompanyament de l’orgue. Ball de
la sardana al voltant de l’altar. Cant
dels goigs del sant i veneració de la
relíquia.
AUDICIÓ DE SARDANES
HORA: 1 del migdia
LLOC: plaça de l’Esglèsia
A càrrec de la cobla Ciutat de
Girona
ORELLES DE XOCOLATA. AVUI FEM
POP
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Teatre Municipal
DIJOUS 19

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Cercavila gegantera
Hora: 6 de la tarda
T’ESTIMO PERÒ NO TANT
HORA: 9 del vespre
LLOC: Teatre Municipal
BARRAQUES SA ROMANA
HORA: 11 de la nit
LLOC: plaça Germinal Ros (davant
del Teatre Municipal)
A càrrec de Va Parir Tour
DIUMENGE 22
I MARXA BTT CORRIOLS DE L’AVI
HORA: 8 del matí
LLOC: sortida de la Roca d’en Maig
Cercavila gegantera
Hora: 10 del matí
FESTIVAL INFANTIL
HORA: 12 del migdia
LLOC: passeig Verdaguer, davant del
local social del Club Marina Casinet
ESTRELLADOS
HORA: 7 de la tarda
LLOC: Teatre Municipal
FESTIVAL DE COUNTRY
HORA: 2/4 de 8 de la tarda
LLOC: Disco Revolution

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
La vostra publicitat des
de només 108 €
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l’agenda

blanes. novembre
Fins al 28
EXPOSICIÓ: MENÚS DE GUERRA
Casa Saladrigas
Fins al 29
Exposició “el blanes de
josep maria padern: 19551986
Casa Oms dels carrer Ample, 11

Primer Casino
a les 19 h
presentació de
voluntariat per la
llengua
Biblioteca Comarcal

Fins al 30
El CEAB presenta “Natura
i conservació de zones
humides dels Pirineus”
A la Biblioteca Comarcal

Dia 19 i 20
JORNADA DE PORTES OBERTES
CEAB - Visites guiades
Per a més informació i
inscripcions: Tel.: 972 336 101
divulgacio@ceab.csic.es
Centre d‘Estudis Avançats

Del 5 al 15
40è ANIVERSARI INSTITUT
SERRALLARGA
Sala García-Tornel

Dia 20
a les 18.30 h
hora del conte
Biblioteca comarcal

Del 6 al 3 de desembre
PACO FERRANDO. Exposició
de pintura
Galeria L‘Arcada

Del 20 al 13 de desembre
TEMPS FUGITS. Del
col·lectiu Noves Realitats
Sala García-Tornel

Dia 12
a les 20 h
Presentació del llibre
“Cornèlia Abril”
De diverses autores, entre elles les
blanenques Montserrat Medalla
(escriptora) i Carmen Sanzsoto
(pintora)
a la Biblioteca Comarcal

Dia 22
a les 17.30 h
RIALLES. TEATRE
L‘AVI TONET. Companyia:
Jordi del Río
Teatre de Blanes

Dia 13
a les 19 h
xerrada “llum i
fotosíntesis, motors de
la vida a la terra” amb
joaquim azcón
Biblioteca Comarcal
Del 13 al 30
exposició, pius font i quer
(1888-1964)
Biblioteca Comarcal
Dia 15
a les 18 h
GALA BENÈFICA A FAVOR DELS
MALALTS DE PàRKINSON
Escola de dansa Daina i ACAP
Blanes al Teatre de Blanes
Dia 18 i 20
de 9.30 a 12.30 h i de 17.30 a
20.30 h
V CURS AUTOPROTECCIÓ PER
A DONES
Policia Local de Blanes. Gratuït
Ciutat Esportiva Blanes
Dia 18
a les 19.00 h
presentació del casal
drims. Els drets dels
infants
a la Biblioteca Comarcal
Dia 19
A. Boronat, pintor de
paleta

