NÚMERO 17 | JUliol 2016 | ANY II | Publicació controlada per PGD

25.000 Exemplars GRATUÏTS

CIÓ
PUBLICAÏTA
GRATU

editada per

Edició maresme

Cultura P.3

Cultura P.3

Nits d’Estiu a Calella

Arts d’Estiu Costa de Barcelona

El Festival NEC 2016 de Calella omple diferents espais de la ciutat amb música,
teatre, dansa i cinema els divendres d’estiu.

S’han previst vuit actuacions entre juliol i agost. Entre els artistes del programa:
Sopa de Cabra, Miguel Bosé, Antonio Orozco i Luis Piedrahita.

rAdio marina

Pineda recupera la memòria històrica
X Fira d’entitats
Les diferents entitats municipals de
Santa Susanna es van reunir durant
tot un dia a la desena edició de la
Fira d’Entitats per mostrar les seves
activitats i aproximar-se a la ciutadania. A la rambla dels Països Catalans, a més de la presència de les
diverses associacions, s’hi van poder trobar altres activitats com audicions de sardanes, tallers, jocs i
sortejos. Pàg. 18

Eleccions 26 de juny
Les eleccions del 26-J han tornat a
deixar un mapa polític complicat a
l’hora de pactar un govern majoritari i estable.
En Comú Podem s’imposa a Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de Mar,
Pineda de Mar, Tordera, Palafolls i
Santa Susanna.
Gravació del curt a la platja. Foto Joan Caimel

L’Alt Maresme està de festa
Els mesos d’estiu són dies d’activitats al
carrer amb un gran nombre de festes
populars i tradicionals. Tot va començar amb la revetlla de Sant Joan, el solstici d’estiu, amb el foc com a gran protagonista. També hi ha hagut les festes
de Pineda de Mar i la Festa Major de
Sant Quirze i Santa Julita de Calella.
Les properes setmanes hi haurà les
festes majors de Santa Susanna i Malgrat de Mar. Ja avançat l’agost, serà el
torn de Tordera i Pineda de Mar. El
mes de setembre, festa doble a Calella
amb la Fira i La Festa Major.
Trobada de gegantonets a Calella. Foto Tino Valduvieco

Més informació dels actes que ja s’han
fet a les pàgines 9 i 17

En el marc del CinemArt 2016
de Pineda de Mar s’ha presentat
el curtmetratge “Major, 57” sobre Sara Llorens i Manuel Serra
i Moret, dos intel·lectuals avançats al seu temps que van viure a Pineda a principis del segle
XX. Ell va ser alcalde de Pineda i ella, escriptora i folklorista.

ERC guanya a Calella. Ara fa sis
mesos, havia guanyat Democràcia
i Llibertat (CDC).
La participació va baixar un 3% en
relació al 20-D.
La jornada va transcórrer amb normalitat fins a les vuit del vespre, és a
dir, l’hora dels sondejos. En aquesta
ocasió, els resultats no van ser gens
aproximats. Pàg. 8

Els protagonistes del curt són
autors del Centre Cultural i Recreatiu. Quan hi hagi disponibilitat econòmica, es pensa fer un
llargmetratge.
A la contra, es pot llegir una entrevista a Raimon Miranda, ànima d’aquest projecte.
Pàgina 32

Votacions a Palafolls. Foto Yoyo

2 LA MARINA

juliol DE 2016

Els pagesos es donen a conèixer

L’Editorial
Festes Majors i Festivals d’estiu
Un cop segat el blat, quan ja era “al sac i ben lligat” era el temps de
fer festa. D’aquí van néixer les nostres Festes Majors que segueixen
gaudint de molt bona salut.
Passat aquell temps, les festes d’estiu han trobat una nova i important
funció amb les activitats culturals que troben acollida en les
poblacions costaneres, aprofitant el lleure de l’estiuejant, ben disposat
per assistir a espectacles en marcs més frescos i informals.
Peralada, Cap Roig, Vilabertran, Cadaqués, són exemples admirables
que han donat prestigi a les poblacions que els acullen gràcies a l’alt
nivell dels participants.
Aquest sembla que és el camí que escullen els festivals de la nostra
costa. Arts d’Estiu de Pineda de Mar i el Nits d’Estiu a Calella pugen
l’aposta per uns Festivals de qualitat. Sopa de Cabra, Manel, Ainhoa
Arteta, Miguel Bosé, són alguns dels participants programats.
Aquestes són les iniciatives que poden ajudar més a prestigiar les
nostres destinacions turístiques per anar deixant enrere les males
imatges del “turisme de borratxera” que van embrutar la imatge de la
nostra costa, envilida per alguns desaprensius que van buscar només
el petit benefici immediat, sense tenir en compte què es destruïa. yy
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Visita a l’explotació agrària de Palafolls. Foto Yoyo
palafolls

Milers de persones participen
en la primera edició de “Benvinguts a pagès” que té per objectiu
posar en valor el món rural.
Durant un cap de setmana de
juny, 150 explotacions agràries
i ramaderes d’arreu de Catalunya – amb la complicitat d’uns
200 restaurants i uns 250 allotjaments- han obert les seves portes
perquè els ciutadans coneguin
de primera mà d’on provenen els
aliments que posen cada dia a les
seves cassoles i taules.
Dissabte va fer mal temps,
però, diumenge van poder ensenyar a molta gent el que es fa en el
món rural, segons explica en Miquel Riera de Palafolls, “El dissabte
va ser complicat i amb molt poques
visites. El diumenge hi havia cua”.

Segons Riera, el desconeixement d’aquest sector és total. “La
gent viu a molts pocs quilòmetres, però el desconeixement del
món rural és absolut”.

ticular a la cultura. L´objectiu és
posicionar Catalunya pels seus
productes, la seva cuina i com a
destinació turística enogastronòmica.

Liderat per la Fundació Alícia, amb la col∙laboració del
Departament d´Empresa i Coneixement, a través de l´Agència
Catalana de Turisme i del departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, “Benvinguts a pagès” s´emmarca dins
els actes de la designació de Catalunya com a Regió Europea de
la Gastronomia 2016 i de l´any
temàtic promocional dedicat a la
gastronomia i l´enoturisme, que
tenen com a objectius posicionar el producte agroalimentari
local com a exponent singular
del territori i com a base d‘una
cuina que aporta un accent par-

Un dels valors específics d´aquest projecte és que suma paisatge, gastronomia, producte i
experiència i que la seva àmplia
oferta geogràfica, amb presència
a totes les comarques, permet
arribar a tot tipus de públic tant
aquells que busquin una escapada diferent i original a l´altra
punta de Catalunya, com aquells
qui prefereixin una activitat a
prop de casa seva.

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

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

En la seva organització al
Maresme, ha comptat amb la col·
laboració del Consell Comarcal i
del Consorci de Turisme. 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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Àmplia oferta cultural a Pineda i Calella
A Pineda es fa Arts d’Estiu i a Calella NEC-2016
pineda de mar - CALELLA

Arts d’Estiu Costa de Barcelona de Pineda de Mar arriba
aquest 2016 a la sisena edició.
Han estat sis anys de constant
evolució fins aconseguir un festival de referència entre Girona
i Barcelona. Arts d’Estiu té com
a objectiu reunir totes les arts en
un mateix festival.
S’han previst vuit actuacions
entre juliol i agost:
Sopa de Cabra inaugurarà
el festival el 15 de juliol. El Mag
Lari serà a Pineda el 22 del mateix mes i Ainhoa Arteta el 29.
Pel que fa a l’agost: Miguel
Bosé (dia 5), Niña Pastori (12),
Manel (15), Antonio Orozco (19)
i Luis Piedrahita (26).
Xevi Gómez, portaveu de
l’organització, explica la important evolució del pressupost i la
capacitat dels diferents espais per
on ha passat el festival, “El primer any teníem un pressupost de
32.000 euros. El d’aquest any és
de 350.000. La cabuda de la sala
del Centre Recreatiu era de 260
localitats. Ara, a l’Espai Sant Jor-

di és de 1.300 persones assegudes i 2.000 de dretes. Aquest any,
per la importància dels artistes i
la demanda del públic, hi haurà
tres espectacles que es seguiran a
peu dret. En d’altres edicions, les
cadires només servien 5 minuts i
restaven capacitat de públic”.

Programació NEC 2016

Aquest any s’ha millorat l’escenari i s’ha potenciat l’oferta de
restauració.

• 22 de juliol, Tomeu Penya, a les
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8€.

Nits d’Estiu
El Festival NEC 2016 de Calella omple diferents espais de la
ciutat amb música, teatre, dansa i
cinema els divendres d’estiu.
En total són 12 actuacions
repartides en nou nits d’estiu per
passar-les a la fresca, tot gaudint
de la cultura. Les actuacions es
duran a terme en els llocs més
emblemàtics de Calella com són:
el Far, el pati del Museu-Arxiu, el
pati de la Biblioteca, Espai Mercat, pati Escola Pia o la Platja
Gran. Els espectacles són gratuïts
o a un preu popular de 8 euros.
Joan Miquel Oliver i Jordina Biosca van obrir el NEC el divendres 8 de juliol.

• 15 de juliol, Orquestra Simfònica Harmonia, a les 22.00 h, al pati
de l’Escola Pia. Preu: 8 €.
• 15 de juliol, projecció de la pel·lícula “Hotel Transsilvània 2”, a les 22.00
h, a la Platja Gran. Preu: gratuït.

• 29 de juliol, Ihsanlulu, a les 22.00
h, al Far de Calella. Preu: 8 €.
• 5 d’agost, “Tango y algo más”, a les
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8 €.

Sopa de Cabra actuarà a Pineda de Mar

• 12 d’agost, Marinah & Chicuelo, a les 22.00 h, al Far de Calella.
Preu: 8 €.
• 12 d’agost, Jordi Palet i Puig, a
les 21.00 h, al pati de la Biblioteca.
Preu: gratuït.
• 19 d’agost, Marion Harper, a les
22.00 h, al Far de Calella. Preu: 8 €.
• 26 d’agost, Núria Grima, Carles
Geli i Judit Pedemonte, a les 22.00
h, al Far de Calella. Entrada: 8 €.
• 2 de setembre, Gossos a les 22 h,
al Far de Calella. Preu: 8 €. yy

Gossos tancarà el NEC-2016
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Carretera col·lapsada Mostra d‘art multidisciplinari
blanes - tordera

Tot i que aquests darrers dotze
mesos s’ha parlat molt de la millora de les comunicacions per carretera, els problemes a la GI-600 (de
Blanes a Tordera) i la GI-682 (de
Blanes a Lloret de Mar), es mantindran com a mínim un any més.
La carretera de Blanes a Tordera, rep tots els vehicles que surten
de l’autopista del Maresme i els que
provenen de l’AP-7 (Hostalric) i el
col·lapse és pràcticament constant
i en els dos sentits de la marxa tal i
com es pot apreciar a la imatge que
acompanya aquesta notícia.

Obres a la N-II
El projecte de millora de l‘NII entre Maçanet de la Selva i
Tordera –el tram que la ministra
Ana Pastor va decidir no desdoblar– s‘ha aprovat definitivament
després de gairebé dos anys i mig
en període de redacció.
El projecte de 8 Km, que té
un cost estimat de 15,2 milions
(sense IVA), es va començar a
redactar el setembre del 2013 i
va sortir a informació pública fa
quatre mesos. yy

Una de les actuacions que es van fer al MiD. Foto Yoyo
PALAFOLLS

Palafolls ha acollit aquest més
de juny la tercera edició de fiSures,
el festival d’art multidisciplinar. La
inestabilitat meteorològica va marcar la jornada i algunes activitats
van haver de canviar d’ubicació o
adaptar-se a les condicions del cel.

Carretera GI-600, de Tordera a Blanes. Foto Yoyo

Música al mercat
de Tordera
tordera

Un dels atractius de Tordera és
el mercat setmanal dels diumenges, un mercat que a partir d’ara
tindrà un valor afegit, la música.
“El mercat també s‘escolta:
música al carrer” es planteja com
un esdeveniment singular, dinàmic i de qualitat mitjançant el
qual es vol afavorir la dinamització socioeconòmica, comercial i
cultural del municipi en el marc
del mercat setmanal dels diumenges.
Té com a principal objectiu,
potenciar la presència d‘actua-

cions en directe en el circuït del
mercat setmanal dels diumenges,
fent agradable el passeig i la compra per part dels visitants.
En aquest marc es preveu
identificar/habilitar uns espais
d‘actuació musical en l‘àrea d‘influència del mercat que serveixin
com a plataforma per donar a
conèixer a músics, petites formacions musicals i/o projectes educatius d‘escoles de música.
A la pàgina web de l’Ajuntament de Tordera hi ha els formularis per poder participar en
aquest programa. yy

La visita al mercat anirà acompanyada de música. Foto yoyo

Des d‘interseccions de carrers
i aparadors fins al singular edifici
del Jutjat de Pau o la recent restaurada masia de Can Batlle Local
Jove, així com places i parcs municipals, van ser els emplaçaments
que aixoplugaren, mai millor dit,

obres de crítica social, dansa, performance, mapping, acció sonora
i d‘altres propostes de caràcter
emergent.
Al matí hi va haver dos espectacles encarregats d‘apropar
l‘art emergent a la gent de peu. La
ballarina Lídia Moraño presentà
Reaccionari. Al migdia, un espectacle d‘improvització, Absenta, a
l‘edifici del Jutjat de Pau-Caserna
de Policia.
A la tarda, Monólogos poligoneros a càrrec de David Pri-

ego ocupà de nou el Jutjat de
Pau-Caserna de Policia. A les
20 h, una intervenció de dansa,
teatre i mapping creat per Antonella d‘Ascenzi a la Sala d‘Exposicions de l‘edifici MiD. El darrer
acte de la tarda va ser l‘espectacle de dansa El goce de su voz, de
360 Grados de Danza Contemporánea.
A la nit tots els espectacles
es concentraren al Local Jove de
Can Batlle des de les 22 h fins a
mitja nit amb microteatre i teatre de petit format. yy
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Calella preveu una temporada Terror i misèria
turística llarga
Tot i l’Eurocopa 2016 (ha durat un mes i un dia) i el Brexit,
les expectatives d’ocupació per
aquest estiu a Calella apunten a
una temporada que s’allargarà.

na) val a dir que les expectatives
per enguany encara no s’han vist
afectades a priori per aquelles reserves realitzades just abans del
resultat del referèndum al Regne
Unit, segons fonts municipals.

El turisme és un dels sectors
econòmics sensiblement latent als
impactes que generen els esdeveniments arreu del món. En aquest
sentit, a l’espera de poder contrastar els veritables efectes del Brexit
en el sector turístic (entre ells,
la devaluació de la lliura esterli-

Aquest estiu també cal tenir present que la celebració de
l’Eurocopa 2016 (França) o la
irrupció de destinacions com ara
Bulgària o el Mar Negre entre
d’altres, han pogut incidir en un
alentiment en les reserves de la
primera quinzena del mes de ju-

CALELLA

liol. No obstant això, des d’algunes agències de viatges receptives
es preveu que un cop finalitzada
l’Eurocopa 2016 es tornin a reactivar les reserves.
Aquestes mateixes agències
perceben un final de temporada turística que sembla que enguany s’allargarà especialment
pel bon comportament que es
preveu del mercat alemany, que
recordem, a Calella ocupava el
2015 el primer lloc en el rànquing de pernoctacions. yy

Representació a la Fàbrica Llobet-Guri. Foto Tino Valduvieco
CALELLA

L’Escola de Teatre de la Fàbrica, ha representat sota la direcció de Txell Botey “Terror i
misèria al primer franquisme”.
Una producció solidària, els
beneficis de la qual s’han dedicat
a Calella x Refugiats.

Nit d’estiu a Calella. Foto Aj. Calella

El text és de José Sanchis Sinistierra. La representació es va
dividir en deu actes que es van
representar a diversos espais de
la Fàbrica Llobet-Guri: pati, centre obert, taller de la brigada, soterrani, aula de teatre...

L’objectiu dels promotors,
“fer un viatge cap al passat, per
mirar cara a cara el present...
per aconseguir un futur millor
per a tots”.
A la presentació es deia, “ara
que aquí dorm la guerra, mentre
a l’altra banda d’aquest mar nostre, ben desperta, va empenyent
milers d’éssers humans en una
desesperada, suïcida, fugida, hi
ha gestos que esdevenen necessaris”.
Jordi Cienfuegos va ser l’encarregat del poema final. yy
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Reconeixement als equips PADES
Aquest premi reconeix trajectòries que han influït en la millora dels nivells científics, tècnics i
assistencials al Maresme.

fermeria com Teresa Font, Magda Jordà i Sílvia Basart (ara substituïda per Pilar Rocafort) i Rosa
Tarré i posteriorment Rosor Llorens, com a treballadores socials.
Van iniciar un camí que, segons
els promotors, “no va ser fàcil,
però sí molt gratificant i que van
anar avançant per l’entusiasme
i el treball en equip que sempre
els va caracteritzar”.

A l’any 1993 va néixer la primera unitat de PADES a la zona
de l’Alt Maresme, amb el Dr.
Narcís Cortada com a metge referent i amb un equip coordinat en els seus inicis per Dolors
Roura, amb professionals d’In-

Posteriorment, l’any 2005,
neix l’equip PADES de la Selva
Marítima sota la iniciativa del
Dr. Josep Trias. Amb el Dr. Jordi Valls com a metge, Mar Vicente, Txelo Gámez i Jessica Galán
com a infermeres, i Glòria Por-

la SELVA - MARESME

El Dr. Narcís Cortada i els
equips PADES de la Corporació
de Salut Maresme i la Selva han
rebut el premi Jaume Esperalba i
Terrades 2016.

