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Trobada d’instagramers

El president de la Generalitat Carles Puigdemont presideix el darrer acte de
commemoració al Castell de Jalpí d’Arenys de Munt.

120 persones van passejar per Malgrat de Mar per tal de participar en la 1a trobada
d’Instagram organitzada per la Diputació i l’Ajuntament.

Música, màgia i humor a Pineda de Mar
“De tots” a Tordera
A finals de juliol, va obrir les portes el centre “De tots” de distribució d’aliments i roba. Es troba gestionat per l’Ajuntament, l’Associació
de Voluntariat, Creu Roja de l’Alt
Maresme i l’Església Missionera
Evangèlica de Tordera.
El centre es troba situat a la nau
16 del carrer B del polígon de Can
Verdalet. Pàg. 23

Festes majors d’agost
Aquest mes celebren les seves festes Santa Susanna, Malgrat de Mar,
Tordera i Pineda de Mar. A primers
de setembre, serà Palafolls, qui estarà de festa.
Un any més es combinen les propostes per a totes les edats: jocs infantils, exposicions, concerts i balls,
activitats esportives, barraques...
A les pàgines centrals de La Marina es pot consultar la programació
de cada municipi.

Actuació del Mag Lari. Foto Joan Caimel

Arts d’Estiu es consolida com a
festival de referència entre Girona i Barcelona.

Foc al Turó del Vilar

Pàg. 15,16,17 i 18
Els veïns de la urbanització
Sant Daniel de Tordera van
ser desallotjats com a mesura
preventiva el diumenge 24 de
juliol al migdia quan es va declarar l’incendi al paratge del
Vilar.

Ja han passat per l’Espai Sant
Jordi Sopa de Cabra, el Mag
Lari, Ainhoa Arteta i Miguel
Bosé. Per aquest agost també
es preveu la presència de Niña
Pastori (dia 12), Manel (15),
Antonio Orozco (19) i Luis Piedrahita (26).

Van intervenir en les tasques
d’extinció 50 vehicles terrestres i una dotzena de mitjans
aeris, entre helicòpters i avionetes. El nombre d’hectàrees cremades va ser de poc més
de 26.

En algunes de les actuacions,
s’han eliminat les cadires per
augmentar l’aforament i perquè, segons Xevi Gómez, director artístic del festival “la gent
només estava asseguda els primers 5 minuts”.

Correfoc a Tordera. Foto Amador García
Treballs d’extinció. Foto Yoyo
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L’Editorial
La diferència entre dos focs 1979 – 2016
El 7 d’agost de 1979, un incendi forestal va arribar a la urbanització dels
Pinars de Lloret de Mar. Van morir 21 persones.

L’Altre Clavé es consolida a
les nits d’estiu

El 24 de juliol de 2016 un incendi forestal ha arribat al Vilar, amenaçant
la urbanització de Sant Daniel i el paratge de Sant Pere del Bosc. No hi
ha danys personals.
Després que Catalunya patís una onada d’incendis forestals devastadors, escarmentats pels enormes danys patits, es va iniciar el camí per
dotar any rere any, de forma persistent i eficaç un cos de Bombers amb
mitjans adequats per lluitar contra els incendis forestals. És per això que
avui podem celebrar la gran diferència entre aquests dos incendis.
Un admirable desplegament dels mitjans aeris i terrestres dels Bombers
de la Generalitat, ajudats a mitja tarda pels hidroavions del Ministeri
d’Agricultura, i la cooperació dels voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra, ens han fet
sentir agraïts i orgullosos dels nostres Serveis Públics.
La voluntat i capacitat dels equips humans no eren pas menors el 1979. La
diferència significativa ha estat el bon equipament tant de terra com aeri.
Juntament amb l’agraïment als equips humans que ara han apagat el foc,
cal agrair també l’esforç dels responsables polítics que des d’aquells anys
i tots els següents ho han fet possible al procurar els recursos necessaris.
Sovint tenim motius per queixar-nos dels serveis que les administracions
ens proporcionen. Aquesta vegada no és així i és just de reconèixer-ho. yy

Aires de tango. Foto Teatre Clavé
tordera

LA MARINA MARESME 18. ANY II
Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Dani Mateu - Fernando Atencia
publicitat@radiomarina.com - Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 25.000 exemplars
Dipòsit legal: Gi 203-2015

Accés a les edicions
anteriors de La Marina
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca

Per segon any consecutiu, la
plaça de Miquel Martí i Pol, situada just davant del Teatre Clavé,
s’ha convertit en un recinte tancat i amb una nova distribució
dels elements escènics per tal de
propiciar la proximitat física de
les propostes artístiques amb el
públic. Per accedir-hi, calia adquirir una entrada a un preu de
3€ que anava acompanyada d’una
beguda i una tapa per poder degustar mentre durava l’espectacle.
L’Altre Clavé d’enguany s’inicià amb un homenatge a la follia
en general i, més concretament,
al fet de fer les coses de manera
diferent i original al que és habitual o ordinari. Amb el títol Elogi

de la follia, la nit comptà amb un
concurs de trivial en directe, en
què el públic assistent era el participant. Tot plegat, amenitzat per
música ‘metal’ interpretada en
directe i per peces de dansa contemporània a càrrec d’alumnes
de l’Escola de Música i Dansa del
Centre de Formació Artística del
Teatre Clavé.
Aires de tango era com s’anomenava la segona nit de l’Altre
Clavé. Una nit protagonitzada pel
quartet que duu el mateix nom,
Aires de tango, i que recuperà els
clàssics del mestre argentí Astor
Piazzolla, músic que va revolucionar aquest gènere musical al
traslladar el tango dels carrers a
les sales de concerts. La proximi-

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

tat i el sentit de l’humor dels músics d’Aires de tango es conjuga
amb la professionalitat i el rigor,
i a l’Altre Clavé es combinà amb
el tango ballat per Camerino General i intervencions de clown al
voltant d‘una misteriosa maleta a
càrrec de Set i Mig.
El cicle d’estiu va acabar amb
Essències de flamenc, una nit
amb tota la força de la dansa i el
toc flamencs propis d’Andalusia,
Extremadura i Múrcia i que ha
arrelat a la nostra terra. Música i
dansa, les veus de la coral d’adults
del Teatre Clavé i l’actuació d’una
estrella convidada van ser els ingredients essencials de la darrera
nit de l’Altre Clavé. 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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Els joves de Pineda de Mar inicien el consum
d’alcohol i tabac abans dels 14 anys
enquestats considera que el seu
estat d’ànim és positiu i un 70%
dels joves que les relacions amb
els pares són bones o molt bones.
En contraposició a aquestes dades positives, un 30% ha patit insults, un 17% ha patit marginació
i un 9% ha estat colpejat en alguna ocasió. Finalment, els alumnes
donen una puntuació d’entre 6 i 7
sobre 10 a la percepció que tenen
de l’entorn.

Anna Gibernau - pineda de mar

Els resultats de l’enquesta
d’Hàbits i Salut dels alumnes de
4t d’ESO de Pineda de Mar donen
un toc d’atenció als joves sobre
els seus hàbits. A l’estudi, realitzat
per la Diputació de Barcelona, es
preguntaven aspectes relacionats
amb l’alimentació, la sexualitat, el
consum de drogues, el lleure o la
percepció de l’entorn amb l’objectiu de veure quina és la qualitat de
l’estil de vida dels joves. A més, a
partir de les dades obtingudes, es
van poder veure les polítiques que
s’han fet fins ara des de les administracions i quines es podran fer
en un futur per tal de promoure hàbits saludables entre els joves i millorar el seu estat de salut.
L’inspector d’Educació de Pineda, Amadeu Reverter, va remarcar
que la coordinació entre les diferents administracions ha d’anar
necessàriament encaminada “no

«Les substàncies més
consumides per als joves
són el cànnabis, seguit
dels tranquil·litzants sense
recepta mèdica»

«Un 30% ha patit insults, un
17% ha patit marginació i
un 9% ha estat colpejat en
alguna ocasió»

Presentació de l’estudi. Foto Anna Gibernau

només a millorar l’èxit escolar dels
alumnes sinó també al que podríem dir l’èxit vital. És a dir, millorar
les condicions de vida en general
per tal que també millorin els resultats educatius”.
Les enquestes es van realitzar
a tres centres diferents de secundària del municipi. Així doncs, un
total de 154 alumnes, un 51% de
nois i un 49% de noies, van participar a l’estudi. Algunes de les

dades més destacades són les de
l’inici del consum de tabac i alcohol que se situen, respectivament, als 13,5 anys i als 13,7 anys.
El consum de drogues puja fins
als 14,53 anys, una edat similar a
la que els joves de Pineda inicien
les primeres relacions sexuals. Les
substàncies més consumides per
als joves són el cànnabis, seguit
dels tranquil·litzants sense recepta
mèdica. Relacionat amb l’alimentació, un 17% dels joves afirma no

esmorzar, un 22% són noies i un
12% nois.
L’estudi també incorpora altres
dades relacionades amb el lleure, les relacions amb els altres o la
percepció de l’entorn. Relacionat
amb el primer aspecte, un 63%
dels alumnes practica esport i les
activitats de lleure més freqüents
són escoltar música (66,7%), utilitzar les xarxes socials (50%) i mirar la televisió (47%). Un 73% dels

Juntament amb la presentació dels resultats de l’enquesta, es
va donar a conèixer el programa
Nens i nenes en moviment, conduït per ABS Pineda. Es tracta
d’una iniciativa multidisciplinar
dirigida a nens entre 8 i 11 anys
amb sobrepès i/o obesitat amb
l’objectiu de promoure hàbits i
estils de vida saludables tant als
menors com als pares, als monitors de lleure, als professors o als
sanitaris. yy
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Taula de treball
Conveni de col·laboració
sobre les pintades
Pineda de mar

L’Ajuntament pinedenc col·laborarà en els projectes de desenvolupament a les comunitats rurals de l’estat d’Andhra Pradesh
(Índia) després de signar un
conveni amb la Fundació Vicente
Ferrer. Entre els anys 2016 i 2018,
l’Ajuntament farà una aportació
econòmica de 5000 euros anuals
al projecte “Maresme Solidari”.
La iniciativa està dirigida per
la Fundació Vicente Ferrer a la
regió de Kalyandurg, al distric-

te d’Anantapur, i consta de tres
fases: la primera consistirà en
la construcció de tres embassaments per millorar la gestió de
l’aigua a les comunitats de D.K
Thanda, Gulyam i P.Siddarapuram. La segona fase (2017) es
basarà en la implantació de sistemes de reg per degoteig eficient i
la tercera fase (2018) serà la implantació de sistemes de reg per
aspersió a la regió de Kalyandurg.
A més, durant el mes d’agost
es pot visitar l’exposició de la

Fundació Vicente Ferrer “El futur
comença avui” per tal de veure la
situació d’exclusió en què viuen
diferents col·lectius a l’Índia, com
les dones o els habitants de castes inferiors. Des de l’any 1969 la
Fundació Vicente Ferrer ha dut a
terme un programa de desenvolupament integral dels districtes
d’Anantapur i Kurnool a l’estat
d’Andhra Pradesh. El principal
objectiu d’aquest programa ha
estat sempre intentar eliminar la
pobresa extrema de les regions. yy

Alguna de les pintades de Malgrat. Foto Anna Gibernau
MALGRAT DE MAR

Esquerra Republicana de Catalunya de Malgrat de Mar, que
es troba a l’oposició, va presentar
una moció per posar en marxa
un taula de treball relacionada
amb el grafit. El principal objectiu de la taula és combatre la
problemàtica de les pintades i les
signatures que es troben al poble
i oferir alternatives als joves que
els pugui interessar l’art urbà.
Així doncs, formen part de la
iniciativa professionals de diferents sectors com la pedagogia,
la psicologia, la mediació o la seguretat ciutadana.

«Aquest juliol s’ha fet un
taller sobre art urbà»
La primera acció que s’ha
realitzat des de la taula és la de
fer una diagnosi sobre la situació que es viu al municipi per tal

de començar un projecte educatiu-formatiu que treballi amb
els adolescents i, intentar així,
fer front a la problemàtica. Una
primera prova pilot, des de la
Regidoria de Joventut, ha estat
la de dur a terme un taller sobre
art urbà durant el mes de juliol.
A més, la taula també recollirà
inquietuds i idees que els joves
vulguin aportar.
Una de les associacions que
participen a la taula és Rebobinart que té per objectiu gestionar diferents espais de les ciutats
perquè els artistes urbans puguin realitzar les seves obres de
manera legal. Des de Rebobinart
s’ha proposat el contacte amb els
joves que fan pintades i la realització d’un catàleg de murs destinats a l’art urbà.
A la propera trobada hi participarà un jove que feia pintades
i ara es dedica a l’art urbà. yy

Xavier Amor, Jordi Folgado (FVF) signant el conveni. Foto Aj. de Pineda de Mar

Cinc propostes per als
pressupostos participatius
Calella

Els ciutadans de Calella van
presentar un total de dinou propostes per als pressupostos participatius 2016. D’aquestes dinou,
vuit van ser descartades per diferents motius.
El Consell de Convivència i de
Participació de Calella ha decidit
quines serien les cinc iniciatives
finals que els veïns tindran l’oportunitat de votar. Les propostes
estan relacionades amb diferents

aspectes de millora per al municipi com el perfeccionament de la
xarxa de recollida d’aigües pluvials de la plaça Bartomeu Barceló.
També es presenta una millora a
l’enllumenat del sortidor d’aigua
central, l’arranjament de la vegetació que el rodeja, la col·locació de
nou mobiliari urbà i la renovació
del parterre de sorra de la plaça
Catalunya. Relacionat amb la millora d’infraestructures també hi
ha una proposta destinada a la reforma del Camp de Futbol de Mar.

L’ajuntament s’obre als ciutadans. Foto Anna Gibernau

Una de les altres propostes
està relacionada amb el Medi
Ambient i consisteix en dotar
a Calella d’una infraestructura
per gaudir del patrimoni natural. L’última proposta consisteix
en la creació d’un espai de jocs
d’aventura dins el Parc Dalmau.
Les votacions es realitzaran durant la Festa Major de la Minerva. També hi haurà un punt de
votació a la Fira de Calella i l’Alt
Maresme. yy
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5.000 espectadors al Calella
Film Festival
calella

La primera edició del festival de cinema low cost Calella
Film Festival, celebrada entre el
8 i el 16 de juliol, va tenir una
bona rebuda arribant a un total
de 5.000 assistents en les 34 projeccions del certamen.
El passat 17 de juliol es va
celebrar la gala de clausura presentada pels actors Juli Fàbregas,

Jordi Diaz i Miquel Sitjar. A l’acte es van repartir diferents premis en diverses categories.
Tanger Gool va ser el film
protagonista rebent el premi a la
millor pel·lícula i el seu director,
Juan Gautier, es va endur el premi a millor director.
Altres premis van ser el de
millor actor protagonista que va

Societat i cultura

Sardanes a Palafolls

rebre Juan del Santo pel seu paper a Flow i el de millor actriu
per Mercè Pons amb el film Darrera la porta. El premi a millor
guió se’l va endur Jota Aronak
amb la pel·lícula Ira.
El fet que aquest any el festival hagi tingut una forta incidència fa que els organitzadors
comencin a pensar en una segona edició. yy
Sardanes a la fresca. Foto Yoyo

Palafolls va tancar el mes de
juliol amb l’aplec Maria Sabatera. Hi ha haver sardanes amb
tres cobles diferents: Palafolls,

Conrad Saló i Premià. Les audicions van començar a les vuit
del vespre i van acabar al voltant de la mitjanit. yy

V Sonada de Santa Susanna

Acte de cloenda del festival. Foto Aj. de Calella

Cercavila. Foto Anna Gibernau

La trobada va començar amb
una cercavila pels carrers del
municipi a càrrec dels diferents
grups participants. El trajecte
va finalitzar a la plaça Catalunya, on les colles van realitzar

les actuacions estàtiques. Alguns dels grups que hi van assistir van ser DiablesFolls, Ämbitum, Perkutes de Canet o Els
bocs de Can Rosés. Organitzava Xqt’s de Santa Susanna yy

Festa de les bombolles

Bombolles de totes mides i formes. Foto Yoyo

La plaça Catalunya de Santa
Susanna es va omplir de bombolles de sabó que van fer les
delícies dels més petits, però

també dels seus acompanyants.
L’espectacle va anar a càrrec del
Circ Petit. yy
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La Nylstar penja d’un fil
aquests darrers anys han estat de
25 MEUR.

joan ferrer - blanes

Els treballadors de l’antiga
SAFA s’han mobilitzat aquestes
darreres setmanes per evitar el
tancament de l’empresa. El cas ha
arribat a l’Ajuntament i al Parlament. El suport de la ciutadania
va quedar demostrat en la manifestació del dia 27 de juliol. El
que hi ha hagut aquests darrers
dies ha estat un autèntic ball de
xifres quan s’ha parlat dels treballadors afectats o no per l’ERO
d’extinció, que després s’ha transformat en un ERO de suspensió.