Dia 23
a les 08.30 h
Concurs de pintura
ràpida amb la tècnica de
l’aquarel·la.
Obert als estudiants de 4t d’ESO
Institut S’Agulla
Dia 24
a les 20 h
Xerrada de l’investigador
del CEAB, Marc Ventura
Biblioteca Comarcal
Dia 27
a les 21 h
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Banda i cobla col·legi
Santa Maria de Blanes
Teatre de Blanes
Dia 28
a les 21 h
L‘ALÈ DE LA VIDA
Teatre de Blanes
Dia 29
a les 19 h
EL PISET D‘EN VALENTÍ
As. Andaluza de Ardaleños
y Amigos de Ardales
Teatre de Blanes
VI PASSAFRED. Centre
Excursionista Blanes
Camins rodalies del Vilar
PRESENTACIÓ TEMPORADA
CLUB BÀSQUET BLANES
Ciutat Esportiva Blanes

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

comarques. novembre
Dia 12
Calella
Sessió del club de lectura sènior:
El mapa y el territorio
18 h a l’Ajuntament Vell
Ball per a la gent gran
18 – 21 h
Espai Mercat
Pineda de Mar
Laboratori de lectura: Els éssers
de la molsa
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret
Santa Susanna
Hora del conte: Eps! No és el que
sembla
15.30 h
Local social
Dia 13

9h
Església Santa Maria

Taller de la Memòria Nivell 1
16.30 h a la Fàbrica Llobet

Malgrat de Mar
Escola de pares
10 h
Centre Cívic
Teatre amateur: Taxista al seu
servei
22 h al Centre Cultural

Pineda de Mar
Conferència: Teràpia regressiva
18.30 h
Biblioteca de Poblenou

Tordera
Concertino
17 / 17.30 / 18 / 18.30 h
Teatre Clavé

Jornades pràctiques sobre
autoprotecció per a dones
10 h
Dependències Policia Local

Calella
Taller infantil
11 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça
Concurs de pesca amb canya
17 h a la Plaça de Garbí

Malgrat de Mar
Els contes del divendres
18 h a la Biblioteca La Cooperativa

Pineda de Mar
-Campanya Pineda amb Síria10 a 14 h a la Plaça Nova

Calella
Inauguració Exponuvis. Fira
Nupcial de l‘Alt Maresme i La
Selva
17 h
Dissabte 14 i diumenge 15,
11:00-21:00
Fàbrica Llobet-Guri

Iron Kids
9 a 11 h a la Platja dels Pins
Taller: El procés del dol
10 a 18 h al carrer Maragall, 19
Concert Arenas del Rocío
22 h al C/ Benavente, 40

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

Palafolls
-Fira de la PagesiaMatí i tarda a la Plaça de Poppi

Dia 15

Presentació de llibre: G
19 h
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça

Malgrat de Mar
Fira d‘intercanvi
9.30 h al local La Barretina
Vermella

Pineda de Mar
-Commemoració Dia Mundial
Sense Alcohol-

Teatre amateur: Taxista al seu
servei
18 h al Centre Cultural

Teatre fòrum
12.30 h al Centre Cultural i
Recreatiu

Calella
Trobada de cobles juvenils
11 h a la Plaça de l‘Ajuntament

Taller: Tres històries, tres finals
Als instituts de Pineda

Pineda de Mar
Cerimònia de Canvi de Vara
12 h a l’Església Santa Maria

Xerrada: L‘alcoholisme i les seves
conseqüències
20 h a la Biblioteca Serra i Moret
Santa Susanna
Club de lectura: Suite francesa,
d‘I. Nemironsky
18 h a la Biblioteca
Dia 14
Palafolls
-Fira de la pagesiaCaminada guiada. Palafolls,
l‘Horta Propera

Espectacle: Fèlix Cumpleaños
18.30 h a la Sala Tívoli
Santa Susanna
Festa del Bolet
10.30 a 14 h
Activitats per gaudir amb la
família
Audició de Sardanes
18.30 h al Pavelló Municipal

Dia 17
Calella

Pineda de Mar
Taller: Alimentació
complementària
16.30 h
Llar d‘infants Marinada
Dia 18
Calella
Pintem un llaç contra la violència
de gènere
9.30 h (Escola Freta)
11 h (Escola Pia)
12.20 h (IES Bisbe Sivilla)
Aula d‘Extensió Universitària: Els
estereotips de gènere
18.30 h al Casal l‘Amistat
Dia 19
Calella
Xerrada nutricional
9.30 h al Local d‘Oncolliga
Pineda de Mar
El Club del Llibre: Trobada amb
Màrius Serra a Mataró
19 h a la Biblioteca Serra i Moret
Conferència amb Carles
Capdevila
Hora a confirmar
Sala de Plens municipal
Dia 20
Tordera
Pals
22 h
Teatre Clavé
Palafolls
Santa Cecília: Cantata de l‘escola
de música
9.30 h Al Palauet
-Dia contra la violència de
gènereXerrada: Relacions de parella:
camí de roses o d‘espines?
18 h al Casal de la Dona