Acte de lliurament del premi. Foto CSMS

car, treballadora social. A l’ any
2009, es van incorporar els nous
i actuals professionals, que són la
Dra. Carme Sanz, Jordi Romero
com a infermer i Alícia Campos
i la Laura Molina com a treballadores socials.
El Dr. Cortada, per la seva
part, va deixar de fer activitat
domiciliària per passar a ser responsable de la Unitat de Pal·liatius de l’Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella, dirigint la seva
tasca als pacients hospitalitzats.
Es va incorporar aleshores la
Dra. Cristina Prat, actual metgessa de l’equip PADES de l’Alt
Maresme. yy

“El CAP ja no ha de tancar més a les nits”
“A més, com a ciutat turística, Lloret té més d‘un milió
de visitants anuals”, continua
el manifest, que també recorda
que a l‘hivern el municipi rep,
sobretot, l‘anomenat “turisme
de la tercera edat”, que hi arriba amb programes de l‘Imserso. “Un turisme que té una necessitat de serveis sanitaris més
freqüent que la mitjana”, precisa el text.

lloret de mar

Entitats i Ajuntament de Lloret de Mar han organitzat una festa reivindicativa per demanar que
els dos Centres d‘Atenció Primària (CAP) del municipi obrin a les
nits durant tot l‘any. Els lloretencs
han tret els gegants al carrer, han
fet actuacions, han repartit coca
i s‘han concentrat davant el CAP
del centre, coincidint amb què el
21 de juny, han tornat a obrir les
urgències nocturnes, però només
durant la temporada d‘estiu. La
resta de l‘any, els malalts s‘han de
desplaçar a l‘Hospital Comarcal
de Blanes.

El manifest recorda que el
tancament de les urgències nocturnes fora dels mesos d‘estiu
ja fa “més de quatre anys” que
dura, i que això provoca “problemes i col·lapses a l‘Hospital
Comarcal de la Selva”, on també s‘hi han suprimit serveis sanitaris a conseqüència de les retallades. L‘escrit subratlla, a més,
que el tancament dels CAP durant les nits també suposa deixar
Lloret sense farmàcia de guàrdia, “amb el greuge que aquest
fet comporta”.

«A les nits d’hivern, Lloret
no té ni servei mèdic ni
farmàcia de guàrdia»
Joan Romà Ortiz, portaveu
dels veïns, ha parlat de la festa i de la reivindicació, “Estem
de festa perquè el CAP torna a
obrir a les nits, però de reivindicació, perquè no volem que torni a tancar”.
Segons Ortiz, estan disposats a arribar on calgui perquè el

Ambient festiu i reivindicatiu a les portes del CAP. Foto M.A. Comas

CAP no tanqui. “Ja s’han recollit prop de 8.000 signatures. En
aquesta reivindicació anem de la
mà els polítics, les entitats i els
veïns”.

Durant l‘acte, Ortiz va llegir un manifest on es demana al
Departament de Salut que faci
marxa enrere i recuperi les urgències nocturnes. L‘escrit re-

corda que a Lloret de Mar hi ha
empadronades 38.000 persones,
a les quals se n‘hi han de sumar
16.500 que són població estacional consolidada.

Per tot plegat, l‘escrit reclama al Departament de Salut que
els CAP del municipi obrin les
24 hores durant els 365 dies de
l‘any. yy

LA MARINA 7

juliol DE 2016

44è Trofeu Quillat de fotografia
BLANES

Un total de 1.500 fotografies han optat al Trofeu Quillat 2016.
L’Associació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes,
els organitzadors del concurs, convoquen un total de
10 categories.
Sergio Tello, amb 7 Trofeus Quillat aquests darrers
anys, va fer una master class
coincidint amb la inauguració de l’exposició a Casa
Saladrigas. El Premi Quillat
d‘Honor està dotat 500 € i la
medalla daurada de la CEF,
la Confederació Espanyola
de Fotografia, que s‘atorga al
fotògraf amb més obres premiades o finalistes en el certamen.
El jurat d’aquesta edició
ha estat format per Montserrat Moraleda, Joan Buxó, Jordi Gallego, Carlos Alasraki,
Quim Sitjà i Joan C. Lizancos.
Alfonso Revaliente ha
guanyat el Premi Quillat Social que s‘atorga a l‘autor que
compta amb més fotografies

finalistes en una ronda exclusiva, on el jurat només
valora els treballs presentats
pels socis de l‘entitat. Aquest
guardó està dotat amb 100€.
L‘Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes
també ha destacat els resultats obtinguts per altres socis
com Potenciano Ahijado que
ha guanyat el premi individual a la secció de fotografia
experimental, o d‘en Xavier
Xaubet i David Albuixech,
fotografies dels quals han
estat seleccionades com a finalistes.

Premi Quillat al millor
fotògraf del concurs
G. Sergio Tello Soler

Juan Laguna, nou president de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes, destaca la qualitat de
les obres presentades. “Hi ha
hagut un nivell molt elevat.
De cada categoria, diverses
imatges optaven al premi”.

Arquitectura
Txema Lacunza Nasterra

Arquitectura
Alfonso Revaliente Álvarez

Esportiva
Àngel Benito Zapata

Esportiva
Albert Fontàs Ribas

Bodegó
G. Sergio Tello Soler

Bodegó
Alfonso Revaliente Álvarez

Segons Laguna, un dels
objectius de l’entitat és incrementar el nombre de cursets
i tallers al llarg de l’any.

Estil Street
Jose Beut Duato

Estil Street
David Albuixech Samà

Mar
G. Sergio Tello Soler

Mar
Alfonso Revaliente Álvarez

Col·lecció
Raúl Villalba

Col·lecció
Miquel Angel Artús Illana

L’exposició a Casa Saladrigas es pot visitar fins al
dia 28. La mostra té prop de
80 fotografies.

Premis per Seccions Natura
Juan Mariscal López
Retrat
Juan Antonio Palacios
García
Paisatge
G. Sergio Tello Soler
Art experimental
1r. Premi, Potenciano
Ahijado Arenas

Premi Quillat Social al
millor fotògraf del concurs
i soci d’AFIC
Alfonso Revaliente Álvarez
Premis social per seccions
Natura
Xavier Xaubet Serra
Retrat
Alfonso Revaliente Álvarez
Paisatge
Xavier Xaubet Serra
Art Experimental
Potenciano Ahijado Arenas

Bodegó. Foto G. Sergio Tello Soler

El pasajero. Foto Alfonso Revaliente Álvarez
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26-J sense massa canvis
EN COMÚ

ERC

CDC

PSC

PP

C‘S

4.663
4.959

2.456
2.361

1.900
2.232

3.356
3.516

2.223
2.021

1.925
2.695

LLORET

2.539
2.744

1.515
1.522

1.481
1.619

2.248
2.419

1.714
1.512

1.554
2.169

MALGRAT

2.106
2.337

1.494
1.409

1.441
1.366

1.597
1.755

977
896

815
1.041

PINEDA

2.686
2.853

1.821
1.804

1.193
1.414

2.432
2.681

1.932
1.717

1.314
1.802

CALELLA

1.545
1.649

1.824
1.763

1.596
1.791

978
1.110

950
864

685
876

TORDERA

1.899
2.034

1.221
1.193

1.131
1.338

1.103
1.197

779
750

741
948

PALAFOLLS

1.356
1.412

721
687

440
508

675
761

484
390

504
708

371
395

304
284

220
262

136
162

209
204

211
276

BLANES

STA. SUSANNA

26 J (2016)
la selva - maresme

Les eleccions del 26-J han tornat a deixar un mapa polític complicat a l’hora de pactar un govern
majoritari i estable. En aquesta
ocasió, però, Mariano Rajoy acceptarà l’oferiment de Felip VI d’intentar formar govern. Al conjunt de
l’estat, el PP ha guanyat vots i es-

20 D (2015)

«A Girona: ERC i CDC, 2
diputats i En Comú Podem i
PSC, 1»
cons, una bona part en detriment
de C’s. El PSOE ha aguantat bé la
segona posició mentre Podemos
no ha complert les expectatives i

ha quedat lluny del “sorpasso” al
partit socialista malgrat la incorporació a la candidatura d’IU.
A Catalunya, pocs canvis.
L’única diferència a nivell d’escons
la trobem en un diputat del PSC
que passa al PP. En Comú Podem
torna a guanyar i ERC es consolida com a segona opció i supera
CDC a la demarcació de Girona.
A Girona, el mateix repartiment
de finals del 2015, els dos diputats
per ERC i CDC i un representat
per En Comú Podem i PSC. Una
vegada més, el PP s’ha quedat sense representació a les comarques
de Girona. C’s, encapçalats per la
regidora blanenca Margarita Santo, en aquests comicis ha perdut
força.
En Comú Podem s’imposa a
Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de
Mar, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna.

com a segona força al conjunt de
l’estat i es preveia una forta caiguda de CDC. Finalment, Podemos
va acabar la nit electoral en tercera
posició i CDC, tot i perdre vots, va
mantenir els 8 diputats del 20-D.
Al Senat, majoria absoluta del
PP. ERC n’aconsegueix 10, i CDC,
superada pels republicans en de-

marcacions on
guanyava, 2.

habitualment

Pel que fa a la participació, a
Catalunya baixa 3 punts. A les sis
de la tarda, el descens era molt
més accentuat. El cap de setmana
de tres dies i la pèrdua de confiança després del 20-D, dues de les
causes de la davallada. yy

Nou col·legi electoral a Blanes. Foto Yoyo

ERC guanya a Calella. Ara fa
sis mesos, havia guanyat Democràcia i Llibertat (CDC).
La jornada va transcórrer amb
normalitat fins a les vuit del vespre,
és a dir, l’hora dels sondejos. En
aquesta ocasió, els resultats no van
ser gens aproximats. En la majoria
dels casos col·locaven Podemos

Col·legi electoral de Tordera. Foto Yoyo

Aniversari solidari del Rotary
Club en clau esportiva
LLORET DE MAR

Rotary Club Lloret de Mar ha
celebrat el seu 30è aniversari amb
sopar solidari de temàtica esportiva
que va agrupar a més de 200 persones a l’Hotel Guitart Monterrey.
La causa solidària de la vetllada va ser recaptar diners per
al servei d’oncologia de l’Hospital
Comarcal de La Selva. Durant la
nit es va celebrar un sorteig amb
diversos obsequis del món de l’es-

port, com una samarreta firmada
per Leo Messi, un casc de pilot de
moto firmat per l’Aleix Espargaró
o una pilota d’handbol del FCB.
També va comptar amb l’assistència i participació d’esportistes com Rubèn Yàñez, porter del
Real Madrid, Enric Masip, exjugador d’handbol del FCB, Gaby
Cairo, exjugador d’hoquei, Joan
Torné, exjugador d’hoquei, Miquel Molina, corredor del campionat alemany de turismes (DTM) o

Esportistes, membres del Rotary i autoritats. Foto Rotary Club Lloret

José Luís Blanco, atleta de Lloret.
Manel Bernat, 31è president
del Rotary,va destacar la labor feta
durant les tres dècades per l’entitat
i els membres rotarys fundadors.
Els membres fundadors que van
ser presents a la vetllada -Nicolau
Cabañas, Jordi Noguera, Eduard
Law i Felip Rigat –van ser els encarregats de fer la tallada del pastís d’aniversari, fet per Christian
Escribà. yy
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Pineda de Mar celebra les
festes de Sant Joan

Festes de Sant Quirze i Santa Julita

Cercavila de trabucaires

ANNA GIBERNAU

Pineda de Mar va celebrar la
seva Festa Major petita amb una
sèrie d’actes repartits en diferents
dies. Els actes principals es van
trobar durant els dies propers a la
Diada de Sant Joan. La jornada del
24 de juny va començar amb l’ofici solemne en honor a Sant Joan
Baptista a l’església parroquial de
Santa Maria. A la tarda, a la plaça de les Mèlies, s’hi podia trobar
la 31a Mostra de coques i postres
casolanes amb un posterior sorteig d’aquestes un cop finalitzades
i les sardanes a càrrec de la Colla
Principal del Llobregat. La iniciativa es realitza des de l’any 1985 i
des de fa un temps, a més de coques, també s’hi poden presentar
postres casolans.
A la mateixa plaça s’hi va poder veure una cercavila amb els
gegants del municipi acompanyats
de grallers. L’endemà al vespre va
continuar la festivitat amb la Nit
de les quatre ermites. Aquesta caminada popular està organitzada
pel Centre d’Estudis Arqueològics
de l’Alt Maresme i permet donar a
conèixer quatre ermites de Pineda: la de Sant Antoni, la de Gràcia,

Foto de família dels trabucaires. Foto Tino Valduvieco

El dijous 16 de juny, després de
la missa de la secretària, ja ningú va poder dormir. Els Trabucaires de l’Associació Mare de
Déu del Roser, van protagonitzar una cercavila que va

començar al carrer Sant Jaume
i va acabar a la plaça de l’Ajuntament. La segona part del recorregut, els va portar fins a la
riera Capaspre. L'animació i el
soroll estava assegurat. yy

Hola a l’estiu
Cercavila de gegants. Foto Anna Gibernau

la de Sant Rafel i la de Sant Jaume.
La festa major va finalitzar el
diumenge 3 de juliol amb el Gran
Concert de Sant Joan: Old Broad-

way a l’Espai Sant Jordi. El grup
encarregat de dinamitzar l’acte
va ser AM Cerdanyola del Vallès
amb el cantant David Mauricio
acompanyat de quatre ballarins. yy

Bany d’escuma per a totes les edats. Foto Tino Valduvieco

La plaça Lluís Gallart ha acollit
la benvinguda a l’estiu 2016. Hi
va haver, entre d’altres, festa de

l’escuma, globus gegants, música i pluja de regals. yy

Postres solidàries

Postres solidàries. Foto Tino Valduvieco

El dissabte 18 de juny, una de
les parades del mercat va posar
a la venda una sèrie de postres.
La recaptació, a benefici de

l’Associació de Voluntaris i
Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella. yy
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SUCCESSOS

Homicidi a Malgrat de Mar

La Cooperativa dóna a conèixer
l’obra de Roald Dahl

Vigilància policial al carrer Eivissa. Foto Yoyo

Mor un jove de 20 anys en un
homicidi amb arma blanca a
Malgrat de Mar. Els Mossos
d’Esquadra, que investiguen les
causes del succés, han detingut
una persona presumptament
relacionada amb l‘homicidi. El
detingut és un noi de 21 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
del municipi, que hauria causat
la mort de la víctima, també de

nacionalitat espanyola, amb una
catana i posteriorment es va entregar a la comissaria de la Policia Local. Els Mossos d‘Esquadra van rebre l‘avís el dilluns 4
de juliol al voltant de les deu de
la nit que hi havia un jove amb
ferides d‘arma blanca al carrer,
on va morir. Els fets van pasar
en un habitatge del carrer Eivissa de la població malgratenca. yy

Incendi en un càmping

Activitats per als més petits a la biblioteca de Malgrat de Mar. Foto Anna Gibernau
ANNA GIBERNAU

Roald Dahl va ser un novel·lista i poeta britànic conegut sobretot per les seves narracions dirigides als públics infantil i juvenil.
Algunes de les seves obres més
famoses són Charlie i la fàbrica de
xocolata, Matilda, Les bruixes, Els
Culdolla o La meravellosa medicina d’en Jordi. La seva obra també
és coneguda perquè diverses de les
seves històries han estat protagonistes al cinema com són els casos
de Charlie i la fàbrica de xocolata

(2005) o Matilda (1996). El meu
amic el gegant és l’última pel·lícula adaptada a una de les obres que
s’estrenarà aquest 2016 i està dirigida per Steven Spielberg.
Al llarg del 2016 se celebra el
centenari del naixement de l’escriptor i és per aquest motiu que des de
la Biblioteca, la Cooperativa de Malgrat de Mar s’han proposat diverses activitats perquè els més petits
coneguin l’obra de l’escriptor d’una
manera divertida i dinamitzadora.

Jocs relacionats amb els personatges dels seus llibres, tallers
de manualitats o lectures de les
seves obres són algunes de les
activitats que es podran trobar al
llarg de l’estiu. El passat 1 de juliol l’activitat va estar relacionada
amb les lectures dinamitzades de
Charlie i la fàbrica de xocolata i
Agu Trot. El proper 15 de juliol
les lectures se centraran en Les
bruixes i La meravellosa medecina d’en Jordi. yy

L’Estiu a la Biblioteca
santa susanna

La Biblioteca de Santa Susanna
ha preparat un ampli ventall d’activitats per aquests mesos de vacances escolars. Algunes activitats es
fan al carrer, d’altres a l’interior de
l’equipament.

Bungalou cremat. Foto ACN

Les flames van cremar totalment dos bungalous situats al
càmping caravàning Tordera
Park i van afectar parcialment a
un tercer bungalou i el bar. Set
dotacions dels Bombers van treballar en l’extinció de l’incendi,

que no va deixar cap persona
ferida. També es van desplaçar
al lloc efectius de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra, de
les ADF i dues ambulàncies del
SEM. yy

- Per a nens i nenes a partir de
10 anys cada dijous: Club Jove, lectura i booktrailer.

- Per a nens i nenes a partir de
7 anys cada dimarts: tallers d’arqueologia i d’art.
- Per a nens i nenes a partir de
6 anys cada dimecres: El meu primer club.