Membres del comitè d’empresa, acompanyats per les autoritats locals, van anar fins a
l‘hemicicle per seguir la sessió
de control al Govern, on el diputat socialista Rafel Bruguera va
interpel·lar la consellera Dolors
Bassa sobre els passos que fa el
Departament per “garantir el futur” de la tèxtil.
Segons Bassa, “les dues darreres
reformes laborals no ajuden gens”.

Aquesta és la cronologia de la
crisi a Nylstar:
El 10 de juliol finalitzava un
ERO de quatre mesos que havia
afectat en major o menor grau
tota la plantilla. Pocs dies abans,
i de manera unilateral, l’empresa
concedia vacances a tots els treballadors i no reiniciava la producció. Al mateix temps, comunicava als sindicats que hi hauria
un ERO d’extinció de feina que
afectaria 73 treballadors.
15 de juliol. Pel dia 15, un
divendres, hi havia prevista una
assemblea de treballadors per
analitzar la situació. El dia abans,
els responsables de Nylstar, van
anunciar al comitè d’empresa
l’acomiadament de 185 persones
(finalment la xifra va quedar en
155 acomiadats i 61 persones que
mantindrien el seu lloc de treball). L’empresa comunica que no
té diners per pagar les vacances ni
als treballadors que es quedin. Comença un mes de negociacions.
21 de juliol. El Ple de l’Ajuntament comença amb la lectura
d’un manifest institucional de
suport als treballadors i en defensa de la continuïtat de l’empresa.
L’Ajuntament s’ofereix com a mitjancer.
21 de juliol. Reunions a Girona entre representants de la Generalitat, direcció i treballadors.
No hi ha acords.
22 de juliol. Una pancarta a la
façana de l’ajuntament (plaça dels
Dies Feiners) recorda la situació

El Govern, segons la consellera de Treball, creu que la sortida
de la crisi passa per la reindustrialització del país.

Els manifestants a la plaça dels Dies Feiners. Foto Yoyo

1 d’agost. Els grups polítics
del consistori blanenc es comprometen per escrit a mantenir en
el nou POUM els usos industrials per als terrenys de la Nylstar
per evitar que es pugui especular
amb els terrenys.
2 d’agost. Comitè d’empresa
i direcció arriben a un principi
d’acord per convertir l’ERO d’extinció que afectava 155 persones
a un de suspensió per a 180 treballadors. Aquest ERO anirà del
15 d’agost al 31 de desembre.
Paral·lelament, l’empresa entraria en concurs de creditors el 31
d’octubre si no hi ha injecció de
capital i no es pot reprendre l’activitat.
Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo

quer viuen més de 200 famílies
coincidint amb el pregó.

treballar i no caritat” o bé “Nylstar unida mai serà vençuda”.

un inversor industrial que pugui
reflotar la tèxtil.

27 de juliol. Manifestació
multitudinària i visita al Parlament.

Els sindicats reclamen al consistori que, sota cap concepte,
requalifiqui els terrenys en un
futur. En aquests sentit, l’alcalde
Miquel Lupiáñez assegura que els
terrenys sempre seran industrials, “aquesta és la voluntat dels 21
regidors del consistori”, apuntava
el batlle.

Visita al Parlament

La manifestació va sortir de
les portes de l’empresa i va recorrer el centre del municipi, arribant fins al port, per acabar a la
plaça dels Dies Feiners. Durant la
protesta, els manifestants es van
mostrar especialment crítics amb
el president del Grup Praedium,
Alfonso Cirera, i no van deixar
de corejar consignes com “Volem

La UGT obre la porta al fet
que la mateixa plantilla, si deixa
de cobrar el sou, insti un concurs
de creditors per aplanar el camí a

La Generalitat busca un inversor per a la tèxtil Nylstar que
permeti “revertir la situació” i tirar endavant l‘empresa.
La consellera de Treball Dolors Bassa assegura que s’està treballant “cooperativament entre
diverses conselleries” per poder
salvar el màxim número de llocs
de treball. Segons consta a la Generalitat, les pèrdues de Nylstar

L’acord també estableix que,
fins que s’iniciï el concurs de creditors o es produeixi una injecció
de capital, l’empresa no podrà
vendre actius (immobles, maquinària, terrenys, immobilitzat,
etc.) sense l’autorització del comitè d’empresa.
3 d’agost. Els treballadors de
Nylstar ratifiquen l’acord amb la
direcció.
Un total de 159 treballadors
dels 216 de la plantilla han participat en la votació, 132 dels quals
s’hi ha posicionat a favor (83%) i
24 en contra (15%), amb 3 vots en
blanc. yy
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El nou Pla General de Blanes progressa adequadament
blanes

El document revisa el POUM
del 2010, que una sentència va
anul·lar. Tot i que la decisió judicial encara no és ferma, l‘Ajuntament ha decidit revisar el Pla
General per ajustar-lo a les noves
previsions d‘edificació derivades
de la crisi i no haver d’aplicar el
planejament de principi dels anys
80 si l’actual queda suspès d’una
manera definitiva.

«El nou pla alenteix el
creixement urbanístic de sis
zones de la vila»
Zona de creixement a llarg termini. Foto Yoyo

Estancament del sector
immobiliari
Un dels canvis més rellevants
del nou POUM respecte el del
2010 és el relatiu al desenvolupament residencial, que s‘adaptarà a
l‘actual context d‘estancament del
sector immobiliari. Mentre que en
el període 2002-2007 es van construir una mitjana de 506 habitatges anuals a Blanes, entre 2008
i 2014 la xifra es va reduir a 189.
Malgrat el refredament del sector,
el municipi encara té pendents de
construir deu sectors residencials,
que representarien 3.704 nous habitatges.

L‘avanç del POUM qüestiona
la necessitat de disposar de tant
sòl urbanitzable delimitat, és a dir,
preparat per ser construït, a curt
termini. Per això, proposa que el
desenvolupament de sis sectors
residencials que es preveien al
nord de la carretera de Lloret o a
l‘àmbit de s‘Abanell se supediti a
que l‘Ajuntament així ho decideixi
en funció de les necessitats de cada
moment. Fins que aquests sòls es
programin, doncs, tindran la regulació del sòl no urbanitzable.
La comissió d‘Urbanisme ha
valorat aquesta modificació, més

adequada al context actual. No
obstant, veu convenient que el
consistori estableixi algunes pautes
que orientin els futurs desenvolupaments i que prioritzi el creixement de les zones més properes al
nucli urbà o als seus eixos d‘accés.
Càmpings de la Tordera
El nou POUM de Blanes també incorporarà les modificacions
de planejament que hagi impulsat
l‘Ajuntament des del 2010 o les que
es considerin adients per resoldre
certs conflictes. Dins d‘aquesta
darrera categoria es troba la regu-

El nou POUM regularitzarà la zona dels càmpings. Foto Yoyo

larització dels càmpings situats al
delta del riu Tordera.
La proposta del municipi és
canviar la qualificació dels sòls on
es troben diversos càmpings de
manera que l’activitat quedi regularitzada. Per fer-ho, s‘acull a la modificació del Pla director urbanístic
del sistema costaner (PDUSC). El
PDUSC és l‘instrument de planejament que protegeix el litoral català de la urbanització, però el 2014
es va introduir un canvi per fer
compatible aquesta protecció amb
el manteniment de les activitats
turístiques preexistents, com ara

els càmpings. El manteniment és
possible si el planejament de cada
municipi així ho decideix.

«Es preveu la regularització
d’una sèrie de càmpings
i que les instal·lacions es
puguin modernitzar»
Els establiments podran modernitzar i millorar les seves instal·lacions, sempre que tramitin
abans un pla especial i presentin plans d’autoprotecció en cas
d‘inundació. yy
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Coordinació i eficàcia contra el foc

Zona cremada amb el santuari del Vilar de fons. Foto Yoyo
la crònica - joan ferrer

Diumenge 24 de juliol, Santa
Cristina, una del migdia. Temperatura alta, humitat baixa i
vent de marinada, les condicions “òptimes” per a facilitat el
desenvolupament d’un incendi
forestal. La majoria de veïns de
Blanes, Lloret, Tordera i pobles
de la rodalia són a la platja o a
casa seva amb l’aire condicionat
posat. El principal objectiu, fer el
vermut, dinar, la migdiada i a la
tarda-vespre sortir a gaudir de la
Festa Major de Blanes o Lloret.

«Es van desallotjar 300
veïns de Blanes, Tordera i
Lloret de Mar»
En pocs minuts les xarxes socials s’omplen d’imatges amb una
important columna de fum que
surt de la zona del Vilar, tot i que
des de casa, es fa difícil determinar amb exactitud on és el foc.
Sempre es veu més a la vora del
que realment és. Aquesta vegada,
però, era realment proper. Amb la

mateixa velocitat que es difonen
les imatges, es mobilitzen els cossos d’emergència que participen
en un incendi d’aquesta mena:
Bombers, Mossos d’Esquadra,
Policia Local, ADF, Agents Rurals, SEM...
En tot incendi, com més aviat
s’actua millor. Comencen a arribar a la zona vehicles i helicòpters dels bombers. Al llarg de la
tarda es van mobilitzar 50 dotacions terrestres dels bombers, una
dotzena de mitjans aeris i una
gran quantitat d’efectius policials, agents rurals, membres de les
ADF (27 vehicles i 57 voluntaris),
personal sanitari i autoritats locals i comarcals.
En una situació on hi intervenen tants cossos, la coordinació
és vital. El centre de comandament que es va muntar a l’exterior
de la zona esportiva de Blanes,
impressionant.
Després de valorar la situació van començar els desallotja-

Un dels helicòpters carregant aigua. Foto yoyo

Inici del foc. Foto Yoyo

ments, no sempre fàcils perquè
la gent es vol quedar a casa per
assegurar les seves pertinences
sense pensar que posa en risc la
seva vida i la de moltes persones
que treballen per aturar el foc, i
que potser hauran de jugar-se el
físic per anar-los a buscar. Santuari del Vilar, les Planas i la fauna
de Blanes, Sant Daniel de Tordera
i l’hotel de Sant Pere del Bosc, per
la seva proximitat a les flames o
per la possibilitat que al llarg de
la tarda s’hi acostessin, van ser
les urbanitzacions desallotjades,
unes 300 persones. En un incendi
mai saps cap on tiraran les flames. Un canvi de vent et pot fer
modificar tot l’operatiu.
Les avionetes que, procedents
de Saragossa, agafaven l’aigua de
la platja de Blanes, es van emportar molts minuts de gravacions i
presència a les xarxes socials. En
un moment delicat com la tarda
del dia 24, és important que no hi
hagi diversos incendis repartits
pel territori. Si hi haguessin hagut tres o quatre incendis impor-

tants, segur que el nombre d’efectius que es van desplaçar a la zona
no hauria estat el mateix.
Tres obrers del santuari del
Vilar van intentar arribar al santuari per emportar-se la imatge
de la verge, però, ja no hi van
poder accedir. El santuari no ha
patit danys, però sí el seu entorn.
A les vuit del vespre es va viure
un moment clau, el foc es donava
per estabilitzat, que no per controlat ni molt menys apagat. Era
un moment clau perquè hi podia
haver canvi de vent i en poc més
d’una hora es faria fosc i els mitjans aeris s’havien de retirar. No és
el mateix afrontar la nit amb l’incendi estabilitzat o descontrolat!
L’endemà al matí, ja es donava per controlat, tot i que la tasca
dels bombers encara va ser llarga
fins a donar-lo per apagat totalment.
En total, 26 hectàrees cremades. A Blanes, hi ha poc terreny

però hauria pogut ser pitjor i també hauria pogut arribar a Lloret
de Mar, Tordera (es va tocar mínimament el terme municipal) i
fins i tot Maçanet. L’inici del foc,
per l’actuació humana. En aquest
cas, no es pot responsabilitzar ni
als llamps dels dies previs ni a les
línies elèctriques, sempre en el
punt de mira perquè en més d’una
ocasió el seu estat de conservació

«Hi van treballar 50
dotacions terrestres i una
dotzena d’aèries»
no ha estat el que hauria de ser.
Després de l’ensurt, i de manera coincident, felicitacions per
la professionalitat, coordinació
i efectivitats de tots els implicats
en la lluita contra el foc. De la
mala notícia, almenys es pot explicar una bona gestió dels efectius i recursos. En tot cas, esperem que aquest estiu, pel bé de
tots, aquests efectius no tinguin
gaire feina. yy
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VII Trobada d’embarcacions a Vela Llatina
que cada una tenia petits detalls
diferents.

ANNA GIBERNAU - PIENDA DE MAR

El dissabte 30 de juliol va
tenir lloc la setena edició de la
Trobada d’embarcacions a Vela
Llatina a Pineda de Mar, organitzada per l’Associació d’amics de
la barca a vela llatina “El Marmelló”. Al llarg de tot el matí, la Platja dels Pescadors del municipi es
va caracteritzar per la presència
d’embarcacions d’aquest tipus,
que provenien de diferents punts
del Maresme. Així doncs, hi havia
barques de Pineda, de Sant Pol de
Mar de l’Associació A tot Drap,
de Vilassar de Mar de l’Associació
Bricbarca, de Premià de Mar i de
Badalona. L’objectiu de la trobada va ser recuperar la imatge i la
cultura marinera d’anys anteriors
i com va explicar Oleguer Massaguer, responsable de l’Associació
“El Marmelló”: “reunir-nos els
companys que tenim barques de
vela llatina que és el tipus de vela
que es feia servir majoritàriament
a tota la Mediterrània”.