Dia 16

Malgrat de Mar
Els contes del divendres
18 h a la Biblioteca La Cooperativa

Calella

Cinema: Aguas tranquilas
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22 h al Centre Cultural
Calella
Jornades pràctiques sobre
autoprotecció per a dones
10 h
Dependències Policia Local
Club de lectura en anglès
19 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Lliurament dels Premis Sardana
19 h a la Sala Mozart
Pineda de Mar
-Dia Internacional dels Drets de la
InfànciaInauguració circuit de Seguretat Vial
17 h Davant l‘Skate Park
Taller: Traçant Paraules,
Rondalles de Sara Llorens
17 h
Biblioteca Serra i Moret
Club de lectura fàcil en català: Qui
és el culpable?
18 h a la Biblioteca Serra i Moret
Taller infantil: Llibreta creativa
d‘scrapbooking
18 h a la Biblioteca de Poblenou
Xerada: Una passejada per la
història de la música
20.30 h
Espai Sara Llorens (Antiga
Biblioteca)
Santa Susanna
Hora del conte: Contes
d‘Andersen
18 h al Local Social
Dia 21
Palafolls
Taller: Amb els petits, fem un joc
molt divertit
11 h a la Biblioteca Enric Miralles
Malgrat de Mar
Oci juvenil
18 h al local La Barretina Vermella
Calella
Farfest 2015
23.30 h
Sala Polivalent Fàbrica Llobet
Pineda de Mar
Tallers pel dia de la infància
11.30 a 13 h
Plaça de les Mèlies
Espectacle: De nit: 3 històries
d‘amor (microteatre)
22 i 22.30 h
Sala Polivalent CCR
Dia 22
Malgrat de Mar
20è Concurs de Teatre Vicenç
Bayarri. L‘home, la bèstia i la

virtut
18 h al Centre Cultural

Malgrat de Mar
Club de lectura
19 h a la Biblioteca La Cooperativa

Pineda de Mar
Concert de Santa Cecília
18 h a l’Escola Sant Jordi

Calella
Aula d‘Extensió Universitària:
Creació literària: de la idea a
l‘escriptura
18.30 h
Casal l‘Amistat

Musical: Cop de Rock
18 h a la Sala Gran CCR
Dia 23
Palafolls
-Dia contra la Violència de
GènereTaller per escolars. Amors de cine
Al matí al IES Font del Ferro
Calella
Taller de la Memòria Nivell 1
16.30 h a la Fàbrica Llobet

-Dia Internacional Contra la
Violència MasclistaIl·luminació del Far
18 h
Lectura del manifest institucional
del dia internacional per a
l‘eliminació de la violència envers
les dones
19 h a la Plaça de l‘església
Pineda de Mar
-Dia Internacional Contra la
Violència Masclista-

Pineda de Mar
Taula rodona: Menors com a
víctimes de la violència masclista
11 h
Sala de Plens municipal

Lectura del manifest
12 h a Plaça Catalunya

Club de lectura El Club dels Verds:
Matilda
17.30 h a la Biblioteca Serra i
Moret

Recital musical amb Ihsanlulu
18.20 h
Fundació Tharrats (Can Comas)

Taller intern de boxa: Un cop de
puny a la violència
20 h a Can Jalpí
Dia 24
Palafolls
-Dia contra la Violència de
GènereRecull la teva bossa de
conscienciació “No es fa mal ni
amb una flor”
A la plaça del Cafè
Taller de defensa personal
10 h a la Caserna de la Policia Local
Calella
15a sessió dels Tallers de Cerca
Activa de Feina
9.30 – 13 h
Centre d‘Acció Jove
Inauguració exposició: Calella és
Solidària
19 h a l’Espai Mercat
Pineda de Mar
Son infantil i lactància materna
16.30 h
Llar d‘Infants Marinada
Taller d‘estampació de mocadors
17 h
Centre Anna Bachs
Taller: Mites i realitats en les
relacions de parella
18 h a Can Jalpí
Dia 25