Contes al carrer. Foto Yoyo

- I per a tothom, cada divendres: contes, música i tallers de
circ a la plaça. yy
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“Cada cop hi ha més plàstics al Mediterrani”
ANNA GIBERNAU

A finals del segle XIX l’arxiduc
Lluís Salvador d’Àustria va realitzar una sèrie d’estudis sobre l’estat
del mar Mediterrani. Gairebé un
segle més tard de la seva mort es
va iniciar un projecte per tal de
comparar els seus estudis amb la
realitat actual. Aquest projecte es
coneix amb el nom de Nixe III, en
referència al nom del vaixell amb
el qual l’arxiduc viatjava.

«L’acumulació de plàstics
pot portar conseqüències
per al funcionament dels
ecosistemes»
Un dels estudis que es troba emmarcat en el projecte és el
de Luís Fernando Ruiz-Orejón
(CEAB-CSIC) amb la seva tesi
doctoral sobre la presència de
plàstics al Mediterrani. El seu estudi es basa en l’anàlisi dels plàstics presents al mar i els canvis
socioecològics situats en dues escales diferents: una regional que
es refereix al Mediterrani en general i una local que fa referència
a la zona de les Illes Balears, on
l’arxiduc va realitzar la majoria
d’estudis. Malgrat que l’arxiduc

Mostra dels plàstics trobats. Fotos CEAB-CSIC

Nixe III, el vaixell que realitza l’estudi

no va observar plàstics al mar, els
seus escrits serveixen de base per
tal de dur a terme la investigació
actual.
Ruiz-Orejón ha presentat els
resultats preliminars del seu estudi en una conferència al CEAB
estructurada en tres pilars: l’explicació del projecte Nixe III, una
definició del concepte de plàstic i
una exposició de les primeres dades obtingudes.
En comparativa amb anys
anteriors, es pot observar com
el paisatge del litoral mediterrani ha patit grans canvis i com
afirma Ruiz-Orejón, “l’increment de plàstics a la superfície

està anant en augment i sobretot
al Mediterrani que és un mar
semitancat i, per tant, la renovació de l’aigua és menor que en
altres mars.” Així doncs, el mar
Mediterrani presenta una sèrie
de característiques pròpies i
l’acumulació de micra-plàstics
pot portar conseqüències per al
funcionament dels ecosistemes
presents al fons marí. Algunes
d’aquestes poden ser l’acumulació de partícules naturals en
els trossos de plàstics al mar i
la posterior ingerència d’aquests
per part de les espècies animals.
Un dels altres aspectes als
quals es pot fer referència amb
relació a l’estat del mar és el pa-

«L’increment de plàstics
a la superfície va en
augment, especialment
al Mediterrani, un mar
semitancat»

cerca de solucions, l’autor de la
tesi veu necessària una major
conscienciació de la població
respecte el tema i la reducció de
l’excés de plàstic que es troba en
molts productes.

per que juguen les institucions
polítiques. Aquestes poden ser
un instrument per tal de començar a controlar el problema però
segons Ruiz-Orejón “encara és
relativament nou als ulls de tots
i estan començant a fer iniciatives però encara falta, sobretot en
legislació, acoblar bé les intencions locals, regionals o estatals”.
A més, tot i que l’estudi es basa
en la cerca de dades i no en la

Les primeres reflexions que
s’han pogut extreure de l’estudi
són la forta acumulació de plàstics que hi ha al mar Mediterrani, la major acumulació d’aquests
que es dóna a prop del litoral i la
percepció d’una variabilitat de
l’acumulació tant espacial com
temporal. En relació amb l’última
referència es continuen estudiant
quins són els factors que poden
influir en aquest fenomen, com
per exemple el vent. yy
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Quina inversió vols per al teu barri?
blanes

Blanes completa la primera
ronda de reunions amb les associacions de veïns per als Pressupostos
Participatius. Hi ha hagut un total
de vuit reunions encapçalades pel
regidor de Participació Ciutadana,
Albert Sanz, i la tècnica de l’àrea,
Carolina López.
Un cop enllestida aquesta primera fase, el següent tram és la
presentació de propostes, que s’ha
establert que es pugui fer des del
27 de juny al 30 de juliol. Durant
aquest mes i escaig, tothom qui
tingui una proposta, la pot presentar i dipositar en les urnes i bústies de cada zona, uns indrets que
s’han establert de comú acord amb
els representants de les associacions de veïns (veure quadre adjunt).

«Fins al 30 de juliol els veïns
poden presentar propostes»
Al llarg de les diferents sessions realitzades fins ara, s’ha informat que aquest 2016 l’Ajuntament
de Blanes ha destinat 315.000 € del
pressupost municipal per invertir

en les propostes que es triaran,
prèviament presentades pels ciutadans i ciutadanes. Ara bé, per distribuir-ho de manera equitativa,
s’han aplicat criteris de compensació després que en la Comissió
de Control es va acordar l’estructuració del municipi en sis grans
zones que engloben, al seu temps,
els diferents barris.

sorgit en diferents barris és que
s’instal·lin gronxadors per a persones amb discapacitats físiques,
així com més jocs per a la canalla en general en els parcs i zones
verdes. En aquesta mateixa línia,
una altra demanda molt repetida
és que s’instal·lin cistelles de bàsquet i xarxes per donar més segu-

ZONES

«Hi ha 315.000 euros a
repartir en les sis zones en
què s’ha dividit el poble»
En les reunions amb les associacions de veïns que s’han estat fent
fins ara ja han anat sorgint espontàniament propostes per millorar
els diferents barris. Algunes molt
localitzades respecte el veïnat,
però d’altres que han resultat ser
compartides sense saber-ho. Una
de les que ha tingut més èxit és
poder comptar amb espais tancats
i controlats per anar a dur-hi els
gossos perquè hi facin les seves necessitats i puguin estar en llibertat,
però controlats.
Una altra proposta que ha

Una de les trobades amb les AAVV. Foto Aj. Blanes

retat als espais oberts de joc que
hi ha arreu dels barris.
Des de l’Àrea de Participació
Ciutadana tant el responsable
polític com la tècnica han coincidint en fer una valoració molt
positiva de la primera fase que
s’ha enllestit ara. Perquè s’ha po-

BARRIS

PRESENTACIÓ PROPOSTES

TOTAL €

1

Racó d’en Portes, la Plantera
i Els Pins

- Biblioteca Comarcal
- Oficina d’Acció Social Els Pins
- Papereria La Plantera

54.250 €

2

S’Auguer,
Sa Massaneda,
Dintre Vila, Raval,
Sa Carbonera i El Port

- Bústies Locals AVV Raval i
Sa Carbonera
- Oficina AMIC Ajuntament
- Carnisseria Can Josep (S’Auguer)
- Supermercat Ca l’Aliu del barri
de Sa Massaneda

51.250 €

3

Valldolig, Residencial Blanes Vistamar, Mas Borinot, Sant Francesc
i Santa Cristina

- Bústies dels Locals Socials
de les AVV

52.000 €

4

Ca la Guidó, Mas Florit, Mas Cremat
i Puig de la Dona

- Bústies Locals Socials AVV
Ca la Guidó, Puig de la
Dona i Mas Cremat
- Panaderia Pili (Mas Florit)

52.000 €

5

Control-La Perla, Quatre Vents,
Can Borell i Mas Moixa

- Locals Socials AVV Quatre
Vents, Mas Moixa i ControlHorta de la Perla
- Llibreria RB3 (Can Borell)

53.500 €

6

Mas Enlaire, La Pedrera i Mont
Ferrant

- Mercat Blanes
- Bústies Locals Socials AVV
Mas Enlaire i La Pedrera

52.000 €

Total pressupostos

De la Costa Brava a Marsella
costa brava

Una operació conjunta entre
les policies espanyola i francesa
ha permès desmantellar un grup
internacional de narcotraficants
que disposava de cinc cultius de
marihuana en habitatges de Girona, Blanes, Lloret, Maçanet de
la Selva i Tordera. El grup està
acusat de cultivar la droga en
aquests domicilis i enviar uns
50 quilos de mitjana a Marsella
mitjançant ‚mules humanes‘ o bé
vehicles. Un cop allà, es distribuïa per l‘àrea metropolitana de la
ciutat de la Costa Blava.
En total, s‘han detingut 18
persones, de les quals deu en territori espanyol i vuit més a França, s‘han fet nou registres i s‘han
intervingut diverses armes, en-

tre elles una kalashnikov-, prop
de 2.000 plantes de marihuana i
148.000 euros en metàl·lic.
La investigació va començar
arran de la informació obtinguda en anteriors operacions policials i després de la detenció d‘un
narcotraficant de nacionalitat
francesa l‘estiu del 2015 a Lloret
de Mar. Els agents van certificar
l‘existència d‘un grup organitzat
format per integrants espanyols i
francesos, motiu pel qual es van
activar els cossos policials dels
dos països.
En l‘operació, els agents van
intervenir 1.900 plantes de cànnabis, 1,3 de cabdells, 36 quilos
de marihuana i haixix, a més

gut comprovar la implicació veïnal amb que, en general –llevat
d’alguna excepció-, s’han trobat
arreu de Blanes. Els representants
de les associacions de veïns s’han
mostrat molt interessats en recollir propostes que, en definitiva,
serviran per millorar els espais
comuns. yy

d‘una kalashnikov, dues pistoles,
una pistola taser, 1.800 cartutxos
de diferent calibre, armilles antibales, 148.000 euros en metàl·lic
i diversos utensilis per al cultiu
de les plantes. Segons fonts policials, el grup disposava de les armes perquè havia tingut alguna
pugna territorial per la venda de
la droga amb altres grups de narcotraficants.
Als detinguts, se‘ls atribueix
els presumptes delictes de tràfic
de drogues, pertinença a organització criminal, blanqueig de
capitals i defraudació del fluid
elèctric i van ser posats a disposició judicial. Només un va ingressar a presó mentre que la resta va
quedar en llibertat a l‘espera de
judici. yy

Diners confiscats. Foto ACN

315.000 €
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Homenatge a Lloret i festa popular a Blanes
blanes - lloret de mar

La revetlla de Sant Joan 2016
ha estat marcada per l’estabilitat
meteorològica i les temperatures
molt agradables, molt diferent al
temps que hi va haver fa just un
any enrera quan s’imposava el
temps insegur.
La celebració a Lloret de Mar
va començar com marca la tradició amb l’arribada de la Flama
del Canigó. Enguany, però, l’acte
tenia un caire especial. Es va retre homenatge a Carles Estapé,
que va morir el passat mes de
gener. Estapé va ser qui durant
molts anys va impulsar a Lloret
aquesta tradició, quan era president d’Òmnium Cultural a la
Selva Marítima. De fet, va ser qui
va descobrir l’arribada de la Flama als moters, els quals la porten
ben motoritzada fins a Lloret.
Homenatge a Carles Estapé. Foto M.A. Comas

El dijous dia 23 a les sis de la
tarda, l’Associació de Moters de
Lloret de Mar va sortir des de la
plaça de la Vila per anar a buscar
la Flama a Vidreres i portar-la
a Lloret. A les 20.30 hi va haver
la rebuda de la Flama a la plaça
de la Vila i després d’entregar-la
a les autoritats, es va encendre el
pebeter i finalment es va produir
la lectura del manifest acompanyada de coca i cava per a tots els
assistents.
La Flama del Canigó és un esdeveniment de caire popular que
es realitza des del 1955. Any rere
any, la mitjanit del 22 de juny, la
Flama surt del cim del Canigó i
comença el seu recorregut per
arribar a centenars de municipis
catalans i encendre les fogueres
de Sant Joan.
Blanes

Música fins a la matinada a Blanes. Foto Yoyo

La nit més curta de l’any, s’ha
viscut a Blanes amb la intensitat

que caracteritza la Revetlla de
Sant Joan. Des de fa uns anys, diverses entitats juvenils, culturals
i socials de la vila sumen esforços
per configurar una animada festa
popular amb un complet programa d’activitats que s’enceten a la
tarda i finalitzen de matinada.
Encapçalen la celebració l’Agrupament Escolta i els Diables,
acompanyats de molts altres col·
lectius.
Els actes de la revetlla es van
concentrar principalment al tram
del passeig de Mar situat entre el
carrer Ample i el Banc dels Músics. També es van fer cercaviles
amb gegants i diables per atraure
fins el passeig al nombrós públic
que omplia especialment els carrers de la població per celebrar la
festa de la vigília de Sant Joan.
Un dels moments més destacats de la vetllada és quan es fa
l’entrega de La Flameta, una distinció que des fa uns quants anys
lliura Acció Cultural Es Viver.
L’objectiu d’aquest trofeu –simbolitzat per una escultura elaborada per l’artista blanenc Narcís
Balmanya- és fer un reconeixement a alguna entitat de Blanes
que s’hagi distingit pel seu treball envers la cultura popular,
o que hagi significat un benefici
per a tota la vila.
El guardó, que l’any passat
va estrenar nova imatge, s’ha
entregat aquest 2016 a l’Ateneu
Popular Sa Fera Ferotge, que ha
complert el seu segon aniversari
de vida des que es va posar en
marxa en un banc expropiat com
a seu.
Hi va haver foguera, sopar
popular, concert, activitats infantils i moltes altres propostes
pensades per a totes les edats. yy
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Qui és l’assassí de la mansió Garriga?
de murder party i és similar al popular joc del cluedo. Sota la conducció dels actors lloretencs Joan
Romà Ortiz i Albert Muntané, i la
col·laboració de la guia, Ana Peña,
el públic pot viure una gimcana
que es desenvolupa a les sales de
la col·lecció permanent del Museu
del Mar.

Actors i públic en plena investigació. Foto Patrimoni Cultural
Moisés García

Un matrimoni, una inauguració, un mort i uns assistents
que hauran de descobrir qui és
el culpable de l’assassinat. Aquest

és l’argument del Misteriós crim
a la mansió Garriga. Es tracta de
la nova visita teatralitzada que ha
preparat el Museu del Mar de Lloret pels mesos d’estiu. Es qualifica

La visita s’adreça a un públic
adult. S’han de posar a la pell d’autèntics detectius per esbrinar qui
és l’assassí. Tot això, en un context
ambientat en l’any 1887, el dia de
la inauguració de la nova casa dels
senyors Garriga. Durant la celebració, arriben diferents personatges convidats vestits d’etiqueta.
Un d’ells apareix mort. A partir
d’aquesta situació, els participants,
amb l’ajuda d’una escriptora i amiga de la família amfitriona, han de

buscar pistes amb les quals puguin
demostrar qui és l’autor de l’assassinat.
La directora de Patrimoni
Cultural, Anna Fuentes, assegura
que el desenllaç i la solució del
crim no deixarà ningú indiferent.
Afegeix que s’ha decidit fer aquest
tipus de visita per homenatjar les
novel·les de misteri, amb una activitat atractiva que fomenti la participació entre el públic i, a més,
serveixi per convidar a la gent a
redescobrir Lloret i el seu patrimoni. Sobre la proposta, la guia,
Ana Peña, explica que es pretén
posar a prova la capacitat de reflexió del públic per resoldre un
crim en què tots els assistents tenen motius per ser culpables i en
el qual es veuran implicats.

Per a participar en aquesta visita, cal reserva prèvia. Les places
són limitades i es pot demanar
lloc a les oficines del Museu del
Mar. Les sessions del Misteriós
crim a la mansió Garriga es duran
a terme tots els divendres dels mesos de juliol i agost, a partir de les
21.00 h.
D’altra banda, des de la secció
de Patrimoni Cultural, es valora
de manera molt positiva la visita Una història de pel·lícula, que
s’ha realitzat, durant les darreres
setmanes, en els Jardins de Santa Clotilde. Ha comptat amb un
gran nombre de participants.
L’activitat consistia en un recorregut pels jardins noucentistes
amb acompanyament musical.
En acabar, s’oferia al públic una
copa de cava. yy

Concerts al pati de la Rectoria
lloret de mar

L’Associació Amics de la Música de Lloret ha posat en marxa el
primer cicle de concerts de música a la fresca.
S’ha celebrat del 30 de juny al
3 de juliol al pati de la Rectoria de
l’església de Sant Romà. Un cicle
que forma part de la programació
musical 2016 que organitza l’entitat amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a la restauració de
l’orgue de la parròquia i la difusió
de la cultura musical.
En total s’han programat quatre concerts que, segons el portaveu de l’entitat, Joan Pau Romaní,

“pretenen ampliar l’oferta cultural
de Lloret a tots els ciutadans, als
estiuejants i turistes que visiten la
vila”.
Segons Romaní, el lloc triat
per a fer els concerts, el pati de
la Rectoria, “permet als assistents
gaudir dels artistes en un espai recollit i acollidor, que hi hagi una
connexió íntima i propera entre
els músics i el públic i es gaudeix
a l’aire lliure”.
Els quatre concerts van servir
per escoltar Sandra Fern Quartet
(Jazz), Why not (Jazz Quartet standards), Jean Francois Brusco (acordió electrònic amb imatges) i Ferran

Savall (duet de guitarres i veu).
Al llarg de l’estiu, els Amics de
la Música organitzen una dotzena de concerts, entre jazz, gospel,
música barroca i fins i tot òpera. Hi
haurà també una vetllada poètica
i una “master class” de piano, que
ve precedida per un concert al teatre el proper 17 de juliol. Serà un
concert de piano a càrrec del músic
francoargentí Carlos Luis Acotto.
Els Amics de la Música és una
associació sense ànim de lucre que
treballa per assolir dos objectius: la
restauració de l’orgue de la parròquia i la difusió de la cultura musical. Una de les iniciatives que man-

Concert de Why Not. Foto M.A. Comas

té vigents és la campanya d’apadrinament dels tubs de l’orgue. N’hi

ha 1.400 en total i de moment en
són 70 els apadrinats. yy

Concert de jazz al Santuari del Vilar
BLANES

L’Obreria del Vilar ha recuperat enguany la tradició d’organitzar
actuacions musicals a la fresca que
s’havien fet al porxo quan es va
commemorar el centenari del santuari blanenc. Ho fa amb una proposta molt atractiva com a primer
concert d’estiu, comptant amb una
nodrida assistència de públic que
no es va voler perdre l’ocasió de participar en una vetllada tan especial.
L’èxit d’aquesta primera experiència
recuperada ha fet que la intenció sigui seguir fent-ho els anys vinents.