«Durant la trobada es va
batejar La Rosita de
Pineda de Mar»

Concentració d’embarcacions a la platja dels Pescadors. Foto A. Gibernau

«La trobada l’organitza
l’Associació El Marmelló»
La navegació amb vela llatina
és una tècnica que es troba present al nostre territori des de fa
molts segles i ha sigut una forma

molt bàsica de navegar i a la vegada ha tingut un fort grau d’utilitat. Amb el pas del temps, com
ha passat en la majoria d’àmbits
del dia a dia, els materials i els
models d’embarcacions han anat
canviant i per això resulta més di-

Programació de
tardor del Clavé
TORDERA

Míriam Iscla, sota la direcció de
Carme Portaceli, a NOMÉS SÓN
DONES; Bruno Oro, en un concert
amb big band titulat FRANK SINATRA 100 ANYS, i l’actriu Laura Conejero, en un muntatge del
TNC i Teatres en Xarxa sobre LA
FORTUNA DE SÍLVIA de Josep
Maria de Sagarra, són els principals reclams de la programació del
Teatre Clavé per als propers mesos.
Per al públic familiar, la programació de setembre 2016 a gener

Només són dones

2017 compta un any més amb propostes de companyies internacionals, en aquesta ocasió, d’Escòcia i
Àustria, adreçades als més petits (0
– 5 anys) i emmarcades al festival
El més petit de tots, en què hi participen una desena d’equipaments
teatrals, entre ells, el Teatre Clavé
de Tordera.
La venda d’entrades i abonaments de la propera programació
s’iniciarà el 12 de setembre tant a
les taquilles del Teatre Clavé com al
web www.entrades.teatreclave.cat. yy

fícil veure barques de vela llatina
regularment. Aquest fet es va trobar present a l’acte i hi havia diferents tipus d’embarcacions que es
diferenciaven pel material amb el
qual estaven construïdes. “Tenim
tant barques de fusta antigues

que s’han anat restaurant com algunes que són de fibra però que
mantenen la forma del casc amb
línies típiques d’anys anteriors”,
va afirmar Oleguer Massaguer.
Cap de les embarcacions presents
a la platja era igual a les altres, ja

Mentre les barques anaven
arribant per mar a Pineda, els
que ja es trobaven presents a la
platja ajudaven a treure-les de
l’aigua per deixar-les exposades
una al costat de l’altra a la sorra.
Cada vegada que n’arribava una,
els banyistes més encuriosits que
es trobaven a l’altre costat de les
tanques observaven amb atenció
tot el procediment per pujar les
embarcacions. Els tripulants de
totes elles van poder gaudir d’un
esmorzar i d’un posterior dinar a
la mateixa platja. Més tard, també durant el matí, es va realitzar
una navegada pel front marítim.
A més a més, a la trobada va tenir lloc el bateig de l’embarcació
La Rosita, de Pineda de Mar. El
seu patró va decidir col·locar vela
llatina a la barca i, segons va explicar Massaguer, el bateig va significar “l’acte de fer aquesta acció
oficial”. La trobada, doncs, va ser
un esdeveniment popular amb
connotacions marineres. yy
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CULTURA

“Com som els catalans?”

36a Fira de Calella i l’Alt
Maresme
CALELLA

La Fira de Calella i l’Alt Maresme 2016 ens portarà a les ciutats
d’Anvers, Dublín i Praga. Se celebrarà del 22 al 25 de setembre.
“Turisme i identitat” és el

fil conductor d’enguany després
d’una primera edició centrada en
recordar els inicis de la Calella
turística. Anvers, Dublín i Praga
són les tres ciutats que conformen
els tres eixos temàtics del monogràfic, i són també les tres ciutats

Plafons de la mostra. Foto Anna Gibernau

L’exposició itinerant “Com són
els catalans: Dades per comprendre la Societat Catalana actual” ha arribat a Pineda de Mar
amb l’objectiu de fomentar un
millor coneixement de les condicions de vida que destaquen a
Catalunya. A la mostra es troben les dades que es van recollir
entre els anys 2002 i 2012 per
l’enquesta Panell de Desigual-

tats Socials a Catalunya (PaD) i
que es va realitzar a les mateixes
persones. Això ha permès veure
quins són els canvis que patim
en diferents edats relacionats
amb aspectes com l’habitatge,
la joventut, l’emancipació, l’educació o els models de convivència. L’exposició es pot trobar a la
Biblioteca M. Serra i Moret fins
el 21 d’agost. yy

representades a través dels seus
edificis, la seva gastronomia i les
seves tradicions més emblemàtics
al cartell, segons ha explicat l’alcaldessa Montserrat Candini.
Per la seva banda, la tinent
d’alcaldia responsable de l’àrea
de Fires, Núria Parella, ha volgut
recordar l’acord amb la Federació
d’Associacions d’Artesans i Oficis
de Catalunya signat el mes passat
que portarà nous artesans que
permetran variar la tipologia de
les exposicions, “enguany, s’ha
passat de 13 a 24 artesans”.
Aquesta edició consolida el
model de Fira-Festival impulsat
en els últims anys: combina l’exhibició de productes amb una
proposta de programació potent
durant els quatre dies de la Fira.
La comissionada de la Fira, Rut
Martínez, ha destacat la importància que tindrà enguany la literatura: “s’ubicarà a l’entrada de
la Fira un espai literari creat amb
la col·laboració de la Llibreria
La Llopa degut al fet que les tres
ciutats escollides són potències a
nivell literari”. yy

IV Pineda Ressona
Presentació del cartell. Foto Anna Gibernau

Taquilles a la platja
santa susanna

Cercavila del Ressona. Foto Anna Gibernau

El passat 23 de juliol es va
celebrar la quarta edició del
Pineda Ressona, una trobada
de grups de percussió d’arreu
de Catalunya. És el quart any
que ho organitza el Diabolus

Musicae de les Forces Infernals
del Poblenou. Al llarg de la tarda es va fer una cercavila pels
carrers del municipi amb un
posterior sopar i música amb
DJ per acabar la nit. yy

Servei a domicili

L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, ha destacat que
“és un servei més per donar la
màxima qualitat i tranquil·litat
als usuaris de les platges”, i ha assegurat que el servei s’ampliarà en
properes temporades, amb millores i serveis addicionals com la
possibilitat de carregar-hi telèfons
mòbils.
El sector turístic de Santa
Susanna, d’altra banda, ha confirmat una reactivació econòmica
durant la temporada 2016 amb un
increment del 7% dels ingressos
als establiments turístics.

Servei a domicili. Foto Joan Caimel

El Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda de Mar ha tornat a
representar aquest juliol la co-

La platja de Llevant de Santa
Susanna disposa d’un mòdul de
70 taquilles que funciona amb plaques solars, el primer d’aquestes
característiques a Catalunya amb
l’objectiu que els usuaris puguin
guardar els seus objectes i gaudir
de la platja amb tota tranquil·litat.
El preu és de 5 euros tot un dia o 3
euros, una hora.

mèdia de Ray Cooney, Servei a
domicili. Hi ha hagut un total
de 7 representacions. yy

Aquesta tendència positiva s’ha mostrat des de principis
d’any, amb una ocupació del 70%
en alguns establiments durant el
mes de febrer, un percentatge que

Campolier provant el servei. Foto Aj. Santa Susanna

es va mantenir fins al maig, quan
l’ocupació va pujar al 85%, i fins
a situar-se entre el 95% i el 100%
durant els mesos d’estiu (juny, ju-

liol i agost). Pels mesos de setembre, octubre i novembre es preveu
una ocupació del 80%. yy
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Festival Multipolar 2016
la participació especial de Miquel
Abras i Saiko.

TORDERA

La Biblioteca de Tordera ha
organitzat novament aquest mes
de juliol el Festival Multipolar,
un seguit de contes i recitals a la
fresca i per a adults, per gaudir de
les nits d‘estiu al pati interior de
la biblioteca. Les activitats es van
fer els dimecres i van ser gratuïtes.
Enguany, com a principal novetat,
hi havia preparades unes entrades
per facilitar, a les persones que
volguessin gaudir de la sessió, que
les recullissin abans i d’aquesta
manera s’asseguraven el lloc.

«Aquest juliol s’han
presentat quatre noves
propostes, totes en
dimecres»
Dimecres, 6 de juliol:
“CUANDO TE HABLEN DE
AMOR...”, a càrrec de Martha Escudero.
Històries per a reflexionar sobre les diferents facetes de l’amor,
amb un punt d’humor i ironia.
Contes de diverses procedències
com ara Mèxic o adaptacions de
contes d’Ángeles Mastretta, Edu-

Dimecres 27 de juliol:
Passejada literària:
“TORDERA,
PAISATGES
EMOCIONALS”, amb Quim
Haro, Elena Serra i Joan Colomer
Camarasa amb la col·laboració de
l‘ACR Pere Cot.
“Des del pla de la Mullera i
amunt, carrer Santa Llúcia enllà,
grimpant per la perspectiva fins
al riu, nom i raó de ser.”

El darrer dia es va confeccionar un quadre en directe. Foto Yoyo

ardo Galeano, Laura Esquivel o
Norma Román Calvo. I cançons,
murmurades, cantades o evocades. Cançons de les que arriben a
l’ànima, de compositors mexicans
com Agustín Lara, José Alfredo
Jiménez i Cuco Sánchez.
Dimecres, 13 de juliol:
INTERCANVI DE PARELLES
I ALTRES CONTES DE ROALD
DAHL , a càrrec d‘Assumpta Mercader i Núria Robert (violí).

«El públic podia fer una
reserva prèvia de la seva
assistència»
Quan Roald Dahl escriu per
a adults, porta la diversió, la provocació i l’enginy a l’extrem. El
resultat són uns contes agosarats,
plens d’ironia i amb finals extraordinaris. Són històries que ens
parlen d’amor, de sexe, d’ambició i, en definitiva, de la condició
humana. Això sí, sempre vista a

través del sedàs de l’estimat i admirat Roald Dahl.
Dimecres, 20 de juliol:
“PARÍS”, concert gira presentació del nou disc de Jordi Ninus.
Després de més de 50 concerts per presentar el seu primer
disc “Camina”, Jordi Ninus ha
tornat a Tordera per cantar i interpretar les cançons del seu nou
disc “París” que ha comptat amb

Així començà un recorregut
poètic, de la mà d’un grapat de
paraules emocionades, per alguns dels racons del poble. Sí,
ja no hi ha llambordes, però encara ressonen en la memòria els
carrers quadriculats: les parets
guarden els sons, les rialles, el
xiuxiueig de la calma i la fressa
de l’esforç. A les eixides, lleus assaigs d’horts perfumen el passeig:
espurnes de memòria de la feina
antiga, de l’esforç i la lluita diària, de quan la música de fons era
carros i cavalls, matinades fredes,
camp, bosc, carbó i piles de suro
en pannes a punt per bullir. yy

Detingut per agredir sexualment a menors
calella

Els Mossos d’Esquadra han
detingut un home de 64 anys, de
nacionalitat espanyola i veí de Calella per abusar, presumptament de
nois joves menors d’edat. La investigació es va iniciar a partir d’unes
primeres informacions sobre l’entrada i sortida freqüent de menors

a un pis de la localitat. Després de
prendre declaració a un dels nois,
la policia va comunicar la situació
al jutjat de guàrdia. L’home va passar a disposició judicial com a presumpte autor de diversos delictes
d’abusos i agressions sexuals, després que els agents escorcollessin
el seu domicili i requisessin tot el

material informàtic que tenia.
Els Mossos mantenen oberta la
investigació per determinar si hi ha
més víctimes.
Fins ara els agents han recollit
al voltant d’una desena de denúncies. Fruit de la investigació, els

mossos han constatat que l’home
mantenia relacions amb els menors a canvi de diners, marihuana
o tabac.
Acusació popular
L’Ajuntament de Calella s’ha
presentat com a acusació popular

en el cas del presumpte pederasta.
És el segon cop que l’Ajuntament de Calella es persona com a
acusació popular. El primer va ser
el 2014 en el cas de la dona morta
a mans de la seva parella. yy
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Territori i Sostenibilitat aprova
el projecte de la C-32

SOCIETAT LLORET DE MAR

Tobogan gegant

perllongament de l’autopista C-32
anuncia un estiu mogut i ple d’accions.

Carretera de Blanes a Tordera col·lapsada. Foto Yoyo
blanes - lloret de mar

Participació i expectació. Foto M.A. Comas

Una de les novetats més destacades de la Festa Major de Lloret de Mar d’aquest any ha estat
un tobogan de 100 metres que
es va instal·lar a l’avinguda Pau
Casals. El tobogan acabava amb

una piscina on hi havia 4.000
litres d’aigua. El tobogan urbà,
anomenat Splash Slide, tenia
com a objectiu atraure el públic
familiar. També s'ha pogut veure en d'altres poblacions. yy

Ofrena marinera

El Govern iniciarà les obres de
perllongament de l’autovia C-32
fins a Lloret de Mar entre setembre i octubre, segons ha anunciat
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Rull ha avançat
que el seu Departament respondrà
abans, les al·legacions fetes pels
agents implicats al pla específic
de millores ambientals del tram
Tordera-Blanes-Lloret de la C-32.
“Hem volgut respondre les al·legacions una per una i no en bloc.
Fer-ho ben fet per després estar en
condicions d’iniciar les obres entre
setembre i octubre, amb la visió de
seguiment permanent per part del
territori i incloent millores ambientals a través d’un informe complementari. Així anem complint els
compromisos que assumim com a
Govern”, ha sentenciat el conseller.
El nou tram de la C-32 tindrà
una longitud de 6,7 quilòmetres i
s’iniciarà a l’encreuament amb la
GI-600 a Tordera. La infraestructura connectarà amb la carretera

C-63 (que uneix Olot i Lloret) i
disposarà d’un ramal de connexió
amb Fenals fins la GI-682. El projecte comptarà amb dos túnels i
cinc viaductes i tindrà un termini
d’execució de dos anys. L’autovia
tindrà una secció de 2+1 carrils
(dos en sentit nord i un en sentit sud), que estaran separats per
una mitjana per incrementar-ne la
seguretat, i serà executada per la
concessionària Invicat (propietat
d’Abertis) amb una inversió prevista de 71 milions d’euros. Es preveu
un projecte de mesures correctores
complementari per reduir l’impacte ambiental de l’obra que assumirà
la Generalitat.
De moment, aquest estiu, i sense concretar cap de les propostes
que s’han plantejat aquests darrers
mesos i anys, han tornat les cues a
les carreteres que uneixen Tordera
amb Blanes i Blanes amb Lloret.
Crítiques de la Plataforma

Ofrena floral. Foto M.A. Comas

La diada de Sant Elm (26 de juliol) va tancar la Festa Major 2016
a Lloret de Mar. Un dels actes
més emotius és l’ofrena floral,
que es fa al mar en record de
les persones que hi han perdut

la vida. Aquell dia també hi va
haver missa, regates de la classe
optimist, Ball de Plaça de concurrència popular i per tancar la
jornada, el castell de focs artificials que tanca les festes. yy
Pancartes a Santa Cristina. Foto Aturem la C-32

La plataforma contrària al

Així ho han afirmat després
de conèixer la decisió del Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Govern d’iniciar les obres el proper
mes de setembre o octubre. Denuncien que ho fan d’esquenes al territori, sense escoltar la veu de la ciutadania i de les entitats de la zona.
Per això, ja han avançat que un cop
s’aprovi el projecte el portaran davant dels tribunals. “Quan volen
el territori és els alcaldes i quan no
interessa és la ciutadania”, critica
un dels portaveus de l’entitat, Jordi
Gaitan. Al mateix temps, denuncien que el Govern ha incomplert la
seva paraula i no els ha convidat,
tal com havia promès, a la primera
reunió de la comissió ambiental del
projecte de prolongació de l’autopista.
Gaitan ha assenyalat que estan “cansats” que el Govern giri
l’esquena al territori i els seus ciutadans. “No s’escolta la gent, a la
consulta que vam fer va sortir un
no rotund”. És per això que des de
l’entitat amenacen que hi haurà un
“estiu mogut i ple d’accions” per
mostrar un cop més el rebuig que
desperta aquesta ampliació. “Tornar-los a recordar que la gent no
vol aquest projecte, ens farem notar; ja no és només una qüestió de
protesta sinó que ells ho estan portant al terreny de la lluita, nosaltres
no ho volíem però no ens ho estan
posant gens fàcil”, ha reflexionat el
portaveu.
De moment, des de la plataforma ja han organitzat dues accions
encarades a agrair l’esforç, suport i
ajuda de la ciutadania i a recordar
els seus objectius. “Són una manera
d’agrair la seva empenta i traslladar-los que continuarem lluitant
fins al final en defensa del territori,
no ens aturarem”, ha manifestat el
portaveu. El 22 de juliol hi va haver
una “xindriada” popular a Blanes i
el 24 es van fer sentir a la platja de
Santa Cristina coincidint amb la
visita del president Puigdemont. yy
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Del pregó a l’Aplec de l’Amor
Blanes viu amb intensitat la Festa Major de Santa Anna
blanes