Encesa d‘espelmes i Cant dels
Ocells
18 h a Plaça Catalunya

Avui tertúlia: El jardín de las
mujeres
17 h a la Biblioteca Serra i Moret
Club de lectura: De la brevetat de
la vida
20.30 h a la Biblioteca Serra i Moret

iquiosc.cat mostra revistes i
premsa en català
10 – 21 h
Plaça de l‘Església
Club de lectura en anglès
19 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Pineda de Mar
Taller d‘autoestima
19 h a la Biblioteca de Poblenou
Cinema-Fòrum
20 h al carrer Maragall, 19
Dia 28
Palafolls
Hora del conte: Contes a escena
12 h a la Biblioteca Enric Miralles
Fira d‘artesania de Nadal
Tot el dia
Parades d‘artesania
Malgrat de Mar
Els encants de la mainada: fira
d‘intercanvi
10 h al Parc de Can Campassol
Oci juvenil
18 h
Local Barretina Vermella
Teatre amateur: La rambla de les
flors
22 h
Centre Cultural
Calella
iquiosc.cat mostra revistes i
premsa en català
10 – 21 h
Plaça de l‘Església

Dia 26

Cinema-Fòrum: Quiero ser como
Beckham!
17 h a Can Jalpí

Dia 27
Palafolls
-Dia contra la violència de
gènereContes per adults: L‘Higini, jo i
l‘amor
20 h al Casal de la dona
Malgrat de Mar
L‘hora del conte
18 h a la Biblioteca La Cooperativa
Calella

Teatre amateur: La rambla de les
flors
18 h
Centre Cultural
Tordera
Concert: Viejas costumbres, de
Víctor Palacios
19 h
Teatre Clavé
Calella
4a Marxa de Sant Andreu
9h
Plaça d‘Espanya
iQUIOSC.cat mostra revistes i
premsa en català
10 – 19 h
Plaça de l‘Església
-Diada Castellers de l‘Alt
MaresmeCercavila
11 h
Diada amb Castellers de
Castelldefels i Sant Feliu
11.30 h
Plaça de l‘Ajuntament
Concurs – Final de Punts Lliures
12 h
Pavelló Municipal d‘Esports
Castanyada Popular
20 h
Plaça de l‘Església

Conferència: Els beneficis de
l‘aigua alcalina i de l‘aigua de
mar
11 h
C/ Maragall, 19

Pineda de Mar
Teatre-fòrum: És de conya?
9.30 a 13.30 h
Centre Cultural i Recreatiu

Llegir el teatre: El público
20.30 h
Biblioteca Serra i Moret

Malgrat de Mar
5a cursa del Miner de Ferro
9.30 h
Plaça Xesco Boix

Pineda de Mar
VI Marxa pel Montnegre
8h
Ermita Sant Jaume

Malgrat de Mar
Laboratori de lletres i imatges
18 h a la Biblioteca La Cooperativa

Club de lectura La Colla dels
Vermells: Valentina a Barcelona
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret

Dia 29

Gerard Borrell Show Mag
18 h
Sala Gran CCR

Concurs de Pesca amb Canya
17 h
Platja Gran
Inauguració Exposició: Barraques
de Vinya
18 h
Museu-Arxiu
Pineda de Mar
Concert acústic: Overhanging
Trees
22 h
Sala Polivalent CCR
Tordera
Cinema: El libro de la selva
18 h
Teatre Clavé

Santa Susanna
Audició de sardanes
18.30 h
Pavelló Municipal
Dia 30
Pineda de Mar
Taller: Introducció a la
quiromància
18.30 h
Biblioteca de Poblenou
Inauguracio de l‘exposició Les
raons de la Cooperació
19.30 h
Oficina d‘Atenció al Ciutadà
Xerrada: La situació dels refugiats
sirians
20 h
Sala de Plens Municipal

28 LA MARINA

NOVEMbre DE 2015

EL FOGÓ DE LA MARINA

BOLETS AMB PERNIL I OU FERRAT
Aquest plat és boníssim, i ara
que estem en plena temporada
de bolets els podem triar de
qualsevol varietat. Jo avui he
utilitzat rovellons.