Jazz al porxo del Vilar. Foto Yoyo

L’actuació va anar a càrrec d’Alba Careta & Lucas Martínez Quintet, joves talents de l’escena musical
blanenca. Es tracta d’una formació

que combina l’experiència d’Isa
Membrilla al piano, Toni Pujol al
contrabaix, i César Martínez a la
bateria, amb la joventut fresca de
Lucas Martínez al saxo i Alba Careta a la trompeta i cantant. L’estrena d’Alba Careta & Lucas Martínez
Quintet es remunta a l’estiu de fa
dos anys, allotjada en un dels escenaris de la Festa Major de Santa
Anna de Blanes. Des de llavors, s’ha
anat perfilant el seu repertori i formant com a grup.
El repertori que van interpretar estava basat en temes propis del
contrabaixista d’estil jazzístic, així
com també cançons de la terra com
Corrandes d’exili, de Lluís Llach, i
De mica en mica, de Joan Manuel

Serrat. També hi va haver moments
d’arrels més populars, com la nostàlgica peça del pianista argentí
Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar.
En definitiva, un repertori molt
adequat per l’entorn del santuari
que, fins ara, havia allotjat esdeveniments nocturns en molt comptades
ocasions.
La vetllada es va completar
oferint al públic una copa de cava
acompanyada de pa amb tomàquet
i pernil, servit a un preu popular
a benefici del Santuari del Vilar, a
banda del preu de l’entradaz de 10
€. Per poder arribar al Vilar, l’Ajuntament de Blanes va posar a disposició de la ciutadania un servei d’autocar gratuït. yy
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10 anys d’agermanament Malgrat-Seynod
malgrat de mar

Malgrat de Mar inaugura la
plaça de Seynod coincidint amb
la celebració dels 10 anys d‘agermanament. La plaça dedicada a
Seynod està situada al carrer de
Girona, a tocar amb l‘avinguda de
Joaquima de Vedruna.
Una delegació del poble francès, encapçalada per la seva alcaldessa Françoise Camusso, va
presidir l‘acte. L’alcalde Joan Mercader va encapçalar la delegació
malgratenca.
A la festa hi va haver cercavila amb la Colla de Geganters de
Malgrat i exhibició de sardanes,
castellers i correfoc.

Les primeres autoritats de Seynod i Malgrat. Foto Yoyo

Les obres de la plaça Seynod
es van portar a terme l‘any passat.
El projecte de la plaça de Seynod

va ordenar aquest terreny que estava erm -situat a la confluència
dels carrers de Girona, Joaquima
de Vedruna i carrer de Badalonai va convertir-lo en un espai verd
sostenible amb un manteniment
de baix cost. La plaça té una zona
de jardineria i arbres, mobiliari
urbà, enllumenat públic, drenatge per a les aigües de pluja i
reg automatitzat. Les obres les va
portar a terme l‘empresa Obres
Ortuño SL per un valor de 56.500
euros.
Els actes d’inauguració van
començar davant l‘Ajuntament,
des d‘on sortí una cercavila encapçalada per la Colla de Geganters de Malgrat de Mar, que va
anar fins a la plaça de Seynod. A
continuació, hi va haver l‘acte oficial d‘inauguració d‘aquest espai
verd dedicat al poble agermanat,

que va incloure parlaments de
l‘exalcaldessa de Malgrat de Mar,
Conxita Campoy, l‘alcaldessa de
Seynod, Françoise Camusso, i de
l‘alcalde, Joan Mercader; i la descoberta de la placa de la plaça.
També hi va haver una exhibició
de sardanes, castellers i correfoc.
La festa finalitzà amb la interpretació de l‘himne dels Segadors i
del savoià.

«Malgrat de Mar està
agermanada amb
poblacions d’Itàlia,
Nicaragua i França»
Malgrat de Mar i Seynod es
van agermanar ara fa 10 anys.
L‘agermanament es va formalitzar el 4 de juny del 2006 al poble
francès de l‘Alta Savoia. yy

Propostes per als Pressupostos Participatius
CALELLA

Els ciutadans de Calella han
presentat un total de 19 propostes pels Pressupostos Participatius 2016. Les propostes han estat d’àmbits tan diversos com ara
medi ambient, urbanisme, esports
o turisme.
A mitjans de juliol, la comissió tècnica i política s’encarregarà
d’avaluar les propostes i determinar la seva viabilitat, en el sentit més ampli. S’espera que totes
superin aquest tràmit i passin al
següent estadi: la deliberació que
en farà el Consell Municipal de
Convivència Ciutadana i Participació que es convocarà aquest estiu. En cas que alguna proposta no

sigui viable, s’intentarà reconduir
per a què ho acabi sent.
En funció de la feina que es
derivi d’aquesta comissió es concretarà el dia que es celebrarà el
Consell de Convivència Ciutadana i Participació on es presentaran
totes les propostes viables i es decidirà quines seran les 5 propostes
que sortiran a votació de tota la
ciutadania, juntament amb els dos
projectes de ciutat proposats per
l’Ajuntament de Calella.
El consell de participació el
formen totes les entitats i gremis
de Calella i persones designades
per Alcaldia, a part d’un representant de cada partit polític i di-

versos regidors de govern. És un
consell molt representatiu, ja que
hi són presents tots el sectors de
la ciutat i hi els punts de vista són
molt diversos.
La votació popular es realitzarà seguint el mateix sistema que
l’any 2015, de forma presencial
en les urnes que es col·locaran en
llocs estratègics de la ciutat aprofitant els dies de Festa Major de
la Minerva i de la Fira de Calella
i l’Alt Maresme. El procés es farà
de forma simultània amb les votacions entre les dues propostes
de millora que planteja el Govern
Municipal per al 2016, que suposen també una inversió de 90.000
euros. yy

Procés participatiu del 2015. Foto Aj. Calella
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Pineda inaugura el Baby Center
PINeDA DE MAR

El Baby Center és un nou espai
infantil per a nadons i nens fins als
6 anys on les famílies disposen de
forma gratuïta d‘un seguit de comoditats que faciliten la seva estada a la platja: canviadors, trones,
microones, nevera, rentamans,
llitets, sofà d‘alletament, tallers,
contes, treballs manuals...
Al llarg del dia, es fan un mínim de sis tallers gratuïts de 30
minuts cadascun, en diferents
idiomes per a un màxim de dot-

ze nens i nenes d‘entre 2 i 6 anys.
Mentre es fa el taller, els menors
estan en tot moment supervisats
per la persona que els acompanya.
Els usuaris del servei poden deixar els cotxets a l‘espai assenyalat
al Baby Center. L‘ús de la instal·lació és gratuïta.
El passat 3 de juny va obrir les
portes el nou servei Baby Center i
durant el primer mes de funcionament 335 nens i nenes han fet ús
de les instal·lacions. El Baby Center romandrà obert fins al 30 de

setembre, de 10 a 18 h, de dilluns
a diumenge.
La inauguració oficial del Baby
Center es va fer el diumenge 3 de
juliol en el decurs de la Festa d’Estiu de la platja dels Pecadors.
A la festa d’estiu hi va haver:
tai-Chi, aquagym, mix de Zumba
i aerobox, un circuit d‘aventura
amb tirolina, surf en moviment,
inflables i piscina amb barques a
pedals, pesca d‘aneguets i pistoles
d‘aigua. yy

Exterior del Baby Center. Foto Yoyo

Millores en el servei de bus entre Pineda i Calella
PINeDA DE MAR - CALELLA

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa,
juntament amb l’alcaldessa de
Calella, Montserrat Candini,
l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, i el conseller delegat
de l’empresa Sagalés, Ramon Sagalés, ha presentat tres nous vehicles que s’incorporen a la línia
de bus que comunica les poblacions de Calella i Pineda de Mar,
gestionada per l’empresa Sagalés
(línea 691).

Presentació dels nous vehicles. Foto Yoyo

Es tracta d’unitats del model Solaris Urbino, el més petit
de la seva gamma, especialment
adient per moure’s per ciutats
amb carrers estrets i poc marge
de maniobra. De 8,6 metres de
longitud i 2,4 metres d’ample,
tenen capacitat per 53 persones,
amb 17 seients i una plaça per a
persones amb mobilitat reduïda.

Ramon Sagalés ha explicat que
no ha estat fàcil trobar aquests
vehicles. “Calia augmentar la
capacitat perquè la demanda és
important. Però el vehicle no
podia ser massa gran per poder
circular amb tranquil·litat”.
Els nous vehicles milloraran
la comoditat dels viatgers en els
desplaçaments urbans i interurbans. Són de pis baix, amb la línia del vidre davanter més baixa per millorar la visibilitat de
l’exterior en les parades. A més
d’estar completament adaptats
per a les persones amb mobilitat
reduïda, són respectuosos amb
el medi ambient.
El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa,
ha parlat del treball en xarxa
entre administracions, destacant

els avantatges d’oferir un sol servei per a dos pobles en comptes
de dues línies separades. Padrosa ha remarcat que s’estan avançant a la normativa que preveu
que l’any 2020 els vehicles estiguin totalment adaptats. “És un
esforç econòmic, però ja posem
al carrer els autobusos del futur”.

«Els nous vehicles estan
totalment adaptats per a
persones amb mobilitat
reduïda»
El Departament de Territori
i Sostenibilitat aporta 180.000
euros anuals, la meitat del pressupost necessari, perquè operi
aquest servei, i l‘Ajuntament de
Calella i l’Ajuntament de Pineda
de Mar l’altra meitat. yy

economia local

L’autèntica Costa Brava

Baixa l’atur
maresme

La xifra de persones
desocupades a la comarca
és similar a la del mes de
gener de 2009. Són 28.863
les persones inscrites a les
oficines d‘ocupació. Segons l‘anàlisi fet per l‘Observatori de Desenvolupament Local del Consell
Comarcal, aquestes dades
representen una reducció
mensual del 4,24%, un
percentatge que s‘eleva fins
el 10,87% en la comparativa interanual.
La taxa d‘atur comarcal, per primera vegada en
molts anys, baixa al 14,88%.

A les poblacions turístiques com Santa Susanna,
Malgrat de Mar, Calella i

Pineda de Mar, el descens de
l’atur el mes de juny ha oscil·
lat entre el 7’20% i el 9’60. yy

costa brava

Dofí Jet ofereix una excursió d’un dia per conèixer els racons de la Costa
Brava, de Blanes fins a
Sant Feliu de Guíxols.
El trajecte es fa en un
modern i ràpid vaixell,
l’Emotion Speed Boat. Hi
ha sortides cada matí des
de Santa Susanna, s’Abanell, Blanes centre, Santa
Cristina, Fenals, Lloret,
Cala Canyelles i Tossa de
Mar. La tornada és a les
16:15 h.

Oficina de Treball de Pineda de Mar

Una excursió que permet resseguir metre a

L’Emotion en plena navegació

metre els primers quilòmetres de la Costa Brava
amb les seves platges, els

penya-segats i la mar brava picant a les roques. yy
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Calella s’omple de contes

Diada de Sant Joan

La nit més curta a Calella

La flama del Canigó a Calella. Foto Tino Valduvieco

Plaça Vicenç Ferrer. Foto Aj. Calella
CALELLA

Els contes de Pilarín Bayés
omplen la plaça Vicenç Ferrer i el
carrer Jovara.
La plaça Vicenç Ferrer, situada en la intersecció del carrer Jovara amb Creus, és ara
una plaça renovada i inspirada
en els contes de La Caputxeta
Vermella i els Tres Porquets. És
per això que s’ha comptat amb
la col·laboració de la dibuixant
i ninotaire Pilarín Bayés qui ha
il·lustrat no només els jocs de
la plaça sinó també el carrer Jo-

vara, transformant-lo així en el
“Carrer dels Contes”.
Pilarín Bayés ha cedit les
seves il·lustracions dels contes
“El flautista d’Hamelin”, “La rateta que escombrava l’escaleta”,
“El soldadet de plom” i “Les set
cabretes i el llop” que es podran
seguir tot passejant el carrer
Jovara. Amb la intenció de revitalitzar el comerç, la Mònica
Pascual, veïna del carrer, va
aportar la idea de convertir el
carrer Jovara en el “Carrer dels
“Contes”.

A la plaça Vicenç Ferrer hi ha
situat un transformador que s’ha
cobert també amb il·lustracions
i davant s’han col·locat diversos
plafons amb la silueta de personatges dels contes per a què petits
i grans puguin fer-se fotos.

Un recorregut pels carrers de
la ciutat de Calella va portar la
Flama del Canigó fins al passeig
Manuel Puigvert. Després de

la lectura del manifest commemoratiu, hi va haver l’encesa de
la foguera, sopar popular i ball
amb gesca fins a la matinada. yy

Nit de foc a Tordera

El passat mes de maig van començar les obres de remodelació de
la plaça Vicenç Ferrer després que el
9 de novembre de 2015, la població
de Calella decidís a través dels Pressupostos Participatius que volien
utilitzar la partida de 100.000 euros
en remodelar la plaça. yy

39è aniversari de l’Esplai
tordera

L’Esplai de la Gent Gran de
Tordera ha celebrat aquest mes de
juliol el seu 39è aniversari. Van ser
tres dies d’activitats, del divendres
1 al diumenge 3. Tot va començar amb un dinar de germanor i
ball. L’endemà es va programar
una missa pels difunts de l’entitat i
sardanes a càrrec de la cobla Genisenca amb coca i cava. La celebració es va tancar el diumenge dia 3
amb un ball. L’actual president de
l’entitat és Miquel Pujol. yy

Nit de foc a Tordera. Foto Yoyo

Tordera va viure amb la màxima intensitat la revetlla del 23
de juny. Els ingredients: arriba-

da de la flama, sardanes, coca i
cava, correfoc i música fins a la
matinada. yy

Oracles a Palafolls
Després del dinar, ball. Foto Yoyo

Fira dels oracles a Palafolls. Foto Yoyo

El dissabte 25 de juny, es va organitzar a Palafolls una nit d’oracles. Les parades es van muntar

a primera hora de la tarda i l’activitat es va perllongar fins ben
entrada la matinada. yy
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societat i turisme

Dia Mundial de l’ELA

X Fira d’entitats de Santa
Susanna

L’equip de govern fent el gest per l’ELA. Foto Ajuntament de Calella

El 21 de juny, Dia Mundial de
l’ELA, l’Ajuntament de Calella
es sumà a la campanya “Fes un
gest per l’ELA” il·luminant el Far
de Calella de verd, color representatiu de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, la qual
lluita contra l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica (ELA) i treballa per
la millora de la qualitat de vida

de les persones afectades d’ELA
i les seves famílies a tot Catalunya. Des de l’Ajuntament de
Calella, juntament amb la Fundació Miquel Valls, van animar
a tots els ciutadans a publicar fotografies a les xarxes socials fent
el Gest per l’ELA (els dits polze i
índex en forma de lletra “L”). yy

ANNA GIBERNAU

Fòrum Mundial de Ciutats
Turístiques

Fòrum Mundial de Ciutats Turístiques a la Xina. Foto Ajuntament de Calella

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha viatjat a la Xina
per participar a l’International
Mayor’s Forum on Tourism (Fòrum Mundial de Ciutats Turístiques) convidada pel govern xinès. Es tracta d’un congrés on es
reuneixen alcaldes i alcaldesses
de ciutats turístiques d’arreu del
món organitzat pel Ministeri de

Turisme de Xina, l’Organització
Mundial del Turisme i el Govern de la Província de Henan.
Durant el congrés, l’alcaldessa es
va reunir amb els organitzadors
del fòrum per presentar el perfil
de Calella com a possible candidata activa al proper congrés
que se celebrarà el 2018. yy

Les diferents entitats de Santa
Susanna es van reunir durant tot
el diumenge 19 de juny a la desena edició de la Fira d’Entitats
per mostrar les seves activitats i
aproximar-se a la ciutadania. A
la rambla dels Països Catalans, a
més de la presència de les diverses associacions, s’hi van poder
trobar altres activitats com audicions de sardanes, tallers, jocs
i sortejos. Àmbits com el cultural, l’esportiu o el reivindicatiu
van ser alguns sobre els quals es
va poder trobar informació. Els
ciutadans van tenir l’oportunitat
d’apropar-se a entitats com Aula
Música, Òmnium Cultural, el
Club Petanca, el Club Ciclista,
Càritas o els Amics de la Sardana, entre d’altres. Al llarg de la
jornada també es va realitzar una
rifa solidària d’una panera que va
cedir Hortalisses Pi per tal de col·
laborar amb la Fundació Miquel
Valls dedicada a combatre la malaltia ELA.