La Festa Major de Santa Anna
va començar oficialment amb el
pregó que enguany ha anat a càrrec de la primera alcaldessa de
l’era democràtica i fins ara l’única
dona que ha ocupat el càrrec en
aquest Ajuntament, Maria Dolors
Oms. Ma Dolors Oms va néixer a
Blanes el 1940 i ha estat alcaldessa
pel PSC del 1979 al 1987 i del 1991
al 1995. Des del 1992 és presidenta de la Fundació Aspronis.
Les primeres paraules de la
pregonera han estat per recordar
la seva infantesa, destacant detalls poc coneguts pels blanencs
i blanenques en general, com per
exemple que li agradava jugar
a futbol, o bé que en dur dues
cuetes, aviat es va guanyar el sobrenom de Pona –per Pepona-, i
posteriorment de Popi, com la segueixen anomenant tots els de la
seva família.
Amb el convenciment que calia crear un nou model de societat, va involucrar-se amb el PSC i
l’any 1979, quan es van convocar
les primeres eleccions democràtiques, va encapçalar la candidatura que després li significaria ser la

primera alcaldessa.
Del seu primer mandat, Maria
Dolors Oms ha destacat tres iniciatives: la instal·lació de clavegueram en els barris on no existia, la
creació fons per a petits projectes,
i la redacció d’un nou Pla General
d’Ordenació Urbana Municipal.
El darrer fil argumental del
pregó va servir per recordar la seva
trajectòria a la Fundació Aspronis,
l’entitat de referència a la Selva i al
Maresme Nord d’atenció als discapacitats intel·lectuals: “La nostra gent és molt especial, no per la
seva disminució, sinó per les seves
moltes habilidoses capacitats (...)
Reconec que m’enorgulleix presidir aquesta entitat que diu tant de
Blanes i de tots els blanencs. Aquí
vàrem néixer aviat farà 50 anys, i
aquí volem romandre”.
Aplec de l’Amor
Cala Bona acull cada any el
darrer acte de la Festa Major,
l’Aplec de l’Amor que ja ha arribat
als 110 anys de vida.
Aquesta centenària tradició
blanenca es caracteritza perquè els

Música a Santa
Cristina

Actuació de Lax’N’ Busto. Foto M. A. Comas
lloret de mar

Un agost més, la música es
deixa sentir al paratge de Santa Cristina de Lloret de Mar.
L’Obreria, després de viure amb la
màxima intensitat la Festa Major,
ha programat per aquest 2016 un
total de 4 concerts, 3 a la plaça del
Pi i 1 a l’interior de l’ermita.
El cicle va començar el divendres 5 d’agost amb Lax’N’ Busto
que van oferir el bo i millor del
seu repertori.

Pel dia 13 hi ha prevista l’actuació dels Jazzcastells amb la Vella
Dixieland i Els Vernets. El dia 19
serà el torn de la veu i la guitarra
de Guiem Soldevila. I per tancar
la programació, un concert íntim
a l’interior de l’ermita amb Trio
de Cordes.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada al Museu del Mar, o el mateix dia del
concert. Més informació a: www.
musicasantacristina.org yy

vilatans fan un sopar a la fresca,
asseguts a la platja mentre gaudeixen d’una nit d’estiu arran de mar.
Va ser fundat l’any 1906 per Joan
Ribas i Carreras, i se celebra des de
llavors coincidint cada any amb el
28 de juliol, com a culminació de
la Festa Major de Santa Anna.
Avui dia ha recuperat bona
part de la popularitat de què va
gaudir durant dècades, així com
molts dels costums que s’hi seguien fins a l’esclat de la guerra
civil.

Oms i Lupiáñez. Foto Yoyo

La principal novetat de l’Aplec
de l’Amor d’aquest 2016 ha estat
el tipus de música que va acompanyar els participants en la vetllada mentre degustaven el sopar
popular o ja estaven a les postres.
Enguany s’ha apostat per fer una
celebració que tingués un caire
molt popular i festiu, i per això es
va comptar amb un veterà grup de
rumba catalana: Mataró Rumba
All Stars.
Com a novetat, les festes d’enguany han tingut un epíleg el dia
29, la Festa del Roig a l’antic camp
de futbol. yy

Mataró Rumba All Stars. Foto Aj. Blanes
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FESTA MAJOR DE BLANES

La fira més llarga

Espectacle total

La fira a primers d’agost. Foto Yoyo

La fira d’atraccions del passeig
de Mar ha estat activa fins el diumenge 7 d’agost. La raó: el cost
del dia més de focs, s’ha passat

de 4 a 5, l’han assumit els firaires. A canvi, s’han pogut quedar
més dies a la població fins al primer diumenge d’agost. yy

Ensorra’t 2016

Focs aqüàtics. Foto Quim Llorens
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Blanes ha viscut, un any més,
amb la màxima intensitat el 46è
Concurs Internacional de Focs
d’Artifici de la Costa Brava. En
el món del futbol, cada aficionat,
porta un entrenador a dins. Els
blanencs i els milers de persones
que segueixen el concurs habitualment també porten a dins un
tècnic del món pirotècnic.

«Cada empresa, pel sol fet
de participar, cobra 18.000
euros»
Músics i públic. Foto Yoyo

La platja central de Blanes ha
acollit un any més la programació musical adreçada als joves.
Han estat cinc nits, de dijous a
dilluns, viscudes amb la màxi-

ma intensitat pels joves de Blanes i pobles veïns. Les barraques
de cada municipi són el punt de
trobada de milers de persones a
cada festa major. yy

Una altra festa és possible

Un president deia “el soci sempre té la raó” i, en el cas de Blanes,
podem dir que els espectadors
“sempre tenen la raó”, perquè saben valorar el que veuen. L’empresa més aplaudida, corejada
diria jo com les millors jugades
de la Champions, ha estat la guanyadora. Parlo evidentment dels
germans Fernández de Múrcia
que van actuar el dimarts dia 26.
Els aficionats del futbol sempre tenen un segon equip que els
cau simpàtic. En el cas que ens
ocupa, la pirotècnia granadina de
Maria Angustia s’ha guanyat el cor
dels blanencs i visitants en quatre
anys, tres victòries i el segon lloc
d’enguany. Va ser l’empresa que va
actuar dissabte i també es va emportar grans ovacions.

Rostres de la Mediterrània. Foto Yoyo

Diverses entitats blanenques
es van reunir el dissabte 23 de
juliol a Sa Placeta, l’espai comprés entre el carrer Raval i la

Muralla, a tocar de la Rambla
Joaquim Ruyra. L’objectiu, difondre les seves activitats i reivindicacions. yy

o directius. En el cas de Blanes,
l’empresa Italiana Lieto va rebre
la desaprovació del públic per un
espectacle sense ritme i amb moltes interrupcions. El públic no es
va equivocar. El jurat el va situar
en la cinquena i darrera posició.
El guanyador va rebre 8.990 punts
i el cuer, 4.990. La diferència d’espectacles era evident.
Anem amb algunes curiositats. Els espectadors de la zona
dels Pins han vist molt millor els
focs que els de la zona centre. La
raó, el fum sempre ha tirat en direcció al port.
Les dues empreses que donaven fe que el concurs és internacional, una de xinesa i una d’italiana, han ocupat les dues darreres
posicions. Aquest any no hi havia
cap empresa catalana, per tant, en
un país independent, les cinc cases haurien estat estrangeres.
I per acabar, el tema més delicat i seriós: la seguretat. Cada nit
es mouen a Blanes milers i milers
de persones i es manipula una
notable quantitat d’explosius. Per
aquesta raó, des de fa molts i molts
anys, Protecció Civil coordina un
ampli dispositiu de seguretat. Té

Aquestes dues empreses van
oferir el que es podria anomenar
“espectacle total”. Van aprofitar
al màxim l’escenari: Sa Palomera,
les aigües de les platges central i
S’Abanell, la plataforma de llançament i, com no, el cel blanenc.
I tornant al futbol, tot aficionat
té un equip que no li agrada, ja sigui pel seu joc, pels seus jugadors

Patrulla dels Mossos. Foto Yoyo

caràcter preventiu i està preparat
per si al llarg de la nit s’ha d’actuar. Aquest any, però, hi havia un
element nou, mossos fortament
armats i blocs de formigó que barraven el pas a vehicles tant a la calçada com al passeig de vianants.
En un moment en què tot Europa
està en estat d’alerta (Catalunya,
4 sobre 5 des de fa temps), tota
prevenció és poca. El dispositiu es
va posar en marxa el divendres, i
a les poques hores les xarxes socials eren plenes de comentaris i
rumors sobre explosius, armes i
un llarg etcètera. Hi ha gent que
es creu tot el que es publica i l’enrenou va ser important. L’Ajuntament va fer una nota aclaridora el
dissabte al migdia per evitar que la
bola s’anés fent cada cop més gran.

«El guanyador rep 6.000
euros i contractes per actuar
a Girona, Lloret i Blanes»
En definitiva, han tornat els
cinc dies de focs, la gent ha gaudit
de la majoria, que no tots els espectacles, i Blanes continua com a
capdavantera en el món de la pirotècnia. Serà qüestió de començar a
pensar com se celebra el 50è aniversari. Això serà, però, el 2020. yy
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FESTES MAJORS 2016
Programació de les festes de Santa Susanna,
Malgrat de Mar, Tordera, pineda de Mar i Palafolls
Els joves que segueixen
poble a poble les tradicionals
barraques, els que estimen les
sardanes, els que ballen qualsevol tipus de música, els aficionats als castells o a la pirotècnia, els que escuren les
butxaques de pares i avis amb
les atraccions de fira..., tots,
poden estar contents.

El mes d’agost és el mes de
les festes majors per excel·lència i bona prova d’això ho tenim a l’Alt Maresme. Ja fa uns
dies que s’han posat en marxa les festes de Malgrat de Mar
i Santa Susanna. Sense temps a
reposar, començaran els actes a
Tordera i Pineda de Mar. I per a
tots els que encara tinguin for-

ces i calers a la butxaca, el mes
de setembre podran gaudir de
la Festa Major de Palafolls i de la
doble Festa de Calella (Fira i Festa Major).
Si parlem de punts d’especial interès, el piromusical de Tordera amb la pirotècnia Igual –
una novetat–, les actuacions a

SANTA SUSANNA
DIMECRES 10
Esports Nàutics, (caiac o
pàdel surf ). Cal inscriure’s abans
del dia 8 d’agost a l’Ajuntament.
De 10 h a 11.30 h. Sortida a les
9,45 h. des de CAN FELIU amb
el Cuc.

cada població dels Castellers de
l’Alt Maresme –cada cop amb
més nivell–, la presència de les
grans orquestres del país, sense
oblidar les nombroses activitats
esportives i infantils que recull
cada programa de festes.

Alegria, què és Festa Major!

Forces Infernals de Poble Nou i
Diabulus Musicae. 22.15 h

d’Artifici.
Platja de les dunes. 23.30 h

Proclamació de la
Pubilla i Hereu de Santa
Susanna 2016. 23.45 h

Revetlla d’agost amb el
Conjunt APACHE. 00.30 h

Ball amb l’Orquestra
Gira-sol, a l’envelat. 00.30 h

Dijous 11

DIJOUS 11

XVII Trobada de Gegants.
Parc del Colomer. 18 h

Esports Nàutics.
10 h a 11.30 h

Cercavila de gegants. 19 h

Homenatge a la Gent
Gran. A la plaça Catalunya. Tot
seguit, vermut popular. 13 h
Sardanes
Plaça Catalunya. 18 h
Concert de Festa Major
a càrrec de l’orquestra
Montgrins. 20 h
Ball de Festa Major. 23.30 h
DIVENDRES 12
Tobogan Urbà. Tobogan de
50 metres a la baixada del carrer
Can Font. 11 a 14 h
Gimcana “LA DESFESTA
MAJOR”, per a majors de 16 anys,
a càrrec de AEiG Montagut.
17 a 19 h
Correfoc. A càrrec de les

Malgrat de Mar

DISSABTE 13
Cursa de cintes infantil.
Plaça Catalunya. 10 h i 11.30 h

Ofici Solemne, en honor a
Santa Susanna. 12 h

Com deia la Trinca fa molts i
molts anys:

Ara només cal demanar que
la meteorologia ens acompa-

Tradicional sopar pels
carrers del centre urbà.
21.30 h

Festa de l’Escuma.
Plaça del Pavelló. 11.30 h

nyi. Tots sabem que després de
Santa Maria, les tempestes d’estiu poden arribar en qualsevol
moment i arruïnar els actes previstos al carrer, que són majoria.

CONCURS DE PETANCA
Parc de Can Campassol. 9 h
CONTES PER A ADULTS
Biblioteca La Cooperativa. 20 h
Divendres 12

Ball amb l’Orquestra
Gerunda, a l’envelat. 23.30 h
DIUMENGE 14

CONCURS DE DÒMINO
Casal de Jubilats al Parc de Can
Campassol. 9 h
OPEN DE NATACIÓ
Piscina Municipal. 10 h

Pedalada popular. 09.30 h
Animació Xeringada
infantil
Plaça del Pavelló. 11 h
Cursa de cintes adults.
Plaça Catalunya. 17.30 h
Inauguració de la XX
Exposició de treballs
realitzats en els Tallers
de la Gent Gran.
Sala d’Exposicions del Local
Social. 18 h
Tradicional ballada
de l’Esbart Dansaire de
Santa Susanna.
Plaça Pau Casals. 19.30 h
Desfilada de vestits del
Taller de Tall i Confecció
de la gent Gran. 21 h
Gran castell de Focs

CONCERT CORAL
Peixateries Velles. A benefici de
Càritas. 20 h
CASTELLS PER A LA
MAINADA
Plaça de J. Anselm Clavé. 19.30 h
Assaig obert a tothom.
A càrrec de la Colla Castellers
de l’Alt Maresme, els Maduixots.
20.30 h
BARRAQUES. 21.30 h
Pistes Municipals d’Atletisme
Dissabte 13
TALLER D’ESTELS
Platja Malgrat Centre. 10 h
Gimcana en grup (de 4 a 8
persones) per a infants majors de
10 anys acompanyats d’un
adult. Plaça de l’Església. 12 h
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REPIC DE CAMPANES
Església de Sant Nicolau. 14 h

BARRAQUETES
Plaça Xesco boix. 19 h

INFANTIL I JOCS
Peixateries Velles. 17 h

TORNEIG D’ESCACS DE
PARTIDES RÀPIDES
Plaça de l’Església. 17 h

FESTA DELS EMPESTATS
Travessera del Mercat Visita
nocturna guiada i dramatitzada
per explicar l’epidèmia de pesta
bubònica (1651- 53) a Malgrat de
Mar.

6a CURSA DEL MINER DE
FERRO
Plaça Xesco Boix. 18.30 h

2a MILLA URBANA
Peixateries Velles. Per categories
benjamí, aleví, infantil i cadet,
masculí i femení. 17 h

BARRAQUES. 21.30 h
Pistes Municipals d’atletisme

18è OPEN MEMORIAL JORGE
HERBERG
Seu del Club Tennis Malgrat. 20 h

Tordera
DEL 14 al 27
5è Concurs de fotografia
de la Festa Major 2016
i municipi de Tordera.
Organitza: Fotoclub Tordera.
diumenge 14

TABALADA
Can Campassol. 20.30 h

Dilluns 15

LLIURAMENT DE PREMIS
CONCURS CURTcircuit
Parc de Can Campassol. 21.30 h

CORREFOC
Carrers de Malgrat de Mar. 21 h

CONCURS INFANTIL I
JUVENIL DE PESCA

CINEMA A LA FRESCA
Parc de Can Campassol

Cursa local de bicicletes
(18 h) i concert jove i
barraques (23.30 h)
DIVENDRES 19
Assaig obert de la colla
Castellera de l’Alt Maresme
19.30 h i sardanes 22 h
Cercatasques. Sortida a les
22.30 h des del Parc de la Sardana.
Seguidament, ball amb “Hey!
Pachucos” (versions) i Free Kiss a la
plaça de l’Església.