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•

Bolets (de qualsevol mena)
Pernil filetejat
Ous
1 gra d’all
Julivert
Oli d’oliva
1 llesca de pernil (per fer encenalls)

PREPARACIÓ
Netejarem acuradament i filetejarem els bolets. Els saltejarem a la paella amb una
mica d’oli, all i julivert durant unts minuts, afegirem la sal.
Tallarem la llesca de pernil en encenalls, els fregirem amb oli i els reservarem i utilitzarem el mateix oli per passar el pernil filetejat .
En una paella a part, fregirem els ous.
Servirem els bolets a la base del plat i disposarem els filets de pernil al damunt,
l’ou ferrat i, l’acabarem, espolsant els encenalls de pernil.
Un plat senzill i exquisit.
Bon profit!
Manoli Bustamante Bustamante

Presentació i tast del cava
Ses Vernes
Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
La vostra publicitat des
de només 108 €

blanes

El diumenge dia 8 de
novembre els clients de la
Pastisseria Marina de Blanes
es van trobar la sorpresa de ser
invitats a tastar el cava Ses Vernes
de la collita 2013.
Una hostessa els va convidar a
prendre una mica d‘un bon pernil
ibèric per fer “coixí” a la copa de
cava que els va oferir.
Aquesta iniciativa de Ses
Vernes per donar a conèixer el
cava fet amb raïm de Blanes,
continuarà amb nous tastos
en diferents establiments de la
comarca. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Av. dels Tarongers

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’autobusos

09.45

11.15

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

N-82 (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

economia local

Nadal a Espais Susanna
santa susanna

maresme

Hi ha previst un ampli ventall
d’activitats que començaran el 14 de
novembre i acabaran el 5 de gener de
2016.

Cada cop hi ha més persones
que volen passar les seves vacances
a la Costa de Barcelona Maresme
en una casa de luxe. Aquests darrers anys, la demanda s’ha disparat.

Aquests dies també celebren el
22è aniversari de l’obertura del centre comercial.
Entre les activitats previstes: la
presència de la Peppa Pig, Mickey
i Minnie Noel i els herois de Toy
Story; la possibilitat de patinar sobre
gel, tallers de maquillatge, cant i ball
i, per acabar, la visita del patge reial. yy

Busquen cases per llogar
Club Villamar es el proveïdor
d’immobles vacacionals més gran
de la Costa Brava, Costa del Maresme i la Costa de Barcelona. Més
de tres mil propietaris confien en la
seva professionalitat i experiència. yy

Espai Susanna

Més informació a:
www.clubvillamar.es

Club Villamar
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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

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.52

08.55

08.58

09.11

09.16

09.20

09.23

09.26

09.47

09.51

09.54

09.57

10.11

10.17

10.21

10.24

10.27

11.11
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

17.11
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

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

06.57

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22
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09.38
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16.06
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15.27
16.28
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19.27
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15.29
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10.30
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Malgrat
de Mar

06.15

10.00
10.19

Santa
Susanna

06.11

09.29
09.49

Pineda
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06.08

09.01
09.19
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Santa
Susanna

06.03

08.31
08.50
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Tordera

Malgrat
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FEINERS

Pineda
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08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37
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13.11

13.13

13.17

13.21

Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes
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14.38
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15.28

15.31

15.34
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15.44
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19.15
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16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50
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17.32
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17.43
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18.37
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19.34

19.38
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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
C. 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
FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Plaça de les Mèlies

SANTA SUSANNA
Ajuntament
Plaça Catalunya
CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

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

PALAFOLLS
Benzinera Galp
Ctra. 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 La Tapa Ibérica
Camí Ral
administració de
Loteria núm. 1
Plaça de l’Església
gabimedi
Plaça Lluís Companys
Bar Sakkara
Camí Ral (cantó del Dia)

també
al teu
costat!