«Les entitats presents a
la fira realitzen activitats
al llarg de tot l’any i la
principal funció de l’acte
és la d’aproximar-se als
ciutadans i mostrar la
tasca que realitzen per al
municipi»

Visita nostàlgica

Visita dels responsables actuals de GLOBUS REISEN. Foto Ajuntament de Calella

El Museu del Turisme rep a
l’agència de viatges GLOBUS
REISEN, precursora del turisme a Calella. El fill del fundador
de la mítica agència de viatges
GLOBUS REISEN, Norbert
Grein, va visitar el Museu del
Turisme, on van aflorar una
munió de records i anècdotes

Dos dels estands de la Fira. Foto Anna Gibernau

d’aquells inicis del turisme, l’any
1953. Amb l’arribada del turisme alemany durant els anys
cinquanta, Calella va viure una
gran transformació. Va passar
de ser un petit poblat de pescadors i cases blanques a una ciutat turística i vital yy

nicipi. És per això que, a més de
ser un aparador del teixit associatiu del poble, també representa
un espai per a reivindicar fets
tant d’àmbit internacional com
local. Un d’aquests casos va ser
el de la Plataforma Institut Santa
Susanna, formada per un grup de
pares i mares que fa un any i mig
que reclamen un institut al municipi. El portaveu de la Plataforma
Institut Santa Susanna, Jordi Torallas, considera que és molt important el fet de reclamar un institut per al poble i que s’hi puguin
mantenir els estudis pel fet que
“no és el mateix quedar-se a Santa Susanna amb un estil educatiu
determinat que anar repartint-se
i canviant dràsticament l’entorn
social i educatiu dels nens”.
Un dels altres casos que va
realitzar un acte reivindicatiu va
ser l’Associació Juvenil Buscant
Susanna. A diferència de l’anterior, el fet a reivindicar tenia
un caràcter internacional. Així
doncs, al llarg de tot el dia, van
dur a terme la campanya Lliguem
la Unió Europea tirada endavant
per l’entitat Calella pels Refugiats. L’acte consistia en lligar-se
les mans amb unes brides i fer-se
una fotografia per denunciar la
situació que viuen els refugiats
quan els traslladen a Turquia. Un

dels membres de l’associació, Ramon Puig, afirma que l’activitat
“tracta de sensibilitzar i denunciar el tracte que reben les persones
refugiades quan arriben o volen
entrar a Europa i per denunciar
el tractat entre la Unió Europea
i Turquia i la vulneració de drets
humans”.

«A més de ser un aparador
del teixit associatiu del
poble també representa un
espai per a reivindicar fets
tant d’àmbit internacional
com local»
La visió general de l’organització de la fira és positiva per tal de
dinamitzar el poble i reunir totes
les entitats en un mateix espai.
Ramon Puig assegura que “està bé
perquè parles amb la gent del poble i coneixes que fa cada entitat.
Veus que hi ha vida d’entitats al poble que en el dia a dia potser no es
veu tant”. Tot i que els participants
veuen necessària la Fira d’Entitats
també reclamen la millora de certs
aspectes com l’organització de l’acte
durant el mes de maig i no al juny
o la presència de parades d’artesans
compartint espai amb les entitats
municipals com s’havia fet en anys
anteriors. yy

Les associacions van explicar
quina és la seva tasca al municipi
i les activitats que realitzen o els
actes als quals participen. Per dinamitzar la jornada, alguns participants van organitzar petites activitats per atraure més curiosos
com és el cas de l’Esbart Dansaire i la Colla Gegantera amb una
tómbola o el Club Ciclista amb el
sorteig d’una bicicleta.
Les entitats presents a la fira
realitzen activitats al llarg de tot
l’any i la principal funció de l’acte
és la d’aproximar-se als ciutadans
i mostrar què realitzen per al mu-

Música a la Fira d’entitats. Foto Anna Gibernau
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Gràcies per la vostra confiança
la selva - maresme

La Marina Selva acumula de
mitjana 23.000 lectors mensuals.
Aquestes són dades del Baròmetre
d’octubre a maig. En aquestes dades
no hi surt, de moment, La Marina
Maresme, que va començar a publicar-se més tard i es va incorporar
posteriorment al Baròmetre.
Aquest hivern, s’han publicat
20.000 exemplars cada mes de La
Marina Selva i 20.000 més de la Ma-

rina Maresme. Aquest mes de juliol
s’han imprès 25.000 exemplars de
cada edició.
Pel que fa a l‘EGM de la Ràdio, la segona onada 2016 ens dóna
15.000 oients diaris (de dilluns/divendres, uns oients que responen
Ràdio Marina a la pregunta: quina
emissora va escoltar el dia anterior?).
El promig de tot un any és de
14.000 oients diaris, és a dir, es man-

té una audiència fidel i constant.
Ràdio Marina ha renovat completament aquest mes de juny la
seva pàgina web: www.radiomarina.com
En aquesta pàgina s’hi pot trobar, entre d’altres, tota la informació
de la comarca, els millors consells
publicitaris, la borsa de treball i
l’agenda d’activitats. yy

Pàgina web de Ràdio Marina

El paper de la dona a l’Índia rural
blanes

La Biblioteca Comarcal de
Blanes ha acollit un acte de la Fundació Vicenç Ferrer que presentà
el programa “De mujer a mujer”.

L’Índia de Vicenç Ferrer a la Biblioteca. Foto Yoyo

Es va projectar el documental “De mujer a mujer. Sociedad
cooperactiva”. El treball mostra
com un grup de cinc dones format
per les periodistes Àngels Barceló i Cristina Pardo, l’actriu Sílvia
Abascal i les empresàries Anna
Maria Llopis i Irene Cano han viatjat a l’Índia per conèixer el paper
actual de la dona.

Segons Montse Ortiz, responsable de l’àrea de sensibilització de la
Fundació Vicenç Ferrer, “la vida és
dura, però ara les dones tenen oportunitats de crear les seves pròpies
microempreses”.
El canvi de la dona sense cap
mena de reconeixement a la dona
empresària ha estat lent però rellevant. “La Fundació treballa a l’Índia
des del 1969. Ja ha conviscut amb
diverses generacions”.
Són negocis familiars encapçalats per dones en els que també hi

treballen els marits, “normalment
els homes treballen al camp. Quan
no hi ha feina, però, s’incorporen a
les empreses familiars”.
De casar-se per tenir fills i dependre dels homes, s’ha passat a
joves universitàries i dones empresàries.
L’acte de Blanes també va servir
per presentar el Projecte “de mujer
a mujer”. Amb una aportació de 9
euros al mes, es pot ajudar al creixement de les dones i al seu desenvolupament personal i econòmic. yy
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Pla de Govern 2015-2019
BLANES

El Pla de Govern recull les actuacions i projectes que es volen fer realitat al llarg del mandat 2015-2019.
En el document s’explica que s’ha
presentat ara, quan ja ha transcorregut un any d’acció de govern, motiu
pel qual s’hi inclouen tant projectes
que ja s’han realitzat durant els 12
primers mesos, com d’altres que estan en procés o es tiraran endavant
els propers tres anys.
També s’explicita que no es
tracta d’una relació exhaustiva de
tot el què han fet o s’han proposat
tirar endavant, i que està obert a
poder rebre totes les aportacions
que siguin viables i responguin a
l’interès general del municipi. En

aquest sentit, es refereix tant a la
resta de grups polítics que no formen part de l’equip de govern, com
al teixit associatiu blanenc i a la
ciutadania.
Les actuacions del Pla de Govern 2015-2019 estan aplegades en
5 grans blocs:
1. Una administració propera i
efectiva
2. Una vila dinàmica, activa i amb
projecció de futur
3. Un territori ordenat, sostenible i
amb bons serveis
4. Un govern que prioritza l’atenció
a les persones
5. Un projecte sostenible econòmicament

El Pla inclou la reducció de les
zones blaves, promoure la Ciutat
Esportiva per allotjar tot tipus d’esdeveniments, la creació d’assemblees ciutadanes, potenciar les sales per
actes culturals, i actuacions de caire
social i urbanístic, entre d’altres.

Tordera (PP), que desenvolupa una
tasca tècnica i funcions delegades
d’activitats, però que no forma part
de l’equip de govern. El govern de
Blanes està format per 10 dels 21

regidors del consistori amb l’ajuda externa del regidor popular. A
l’oposició hi ha EUiA-ICV (4 regidors), Batega per Blanes (2), C’s (2)
i CUP (2). yy

La convocatòria l’han encapçalat l’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, acompanyat dels portaveus de les tres forces que formen
l’equip de govern: Quim Torrecillas (CDC), Àngel Canosa (ERC) i
Pepa Celaya (PSC).
Abans de donar pas als diferents portaveus, l’alcalde ha fet
una menció especial a la feina que
també està fent el regidor Salvador

Celaya, Lupiáñez, Torrecillas i Canosa. Foto Aj. Blanes

Lloret recorda el seu passat indià
de dissabte, en la qual les condicions climatològiques no van ser
les més adients, amb pluja i fred.
El bon temps es va recuperar l’endemà. La festivitat va finalitzar
diumenge 19 amb el tancament
del mercat indià i un concert de
música cubana, a la plaça de la
Vila, a càrrec del grup Arturo y
la Máquina del Sabor. Abans, durant tot el dia, es va poder gaudir
d’animacions i la visita guiada al
Cementiri Modernista, titulada
“El llegat dels americanos”. A més,
tots els visitants van tenir l’oportunitat de participar en tallers de
salsa cubana i bachata.

Moisés García

Espectacles musicals, activitats infantils, conferències, tallers
de balls, mostres gastronòmiques
i visites guiades a diferents espais
de la vila, com el nucli antic, el
Museu del Mar o el Cementiri
Modernista. Aquestes eren algunes de les propostes programades
per a la sisena edició de la Fira
dels Americanos, que es va celebrar a Lloret de Mar entre el dijous 16 i el diumenge 19 de juny.
La destinació va recordar la seva
època indiana, amb una posada
en escena atractiva, amb figurants
que van fer que tots els visitants
poguessin reviure l’essència de la
localitat lloretenca de principis
del segle XIX.
La celebració va començar dijous 16, amb una plantada de gegants indians a la plaça de la Vila,
que va suposar el tret de sortida a
la Fira dels Americanos. Més tard,
es va fer la presentació oficial de
l’esdeveniment amb una conferència inaugural, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament. Va anar a càrrec
del professor d’història contemporània de la Universitat Pompeu
Fabra, Martín Rodrigo Alharilla,
amb el títol de “La participació

L’Ictineu també va ser present a la fira. Foto M.A. Comas

catalana i espanyola al tràfic d’esclaus il·legals (1817 – 1865)”.
Durant la segona jornada,
els regidors de l’Ajuntament van
lliurar els premis del concurs de
dibuix sobre els indians a Lloret,
com a acte previ a l’obertura del
mercat indià, que es va concen-

trar en el passeig Jacint Verdaguer.
Més tard, entre les diferents activitats programades, van destacar les
visites guiades al Museu del Mar
i al nucli antic de la vila. Un altre
dels espais més populars de la celebració va ser el bar La Floridita,
que va servir còctels i tot tipus de
beguda, amb un protagonisme es-

pecial per als daiquiris (fets amb
rom, sucre i llimona), que van néixer el 1817. A més, l’establiment va
obsequiar amb barrets de la fira a
tots aquells que es van acostar vestits totalment de blanc.
El temps va respectar l’esdeveniment a excepció de la jornada

Des del consistori, es valora
de manera positiva aquesta sisena
Fira dels Americanos. El regidor
de Promoció Econòmica, Jordi
Orobitg, considera molt atractiva l’oferta de l’edició d’enguany,
en què han tractat de combinar
la tradició històrica amb aspectes
lúdics i gastronòmics. A més, ha
volgut destacar la importància de
les xerrades que s’han dut a terme, per tal de conèixer un vessant
històric que no sempre és positiu,
sobre la migració a Lloret de la
qual, apunta, molta d’aquesta tenia relació amb l’esclavatge. yy
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Preparen les
municipals 2019
blanes

EUiA-ICV I BATEGA PER
BLANES aniran junts a les municipals del 2019.
Actualment entre les dues formacions sumen sis regidors en
un plenari de 21. Tots dos grups
són a l’oposició del consistori blanenc. Per començar a explicar els
seus objectius i com veuen l’Ajuntament, han publicat el butlletí
“Vents del poble”.
Per Joan Salmerón d’EUIAICV, l’objectiu final és presentar
una candidatura guanyadora d’aquí
a tres anys. “Volem que hi hagi un

equip de govern diferent, sensat,
amb les idees clares i que transformi el poble. El butlletí és l’eina de
comunicació amb els veïns”.
Per Jordi Urgell, portaveu de
Batega per Blanes, “aquest és el
primer pas per unir dos partits
que tenen com a prioritats les temàtiques socials. Treballem per
fer una candidatura guanyadora”.
Aquests darrers mesos, les
dues formacions ja han presentat
de manera conjunta diverses mocions i han treballat de manera
coordinada temes que arriben al
plenari. yy

XII Concurs de dibuix escolar
lloret de mar

A la Sala Polivalent de la biblioteca municipal va tenir lloc la
cloenda del XII Concurs de dibuix
d‘Educació viària de la Policia Local de Lloret de Mar.
Al concurs, hi van participar
tots els alumnes de 4t curs de Primària de les sis escoles de Lloret
de Mar. El treball va ser en equips
de 4 o 5 alumnes.
El tribunal va suar de valent,
primer per decidir el treball guanyador de cada escola i després
per escollir entre els sis millors resultants (1 per escola), el guanyador final i els 2n i 3r premi.
El jurat va valorar entre d‘altres aspectes el treball en equip, la
claredat i adaptació dels missatges
als objectius marcats, l‘estètica i
l‘expressió artística.
Així finalment l‘ordre de classificació va ser:
1. Col·legi Immaculada Concepció
2. Institut Escola Lloret
3. CEIP Pompeu Fabra
4. CEIP Pere Torrent
5. CEIP Àngels Alemany
6. CEIP Esteve Carles

Presentació de Vents del Poble. Foto Yoyo

La CUP porta els
“diners al carrer”
blanes

El projecte ‘’Diners al Carrer”
destina una part de les retribucions assignades al regidor i a la
regidora de la CUP de Blanes,
concretament 3.000 euros, a impulsar un total de quatre projectes
d’entitats amb finalitats solidàries,
culturals, de cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social
i de defensa del territori.
Els diners es dedicaran a: accions de neteja del fons marí i
conscienciació ciutadana, de l’associació s’Agulla; una prova pilot

amb teràpies de Reiki per a persones malaltes de Parkinson, de
l’associació ACAPBLANES; l’edició d’un butlletí sobre l’activitat
dels moviments socials i l’esquerra independentista de Blanes, de
l’associació juvenil Arran; i l’entrevista del mes de la Guerrilla
Comunicacional, un projecte que
promou un periodisme analític
i reflexiu, compromès amb els
drets humans.
Les entitats perceptores hauran d’oferir un retorn per exposar
en què han destinat els diners. yy

Els regidors Clara Castrillo i Jaume Pujades. Foto yoyo

Autoritats i guardonats. Foto M.A. Comas

L’Ajuntament de Lloret ha
premiat amb 5 patins en línia
professional i l‘equipament complert de seguretat a l‘equip guanyador. La resta es va emportar
d’altres premis cedits per empreses locals.