Diumenge 14
TALLER DE VAIXELLS DE VELA
Platja Malgrat Centre (davant
estació de tren). 10 h
TORNEIG D’ESCACS DE
PARTIDES RÀPIDES
Seu del Club d’Escacs. 10 h
TRIANGULAR VILA DE
MALGRAT.
Camp Municipal d’Esports. 17 h
EXHIBICIÓ CASTELLERA
Plaça de J. A. Clavé. 18.30 h

53è GRAN PREMI DE FESTA
MAJOR

Dimarts 16

Torneig de petanca 9 h

INFLABLES D’AIGUA
Piscina Municipal. 10 h

Holi Dolly (festival de colors)
de 18h a 20h a la Plaça de
l’Església.

TALLER DE VISERES EN 3D
Platja Malgrat Centre (al límit amb
platja de l’Astillero). 10 h
CARAVANA DE CINEMA

CONCERT DE FESTA MAJOR
Plaça de Xesco Boix. 20 h
CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS
Platja de Malgrat Centre. 22.30 h
BALL DE FESTA MAJOR
Plaça de Xesco Boix. 23.30 h

Elecció de la pubilla i
l’hereu de Tordera. 19.30 h
Correfoc amb la Colla de
diables de Tordera. 22 h
Pregó de Festa Major
des del balcó de l’Ajuntament.
Seguidament, ball amb el grup
Hotel Cochambre i l’Orquestra
Litoral. Barraques. 23 h
DIMECRES 24

Xocolatada popular. 6 h

DIUMENGE 21

11è TORNEIG ADAM I EVA DE
PETANCA
Pistes Petanca Plaça del Camp de
la Figuera. 10 h

Homenatge a la parella
de més edat de l’Esplai
i inauguració de
l’exposició Expo-art. 18 h

Melé social 9 h
torneig de bitlles
catalanes 9 h
passejada amb motos
clàssiques 10.30 h,
bàsquet 3x3 tot el dia
i futbol 19 h

‘La família Bélier’ d’Eric Lartigau.
22.30 h

OFICI DE SANT ROC
Església de Sant Nicolau. 12 h

DIMARTS 23

“Sant Bartomeu”

Platja Malgrat Centre, davant de la
plaça Xesco Boix. 6 h

CURSA CICLISTA
Avinguda de Josep Ragull i Vilaró.
9h

Recital d’havaneres amb
el grup “Peix Fregit”
A la mitja part presentació
candidats pubilla i hereu. 22 h

DISSABTE 20

Concert jove i barraques
A la plaça de l’Església a partir de
les 23 h.
BARRAQUES. 21.30 h
Pistes Municipals d’Atletisme

Parc de la Sardana. 11h

Actuació castellera 20 h
Ball amb música dels 80 i
90 amb la Disco Blue Live
i Barraques a la plaça de
l’Església. A partir de les 22.30 h.

Campanya de donació de
sang. De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Ofici Solemne a l’església
de Sant Esteve. Seguidament,
acompanyament dels gegants
fins al Camí Ral, on a les 12.30 h
donarà inici la Cursa del Cos. 11 h
concert de tarda
amb l’Orquestra Els
Montgrins. 18 h
Festival de Patinatge amb
el CP Tordera al pavelló de la
Concòrdia. 19h
audició sardanes amb la
Cobla Ciutat de Girona, amb l’Ass.
La Nostra Dansa a la Plaça de
l’Església. 19h
ball de tarda amb
l’orquestra Els
Montgrins. 20 h

DILLUNS 22
Concurs de Castells de
sorra.

Piromusical des del camp
de futbol. 22 h
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enlairament de focs
d’artifici. 22 h
Serenata a la plaça de
l’Església amb la Cobla Els
Montgrins. 23 h
dijous 25
Festa infantil, cercavila i
xeringada.
Plaça de l’Església. 11 h
concert amb l’Orquestra
Rosaleda. 18 h

Correfoc a càrrec de les
Forces Infernals de Poblenou. I,
en acabar, Ruixada Popular a la
rotonda de l’estació.
Plaça de Catalunya. 22 h
Concert a càrrec de
Derrumband.
Plaça d’Espanya. 23 h
Festa Jove amb
l’actuació de l’Orquestra
Girasol. A partir de la 1 h, a la
platja dels Pins.
Divendres, 26

cloenda del curset de
sardanes
Plaça de l’Església. 19 h
ball a la pista l’Amistat
amb l’Orquestra
Rosaleda. 20 h
divendres 26
Sopar Popular i ball amb
“Àngel i Pol”. 21 h
dissabte 27
Storytimes a la plaça de
l’Ajuntament

Concert infantil a
càrrec de Pop per Xics.
Plaça d’Espanya. 20 h

Partit de Festa Major
d’exjugadors de la UER.
Pavelló Nino Buscató. 18 h

Taller de Dibuix i Pintura
Infantils a càrrec del Banc del
Temps. De 10 a 20 h, a la plaça de
les Mèlies.

XXX Trobada Gegantera,
Plantada de Gegants.
Plaça de Sant Pere Pescador.
18.30 h

XI Trobada d’Art al
Carrer amb el Cercle Artístic
de Pineda de Mar. De 10 a 21 h, a
l’Espai Sara Llorens.

Concert de Festa Major
a càrrec de l’Orquestra Metropol.
Plaça d’Espanya. 19 h

XX Xeringada del Cau de
Pineda amb l’animació
d’Oriol Bargalló.
En acabar, Vermut Solidari pel
Sàhara. Preus populars.
A les 11 h, a la plaça de la Pubilla.

Cercavila gegantera
Recorregut: plaça de Sant
Pere Pescador, avinguda de
Montserrat, Dr. Bertomeu, plaça
de les Mèlies, carrer Roig i Jalpí /
Mèlies / Espanya. 19.30 h.

Subhasta del peix com es
feia antigament.
A les 12.30 h, a la platja dels
Pescadors, a l’espai de la Confraria.

Sopar de germanor i
Ball. Carrer Major. 22 h

Pregó de la FESTAXIC a
càrrec de Guillermo Las Heras
Tebar, col·laborador de Clan TV.
Plaça de Catalunya. 12 h

espectacle familiar
La veritable història d’en Cagallufes,
a càrrec de Cia. Patawa. A les 18 h,
a la Biblioteca M. Serra i Moret.

Festa de l’Escuma i
Animació
A càrrec de Cavall de Cartró.
Plaça de Catalunya. 12.30 h

Ofrenes de les entitats al
Sant Patró.
Església de Santa Maria. 20 h

Taller de Vaixells de
Vela.
Pati de Can Comas. 12.30 h

Repicada de campanes,
Encesa del campanar i
Esclat de Festa Major.
A les 21 h, a l’església de Santa
Maria de Pineda de Mar,

Tallers i jocs diversos
Ludivers: creació d’un espai de
joc amb diferents àrees i materials
per a totes les edats on el joc, la
creativitat i l’enginy pren tot el
seu protagonisme i els infants
podran trobar propostes per a
totes les edats. De 17 a 20 h.
Plaça de les Mèlies

Pregó de Festa Major
A càrrec de Jordi LP. 21.30 h
Des del balcó de la Casa de la Vila.

Sardanes a càrrec de la
Cobla Jovenívola de Sabadell,
amb Exhibició de la Colla Encís
de Manlleu. Plaça de Sant Pere
Pescador. 19.30 h

X Torneig de Partides
Ràpides d’Escacs
“Festa Major de Pineda
de Mar U16”.
Plaça de les Mèlies. 9 h

Gimcana Fotogràfica de
Festa Major.
Espai Sara Llorens. 17.30 h

Batucada a càrrec de
Petits Musicae Sortida:
Plaça de les Mèlies, carrer de la
Vila i plaça de Catalunya. Mini
Esclat de Festa Major (Globatada i
Xupinadeta). 11.15 h.

Dijous 25

Batucada a càrrec de
Diabolus Musicae. 21.10 h

Assaig obert dels
Castellers de l’Alt
Maresme.
Plaça de Catalunya. 19.30 h

Platja de la Riera. 9 h

Campionat Infantil de
Petanca.
Pistes de Pinemar. 10 h

En acabar, es farà la
Presentació dels
candidats i candidates
a Pubilleta i Hereuet de
Pineda de Mar 2016.

PINEDA DE MAR

Tirades de bitlles infantil
Plaça de les Mèlies. 18 h

XX Transpinedenca.
Plaça de les Mèlies. 18 h

espectacle musical Me
quedé sin blanca, a càrrec
Les Mèlies Teatre del Casal d’Avis
Mèlies. Pati de Can Comas. 21.30 h
espectacle Sing Sing Sing
A càrrec de Divinas.
Plaça d’Espanya. 23.30 h
Festa Jove. A partir de les 23 h.
Platja dels Pins.
Dissabte, 27
Campionat Social de
Petanca, tripletes
mantingudes.
Pistes de Pinemar. 9 h
Tirada de l’art de pesca.

Partit de Festa Major
d’exjugadores de la UER.
Pavelló Nino Buscató. 16.30 h
Partit de Festa Major: C.
F. Pineda de Mar - Lloret
C. F. Camp municipal de futbol Can
Xaubet. 17 h

Taller gratuït de Balls
llatins a càrrec de Salsa Dance
Studio. Plaça d’Espanya, 1. 22.45 h
Ball de Festa Major a
càrrec de l’Orquestra Metropol.
Plaça d’Espanya. 23.45 h
Festa Jove. A partir de les 23 h.
Platja dels Pins.
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Diumenge, 28
Sardinada Popular, en el
decurs de la qual hi haurà una
Cantada d’Havaneres a càrrec de
Son de l’Habana.
Plaça Sant Pere Pescador. 9 h
9è Crono de Festa Major
“Memorial Antoni
Rodríguez”. Sortida: pg.
Hortsavinyà. 9 h.
XXXVIII Torneig de
Partides Ràpides d’Escacs
“Festa Major de Pineda de Mar”.
Plaça de les Mèlies. 9 h
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Festa Jove amb
les actuacions de
Kalabranda, Pelukass i
Imperial Jade.
A partir de les 23 h. Platja dels Pins.
Dilluns, 29

actuacions de Balls.
Pati de Can Comas.
A partir de les 17,30 h

baixada d’autoritats des
de la plaça Major a l’església Santa
Maria, 11.45 h

pubillatge a la Glorieta
del doctor Torner, 18.30 h
fira d’artesania, 18.30 h

espectacle d‘animació
Zum a càrrec de La
Tresca i la Verdesca.
Plaça de Sant Pere Pescador. 19 h

sardanes a càrrec de la Cobla
Palafolls al Fòrum Palatiolo, 12.45 h

concert amb La Selvatana, a la
pista exterior del Palauet 19.30 h

celebració de la
festivitats de les Verges
Trobades. Se sortirà a les 17 h
des del Fòrum Palatiolo per anar
en cercavila al Castell.

sopars a la fresca a la
plaça Valls d’Ax. 20.30 h

Ofici Solemne en honor
de Sant Joan Baptista
amb la participació de la Cobla
Orquestra Girona i la Coral
Juvenil de Santa Maria.
Església parroquial. 11 h

espectacle Tributo a
México
A càrrec de María Muñoz y
Mariachi Internacional Barcelona.
Plaça d’Espanya. 20.30 h

En acabar, a la plaça de Catalunya,
Ballada del contrapàs i
dansa de Pineda i Quatre

Gran Fi de Festa Major,
amb Castell de Focs
d’Artifici a càrrec de

fira d’artesania a la plaça
Joaquim Ruyra. 18.30 h
sopars a la fresca 20.30 h

Taller de Dibuix i Pintura
Infantils a càrrec del Banc del
Temps. Plaça de les Mèlies. De 10
a 20 h.

TERCER ESCENARI a la
Glorieta del doctor
Torner amb Matthew
Mcdaid i Ivette Nadal.
22.30 h
ball de gala amb La Selvatana
a les 23 h a la pista exterior del
Palauet
ALTERFESTA amb ANTIPATIKS /
AUXILI/ DOSENBURG a partir de
les 23.30 h a la plaça de Poppi

XI Trobada d’Art al
Carrer amb el Cercle
Artístic de Pineda de Mar.
Espai Sara Llorens. De 10 a 21 h

Conscurs-espectacle
Drac Queens by Diablesfolls
Dissabte 10 de setembre

Bombolles de sabó
gegants.
Pati de Can Comas. D’11 a 14 h

Barraquetes de 10 a 14 h al
Parc de les Esplanes

Concurs de Pintura
Ràpida Infantil.
Espai Sara Llorens. 11 h

marató de donació de
sang al dispensari municipal.
De 10 a 14 h

festa infantil El Encierro
amb la col·laboració especial de
Les Manoles de Les Meliets. En
acabar, Xocolatada Popular.
Carrer Major. 17 h

fira d’artesania, 18.30 h
concert amb l’orquestra
Chapó, a la pista exterior del
Palauet. 19 h

Torneig de Bitlles
Catalanes, A Pineda fem bitlla.
Plaça de la Pubilla. 17 h

sopars a la fresca, 20.30 h
tabalada a càrrec de
Diablesfolls i les colles amigues.
21.15 h

Proclamació de la
Pubilla, l’Hereu, la
Pubilleta i l’Hereuet de
Pineda de Mar 2016.
Plaça de Catalunya. 18 h
representació de teatre
Servei a Domicili, a càrrec de
la Companyia del CCR.
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu. 19 h
XIII Cursa de Trastos
de Pineda de Mar. Bases i
inscripcions: Punt d‘Informació
Juvenil (PIJ).
Barri de Can Cornet. 19 h
Diada castellera amb les
colles Castellers de l’Alt
Maresme, Capgrossos de
Mataró i Castellers de
Santpedor.
Plaça de Catalunya. 19.30 h

correfoc. 22 h
sardanes manresanes, a
càrrec de la Cobla Ciutat Girona.
Juguipop, jocs populars
gegants per a tota la
família. Plaça de Sant Pere
Pescador. 18 h

espectacle Fussion
A càrrec de Mago Sacha.
Plaça d’Espanya. 23 h

PALAFOLLS
Dimecres 7 de setembre

Concert a càrrec de
l’Orquestra Maravella.
Plaça d’Espanya. 19 h
Serenata a càrrec de
l’Orquestra Maravella.
Plaça de Catalunya. 23 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Plaça de Poppi. 21 h
CASTELLS de FOCS
A càrrec de Diablesfolls
Dijous 8 de setembre

Ball de Festa Major.
Plaça d’Espanya. 0.15 h
Dimarts, 30

Sardanes. Plaça de les Mèlies.
19.30 h

Pirotècnia Igual. A les
23.10 h, a la platja dels Pescadors,
davant de la plaça Sara Llorens.