Maresme

Farmàcies de guàrdia
calella - pineda
Novembre-Desembre
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

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

FRANCITORRA
ALBA
NOÉ
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
VIVAS
J. MIR
BADIA
BADIA
M. COLLS
V. SEGARRA
E. LLOBET
COSTA
PLANAS
CASTELLS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
VIVAS
NOÉ
FRANCITORRA
FRANCITORRA
FRANCITORRA
BADIA
FRANCITORRA

Adreces i telèfons
CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C/ Església, 360
Tel: 937662093
Farmàcia NOGUERA
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 937694754
Farmàcia MELA
Balmes, 151
Tel: 937661498
Farmàcia CASTELLS
C/ Bruguera, 226
Tel: 937691170
Farmàcia NOÉ
C/ Església, 116
Tel: 937690791
Farmàcia COLON
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 937662046

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

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

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

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

Farmàcia VENDRELL
C/ Ral, 84 bis.
Tel: 937640655
Farmàcia DE TIBURCIO
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 937642141
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 937640992
Farmàcia MATEOS
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 937640455
Farmàcia LUCEA
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 937650875

MALGRAT DE MAR
Farmàcia Von Carstenn
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 937612823
Farmàcia Viladevall
C/ Carme 27
Tel.: 937610146
Farmàcia Juan
Pge. de Mª Aurèlia Capmany
Tel.: 937613319
Farmàcia Buñol
C/Mar, 80
Tel.: 937654021
Farmàcia Llansó
C/ de Ponent
Tel.: 937611904
Farmàcia Torruella
C/ Girona, 32
937610987
Farmàcia Arniges
Av. Mediterrània, 3
937654479

Entrevista a Pilar Poch i Joan Piña (SCR La Barretina Vermella de Malgrat de Mar)

“Si no rejovenim, La Barretina acabarà tancant”
Laura Gállego

del poble es té en molt bona estima
La Barretina, però costa que la
gent faci aquest pas d’aportar-hi el
seu granet de sorra. Ara comptem
amb 220 socis però havíem arribat
a 700. La veritat és que cada any
són menys, la imatge és una mica
decadent però estem intentant
regenerar-ho.

La Societat Cultural i Recreativa La
Barretina Vermella és un referent cultural de Malgrat de Mar des de 1883.
Els seus 132 anys ininterromputs d’activitat han servit com a bressol per a
moltes entitats culturals del poble, com
ara el grup Sardanista o el grup d’Escacs. Ara, però, La Barretina no passa
pel seu millor moment. N’hem parlat
amb la presidenta de l’entitat des de fa
quatre anys, la Pilar Poch; i també amb
el seu vocal bibliotecari, en Joan Piña.

Quins són els orígens i l’e volució
d’aquesta entitat?
El 1883 es funda una coral
masculina que s’anomenava La Lira.
Aquesta coral va agafant prestigi en
el poble, va creixent fins a acabar
canviant-se el nom pel de La
Barretina Vermella i es constitueix
com a associació. Dins d’aquesta
societat hi havia el grup coral i
van començar a anar apareixent
altres tipus de seccions: billar, va
obrir el seu bar, que encara acull
socis, la seva vessant cultural es va
anar desenvolupant cap a incidir
en la vida del poble, procurant
certàmens literaris, concursos
de coneixements del poble, etc.
Mostra de la importància que
va tenir l’associació és que va
poder comprar aquestes parcel·les
i aquesta seu per a les seves
activitats.
No es va aturar l’activitat durant
la Guerra Civil i el franquisme?
Conservem poca documentació
però en tenim de la Guerra Civil,
per la qual cosa podem afirmar
que en aquells temps va seguir
funcionant, cosa que és fins i
tot estranya. Sabem també que
durant el franquisme va continuar
funcionant. Es va dedicar sobretot a
la vessant més lúdica; molt famosos
eren els balls de La Barretina.
Després del franquisme es recupera
la vessant més cultural amb el
certamen literari, el concurs de
dibuix infantil... d’alguna manera
hem pogut anar trampejant i
arribar fins on som ara. Per tant
podem dir que La Barretina ha
tingut aquests 132 anys d’activitat
ininterrompuda. Això ens en fa