Des de la Policia Local, s’han
mostrat molt satisfets de la feina
feta, “però sobretot dels valors
que hem transmès i els que hem
rebut també dels nens i nenes,
valors que ens donen forces renovades i il·lusió per preparar el
nou curs escolar”. yy
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Gastronomia

Directori gastronòmic (Maresme)
Arc de Tapes
639313074 - Malgrat de Mar

Cantinflas & Groucho’s
937660991 - Calella

Àtrium
935143285 - Calella

Casa Austria
937662382 - Calella

Azor
937690659 - Calella

Casa Carlos
937690574 - Calella

Basilico
937657441 - Palafolls

Casa Feliu
937678552 - Sta. Susanna

Bei Pepe
937654241 - Malgrat de Mar

Casa Nostra
937690677 - Calella

Beltran9
937643504 - Tordera

Casa Oms
937620049 - Palafolls

Blanc i Negre
937613247 - Malgrat de Mar

Casanova
937653042 - Malgrat de Mar

Bon Lloc
937695960 - Calella

Celmar “Ca La Celia”
937610968 - Malgrat de Mar

Bon Repòs
937678475 - Sta. Susanna

Cul de Ví
686298955 - Calella

Boulevard Don Angel
937678364 - Sta. Susanna

Danus
937643803 - Tordera

Bowling Golf - 937694953
Calella

Diagonal
937671502 - Pineda de Mar

Burger Club	
937678060 - Sta. Susanna

Dolce Vita
937625161 - Pineda de Mar

Ca La Margarida
937671220 - Pineda de Mar

Domèstic
937664089 - Pineda de Mar

Ca la Maria - 937650805
Tordera

Don Carlo
937661547 - Calella

Ca La Nuri
937697193 - Calella

El Balconet
937620100 - Palafolls

Ca L’Aureli
937672835 - Pineda de Mar

El Café de l’Ateneu
937641900 - Tordera

Ca l’Isard
661291373 - Calella

El Café de Palafolls
937620855 - Palafolls

Café Bohemi
937655939 - Malgrat de Mar

El Cenachero
937645775 - Tordera

Cal Nano
937645382 - Tordera

El Cielo Extremeño
937691664 - Calella

Can Beltran
937640103 - Tordera

El Corral del Pollo
937652179 - Palafolls

Can Bruno
972330586 - Tordera

El Cortijo
937654707 - Malgrat de Mar

Can Casellas
937645477 - Tordera

El Galliner
937695502 - Calella

Can Comas
937621507 - Pineda de Mar

El Galliner
937679292 - Sta. Susanna

Can Dieta
937640428 - Tordera

El Gínjol
937625170 - Pineda de Mar

Can Formiga
937671735 - Pineda de Mar

El Hogar Gallego
937662027 - Calella

Can Josep
937623005 - Pineda de Mar

El Nou Bar del Mercat
937690687 - Calella

Can Matas
937423136 - Pineda de Mar

El Peix Grillat
638846490 - Calella

Can Mingu
937640866 - Tordera

El Polígon
937653695 - Malgrat de Mar

Can Miquel
937692745 - Calella

El Rebost del Bisbe

Can Pepe’s
937671622 - Pineda de Mar
Can Pruna
937640670 - Tordera
Can Pujol
937640422 - Tordera
Can Tarranc
937642037 - Tordera
Can Xaubet
660527722 - Pineda de Mar
Can Xena
937690687 - Calella

937661201 - Calella
El Rute
937670731 - Pineda de Mar
Els Pescadors
937626399 - Pineda de Mar
Fandiño
937690924 - Calella
Fonda Miquel
937629607 - Pineda de Mar
Grana
937662101 - Calella
Gunter’s Restaurant (Can Gil)
937671657 - Pineda de Mar
Ikebo
937671251 - Pineda de Mar
Il Veneciano Pizzeria
937678211 - Sta. Susanna
Indalo House
937678455 - Sta. Susanna
In-Geni
609422108 - Calella
Italia
937670145 - Pineda de Mar
Jordi’s Bar
937693491 - Calella
Keme
616030200 - Pineda de Mar
K-ñitas
625302823 - Malgrat de Mar
Kpi
937626984 - Pineda de Mar
La Bòbila
937678541 - Sta. Susanna
La Bodega
937677721 - Sta. Susanna
La Bota
937610342 - Malgrat de Mar
La Caleta “Casa Manolo”
620910871 - Sta. Susanna
La Cantonada del Cubano
937621250 - Pineda de Mar
La Cuina d’en Manel
937670686 - Pineda de Mar
La Gàbia
937695185 - Calella
La Gran Muralla
937654052 - Malgrat de Mar
La Herradura
937654694 - Malgrat de Mar
La Llar de Can Xambó
937678811 - Sta. Susanna
La Llar de Foc
937691948 - Calella
La Llar dels Pescadors
937697150 - Calella
La Maduixa
937653379 - Malgrat de Mar

La Manduca
937654778 - Malgrat de Mar
La Mar Bonica
937653809 - Malgrat de Mar
La Musa
937691919 - Calella
La Peixateria
937691878 - Calella
La Pèrgola
937678370 - Sta. Susanna
La Punta del Sur
931738761 - Tordera
La Riera Calella
937660902 - Calella
La Riera Malgrat
937611807 - Malgrat de Mar
La Roda
937694139 - Calella
La Tapa Teka
655448284 - Calella
La Taverna
937670078 - Pineda de Mar
La Torre
937662812 - Calella
La Torreta
937610546 - Malgrat de Mar
La Vinya
937672753 - Pineda de Mar
L’Antic 2
937629678 - Pineda de Mar
L’Arrosseria del Cubano
931735343 - Malgrat de Mar
L’Avi Pep
937654845 - Malgrat de Mar
Les Ferreres
937640607 - Tordera
Les Palmeres
937621709 - Pineda de Mar
L’Estany
937619016 - Malgrat de Mar
Luna Gaucha
937691946 - Calella
Lloc 9
937620468 - Palafolls
Ma Brasa
628585850 - Sta. Susanna
Macanudo
664620067 - Calella
Magma
630428381 - Pineda de Mar
Marina
937661440 - Calella
Marítim
937697030 - Calella
Maritim II
937612351 - Malgrat de Mar
Mas Cánovas

607969681 - Pineda de Mar
Mas Pi
937671568 - Pineda de Mar
Mc Donald’s
937677026 - Sta. Susanna
Mc Donald’s Calella
937664067 - Calella
Mc Gregor’s
937661734 - Calella
Milán
937610990 - Malgrat de Mar
Molina Campos
628194952 - Calella
Moon
937614493 - Malgrat de Mar
Muniesa Espai Gastronòmic
692685059 - Malgrat de Mar
Nolo
937654659 - Malgrat de Mar
Nou Ranxo
937678500 - Sta. Susanna
Nou Wok
937679378 - Sta. Susanna
Núria
937654883 - Malgrat de Mar
Palacio de Oriente
937624486 - Pineda de Mar
Pepe Pollo
937677090 - Sta. Susanna
Pepet
937671741 - Pineda de Mar
Pepet 2
937671623 - Pineda de Mar
Punt de trobada La Farinera
937645439 - Tordera
Punta del Riu Tordera
937653481 - Malgrat de Mar
Reverter
937671915 - Pineda de Mar
Reverter 2
937620230 - Palafolls
Roma
937655366 - Malgrat de Mar
Sabiote
937671440 - Pineda de Mar
Sant Joan
937661342 - Calella
Saó
937690596 - Calella
Sapore d’Italia
937661162 - Calella
Sis
937677641 - Sta. Susanna
Sis-B
937611849 - Malgrat de Mar
Solfina
937620096 - Palafolls
Tastamar
937614607 - Malgrat de Mar
The Caravan
937625336 - Pineda de Mar
Tic-Tac
937660808 - Calella
Tradescàntia
937672325 - Pineda de Mar
Victor Trochi
937652239 - Palafolls
Vistamar
937653713 - Malgrat de Mar
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·

El fogó de la Marina

· Liceu a la fresca

Albergínies farcides de carn i pernil

El Liceu a la fresca a Santa Susanna. Foto Yoyo
la selva - maresme

INGREDIENTS per a 4 persones:
- 2 albergínies
- 300 g de carn picada
- 50 g de pernil curat
- 1 ceba
- 1 gra d’all
- 3 cullerades de salsa de
tomàquet

- Oli d’oliva, sal, pebre
- Formatge ratllat
- Beixamel: 3 cullerades
d’oli d’oliva, 2 cullerades
de farina, ½ l de llet, i nou
moscada

ELABORACIÓ
- Partim les albergínies per la meitat, afegim oli i sal, i les
posem al forn a 180º . Quan estiguin a punt, les buidem i
tallem la polpa ben picadeta. Reservem.
- En una paella amb oli, posem l’all i la ceba, i la deixem
sofregir una estona. Hi afegim la carn picada i quan estigui cuita incorporem el pernil, la polpa de les albergínies,
la salsa de tomàquet, i salpebrem al gust.
- Per preparar la beixamel:
Posem una mica d’oli, incorporem poc a poc la farina i la
llet, sense deixar de remenar (per evitar grumolls), afegim, sal, pebre i finalment la nou moscada. El secret és
afegir al farcit de les albergínies una cullerada de la beixamel, així aconseguirem una carn més sucosa.
- Arriba el moment de farcir les albergínies, que posarem
en una plata de forn cobertes de beixamel, formatge ratllat i a gratinar fins que quedin ben daurades.
És un plat fantàstic!
Bon profit!
Manoli Bustamante

L‘òpera del “Liceu a la fresca” ha arribat aquest estiu a 121
municipis de Catalunya i Menorca amb La Bohème. S’ha pogut
seguir, entre d’altres municipis,
a Blanes, Lloret de Mar, Pineda
de Mar, Tordera, Santa Susanna i
Sant Pol de Mar.
Roger Guasch, director del
Gran Teatre del Liceu, ha destacat
que la iniciativa és una inversió
per a ells perquè serveix per portar el Liceu al territori i per crear
afició. Guasch ha dit que el pressupost és de 70.000 euros i ha assegurat que és una inversió.
La directora artística del Liceu,
Christina Scheppelmann, ha assegurat que aquesta iniciativa „és
una oportunitat única i una mescla per donar emocions d‘òpera a
un públic més ampli i de fora del
Liceu. En aquest sentit, ha declarat que “l‘òpera no és només per
experts i entesos, sinó per a tots”.

L‘enregistrament és en coproducció del Gran Teatre del Liceu
amb la productora Jack Fébus i en
col·laboració amb Mezzo. La gravació es va fer amb vuit càmeres,
totes ubicades a la sala del teatre:
cinc a platea, un braç entre l‘amfiteatre i el segon pis, una al segon
pis i una grua al prosceni dret,
també del segon pis. Guasch ha
recalcat que en aquest enregistrament es va fer una primera prova
amb una càmera de 360 graus i
s’explica el seguiment d‘un cantant
des que arriba al teatre fins que
acaba l‘òpera.
La temporada passada el Liceu
va reformular l‘activitat “Liceu a
la platja” al “Liceu a la fresca”. La
prova pilot del passat any va portar ‚La Traviata‘ a 13 poblacions de
Catalunya.
La Bohème, de Giacomo Puccini
La Bohème és una de les òperes més populars de Giacomo

Puccini i una de les més cèlebres
del món. Consta de quatre actes i
té una durada de gairebé dues hores i mitja. Se la considera un dels
símbols universals d’aquest gènere
musical i al Liceu s’ha representat
en 257 ocasions.
La Bohème es va estrenar l’any
1896 a Torí i a Barcelona, al Liceu, l’any 1898. L’acció se situa al
Barri Llatí de París l’any 1830, en
unes golfes, on neix l‘amor entre
Rodolfo, el poeta, i la dolça Mimi,
una veïna brodadora. Un grup de
bohemis, entre els quals es troba
el protagonista, amb els seus companys Marcello, Schaunard i Colline, conviuen en una mansarda
amb el fred i la fam, sense poder
pagar el lloguer. El contrapunt a la
parella protagonista, que es debat
entre la gelosia i la por de la malaltia de la noia, són la parella Marcello, pintor, i Musetta, una femme
fatale que acaba ajudant Mimi en
els moments difícils. yy

Fira Màgica de Santa Susanna
santa susanna

Els dies 9 i 10 de juliol s’ha
celebrat a la Masia de Can Ratés de Santa Susanna la 15a
edició de la Fira Màgica. Cada
tarda-vespre hi ha hagut màgia,
clown, salut mental, terapeutes,
oracles…
Entre les actuacions programades: Macedònia, Peyu, Hotel
Cochambre, Sergi Buka, Melanie, Xicana i SP3 (Club Super
3). La Fira Màgica va començar
i va acabar amb actes relacionats
amb la Pau.
Organitza TOCS i l’ajuntament de Santa Susanna.
Segons Artur Vidal, portaveu
de l’organització, “la Fira convida a celebrar i agrair a la Mare

Jardins de Can Ratés. Foto Yoyo

Terra, a ballar i riure, a provar i
sentir, a veure i gaudir, a experimentar i compartir, a il·lusionar-te i confiar en tot allò que et
fa la vida més amable”.

Aquest any s’ha potenciat
l’espai holístic sota la direcció de
Xelo Lozano. yy

24
24 LA
LAMARINA
MARINA ESPORTS

juliol DE 2016

El TT Calella al campionat
estatal de Blanes
blanes

Blanes va acollir del 17 al 26 de
juny els Campionats d’Espanya de
Tennis Taula, uns campionats que
feia pràcticament 20 anys que no
se celebraven a Catalunya. Durant
deu dies, la Ciutat Esportiva de
Blanes va acollir únicament i exclusivament aquesta competició
amb més de 1.300 esportistes i els
seus respectius acompanyants. Es
van muntar 50 taules de joc repartides en les diferents pistes que té
la instal·lació blanenca.
El Suris Calella, format per la
Gabriela Feher, Sofia Xuan Zhang,
Alba Fernández i Jèssica Hernández, va arribar a la final de la Copa
de la Reina derrotant equips com
el Leka Enea, Balaguer o Linares.
A la final, les calellenques van
plantar cara al Cartagena però van
acabar cedint per 3 a 0.

L’equip juvenil femení també
va arribar a la final on va caure
amb el potent Vic TT per 3 a 1.
L’equip format per Sofia Xuan
Zhang, Alba Fernández i Núria
Matas no va poder revalidar el
títol aconseguit les dues últimes
temporades tot i jugar a un bon
nivell durant tot el campionat.
Per altra banda, Clàudia Pérez,
cedida al Tramuntanta Figueres,
va protagonitzar la final d’equips
alevins que finalment es va emportar el Bahía de Cádiz per un
ajustadíssim i emocionant 3 a 2.
En categoria Sub23, Sofia
Xuan Zhang es va proclamar
campiona individual derrotant
a la final a Ana García del Vic.
Alba Fernández va ser 3a, sumant 3 medalles de bronze, dues
juntament amb Zhang (equips i
dobles)

Adrià Mallorquí, fent parella
amb Alberto Luño es va quedar a
un pas de la medalla al perdre als
quarts de final en la categoria de
dobles.

XII Campionat
d’Espanya
d’Hoquei adaptat

La polèmica
El tècnic de TT Cassà, Carles
Font, natural de Blanes i exjugador del TT Calella, va ser expulsat
per un dels àrbitres de la competició per animar els seus jugadors
en català.
En tennis taula, els entrenadors només poden donar instruccions als seus jugadors als
descansos. Mentre juguen, però,
els poden animar. Font ho va fer
en català i va acabar expulsat. Les
seves paraules: Vinga, va, Andreu
(jugador aleví), Som-hi! L’àrbitre,
abans de fer-lo fora li havia demanat que animés en castellà. yy

La competició es va jugar al Palauet. Foto Yoyo
palafolls

Els dies 25 i 26 de juny se celebrà el XII Campionat d’Espanya
de Powerchair Hoquei per clubs
al Pavelló Esportiu El Palauet
de Palafolls amb la participació
dels clubs catalans ADB Barberà,
Dracs Guttmann i Comkedem.
També van participar en aquest
Campionat d’Espanya per clubs,
l’equip CP Alcobendas i els clubs
valencians, Levante UD Masclets i
HSRE Maguerit.
Tots els participants van demostrar un gran domini de la ca-

dira de rodes elèctrica i l’estic.
Abans de l’entrega de trofeus
hi va haver una exhibició entre la
Selecció Espanyola i un combinat
All Stars del campionat.
Els participants es van allotjar
en establiments hotelers de Malgrat de Mar. El Club Patí Malgrat
ha estat una de les ànimes per tirar
endavant aquest campionat. En
l’organització també hi han participat la Federación Española de
Deportes de Personas Disminuidas Físicas i els dos ajuntaments. yy

Calella, Ciutat del
Bàsquet 2018
La Ciutat Esportiva de Blanes en plena competició. Foto Yoyo

2a Catalana 2016 - 2017
palafolls

El Blanes jugarà a Camprodon i el Palafolls a Roses en el
primer partit de la lliga 2016-17.
Els dos equips es tornaran
a trobar tot i que el Palafolls va
estar a punt de pujar a Primera
Catalana i el Blanes va tenir un
peu i mig a Tercera. L’enfrontament directe es produirà a les
jornades 9 i 26. A la primera
volta a la Ciutat Esportiva de
Blanes, i a la segona a Palafolls.
Els dos equips estan treballant
per tancar les noves plantilles.
El campionat començarà el 4 de
setembre. yy

El 2018 el CB Calella farà 90 anys. Foto Aj. Calella
CALELLA

Calella serà Ciutat del Bàsquet
Català del 2018. Així ho ha designat el Patronat de la Fundació del
Bàsquet Català. Aquesta designació coincidirà amb el 90è aniversari del Club Bàsquet Calella,
entitat promotora de la candidatura local que va rebre el suport de
l’Ajuntament de Calella.

Palafolls- Blanes de la darrera temporada. Foto Yoyo

Lleida va ser la primera Ciutat
del Bàsquet Català l’any 2000, i a
partir de llavors l’han seguit Giro-

na, Mataró, Tarragona, Badalona,
Manresa o Blanes. En la darrera
trobada mantinguda pel Patronat
de la Fundació del Bàsquet Català
també s’ha designat Sant Cugat del
Vallès perquè l’ostenti l’any 2017.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha valorat com a
molt positiva aquesta designació i
considera que ha estat un dels millors regals que Calella pot tenir
en un any que la nostra ciutat és
Vila Europea de l’Esport. yy
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Campionat Català Color Blanes X Runners
de Llaguts
blanes

Blanes s’ha omplert de música i color en la primera edició
de la Blanes x Runners. La Color
Blanes X Runners vol ser la cursa
corporativa que representi la marca, en la línia dels esdeveniments
esportius que tant d’èxit han tingut durant els darrers anys arreu
del món en ciutats com Barcelona, París, Roma, Amsterdam,
Chicago o Los Angeles. Va sortir
del passeig de Mar per iniciar un

recorregut en un circuit urbà de
5 kilòmetres, que els participants
van fer de manera molt festiva i
lúdica mentre se’ls anava llençant
pols de diversos colors a ritme de
música. Al final, a l’antic camp de
futbol d’Els Pins, hi va haver una
festa de cloenda per a tots els runners amenitzada per un DJ.