Concert a càrrec de la
Coral Juvenil de Santa
Maria i Fildegospel.
Església de Santa Maria. 17.30 h

MATINADES ben d’hora i a
qualsevol lloc
A càrrec de Diablesfolls i la Colla
gegantera de Palafolls
espectacle familiar FESTA
SALADA
Plaça de Poppi, 10.30 h

ball a la pista exterior del
Palauet amb l’orquestra
Montecarlo, 23 h
ALTERFESTA amb BLITZ /
PASTORETS ROCK / PAN TORRAO
a partir de les 23.30 h a la plaça
de Poppi
Divendres 9 de setembre

TERCER ESCENARI a la
Glorieta del doctor
Torner amb Alide Sans i
Xarim Aresté, 22.30 h
ball a càrrec de l’orquestra
Chapó, a la pista exterior del
Palauet 23 h
ALTERFESTA amb ABBA REVIVAL
/ THE SULTAN. A partir de les
23.30 h a la plaça de Poppi.

xocolatada per a tothom a la
plaça Valls d’Ax. 10 h

Diumenge 11 de setembre

xeringada amb l’esplai El Pas
al local jove Can Batlle. 11.30 h

torneig d’escacs
Fòrum Palatiolo, 10 h

gran tobogan d’aigua
SPLASHSLIDE al c/ Camí del
Castell. De 12 a 14 h i de 17 a 19 h

aixecada de la senyera
al Castell amb sardanes
A càrrec de la Cobla Palafolls i
aixecada d’un pilar a càrrec de la
Colla Castellera de l’Alt Maresme,
a les 12 h

sardanes al Fòrum Palatiolo
amb La Selvatana i la Cobla
Palafolls. 17.30 h

gimcana popular 17 h.
comiat i proclamació del
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Música i dansa d’arreu del món
LLORET DE MAR

Des de finals de juny fins a
finals de juliol, Lloret de Mar ha
acollit una vintena d’esdeveniments musicals amb una participació de més de 3.000 persones.
Es tracta d’actuacions de música i dansa amb participants de
països tan diversos com Turquia,
Grècia, Malta, Rússia, Israel o Nepal, que s’han desplaçat fins a Lloret de Mar per actuar i competir
principalment en esdeveniments
que tenen lloc en espais a l’aire
lliure com la plaça de la Vila o la
plaça de Pere Torrent. Aquesta celebració a l’aire lliure aporta música i color als vespres d’estiu a la
vila i permeten als visitants gaudir
d’unes actuacions que, en la majoria dels casos, estan obertes al
públic en general.

que va tenir lloc del 29 de juny a
l’1 de juliol amb 1.177 participants
provinents de quinze països diferents (Índia, Grècia, Turquia, Geòrgia, Macedònia, Sèrbia, Eslovènia, Lituània, Romania, Ucraïna,
Croàcia, Hongria, Bulgària, Moldàvia i Armènia).
El segon amb més participants
ha estat el Costa Brava Dance Festival, organitzat per una empresa
italiana que, una edició més, ha
comptat amb el Teatre de Lloret
per organitzar un festival de dansa
amb més de 800 concursants.
Altres esdeveniments desta-

cats han estat el festival Golden
Sardana, organitzat per Viatges
Daia, amb 100 participants; el
Costa Brava Folk Festival amb
150 participants, de Fiestalonia;
el Festival Lluvia de Estrellas con
Todes, de Luxtour, amb 105 participants, o el Festival Línies del
Destí, coordinat per Novovira.
Aquests esdeveniments musicals reben el suport del Lloret
Convention Bureau dins el seu
programa Festivals & Events d’assessorament per a l’organització
d’esdeveniments que inclou serveis com la cessió d’espais i material o la difusió dels actes, entre
altres. yy

La gestió d’aquestes actuacions, que de mitjana compten amb
un centenar de participants, recau
en agències de viatges receptives
de la zona que, a més de coordinar
les actuacions, també reserven els
allotjaments i activitats complementàries.
Enguany el festival més multitudinari ha estat el VII Festival de
Dansa i Folklore de Lloret de Mar,
gestionat per l’agència Traveltec,

Una de les moltes cercaviles que s’han organitzat. Foto M.A. Comas

Una visió filosòfica de
l’activitat física
moisés garcía

El lloretenc Enric Marés ha
publicat el seu segon llibre, titulat
“Gimnàstica conscient. Suavitat,
força, contacte”. Es tracta d’una
publicació destinada a guiar al
lector en les tècniques fonamentals del moviment i l’activitat cor-

Enric Marés

poral. L’autor ho explica a través
de diferents qüestions essencials
de l’ésser humà.
A “Gimnàstica conscient”, es
poden trobar diverses propostes
amb il·lustracions, a través de les
quals els lectors poden realitzar i

conèixer moviments i tècniques
que l’ajudaran a endinsar-se en
l’àmbit de l’activitat física. A més,
també es podrà adquirir una visió profunda sobre com funciona
el nostre cos. Amb aquest segon
llibre (el primer que va publicar
va ser “Estiraments”, l’any 2009),
l’autor persegueix el benestar corporal i global.
A través dels anys, Enric Marés ha pogut ampliar el seu coneixement al voltant d’aquesta temàtica, gràcies a viatges a Barcelona,
París, Berlín i Nova York. A partir
d’aquestes estades, l’autor va poder desgranar i exposar totes les
idees i conceptes adquirits en el
seu nou llibre. Marés és llicenciat
en Educació Física a l’INEFC de
Barcelona. A més, ha estudiat diferents arts orientals com el Taichí,
el Judo o l’Aikido i s’ha format en
el vessant de la psicoteràpia i les
anomenades gimnàstiques suaus.
Ho ha fet amb professionals i personalitats destacades de l’àmbit
com Elsa Gindler, la doctora Lily
Ehrenfreid o Alice Aginski. yy
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“No passis olímpicament”
sultar escollit amfitrió del Mundial
de Futbol el 2014, i Rio de Janeiro
la seu dels Jocs Olímpics d’aquest
estiu. En definitiva, la campanya
exigeix a les autoritats el respecte
als drets humans.

Acció reivindicativa al passeig de Blanes. Foto Aj. Blanes
BLANES

Que el Brasil deixi de ser campió d’homicidis i comenci a batre
rècords en drets humans. Aquest
és l’objectiu de la nova campanya

d’Amnistia Internacional que, amb
el lema No passis olímpicament,
denuncia l’augment del nombre
d’homicidis per part de les forces
de seguretat des que el país va re-

Segons dades d’Amnistia Internacional, el Brasil està entre els
campions mundials en homicidis,
amb gairebé 60.000 per any, dels
quals prop de 40.000 van ser per
armes de foc. La violència legal és
selectiva: els joves negres són el
principal grup de risc, i a més el
2015 la policia va ser responsable
d’un de cada cinc homicidis comesos a Rio de Janeiro.
Les dades, fetes públiques per
AI, indiquen que si es compta tan
sols des de l’any 2009, quan la ciutat
va ser escollida seu dels Jocs Olím-

pics, i fins al desembre del 2015,
han mort 2.469 persones a mans
de la policia. D’altra banda, durant
l’organització de la Copa Mundial de Futbol el 2014 la policia de
l’Estat de Rio de Janeiro va matar
580 persones, un 40% més que el
2013. Malauradament, al 2015
aquesta xifra encara va ser fins i tot
més alta: 645 persones mortes, 307
d’elles a la ciutat de Rio de Janeiro.
Per tots aquests motius, la portaveu d’Amnistia Internacional
Blanes, Ariadna Claret Carles, ha
remarcat: “El desplegament de seguretat abans i després dels Jocs
Olímpics no pot suposar un increment de les violacions dels drets
humans”. D’altra banda, també ha
manifestat: “En els grans esdeveniments esportius, el Brasil no només
ha fracassat en deixar un llegat po-

En Joc als barris de Blanes
BLANES

L’objectiu del projecte En Joc és
educar en el lleure posant com a
principal protagonista l’infant, però
comptant amb un important valor
afegit. El projecte vol aconseguir
descentralitzar el lleure perquè es
faci en els diferents barris que configurem el municipi de Blanes. Justament per aquest motiu, es va decidir
que la festa final s’emplaçaria allí on
En Joc no havia anat encara mai
durant tot el projecte: al centre del
municipi.

no ha estat una feina fàcil. Després
de preparar acuradament el pla
d’acció, els membres del Truc 2 del
Cau de Blanes van configurar una
programació en què s’han fet tres
rotacions d’activitats arreu de Blanes, que s’ha dividit bàsicament en
sis grans zones que aplegaven els
barris de les respectives àrees d’influència. Així, hi havia Mas Enlaire,
la Plantera, la Pedrera, Ca la Guidó,
Valldolig i els Pavos.

Si bé ha estat un esforç comú de
tots els membres del Cau, n’hi ha
hagut quatre que l’han treballat de
manera més intensa, des del Truc 2:
Mar Gibernau, Júlia Frigola, Noèlia
González i Maria Cordovilla. Els
Truc són la darrera unitat de l’AEiG
Pinya de Rosa per on passa el jovent
abans de decidir si continuen com
a caps. La valoració que han fet de
la primera etapa del projecte és molt
positiva, ja que s’ha aconseguit el
que es perseguia: fer xarxa entre els
diferents veïnats del municipi.

Quan va acabar la primera rotació es va organitzar el I Torneig de
Futbol Sala per la Interculturalitat,
que es va allotjar a la pista de joc de
Mas Enlaire, situada davant l’actual seu de l’AVV d’aquest barri, a la
Plaça Onze de Setembre. Van convocar-s’hi jugadors d’arreu dels barris on ja s’havia realitzat la primera
rotació, i a la mitja part es va oferir
un refrigeri a base de plats típics
preparats per les associacions que
van col·laborar-hi: Blanes Solidari;
Arran Blanes; Endam Kafo; GAK,
Grada Antifa Kombatent, que es va
encarregar de l’arbitratge.

I és que posar en marxa En Joc

Com a distintiu del torneig, va

flanquejar el terreny de joc el colorista mural En Joc que es va penjar a
la tanca. Els membres del Cau l’han
batejat simbòlicament amb el nom
de Bandera, que també va onejar al
Passeig de Mar, durant la festa de
cloenda.
En total, es calcula que hauran
participat més d’un centenar de
nens i nenes sumant els sis espais on
s’han anat desenvolupant totes les
jornades.

Futbol per la interculturalitat. Foto Aj. Blanes

Tal com expliquen les quatre
membres del Truc 2 que han liderat
el projecte, el nombre de participants ha anat creixent a mesura que
l’experiència s’anava fent coneguda,
no tan sols entre la canalla, sinó
també entre els pares i mares.
El que també valoren de manera molt positiva és la implicació
amb què s’han trobat per part de les
entitats a l’hora de poder tirar endavant el projecte. Ara toca fer balanç
i valorar si de cara al curs vinent
2016-2017 es continua amb la llavor
que s’ha conreat durant tots aquests
mesos. yy

Festa de cloenda. Foto Aj. Blanes

sitiu en termes de seguretat pública, sinó que ha incrementat les violacions de drets humans. Cal que
les autoritats de seguretat pública i
les entitats organitzadores dels Jocs
Olímpics de Rio 2016 previnguin i
actuïn contra la vulneració de drets
humans”.
Coincidint amb l’inici de la
campanya, a Blanes s’ha celebrat
la reunió intergrups d’Amnistia
Internacional Catalunya (AIC),
en la qual han participat grups locals d’arreu del país. A banda de
tractar els continguts d’aquest eix
de treball que durant aquests dies
s’incrementa especialment per la
celebració dels Jocs Olímpics, en la
trobada es van tractar temes quotidians de l’organització, es va rebre
formació i es van compartir bones
pràctiques. yy
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Millores a l’Escola Quatre Vents
mària serà de nou del matí a dos
quarts d’una del migdia i de tres
de la tarda a dos quarts de cinc de
la tarda. En els centres que el Departament determini, es completarà l’horari lectiu amb una hora
diària a tots els alumnes, amb
l’objectiu que l’alumnat reforci les
competències bàsiques. Alhora,
els centres públics programaran,
en horari no lectiu, unes hores de
suport personalitzat per aquells
alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts per Ensenyament.

BLANES

La Generalitat ha destinat
120.000 euros per construir un
edifici annex on s’ubicarà un ascensor i per ampliar els serveis
adaptats.
Les obres, que han començat
aquest juliol, està previst que estiguin executades en un termini
de quatre mesos. Després de la
licitació efectuada, l’empresa que
ha obtingut una major puntuació
ha presentat una oferta per un
import total de 96.665,28 euros,
el que ha suposat una rebaixa de
prop de 25.000 euros.

«Es col·loca un ascensor
i es milloren els serveis
adaptats»

«El curs 2016-17 començarà
el 12 de setembre»
Estat de les obres a principis d’agost. Foto Yoyo

L’estructura que s’ha de construir anirà adossada a la paret
lateral dreta del pati central de
l’escola. Per aquest motiu, en coincidir amb un Casal d’Estiu s’ha
acotat i tancat tota la zona on es
treballa perquè la canalla no hi
accedeixi, i així es pugui treballar
amb seguretat.

Territorials d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a Girona una petició de millora molt
específica relacionada amb l’Escola Quatre Vents. Es demanava
poder dotar el centre escolar amb
un ascensor que comuniqués la
planta baixa amb el primer pis,
així com ampliar el servei de lavabo adaptat. Ara, la demanda ha
estat satisfeta.

Fa dos anys, l’Ajuntament de
Blanes va fer arribar als Serveis

El regidor d’Educació de
l’Ajuntament de Blanes, Albert

Sanz, s’ha mostrat satisfet amb
l’inici dels treballs: “És molt gratificant que, de tant en tant, els
qui ens relacionem amb el món
educatiu rebem bones notícies
que compartim amb la comunitat. Pot semblar que aquestes
obres no tenen importància, que
són petita cosa, però de ben segur
són un avenç per a tots els usuaris
i usuàries que se’n beneficiaran a
partir d’ara. Per ells no es tracta
de cap petitesa”.

12 de setembre
El proper curs escolar 201617 començarà el 12 de setembre a
Primària i Secundària.
Els cicles formatius de grau
superior, escoles oficials d’idiomes i formació d’adults podran
començar el curs fins el dia 19 de
setembre.
Amb caràcter general, l’horari
lectiu dels centres a infantil i pri-

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

Blanes Signature
Amèrica i la vinya.Una relació complicada.
Al segle XVI els europeus van
portar el cep (vitis vitífera) a
Amèrica.
Al cap de tres-cents anys, la
planta s’havia aclimatat al nou
continent variant lleugerament la seves característiques
de forma que havia esdevingut
resistent a l’oidi (un fong de
nom popular “cendrosa”), com
també va resultar insensible a
un insecte americà, inexistent
a Europa: el daktulosphaira vitifoliae (fil·loxera).
Des de llavors cap aquí hi ha
hagut moltes i greus complicacions per a la vinya a europa.
Tot va començar quan al 1863

es van importar uns ceps
americans. Ho van fer perquè
sabien que no agafaven la
cendrosa. No sabien que amb
els ceps portaven un insecte
de mida insignificant (aprox
1mm) que havia d’arrasar
tota la vinya europea. Havien
importat “la capsa de pandora”: la terrible fil·loxera que va
destruir absolutament tota
la vinya del vell continent. La
fil·loxera afecta les arrels dels
ceps europeus, en canvi als
ceps americans les arrels no en
surten perjudicades.
El nou habitant va escampar-se per tota europa, sense
deixar ni un cep productiu.
Durant anys els viticultors

francesos van anar comprant
raïm a les zones encara no
contaminades, que al cap de
poc temps també van ser atacades. Alguns Bordalesos van
comprar o arrendar terres a La
Rioja, quan encara no hi havia
arribat l’insecte. Des de llavors
que la comarca va adoptar
l’estil de fer vins negres dels
francesos.
Per curar el desastre es va seguir el pas lògic, replantar tota
la vinya europea amb ceps
americans. Això es fa agafant
un “peu” (la part baixa del cep
i les arrels) i empeltant-li una
“tòria” de les varietats locals
(xarel·lo, pansa, chardonnay, ull
de llebre, garnatxa, etc).