Pilar Poch i Joan Piña. Foto Laura Gállego

sentir molt orgullosos i volem que
continuï.
I quines són les seccions que
romanen avui en dia?
Ara, les seccions que queden de La
Barretina són sobretot el teatre i
els jocs de taula, però la seu de La
Barretina també acull a l’associació
Sardanista, Ciclista i d’Escacs de
Malgrat.
Quines activitats desenvolupen?
Fem moltes activitats, però les
més conegudes són el Certamen
Infantil de Sant Jordi, el Concurs
de Dibuix i Pintura infantil, i el
Joc de la Barretina, una gimcana
cultural; és una mena de trivial en
què hi col·laboren els comerços.
Hi ha preguntes als negocis sobre
Malgrat que els malgratencs poden
anar contestant i fem un acte final
en què atorguem els premis que ens
han anat donant. Portem quatre
edicions amb molta acceptació.
El grup de teatre també té una
programació estable. Hem intentat
incidir en els sectors juvenils, ara
tenim una programació força rica

de jocs de taula i videojocs.
Heu decidit cedir el fons
documental a l’arxiu municipal.
Ens preocupa el procés de
degradació que ha anat patint tot
el fons històric de La Barretina.
Hi ha documents que s’han
perdut i també que s’han destruït
deliberadament per fer espai, cosa
que lamentem moltíssim. I en vistes
d’aquest procés vam decidir cedirlos a l’arxiu, que es farà responsable
de la seva conservació. Perquè
encara queda força documentació.
Tenim tres fons, un fons musical,
amb les partitures de la coral i de
sardanes, un fons documental i un
fons bibliogràfic.
Quines són les prioritats de la
nova junta?
Ara per a nosaltres una de les
prioritats és aconseguir socis nous,
més joves. Quan vam entrar aquí
vam trobar un problema, que era
que els socis s’havien estancat molt
en una franja: homes d’edat molt
avançada. Això era una condemna
per l’entitat, perquè a la que aquests

homes s’anessin perdent també
es perdria l’entitat. Nosaltres vam
intentar incidir en el públic més
femení i també en el més juvenil, i la
veritat és que des del teatre s’intenta
aconseguir més dones i s’estan
fent activitats com un concurs
de recital de poesia per portar
públic femení. Voldríem fer blocs
d’activitats diferents. Ara, la nostra
prioritat és rejovenir i regenerar
l’entitat. Estem intentant fer de La
Barretina un altre cop un referent
cultural del poble. La veritat és que
la revolució ja ha començat perquè
per primer cop tenim una dona
com a presidenta de l’entitat i a la
junta són gairebé tot dones. Hem
passat d’una filosofia d’anar fent a
una de fer més.
Hi ha d’altres problemes per tirar
endavant?
No és el mateix tenir La Barretina
com a única oferta cultural del
poble com abans, que ara, que és
una entre moltes d’altres. Tot i que
comptem molt amb el suport de
l’Ajuntament, costa que la gent faci
el pas de venir. Des de l’imaginari
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Quina estratègia seguireu per
aconseguir-ho?
L’estratègia és intentar enfocar
l’activitat cultural a un públic
divers. És un debat que tenim ara.
Fins ara es feien concursos de
botifarra, però nosaltres ho hem
deixat enrere i ens hem posat a fer
concursos de recitals de poesia,
concerts musicals... que ja s’obren a
tot tipus de públic. El teatre i la festa
dels empestats han fet molt per
obrir-nos a altres tipus de públic.
De cara als joves hem obert una
línia de jocs de taula, de videojocs i
tot aquest rebombori que ha fet que
un grup de joves s’hagin interessat
pel que es fa a La Barretina i molts
d’ells s’han fet socis.
Què us motiva a formar part de La
Barretina?
La veritat és que és molt gratificant
estar en una entitat i portar a terme
una feina no remunerada, perquè
en cap entitat la feina que es fa
és remunerada, i veure que estàs
generant en el poble un benestar
cultural. Estàs provant una activitat
que el poble agraeix. L’Ajuntament
tampoc pot arribar a tot, i les
entitats del que ens ocupem és
d’anar generant activitat cultural i
lúdica perquè el poble ho gaudeixi,
i això és el pagament que rebem els
col·laboradors de les entitats.
Objectius de futur?
Mantenir el que estem fent i fer
més. Incentivar que altres públics
i socis vinguin, volem un ventall
d’edats. Si no hi ha socis de La
Barretina que puguin mantenir
això, La Barretina acabarà tancant.
Volem demostrar a la gent que La
Barretina és un epicentre de cultura,
d’activitat cultural i lúdica. Hem
de fer redescobrir La Barretina als
malgratencs. yy