Les persones al·lèrgiques podien participar a la cursa sense
problema, ja que el tipus de pols

Obertura del campionat a Santa Cristina. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El Rem Santa Cristina lidera el
Campionat Català de Llaguts un
cop fetes les dues primeres proves
disputades en aigües de Lloret de
Mar i Torredambarra.
La competició va començar a
Santa Cristina amb la participació
de 57 tripulacions provinents de
tot el litoral català amb més de 600
esportistes.
L‘equip sènior masculí del Rem
Santa Cristina, va guanyar una accidentada regata amb un temps de

8:07.03, per davant de Xino-Xano
Deltebre (8:39.04) i Natació Badalona i Nàutic Flix que van xocar en
la sortida del 3r gir.
A la segona regata - a Torredambarra- es va imposar amb un
temps de (08:11,51), per davant de
Cambrils (08:17,25); Xino Xano
Deltebre (08:23,14) i Nàutic Flix
(08:23,49), refermant així el lideratge a la lliga catalana amb 40
punts.
Les noies sumen un quart i un
segon lloc. yy

Una imatge pel record. Foto Yoyo

Aquest estiu, refresca‘t amb el nou Cava rosat de Ses Vernes

Blanes Signature
Història del cava: L’èxit del “Xampany”
Com a resultat de l’èxit del
vi escumós per segona fermentació en ampolla, que al
segle XVII Dom Pérignon va
desenvolupar a la champagne,
van proliferar a aquella regió
les vinyes dedicades al conreu
de les varietats convenients i
molts productors van apuntar-se a la nova moda.
En ocasió de la replantació de
vinyes per causa de la plaga
de la fil·loxera, que a partir de
1860 va arrasar les vinyes de la
regió, alguns productors com
Pommery-Vrank van decidir
abandonar la producció de vi
negre per dedicar-se a varietats apropiades per a vi escumós, com el chardonnay. La
replantació es feia amb ceps

americans que s’havien acostumat a la presència de l’insecte, i s’empeltaven amb “tòries”
de les varietats locals.
Algun dels noms dels primers
productors han arribat fins
al nostres dies convertits en
marques propietat de multinacionals. Per exemple Moët
& Chandon, Veuve Clicquot ,
Krug, Dom Perignon o Ruinart,
grans marques de xampany
són avui propietat de la multinacional LVMH. Resulta curiós
saber que aquest grup (propietat de Bernard Arnault) és
propietari també de més de 60
marques del món de la moda
i els perfums com Christian
Dior, Givenchy, Loewe, Louis
Vuitton, Kenzo, Guerlain, etc.

A Catalunya, el senyor Codorniu va fer les primeres produccions el 1872 i el mateix any a
Mas Ferran de Blanes, l’Agustí
Vilaret també començava l’elaboració de “xampany”.
Mas Ferran va ser arrendat a
una empresa de Palafrugell
i posteriorment venut a Fortuny Hermanos & Cia. que van
seguir elaborant vi escumós a
partir de les vinyes que envoltaven el mas.
A la dècada dels 60 l’empresa
es denomina Mont-Ferrant
S.A. i és adquirida per la família
Carulla (Gallina Blanca) i paulatinament desapareixen les
vinyes blanenques, elaborant
el cava amb vi del Penedès.

El capítol final és conegut,
amb la venda de Reserva
Mont-Ferrant S.A. a l’empresa
Rixiraba S.A., amb seu a Bilbao, que abans ja havia comprat l’empresa Parxet de Teià, i
que va procedir al tancament
de les caves de Blanes.
A Blanes, però, va renéixer la
vocació per al cava. Al 2006
es va plantar una nova vinya
amb vocació “cavista” i el 2009
va aparèixer el primer escumós fet amb raïm d’aquesta
vinya blanenca: Ses Vernes. Al
nadal del 2015 naixia Blanes
Signature el segon cava fet
amb raïm de Blanes que reivindica l’origen del cava català a Blanes.

de colors que es llançava al llarg
del recorregut era innocu. La
seva composició és de midó de
blat de moro (99%), colorants
sense productes químics (0’5%)
i perfum (0’5%). Amb tot, l’organització recomanava que si hi
havia algun participant que amb
una certa sensibilitat a la pols,
que prengués mesures per evitar qualsevol irritació, com per
exemple protegir-les les vies respiratòries i els ulls. yy
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l’agenda

blanes

LLORET
dia 14
FESTIVAL DE BALLS
MODERNS
Plaça de la Vila · 20.30 h

Festa Major de
Santa Anna
Activitats del 22 al 28
Concurs de focs
d’artifici
Dies 22, 23, 24, 25 i 26. 22:30

dia 15
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16 - 22.30 h

Ensorra’t
Dies 21, 22, 23, 24 i 25

CLON FESTIVAL
Roca d´En Maig · 22.15 h

Fira d’atraccions
Del 14 al 31 als Pins.
Del 14 al 7 d’agost al pg. de Mar

dia 16
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Casa del Mar-Punta de Fenals
18 h

Fira d’artesania
Dies 16 i 17, 22 al 26, 30 i 31
de 12 h a 24 h

NITS D’ESTIU: “UNA
HISTÒRIA DE PEL·LÍCULA”
Jardins de Santa Clotilde · 20.30 h

VISITES GUIADES BLANES
PORTAL DE LA COSTA BRAVA
16 i 30 de juliol. 20 h
Gratuïtes amb reserva
prèvia. Places limitades. Més
informació: Oficina de Turisme

SARDANES: COBLA VILA
DE LA JONQUERA
Plaça de la Vila. 22 h
dia 17
CONCERT: CARLOS LUIS
ACOTTO
Teatre de Lloret · 21 h

Mini club
Fins al 31 d’agost
Tallers infantils
Dies 14, 21 i 28
Passeig Cortil i Vieta
Fins el dia 28
Exposició fotogràfica
Trofeu Quillat
Casa Saladrigas
Dia 16
Nit de l’esport
Ciutat Esportiva (18:30)
Plantada de telescopis
Castell de Sant Joan. 21 h
Dies 16 i 17
Torneig de futbol
platja.
Platja central

Dia 17
Acte a favor de
la Fundació Josep
Carreras. Presentació
del llibre d’art de Joan
Gaitán i les actuacions
de Ruth Cerdán
acompanyada a la
guitarra de Joan Vissi.
Teatre municipal 11 h
Dia 24
Matinal de Marxa
nòrdica
Ciutat esportiva. 8:30 h
Dia 30
Ballada country
Passeig de Mar. 22 h

dia 18
FESTIVAL DE BALLS
MODERNS
Roca d’en Maig · 18 h
dia 21
JAZZ QUARTET: LAURA SIMÓ
i FRANCESC CAPELLAT TRIO:
“AFTERGLOW”
Pati Anglès de la Biblioteca
Infantil · 20 h
dia 22
VISITA TEATRALITZADA:
“MISTERIÓS CRIM A LA
MANSIÓ GARRIGA”
Museu del Mar · 21 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16-22 h
ESPECTACLE RIALLADES
Biblioteca Municipal · 18 h

FESTA MAJOR DE SANTA
CRISTINA
diES 22 i 23
CONCERTS BARRAQUES
Roca d’En Maig · 22.30 h
dia 23
SARDANES
Plaça de la Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS DE
SANTA CRISTINA
Centre Vila · 22 h
TOQUEN A CORRER POPULAR
SARDANES:
COBLA BISBAL JOVE
Pl. Ajuntament · 22.30 h
AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MARESME
dia 24
PROCESSÓ MARÍTIMA
Platja de Lloret · 8 h
REGATA DE LLAGUTS
S’AMORRA AMORRA
MISSA SOLEMNE AMB EL
COR “ALBA DE PRIMA”
Ermita de Santa Cristina
TORNADA DE LA PROCESSÓ
MARÍTIMA
Platja de Santa Cristina · 12 h
REGATA DE LLAGUTS
S’AMORRA AMORRA (dones)
REGATA 35è CREUER
S’AMORRA AMORRA OPTIMIST
BALL DE PLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS: Plaça de la Vila · 20 h
dia 25
PASSADA DELS OBRERS DE
SANT Elm Centre Vila · 22 h
CANTADA D´HAVANERES
Sa Caleta · 22.30 h
dia 26
OFRENA MARINERA
Platja de Lloret · 13.30 h
BALL DE PLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h
SARDANES: LA PRINCIPAL DE
LA BISBAL
Plaça de l’Ajuntament · 20 h
ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Platja de Lloret · 22.30h
CONCERT DE COBLA I
MÚSICA CATALANA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Sa Caleta · 23 h
CONCERT: BANDA
SOUTHEND FOR SOYS
SCHOOL
Plaça Pere Torrent · 18 h
dia 29
22è CONCERT SANTA MARTA
Ermita de Santa Cristina. 20 h
VISITA TEATRALITZADA:
“MISTERIÓS CRIM A
LA MANSIÓ GARRIGA”
Museu del Mar · 21 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16-22 h

DIA 14
Tordera
L’Altre Clavé. “Aires de
tango. A les 22 h a la plaça
Miquel Martí i Pol.
DIES 15 I 16
Tordera
Festa de Mas Reixach
DIA 15
Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: Concert de
Sopa de Cabra. Espai Sant
Jordi. 22 h
Festes del barri del Carme
Tot el cap de setmana
Tordera
Audició de sardanes amb
la Cobla Flama de Farners.
A les 22 h a la plaça de l’Església.
Calella
actuació per a la mainada
Al passeig de Manuel Puigvert.
17 h
projecció de Flow (Secció
oficial de llargmetratges
low cost). Entrada gratuïta.
A la Sala Mozart, 18 h
classes de cinema per a
espectadors. A la Sala d’Actes
de l’Ajuntament Vell, 19 h
projecció de La habitación
(Cicle premiats de l‘any)
A la Sala Mozart, 20 h
concert simfònic a càrrec
de l’Orquestra Simfònica
Harmonia. Al pati de l’Escola
Pia, 22 h. NEC 2016
cinema a la platja amb
la projecció de Hotel
Transsilvània 2 (en català
i subtitulada en anglès). Dins
la programació de NEC’16 i del
Festival de Cinema de Calella.
A la platja Gran (entre Batlle i
Creus), 22 h
Dies 15 i 29
Malgrat de Mar
Descobreix el món de
Roald Dahl. Biblioteca 19 h
Dies 15 i 16
Palafolls
Festes de Mas Reixach
DIA 16
Calella
Batejos de Busseig
A la Platja Gran, davant del
Monument a la Sardana, 9 h

CLON FESTIVAL
Roca d’En Maig · 22.15 h

projeccions del festival de
cinema low cost
12 h, 16 h i 18 h

dia 30
SARDANES COBLA Plaça de la
Vila · 22 h

curs d’ensenyament de
ballar i repartir sardanes
Al passeig de Manuel Puigvert, 18 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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3a Nit de Tapes. Al Mercat
Municipal, 19 h – 00.30 h
Cloenda del Calella Film
Festival
A la Sala Mozart, 19.30 h
Sardinada i Cantada
d’Havaneres
A l’esplanada annexa al Camp de
Futbol de Mar, 21 h
Zombies party (Beach
Festival) Al Xiringuito 9.
22 h – 00 h
Pineda de Mar
24a Festa del Mar
Activitats tot el dia
Gimcana fotogràfica:
Descobreix tots els racons
amagats de Poblenou. 18 h
Teatre: “Servei a domicili”
Al Centre Cultural i Recreatiu. 22 h.
i diumenge 17, a les 19 h.
*També es representarà els dies
23, 24, 30 i 31.
Jugar és per a tothom,
a càrrec de Danila Belli
c/ Joan Maragall, 19, 18 h
Palafolls
II TROBADA DE PERCUSSIó DE
DIABLESFOLLS.
A les 19 h, punt de trobada i
sortida per a la cercavila a la placa
Major.
Dies 16, 23 i 30
Malgrat de Mar
Concert per a cobla.
Can Campassol 20:30 h
DIA 17
Pineda de Mar
Audició de sardanes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h
Tordera
29a Trobada de gegants.
Plantada a les 18 h al carrer Gaudí
cantonada Alcalde Vendrell i a les
18.30 h cercavila
Calella
Puigvert, audició de
sardanes
Al passeig de Manuel. 19.30 h
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls.
A la plaça Catalunya. 19,30 h
Dies 17, 23 i 31
Malgrat de Mar
Curset infantil de
sardanes. Can Campassol. 20 h
Dia 18
Pineda de Mar
Dibuixem els contes de
Roald Dahl.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

Activitat infantil: Creació
d‘instruments musicals de
percussió amb material reciclat,
Centre Cívic Poblenou. 18:30 h
Santa Susanna
Contes i cançons: La Mar a
Terra, a càrrec de Rahmon Roma.
A la plaça Catalunya. 18.30 a 20 h.

mainada. Al passeig de Manuel
Puigvert, 17 h
Revetlla. Al passeig de Manel
Puigvert (monument a la S
sardana), 19.30 h

a càrrec de la cobla
Mediterrània. Al passeig de
Manuel Puigvert, 19.30 h

concert Llach i Serrat
a la llum del Far, amb
ihsanlulu. Al Far, 22 h

Pineda de Mar
Audició de sardanes
A la plaça de les Mèlies. 19.30 h

Tordera
Activitats de tarda i nit a
Sant Ponç
Audició de sardanes amb
la Cobla Baix Empordà.
A les 22 h a la plaça de l’Església.

Palafolls
TALLER ACTIVA‘T CAN BATLLE.
FOTOGRAFIA

Dia 30
Palafolls
APLEC MARIA SABATERA 2016

Dia 19
Pineda de Mar
Música en viu
Plaça Espanya. 19:30 h

A les 20 h, actuació de la Cobla
Conrad Saló i de la Cobla
Palafolls.
A les 21.30 h es podra gaudir
del repertori de la Cobla de
Premià i la Cobla Palafolls.

Santa Susanna
Construïm un petit llibre
d’artista: Taller de gravat, a
càrrec de Mireia Córdoba. A la
Biblioteca Municipal.
De 18 h a 20 h
Dia 20
Pineda de Mar
Hora del conte
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h
Swing i Lindy Pop, a càrrec
de Tocats pel Swing. Centre Cívic
Poblenou. 19 h
Ball d‘estiu a la plaça
Música en viu amb PM Grup
Plaça Espanya. 19:30 h
Taller de Seguretat i
privacitat a Internet,
A càrrec de Marco Antonio
Romero. Joan Maragall, 19 - 20 h
Santa Susanna
El meu primer Club de
lectura. A la Biblioteca
Municipal. 18 h - 20 h
Tordera
Festival Multipolar
“Concert París” amb Jordi Ninus.
Al pati interior de la Biblioteca.
A les 21.30 h
Dia 21
Pineda de Mar
Cinema a la fresca
Plaça Espanya. 21 h
Tordera
L’Altre Clavé. Nit flamenca
a la plaça Miquel Martí i Pol.
A les 22 h
Balls tradicionals. A la
plaça de l’Església amb el grup
Ameba. A les 22 h

concert Optimista, amb
Tomeu Penya. Al Far, 22 h
Pineda de Mar
Taller infantil: Flors i
plantes de paper
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
Biblioteca Poblenou. 18 h
Revetlla popular del
barri de Les Creus
Durant tot el dia. Sopar i ball a la
nit. Plaça de les Creus. Activitats
tot el cap de semana.
Arts d‘Estiu: Mag Lari
presenta “Lari Poppins”
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h
Santa Susanna
Bombolles, a càrrec del
Circ petit. A la plaça Catalunya.
18,30 h a 20 h.
Palafolls
PUJADA AL TURO D‘EN SERRA
Hora i punt de trobada a les
20.45h davant de l‘antiga escola
de Sant Genis.
Dia 23
Calella
revetlla de Sant Jaume,
sopar i concurs de
fanalets. Al passeig de Manuel
Puigvert, 21 h
audició de sardanes
a càrrec de la cobla
Contemporània. I a les 22 h

Santa Susanna
Club jove: El nen que va xatejar
amb Jack Sparrow, de Francesc
Puig Pelat. Lectura i booktrailer. A
la Biblioteca Municipal. 18 - 20 h

Pineda de Mar
IV Pineda Ressona. Trobada
de grups de percussió d‘arreu de
Catalunya: actuacions, cercavila,
sopar i fi de festa amb DJ.
Pati de Can Comas

Dia 22
Calella
actuació per a la

Dia 24
Calella
audició de sardanes

Pineda de Mar
VII Trobada de Barques a
Vela Llatina
Platja dels Pescadors (matí)
Dies 25 i 31
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes a Can
Campassol. 20:30 h
Dia 25
Palafolls
EXCURSIó EN BICICLETA PER
ANAR A VEURE ELS FOCS DE
BLANES. Se sortira a les 21 h des
de la plaça Joaquim Ruyra.
Dia 27
Tordera
Festival Multipolar.
Passejada literària “Tordera,
paisatges emocionals” amb Quim
Haro, Elena Serra i Joan Colomer
Camarassa i la col·laboració de
l’ACR Pere Cot. A les 21.30 h des
de la Biblioteca de Tordera.
Dies 28, 29, 30 i 31
Santa Susanna
FEM’16 Santa Susanna. I Fira
Familiar, al Torrentó de Can Gelat.
Dies 29 i 30
Palafolls
MERCAT DE LLIBRES DE
SEGONA Mà DE L‘AMPA INS
FONT DEL FERRO.
A la plaça de el Cafè de 19 - 22 h.
Dia 29
Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: Concert
d‘Ainhoa Arteta
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h
Calella
actuació per a la mainada
Al passeig de Manuel Puigvert,
17 h
22es Havaneres de Pequín
amb Els Pescadors de
l’Escala i Port-Bo.
A la riera de Capaspre, 21.30 h