El problema de la fil·loxera es
va resoldre i europa va tornar
a tenir vinyes productives. Avui
es segueix plantant les vinyes
amb “peus” americans.
El remei però portava un altra problema i és que amb els
ceps americans venia un altre
polissó: el fong plasmopara
vitícola (mildiu) contra el que
els ceps europeus tampoc tenien defensa.
Per segona vegada des
d’amèrica venien enemics
mortals per la vinya. Des de
llavors que els viticultors es
defensen com poden del mildiu, ruixant les vinyes amb
sulfat de coure.

En el marc del calendari els
centres disposaran de 3 dies festius de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents
trimestres i que no poden coincidir amb els d’inici i final de les
classes ni amb els immediatament
anteriors o posteriors als períodes
de vacances escolars.
Les classes acabaran el 21 de
juny i les vacances de Nadal seran
entre el 23 de desembre i el 8 de
gener, i les de Setmana Santa entre
el 8 i el 17 d’abril. 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 àustria
937662382 - Calella

Azor
937690659 - Calella

Casa Carlos
937690574 - Calella

Basílico
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 - 937640805
Tordera

Don Carlo
937661547 - Calella

Ca La Nuri
937697193 - Calella

El Balconet
937620100 - Palafolls

Ca L’Aureli
937672835 - Pineda de Mar

El Cafè de l’Ateneu
937641900 - Tordera

Ca l’Isard
661291373 - Calella

El Cafè 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

· Trobada d’instagramers
MALGRAT DE MAR

Un total de 120 persones van
passejar pels carrers de Malgrat
de Mar per tal de participar en la
primera trobada d’Instagram organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat.
Des de les 10 h fins les 14:30 h, els
participants van poder fotografiar
diferents espais del municipi com
l’Ajuntament, l’església de Sant Nicolau, la torre de la Vídua de Can
Sala, l’Arxiu Municipal o la Biblioteca la Cooperativa. A més, també
van passar pel parc de Francesc
Macià i el parc del Castell, finalit-

Pastís fred de salmó fumat

INGREDIENTS:
- 400 g de salmó fumat
filatejat
- 12 llesques de pa de motlle
sense crosta
- 300 g de surimi ratllat
- 1 terrina de crema de
formatge

- 2 ous durs
- Maionesa
- 1 enciam de tipus iceberg
- 1 tomàquet d’amanida

ELABORACIÓ
En un bol posarem una mica d’enciam tallat petit, el surimi ratllat i els ous durs picats. Afegirem maionesa. Barrejarem i reservarem.
Folrem un motllo amb paper d’alumini amb els filets de salmó deixant que surtin per les vores.
A sobre del salmó fem una bona base de maionesa i tot seguit posem una capa de pa de motlle. Aquest el cobrirem
amb crema de formatge i rodelles de tomàquet.

Les fotografies publicades a
Instagram havien de portar les
etiquetes #MALGRATesmoltmes,
#BCNmoltmes, #MalgratdeMar i
#MalgratTurisme.
El guanyador de la trobada
podrà gaudir d’un cap de setmana
a Vilafranca del Penedès, població on la Diputació de Barcelona
organitzarà la propera trobada
d’instagramers entre el 17 i 18 de
setembre. yy

Foto guanyadora Vicenç Buxeda Galligans

Nou centre de distribució
d’aliments i roba a Tordera
anna gibernau - tordera

Aquest pastís de salmó és un plat perfecte per preparar-ho
amb antelació i tenir-lo llest per servir.

zant el recorregut a la zona de les
platges.

A finals de juliol, va obrir les
portes el centre De Tots de distribució d’aliments i roba. Es troba
gestionat per l’Ajuntament, l’Associació de Voluntariat de Tordera, Creu Roja de l’Alt Maresme i
l’Església Missionera Evangèlica
de Tordera. El projecte neix del
treball de la Taula d’Aliments i
Roba que es va constituir al febrer
del 2015. Optimitzar els recursos
humans i materials i crear un únic
punt de distribució d’aliments i
roba al municipi eren els principals acords als quals va arribar la
taula i amb la creació del centre
De Tots els han pogut assolir.
Abans cada entitat tenia el seu
punt de recollida i treballava de
manera independent. Així doncs,
Càritas i Creu Roja repartien
lots d’aliments amb coordinació
amb els serveis socials i l’Església Evangèlica donaven roba per
a gent necessitada. L’única entitat
que, de moment, no formarà part

Posarem una altra capa de pa de motlle i a sobre posarem
el surimi.
Ho cobrirem amb una altra capa de pa de motlle i acabarem tapant-ho amb el salmó sobrant de les vores.
Cal tapar-lo amb paper film i posar-hi un pes a sobre per
compactar-ho tot i deixarem el pastís a la nevera durant
unes hores abans del seu consum.
Per desemmotllar-lo, tallarem les cantonades del motllo
d’alumini i el posarem a sobre d’una safata. Per servir-lo,
acompanyeu-lo amb una mica d’enciam talladet.
Bon profit
Manoli Bustamante
Noves instal·lacions. Foto Anna Gibernau

del projecte és Càritas que no han
negat la possibilitat d’entrar-hi
en un futur. El funcionament del
centre canviarà respecte al que
s’havia fet fins ara i, com explica
Salvador Giralt, regidor d’obres i
serveis, de participació ciutadana
i tecnologies de la informació, la
idea “és que sigui un supermercat
que funcioni a través de punts que
els serveis socials adjudicaran a
cada usuari i aquests puguin agafar els aliments que ells consideren que més necessiten”. D’aquesta manera s’eliminarà el sistema
de lots i el repartiment es basarà
en el número de membres de la
família i la situació econòmica.
Per recollir els aliments cada persona tindrà data i hora concertada de manera mensual. També
hi haurà altres novetats com és
la ubicació. El centre es troba situat a la nau 16 del carrer B del
polígon de Can Verdalet. Encara
que estigui als afores del municipi, s’ha afegit una parada de bus
urbà amb una freqüència de tren-

ta minuts. De moment, el centre
repartirà els aliments els dimarts
i els dijous al matí i segons com
vagin els primers mesos decidiran
si augmentar o reduir els dies de
donar servei als ciutadans.
Els aliments provenen de
donacions d’empreses i de ciutadans, dels excedents de la Unió
Europea, de la Fundació del Banc
d’Aliments o de les campanyes de
recollida d’aliments. Segons el regidor, hi ha entre 130 i 140 famílies a les quals, des del centre, se’ls
donarà servei.
Més endavant, quan el projecte estigui més consolidat, hi
haurà un rober que estarà disponible a la mateixa hora assignada
per recollir els aliments. Es podrà
comprar roba de segona mà, que
prové de donacions de ciutadans,
amb un sistema de copagament
simbòlic i solidari, ja que els ingressos revertiran en la distribució d’aliments. yy

24
24 LA
LAMARINA
MARINA ESPORTS

AGOST DE 2016

Torneig futbol sala Campus Internacional
Tordera
ZonaTT Butterfly
calella

Guanyadors de la categoria Benjamí. Foto Yoyo
tordera

29 equips han participat al
Torneig d’Estiu de Futbol Sala
organitzat per Futsal Tordera.
Durant dues setmanes, cada tarda-vespre hi va haver diversos
partits a la pista de l’Amistat. Els
equips es van dividir per edats i
els guanyadors d’aquest 2016 han
estat:
Prebenjamins: Orange Kids.
Benjamins:
Tiki Taka Trans-Grua Ruiz.
Alevins: Sport HG

Infantils: Fontes
Cadets: Ridaura – Croac
Juvenils: Bioufana

El campus, que ha tingut una
durada de dues setmanes, estava
dirigit per l’entrenador professional belga Robert Galdon, per
la jugadora internacional sèrbia
Gabriela Feher i per Joaquim Mallorquí, extècnic calellenc. Hi van
col·laborar com a espàrrings Joan
Masip, membre de la Selecció Espanyola Juvenil, Marc Clotet, jugador del CER L’Escala de Superdivisió, Adrià Mallorquí, jugador
del Termotur Calella i Alberto
Luño, del club francès Argentan.
Del total de 42 jugadors del
campus, cal destacar la presència

d’esportistes de Bèlgica, Grècia,
Finlàndia, Escòcia, Anglaterra i
Suïssa.
El dissabte 30 i el diumenge
31 de juliol se celebrà el IX Open
Internacional ZonaTT de Calella
en categories Absoluta, Femenina, Infantil, Veterans, Territorial i
No federats. La prova té un gran
prestigi, hi prenien part prop de
120 jugadors/es, comptà amb la
participació de diversos palistes
internacionals i va repartir premis
per un valor d’uns 5.000 €.
A la tarda del diumenge es
disputà l’innovador IX Triopen de

Calella, competició per eliminatòries directes a 3 punts i amb un
premi en metàl·lic per al guanyador de 500 €.
Les obres que s’han hagut de
fer a la sala gran de tennis taula,
a conseqüència de l’arribada de
l’Escola Salicrú a la Fàbrica Llobet, han fet perdre capacitat de
taules i posen en perill la continuïtat d’aquesta activitat, malgrat
que l’Ajuntament de Calella ha
manifestat que vol intentar mantenir aquest gran esdeveniment
esportiu de la ciutat. yy

Aquesta és una competició
que se celebra des de fa molts anys
cada estiu. Anys enrere la disputaven únicament equips sènior i durava un mes. En aquesta edició no
hi ha hagut competició d’equips
sènior i el torneig ha servit per
promoure l’esport del futbol sala
entre els més joves, alguns practicants habituals, però molts d’altres
esportistes d’altres especialitats. yy

15a Triatló Popular
malgrat de mar

Albert Torrent Carles s’ha imposat a la Triatló Popular de Malgrat de Mar que enguany ha arribat a la quinzena edició. Torrent
va trigar 53´47 per fer 500 metres
de natació, 12 km en bicicleta i 4
km. de cursa a peu. La segona posició va ser per a Isam Mounir i la
tercera, per a Joan Graus.

Es van classificar un total de
345 atletes.

En categoria femenina, la primera posició va ser per a Chari
González (1h.12`37’’), seguida de
Judit Sancho i Olga Martín.

El proper repte serà el dia 15
d’aquest mes d’agost, quan es faci
la prova del Miner de Ferro. yy

La prova organitzada per
Grup Excursionista Malgratenc va
sortir de la plaça Xesco Boix. Tots
els participants van gaudir d’un
esmorzar, habituallament i com a
regal van rebre una samarreta.

Campus Internacional ZonaTT Butterfly

XVIII Open Herbeg’16
malgrat de mar

Les instal·lacions del Club
Tennis Malgrat acolliran del 15
al 21 d’agost una nova edició del
prestigiós torneig Jorge Herbeg.
Es tracta d’un campionat
puntuable per la Federació Cata-

Inici de la prova de natació. Foto Yoyo

Guanyadors del 2015. Foto CTM

lana de Tennis i premis valorats
en 925 euros.

imposar a Cristian Martínez i
Nora Ayala, respectivament.

L’any passat hi van participar 32 tennistes en la categoria
masculina i 8 en la femenina. Els
guanyadors van ser Ferran Ventura i Alba Cortina que es van

Els primers dies es jugaran
les fases de grup i ja en la recta
final hi haurà les eliminatòries
directes. i les finals. yy
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Guillem Pujol Belmonte buscarà la medalla en els
Europeus de Natació
blanes

El jove blanenc vol donar la
sorpresa el pròxim 10 de setembre a la localitat italiana de Piombino. Allà, es disputarà el Campionat d’Europa Júnior d’aigües
obertes i Pujol es veu amb forces
per guanyar una medalla.
El nedador ja es prepara per
aquesta cita després de participar, fa unes setmanes, al Mundial
Júnior d’aigües obertes. La competició es va disputar a Hoorn,
Holanda, amb Guillem Pujol representant la Selecció Espanyola.
Tot i fer un bon inici en la prova
dels 10 quilòmetres, el blanenc
no va poder pujar al podi i es va
haver de conformar amb el 21è
lloc. Reconeix que el va sorprendre el nivell dels rivals i esperava aconseguir un millor resultat.
Malgrat tot, considera que hi ha

una part positiva: l’aprenentatge.
Després d’aquesta experiència,
assegura comptar amb molta més
informació sobre aquest tipus de
competicions, per tal d’afrontar
els pròxims compromisos.
La prova a Hoorn va ser en
un llac, mentre que a Itàlia haurà
de nedar en el mar. El jove esportista explica que competir en el
mar sempre té molts més condicionants, a causa de la corrent i
les onades, aspectes que poden
dificultar la progressió durant la
prova. D’altra banda, pel que fa la
temperatura de l’aigua, també hi
haurà diferències, ja que als pròxims Europeus s’espera una temperatura de 21 graus, aproximadament. Serà més elevada que la
del Mundial a terres holandeses.
El bitllet per a aquests Euro-

peus, així com per als Mundials
disputats durant el mes de juliol,
el va aconseguir gràcies al seu bon
paper en el Campionat d’Espanya
d’aigües obertes. Allà, Guillem
Pujol es va proclamar guanyador
de la prova de 10 quilòmetres.
Guillem Pujol ja té experiència en aquest tipus de cites internacionals. Fa tres anys, el blanenc
ja havia estat campió d’Europa
infantil a Turquia. En les dues
darreres temporades, s’havia centrat en competicions de piscina i
el passat 2015 va participar a les
primeres Olimpíades Europees
de Baku, en les quals va acabar
com a quart classificat, en la modalitat dels 4x200 metres. També
va participar en el Campionat del
Món de Singapur, on també va
acabar en el quart lloc. yy

Futbol platja a Blanes
Després dels dos primers
equips campió i sots-campió, la
classificació del III Torneig de
Futbol Platja de Blanes pel que
fa a les vuit primeres posicions,
l’han ocupat els següents equips:
3r JyC Alublanes; 4rt Nou Montecarlo (l’equip que l’any passat
es va proclamar campió); 5è Pub
Victoria; 6è Hostal Miranda; 7è
Etern Cadet; i 8è Càmping Bellaterra.

Un dels molts partits jugats. Foto Yoyo
blanes

La platja del centre de Blanes
ha allotjat un dels esdeveniments
que en cada edició que passa congrega una major quantitat de públic, atret per l’espectacularitat que
poden arribar a tenir les jugades
dels esportistes sobre la sorra. Es
tracta del Torneig de Futbol Platja
que ha organitzat per tercer any
consecutiu el Club Futbol Atlètic
amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol, l’Ajuntament de Blanes, la Diputació de
Girona i diverses empreses i establiments del municipi blanenc.
La final la van disputar els
equips del Crowley’s Irish Pub (de
Blanes) i Lacade (format per un
combinat de jugadors d’Hostalric

i Breda), proclamant-se finalment
campions els primers, després
d’un emocionant partit que va
acabar amb empat. Per això, es va
haver de dirimir el campió en una
tanda de penals a tres tirs cadascun dels dos equips.
Val a dir que el Crowley’s Irish
Pub ha aconseguit d’aquesta manera un objectiu que perseguia
des de fa tres anys, ja que en les
dues anteriors edicions del 2014
i 2015 va arribar a la final, quedant-se en totes dues ocasions a
les portes d’aconseguir la primera
plaça. En total, han participat en el
campionat 18 equips, majoritàriament procedents de Blanes, Lloret, Barcelona, Sabadell, Hostalric
i Tordera.

Pel que fa als guardons individuals i especials, el premi del
concurs de xilenes el va guanyar
Ángel Fernández, de l’equip que
va resultar ser el sots-campió, el
Lacade. El millor jugador en el
concurs de llançament de faltes
va ser Óscar Castellanos, que no
formava part de cap equip participant. Respecte els guardons que
es van decidir al llarg del campionat, el del màxim golejador va ser
per Albert Castillejos (de l’equip
Crowley’s), ja que va marcar un
total de 13 gols.