Revetlla popular de l‘AC
Ntra. Sra. de los Dolores y
el Cristo Yacente
Av. Hispanitat (davant de Cal
Vedat). Tarda-nit
5a Cantada d‘havaneres
Platja dels Pescadors. 22 h
Calella
22a Nit Marinera a benefici
de la Creu Roja, amb el grup
Les Veus del Mar. Al passeig de
Manuel Puigvert, 21 h
Tordera
Conferència de Festa
Major sobre Cal Terrassà a les
19:30 h al Teatre Clavé.
Balls tradicionals. A les
22h a la plaça de l’Església amb el
grup Nou Quartet.
Dia 31
Calella
espectacle Street Dance
A la plaça de l’Ajuntament, 18 h
audició de sardanes
Al passeig de Manuel Puigvert,
19 h
Pineda de Mar
Audició de sardanes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h
Malgrat de Mar
Triatló popular
Comença a la plaça Xesco Boix
9:15 h
Dies 5, 6, 7 i 8 d’agost
Tordera
Festa de Sant Daniel. Festa
Major de Jalpí. A la pista
Mina Jalpí. Activitats populars i
tradicionals.
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salut

Podem estar tranquils amb el
brot d’enterovirus?
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

E

n la primera setmana de
juliol encara hi ha sis nens
ingressats a Catalunya per
símptomes neurològics deguts a la
infecció per enterovirus, tres d’ells a
la UCI. L’evolució és favorable. Fins
ara s’han comunicat un total de 104
nens menors de 6 anys afectats per
aquesta manifestació neurològica
de l’enterovirus. Afortunadament
en la gran majoria dels casos la resolució ha estat completa i sense
seqüeles.
Els enterovirus són un tipus
de virus que circulen àmpliament
entre la població. Són la causa més
freqüent de les síndromes febrils
que pateixen els nens, i produeixen
malalties habitualment molt benignes com la coneguda malaltia bocamà-peu, la herpangina o quadres de
faringitis, processos febrils amb aftes bucals, amb erupcions cutànies
diverses, de vegades amb vòmits o
diarrea i molt ocasionalment meningitis vírica. Habitualment, l’evolució d’aquestes infeccions és lleu, es
resol espontàniament i sense seqüeles. En rares ocasions, s’ha observat
l’aparició de quadres neurològics
més greus però la major part d’infeccions per enterovirus no provoquen alteracions neurològiques i, si
ho fan, solen ser quadres lleus.
Hi ha més de 100 tipus diferents
d’enterovirus, que provoquen simptomatologia diversa, i en els darrers
anys s’han descrit en països com
EEUU, Canadà i en alguns països
europeus la circulació temporal en

determinades regions d’alguns tipus
associats a quadres més greus i amb
símptomes neurològics.
Al febrer de 2016 es va produir
a Catalunya un cas amb lesions
neurològiques greus i amb seqüeles permanents produït pel tipus
d’enterovirus D68. No s’ha detectat
cap cas més per aquest tipus viral
i per tant ha estat un cas aïllat que
no te cap relació amb els casos que
s’han produït posteriorment. A
partir del més d’abril es varen començar a detectar casos de nens
amb infecció per altres enterovirus amb símptomes neurològics a
conseqüència d’una inflamació del
cervell anomenada rombencefalitis. Aquestes infeccions han estat
produïdes per enterovirus del tipus
A, podent-se identificar en alguns
nens el tipus A71. La gran majoria
de les infeccions per aquest tipus viral afortunadament no provoquen
símptomes neurològics, però per
raons no ben conegudes, en alguns
nens sí ho acaben fent. Aquests
nens presenten somnolència molt
marcada, tremolors, sacsejades, debilitat, dificultats per caminar o per
empassar, tot plegat acompanyat de
febre i eventualment d’erupcions a
la pell i butllofes a la boca. Així i tot
la gran majoria d’aquests nens es recuperen sense seqüeles. Però alguns
d’ells, degut a que la inflamació del
cervell afecta el tronc cerebral que
controla les funcions vitals com la
parla, la deglució i la respiració, poden requerir suport respiratori amb
ingrés a la UCI fins la resolució dels
símptomes.
Per aquest motiu el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha activat una comissió
de seguiment formada per experts

pediatres i microbiòlegs, ha establert un protocol de detecció i tractament precoç dels quadres amb
afectació neurològica més greu, que
s’ha remès al conjunt de la xarxa assistencial de tot el país, i ha reforçat
la vigilància epidemiològica. Tots el
centres sanitaris de Catalunya estan
en alerta per la detecció dels casos
sospitosos i comparteixen un protocol únic d’actuació en cas de sospita
d’un nen amb símptomes.
Els nens sans poden i tenen que
fer vida normal, anar a la escola, a
les activitats extraescolars, a l’esplai,
de colònies... Només en cas que un
nen o nena tingui febre, cal que es
quedi a casa i que s’eviti el contacte
amb altres nens petits mentre duri
el procés febril. Per evitar el contagi
cal reforçar les mesures higièniques
que ja són molt habituals en les escoles o llars del nostre país: rentar-se
freqüentment les mans amb aigua i
sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i
canviar bolquers; tapar-se la boca i
el nas amb un mocador d’un sol ús
en cas d’esternut, o bé amb la part
interna del colze, però mai amb les
mans, ja que és la via de contagi del
virus a altres persones.
Tot i l’alarma social generada per
la detecció en aquests mesos d’un
nombre més elevat de nens amb
símptomes neurològics més greus i
inusuals, la resolució d’aquests quadres està essent molt bona, el protocol d’actuació ha permès unificar
els tractaments a tots els centres, la
majoria dels nens amb infecció no
presenten símptomes neurològics,
i el nombre de nous casos ja s’està
reduint molt ràpidament en les últimes setmanes. Cal estar alerta, però
podem estar tranquils. 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

Hospital Comarcal de Blanes

622

625

622

08.00

Blanes – Estació d’Autobusos

10.00

08.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

625

625

622

12.00

10.15

07.08

622

622

14.00

12.15

09.08

625

13.08

622

16.00

14.15

11.08

625

18.00

16.15

18.15

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del prat) ▶ Blanes

Circula cada dia menys divendres

Només circula els divendres

Només circula diumenges i festius

Blanes

3.30

5.00

6.00

7.00

-

-

9.30

10.00

-

12.30

-

14.30

15.45

17.00

17.00

19.00

Malgrat de Mar

3.43

5.13

6.13

7.13

7.58

9.28

9.43

10.18

11.58

12.43

14.28

14.48

15.58

17.13

17.13

19.13

Santa Susanna

3.45

5.15

6.15

7.15

8.00

9.30

9.45

10.20

12.00

12.45

14.30

14.50

16.00

17.15

17.15

19.15

Pineda de Mar

-

5.25

-

7.25

-

-

9.55

10.30

-

12.55

-

15.00

-

17.25

17.25

-

4.10

5.30

6.40

7.30

8.25

9.55

10.00

10.35

12.35

13.00

14.55

15.05

16.25

17.30

17.30

19.40

-

-

-

8.25

-

10.55

10.55

11.35

-

-

15.55

16.05

-

18.25

18.35

20.40

Calella
Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

-

-

-

8.30

-

11.00

11.00

11.40

-

-

16.00

16.10

-

18.30

18.40

20.45

Aeroport del Prat (T2)

Estació del Nord

5.20

6.35

7.50

9.00

9.35

11.30

11.30

-

13.35

12.05

-

16.40

17.35

19.00

19.10

21.15

Aeroport del Prat (T1)

5.30

6.45

8.00

9.10

9.45

11.40

11.40

-

13.45

14.15

-

16.50

17.45

19.10

19.20

21.25

Aeroport del Prat (T1)

-

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

15.15

16.15

-

16.40

16.40

18.15

19.45

22.30

-

-

Aeroport del Prat (T2)

-

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

-

16.55

16.55

18.30

20.00

22.30

-

-

Estació del Nord

9.00

-

-

-

-

14.00

-

-

17.00

17.30

17.30

19.00

-

23.00

-

-

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.05

-

-

-

-

14.05

-

-

17.15

17.35

17.35

19.05

-

23.15

-

-

Calella

10.05

10.38

11.35

12.35

13.38

15.05

16.35

17.38

18.08

18.25

18.35

19.55

21.08

0.08

-

-

Pineda de Mar

10.12

-

11.42

12.42

-

15.12

16.42

-

-

18.32

18.42

20.02

-

-

-

-

Santa Susanna

10.23

10.58

11.53

12.53

13.58

15.23

16.53

17.58

18.28

18.43

18.53

20.13

21.28

0.28

-

-

Malgrat de Mar

10.25

11.00

11.55

12.55

14.00

15.25

16.55

18.00

18.30

18.45

18.55

20.15

21.30

0.30

-

-

Blanes

11.00

-

12.25

13.25

14.30

15.50

17.25

18.30

19.00

19.15

19.20

20.45

22.00

0.45

-

-
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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

07.27

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.21

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

06.27

08.27
09.27
10.27
11.31
12.31
13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

16.11

22.09
22.27

Tordera

07.59

15.29
15.49

Blanes

06.18

10.30
10.49

Malgrat
de Mar

06.15

10.00
10.19

Santa
Susanna

06.11

09.29
09.49

Pineda
de Mar

06.08

09.01
09.19

Blanes

Santa
Susanna

06.03

08.31
08.50

08.48

Tordera

Malgrat
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

caps de setmana i festius

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.25

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.07

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18

LA MARINA 31

juliol DE 2016

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
Outlet Perfums
C. Major

TORDERA
Milar Tordera
Camí Ral
gabimedi
Plaça Lluís Companys
Bar Sakkara
Camí Ral (cantó del Dia)
xuxes
Plaça de la Concòrdia

també
al teu
costat!

Maresme

Farmàcies de guàrdia
calella			
Juliol / Agost
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

VIVAS
NOÉ
CASTELLS
NOGUERA
NOGUERA
MELA
COLÓN
NOÉ
PLANAS
NOGUERA
MELA
MELA
COLÓN
NOÉ
PLANAS
CASTELLS
MELA
COLÓN
COLÓN
NOÉ
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
COLÓN
NOÉ
NOÉ
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA

pineda DE MAR

Adreces i telèfons

SEGARRA
LLOBET
COSTA
VIVAS
VIVAS
FRANCITORRA
BADIA
FRANCITORRA
ALBA
MIR
BADIA
BADIA
SETÓ
SEGARRA
LLOBET
COSTA
FRANCITORRA
MIR
MIR
BADIA
FRANCITORRA
ALBA
VIVAS
SETO
FRANCITORRA
FRANCITORRA
SEGARRA
LLOBET
COSTA
FRANCITORRA

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C/ Església, 360
Tel: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Carretera N-II (Edif. Holiday)
Tel: 93 769 47 54
Farmàcia MELA
C/ Balmes, 151
Tel: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS
C/ Bruguera, 226
Tel: 93 769 11 70
Farmàcia NOÉ
C/ Església, 116
Tel: 93 769 07 91
Farmàcia COLÓN
C/ Jubara, 11 , 08370, Calella
Tel: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA
C/ Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA
C/ de Mar, 14A
Tel: 93 762 31 87
Farmàcia ALBA
C/ Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel: 93 762 25 38
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel: 93 769 27 77
Farmàcia V. SEGARRA
C/ Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 93 762 69 79
Farmàcia SETÓ
C/ Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia GARBÍ
C/ la Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

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

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

VENDELL
VENDELL
VENDELL
VENDELL
VENDELL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO

Farmàcia VENDRELL
C/ Ral, 84 bis.
Tel: 93 764 06 55
Farmàcia DE TIBURCIO
C/ Romero de Torres, 3-5
Tel: 93 764 21 41
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel: 93 764 09 92
Farmàcia MATEOS
C/ Emili Vendrell, 6
Tel: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C/ Amadeu Vives, 20
Tel: 93 765 08 75

MALGRAT DE MAR
Farmàcia Von Carstenn
C/ Bon Pastor , 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia Viladevall
C/ Carme 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia Juan
Pge. de Mª Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia Buñol
C/Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia Llansó
C/ de Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia Torruella
C/ Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia Arniges
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79

ENTREVISTA a RAIMON MIRANDA (DIRECTOR DE CINEMA I IMPULSOR DEL FESTIVAL DE CURTMETRATGES A PINEDA)

“Amb Major, 57 recuperem la memòria històrica
de Pineda i la dels seus protagonistes”
ALMUDENA MONTAñO INDIA

daria realitzar un documental sobre la vida de Joan Coromines, un
dels filòlegs més importants de Catalunya, i un dels personatges més
influents de Pineda, juntament amb
la Sara Llorens i en Manuel Serra i
Moret.

Es defineix un apassionat del cinema,
però quan parles amb ell, de seguida
veus que no només li apassiona el setè
art sinó qualsevol manifestació cultural
i artística. Per això Raimon Miranda acaba d’aportar a la cultura dues
apostes interessants. D’una banda, ha
organitzat el tercer Festival Internacional de curtmetratges a Pineda de Mar
-CinemArt-, i de l’altra, ha recuperat
la memòria històrica de Pineda amb la
creació del curtmetratge Major 57, que
es va estrenar el 29 de juny durant la
inauguració del festival.

Què és el que més li ha atret dels
dos protagonistes de Major 57,
Sara Llorens i Manuel Serra i Moret, per dedicar-los un curtmetratge de 13:50 minuts?
Va ser una parella excepcional que
va viure a Pineda a principis del segle XX. Dos grans intel·lectuals que
es van avançar al seu temps. Ell va
ser alcalde de Pineda i ella escriptora i folklorista. Amb aquest curt
hem volgut recuperar la memòria
històrica i reivindicar la seva figura.
I què opinen els veïns de Pineda
que han pogut veure el curt?
Ha tingut molt bona acceptació.
Ara l’enviarem a diversos festivals
a veure si així el donem a conèixer
i es promociona. És l’única sortida
que actualment tenen els curtmetratges.
Què vol dir?
Actualment el món del curtmetratge és molt complicat, ja que no hi ha
gairebé sortides, i menys comercials.
L’única via possible de difusió i recaptació de diners són els festivals.
Ha estat difícil econòmicament
poder tirar endavant aquest projecte?
Sí. La veritat és que en principi teníem la idea de fer un llargmetratge,
però com que no hem rebut la subvenció que esperàvem vam decidir
fer el curt. Però, tan punt la rebem,

I aquests se sumarien als altres
documentals que ja teniu.
Sí, hem rodat Tal com Raja, un documental sobre els temes que preocupen actualment a la societat.
També Joan Cassola, música als 60,
sobre aquest músic de Pineda que
actualment viu a prop de Lleida; i
un documental sobre la cadena humana organitzada per l’Assemblea
Nacional Catalana de Pineda.

Raimon Miranda. Foto Almudena Montaño

continuarem el projecte inicial fins
fer el llargmetratge. Crec que serà
un gran treball.
Com vau fer el càsting dels personatges que surten a Major 57?
Va ser molt fàcil. Són actors del
Centre Cultural de Pineda. Els hi
vam proposar i van acceptar ràpidament. Els coneixíem perquè amb
el meu soci de la productora Montpalau Films, Marçal Mora, havíem
anat a filmar una de les seves obres
de teatre i ens va agradar tant que
vam decidir proposar-los a ells representar tots els papers.
El que ha agradat molt és la banda
sonora del curt. De qui és?
L’ha composat un músic de Calella, en Jordi López, conegut com
Kumba. El dia de la presentació
del curt, la van tocar en directe
la coral de l’escola de música de
Pineda i els professors. Va ser un
moment màgic!

La presentació del curt coincidia
amb el primer dia del Festival
Internacional de curtmetratges a
Pineda de Mar. Quina valoració
feu d’aquesta tercera edició?
Estem molt contents de com ha
anat. La valoració és molt positiva
per l’increment del nombre d’espectadors que han assistit a les projeccions dels curts i també per l’augment de la qualitat dels curts. És
l’any de la consolidació definitiva.

Hem rebut projectes de 30 països
diferents.

Quants curts han participat al
festival?
Hem rebut més de 1.100 curtmetratges i hem seleccionat a 30 finalistes, que són els que es van projectar durant el festival. L’equip que
fem la primera selecció el composem 10 persones que ens passem
tot l’hivern visionant les pel·lícules. que ens envien...

Després de l’èxit d’aquest any, es
preveu una quarta edició?
I tant! Al desembre s’obre la convocatòria per a la quarta edició. Les
bases es poden consultar a la web
www.festivalcinemart.com.

De quins països procedeixen les
cintes?

Per què heu creat aquest festival?
Va néixer amb l’objectiu de donar
a conèixer les joies cinematogràfiques que petits i grans artistes fan
arreu del món. També ens motivava
crear aquest festival per poder veure obres cinematogràfiques, perquè
a Pineda en aquests moments no hi
ha cap cinema estable.

Quins altres projectes porta entre
mans?
Estic preparant un treball sobre la
poetessa Ana Dodas, assassinada
l’any 1986 a Montpeller quan només tenia 23 anys. També m’agra-

Imatges de la gravació. Fotos Joan Caimel

PRÒXIMA EDICIÓ: 10 agost

A banda dels documentals i
guions de curtmetratges, a Pineda també el coneixen per redactar
la secció cultural de la revista municipal Ponent.
Sí, m’encarrego de l’apartat cultural
i també de la publicitat de la revista Ponent. I, sobretot, estic molt
endinsat en el projecte de la productora Montpalau Films, que vam
crear fa tres anys juntament amb el
càmera Marçal Mora. yy

Guanyadors del III
Festival Internacional
de Curtmetratges a
Pineda de Mar
El guanyador d’enguany del
primer premi Vila de Pineda
ha estat la cinta Shoot Granny,
de Gregoine Monel i Olivier
Kowalczyk. A la categoria de
comèdia, el curtmetratge premiat ha estat Abre fácil, de Álvaro Carrero. El premi d’animació
ha estat per Carlos Laskano per
l’obra Lali. Mentre que en la
categoria del públic el primer
premi se l’ha emportat Mateu
Ciurana per Bernadeta.