Guillem Pujol sortint de l’aigua

74a travessia al
port de Blanes
blanes

Rècord de participants en la
74a Travessia Popular del Port de
Blanes, amb 380 nedadors de totes
les edats.
En la categoria d’Open Masculí el més ràpid ha estat Àlex Castejón, del CN Sabadell, que ja va
guanyar en l’edició del 2014, i que
l’any passat es va classificar en la
segona posició.
El segon lloc en Open Masculí l’ha ocupat Fernando Morillas,
del CN Mataró, i la tercera plaça
Pere-Jordi Ribas, del CN Calella.
Per la seva banda, en Open Femení la nedadora més veloç ha

estat Ona Jerez, del Club Natació
Sant Andreu, que l’any passat es
va classificar en la segona plaça.
Darrera d’ella s’han situat Marta
Pérez, del CN Sant Cugat, i Gina
Ràmia, que ha participat com a
freelance, sense pertànyer a cap
club o entitat esportiva.
La Travessia Popular del Port
de Blanes ha incorporat com a
principal novetat una polsera de
neoprè amb un xip incorporat per
mesurar el cronometratge personalitzat de cadascun dels nedadors
i nedadores que han participat en
la travessia. D’aquesta manera,
s’ha pogut establir la classificació
de manera més ràpida i efectiva. yy

Per la seva banda, el premi al
millor porter, qui va aturar més
pilotes que podrien haver acabat
en gol, va ser pel jugador Aliou, de
l’equip de Lacade. El premi al millor jugador del III Torneig de Futbol Platja ha estat per Xavi Amorín, de l’equip del JyC Alublanes;
i finalment el guardó per a l’equip
que ha tingut un millor fairplay
amb la resta d’equips ha estat el
Esbuscaeskerra, de Tordera. yy
Àlex Castejón, 1r classificat. Foto Anna Gibernau
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l’agenda

blanes
Fins al 30 de setembre
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
JOSEP PONS I GIRBAU.
Fotògraf i cineasta
Sala García-Tornel
Fins al 31 d agost
MINICLUB
Cada dia de 10 h a 13.30 h
LES NITS DEL MARIMURTRA
A les 22 h
Dia 13: Gospel Viu
Dia 19: Susanna Del Saz
Dia 27: Marlon Harper +
Pavvla

LLORET
Passeig de Mar
Del 19 al 21
FESTES DELS COPATRONS
Dies 19 i 20
BOTIGA AL CARRER
Carrers del Centre.
De 17 h a 21 h i de 9.30 a 21 h
Dia 20
ESCACS AL CARRER.
Passeig de Dintre a les 16.30 h
XXXIV CAMINADA POPULAR

dia 10
JOCS GEGANTS
Biblioteca municipal · 17 h

FESTIVAL DE BALLS
MODERNS TODES
Plaça de la Vila · 20.30-22 h

Trio de cambra
Església Parroquial de Sant
Romà · 22 h

dia 19
CONTES MULLATS,
SALATS I ESQUITXATS
Biblioteca Municipal · 18 h

dia 11
FESTIVAL DE BALLS
MODERNS TODES
Plaça de la Vila
20.30-22 h
VISITES GUIADES
AL CASC ANTIC
Museu del Mar · 20 h
dia 12
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila
16-22.30 h
ÒPERA AL CARRER
Pati anglès de la Biblioteca
Infantil · 20 h
MISTERIÓS CRIM
A LA MANSIÓ GARRIGA
Museu del Mar · 21 h

Dies 12, 19 i 26
DOCUS A LA FRESCA
Plaça Verge Maria a les 22 h
Dies 13, 20 i 27
MERCAT SETMANAL
De 9 h a 14 h
A l’avinguda de la Plantera

NIT DE SANT BONÓS
Sortida Passeig de Mar. 22:30 h
Dia 21
XLII CRONOESCALADA AL
CASTELL DE SANT JOAN
Sortida Passeig de Mar
a les 9 h

Dia 14
BALADES EL FOC DEL COR
CONCERTS AMA
Casa del Poble a les 18 h

MERCAT D’ARTICLES DE
SEGONA MÀ: La Ganga
Passeig Central de l Avinguda
Catalunya-La Plantera
De 9.30 h a 14 h

FESTES DEL BARRI MAS
CREMAT

Dia 27
TROBADA GEGANTERA

Dies 14 i 28
AUDICIONS DE SARDANES
Passeig de Mar
a les 19.00 h

Dies 26, 27 i 28
FESTES DEL BARRI CAN
BORELL

Dies 16 i 17
UNITAT MÒBIL DE
RECOLLIDA DE SANG
Banc de Sang i Teixits

Dia 28
VIII AQUATLÓ VILA DE
BLANES
Passeig de Mar a les 9.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MARESME

MISTERIÓS CRIM
A LA MANSIÓ GARRIGA
Museu del Mar · 21 h
FIRA DE PRODUCTES
ARTESANS
Plaça de la Vila · 16-22.30 h
GUIEM SOLDEVILA
Plaça del Pi. Ermita Sta Cristina
22.30 h
dia 20
VISITES GUIADES
AL CASC ANTIC
Museu del Mar · 20 h
SARDANES: COBLA
LA PRINCIPAL DE LLOBREGAT
Plaça de la Vila · 22 h

CLON FESTIVAL
THE AMY´S BIG BANG
Roca d’En Maig · 22.15 h

dies 20 i 21
FIRA ARTESANA MARINERa
FESTES BARRI MAS ROMEU
Puerto Rico-Fenals
10 - 23 h

del 12 al 14
FESTES DEL MOLÍ,
MAS VILÀ I CAN RIBALAIGUA

dia 21
FIRA DEL DISC
Passeig Jacint Verdaguer · 8-21 h

dia 13
VISITES GUIADES
AL CASC ANTIC
Museu del Mar · 20 h

dia 24
COR CALIT GOSPEL
Església de Sant Romà · 22 h

SARDANES: COBLA
FLAMA DE FARNERS
Plaça de l’Esglèsia St. Romà ·
22 h
NIGHT TRAIL LLORET
Passeig Jacint Verdaguer
21.30 h
JAZZCASTELLS AMB LA VELLA
DIXIELAND I EL VERNETS
Pl. del Pi. Ermita de Sta Cristina
22.30 h
dies 13 i 14
FIRA ARTESANA MARINERa
Puerto Rico-Fenals · 10-23 h

dia 25
VISITES GUIADES
AL CASC ANTIC
Museu del Mar · 20 h
dia 26
MISTERIÓS CRIM
A LA MANSIÓ GARRIGA
Museu del Mar · 21 h
TRIO DE CORDES
Ermita de Santa Cristina
22.30
FIRA DE PRODUCTES
ARTESANS
dies 26 i 27
FESTES DE FENALS

dia 14
MERCAT DE BROCANTERS I
COL·LECCIONISTES. TROBADA
VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent · 9-14 h

dia 27
VISITES GUIADES
AL CASC ANTIC
Museu del Mar · 20 h

dia 17
NIT DE POESIA
Església de Sant Romà · 22 h

SARDANES: COBLA
FOMENT DE MONTGRÍ
Plaça de la Vila · 22 h

dia 18
VISITES GUIADES AL CASC
ANTIC
Museu del Mar · 20 h

dia 31
LORENA GARCÍA
Església Parroquial St Romà
22 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Festes Majors
Santa Susanna, fins el dia 14
d’agost
Malgrat de Mar, fins el dia 16
Tordera, del 19 al 26
Pineda de Mar, del 25 al 30
Palafolls, del 7 a l’11 de
setembre
(Tots als actes a les pàgines
centrals de l’edició de La Marina
Maresme)
Altres propostes:
DIA 10
Pineda de Mar
Ball d‘estiu a la plaça.
Música en viu amb PM Grup
De 19.30 a 22 h. Plaça Espanya
Dijous, 11
Pineda de Mar
Cinema a la fresca: Avatar
21.30 h. Plaça Espanya
DIA 12
Calella
17 h al passeig de Manuel
Puigvert, actuació per a la
mainada.
19 h al pati de la biblioteca Can
Salvador de la Plaça, Hora del
Conte infantil: Les Bruixes de
xocolata a càrrec de Mon Mas.
21 h al pati de la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, espectacle
de narració L’art de triar carxofes
(homenatge a la meva àvia), a
càrrec de Jordi Palet i Puig.
22 h a la plaça de l’Església,
projecció d’audiovisuals: Petites
històries de Calella (Espais
de Calella, Calella dos temps,
Gent de Calella, Pescadors...).
Organitzat per Foto Film Calella
amb motiu del 50è aniversari de
l’entitat.
22 h al Far, concert Sintonías amb
Marinah & Chicuelo.
Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: concert de
Niña Pastori
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda
Tordera
Audició de sardanes
Amb la Cobla Principal de
Banyoles. A les 22 h a la plaça de
l’Església.
Plantada de telescopis al
parc Prudenci Bertrana
DIA 13
Calella
Curs d´ensenyament de
ballar i repartir sardanes.
Es repeteix cada dissabte.18 h
Al passeig de Manuel Puigvert.
Revetlla Popular
21 h, al passeig Manuel Puigvert
AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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Pineda de Mar
10a Fira del Disc i del
Col·leccionisme
De 10 a 22 h. Plaça de Les Mèlies

Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: concert de
Manel
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: concert
d‘Antonio Orozco
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

Revetlla popular AVV Can
Carreras El Mirador
Durant tot el dia. Al Local social
de Can Carreras

Tordera
IX Aplec de Roca-rossa.
Activitats a tordera.cat

Meditació per la pau
A càrrec de Josep Gimbernat
20 h. Joan Maragall, 19

Dia 16
Pineda de Mar
Música en viu
De 19.30 a 22.30 h.
Plaça Espanya

Taller infantil: Objectes
decoratius.
Taller de manualitats per a nens i
nenes de 5 a 12 anys.
18 h. Biblioteca Poblenou

Dies 16 i 18
Palafolls
TALLERS A LA FRESCA DE
BALLS LOCALS: CONTRAPAS,
PATATUF I ESPOLSADA.
A l‘antiga escola de Sant Genís a
les 21h. Activitat gratuïta.

DIa 20
Calella
XXXIX Regata Trofeu
President de Vela
Tot el dia, al Club Nàutic Calella,
Dissabte i diumenge

Dia 14
Calella
audició de sardanes
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
Revetlla d‘Agost. Ball amb
el conjunt Krater.
21.30 h, a la plaça de Catalunya.
Pineda de Mar
Audició de sardanes a
càrrec de la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona
19.30 h. Plaça de les Mèlies
Tordera
Cursa local de bicicletes.
Sortida des del Camí Ral
cantonada Dr. Trueta. A les 18 h.

Dia 17
Calella
Concert de violí a càrrec
dels Germans Cubarsi.
21 h, al pati de la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.

revetlla de Sant Llop:
tallers, berenar per a la
mainada, sopar popular,
música en viu...
17 h - 2.30 h, al passeig de
Manuel Puigvert.
cercavila del grup de
percussió dels Udols
de Foc en motiu de la
revetlla. 19 h
Pineda de Mar
Revetlla popular de l‘AVV
Can Moré.
Matí (11h): Festa de l‘escuma i
castell inflable.
Nit (21h): Sopar i ball
La Companyia del Centre
presenta‚ Servei a domicili,
adaptació de l‘obra Taxi de Ray
Cooney i direcció de Rafa Ibáñez.
Plaça de Can Moré
Centre Cultural i
Recreatiu. 22 h i diumenge a
les 19 h

Dies 14 i 15
Palafolls
FESTES DE SANTA MARIA
Diumenge 14. A partir de les
20 h gaudeix de la música i
l‘espectacle. Primer a càrrec de
les alumnes de dansa del ventre
del Casal de la Dona i Elisa Afrah
i tot seguit concerts a càrrec de
EzePot, Blitz i Cheri. A mitjanit
discomòbil.
Dilluns 15. A les 10 h, bicicletada
al Molí d‘en Puigvert. A les 12 h,
festa de l‘escuma al parc de les
Esplanes. Música i aigua per a
tothom! I a les 14 h, dinar veinal
a preus populars.
dia 15
Calella
havaneres amb el Grup
Arjau 19.30 h, al passeig de
Manuel Puigvert

Pineda de Mar
Ball d‘estiu a la plaça.
Música en viu amb PM Grup. De
19.30 a 22 h. Plaça Espanya
Dia 18
Calella
Activitat de Busseig
Nocturn. 21 h, a la zona de les
Roques de Calella.
Pineda de Mar
Meditació de la lluna
plena, a càrrec de Mayka López
20 h. Carrer Joan Maragall, 19
Cinema a la fresca:
Indiana Jones
21.30 h. Plaça Espanya
DIa 19
Calella
concert Cotton Candy
amb Marion Harper.
22 h, al Far.

Palafolls
FESTA DEL CONTRAPÀS.
A l‘antiga escola de Sant Genís.
A les 21 h, sopar popular.
A les 22.30 h, ball folk amb
danses per ballar en grup
a càrrec de la Cobla Minima i
ballada popular del Contrapas.
BOTIFARRADA POPULAR DEL
CASAL D‘AVIS.
DIa 21
Calella
audició de sardanes
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert
Pineda de Mar
Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla La Genisenca
de Taradell
19.30 h. Plaça de les Mèlies
Malgrat de Mar

Ballada de sardanes
Parc de Can Campassol, 20:30
Dia 22
Pineda de Mar
Dibuixem els contes de
Roald Dahl. Els dibuixos es
penjaran a l‘especial Roald Dahl
i la fàbrica de contes al portal
infantil Gènius. A les 18 h.
Biblioteca M. Serra i Moret
Dia, 23
Pineda de Mar
Música en viu. De 19.30
a 22.30 h. Plaça Espanya.
Organitza: Gent de Pineda
Dia 24
Pineda de Mar
Espectacle familiar
La Carpa dels contes, a càrrec de
Cia Patawa. A les 18 h. Biblioteca
M. Serra i Moret

Arts d‘Estiu: actuació de
Luis Piedrahita
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda
dia 27
Calella
Prova del Circuit
“Maresme 5K
20 h, al passeig Manuel Puigvert.
revetlla popular
21 h, al carrer de Balmes
(Església - Jovara)
Palafolls
espectacle familiar amb
sorpresa a càrrec del
Mag Deivid tot seguit
xocolatada. A les 17 h
sopar popular. A les 21h.
ball amb música en viu
amb Jordi Vila, teclats i veu. A
partir de les 22.30 h.

Dia 25
Pineda de Mar
Espectacle familiar: La
veritable història d‘en Cagallufes.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h.

dia 28
Calella
audició de sardanes
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert

Cinema a la fresca:
Valkiria.
21.30 h. Plaça Espanya

Palafolls
ofici solemne i actuació
de la Coral Palatiolo.
A les 12.30 h

DIa 26
Calella
hora del conte amb Contes
que fan bullir el calder de la iaia
Maria, a càrrec d’Eva González.
19 h, al pati de la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça.
concert Somnis!
Amb Núria Grima, Carles Geli i
Judit Pedemonte. 22 h, al Far
Pineda de Mar
Cinefòrum
20 h. Joan Maragall, 19

actuacio de la Cobla
Palafolls al pati de l‘antiga
escola. A les 13.30 h
havaneres a càrrec de la Petita
Havana amb rom cremat
A les 20 h.
Malgrat de Mar
Ballada de Sardanes
Al Parc de Can Campassol, 20:30
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economia local

Comerç a la fresca Puigdemont clou el 40è
aniversari de SERHS
tordera

L’Associació de Comerciants
Tordera Centre ha començat l’agost
amb una nit carregada de propos-

tes: descomptes, música en viu,
tallers, inflables, tractaments de
bellesa, tapes i el sorteig de txecs
regal valorats en 1.500 euros. yy

arenys de munt

El passat 21 de juliol en el marc
del Castell Jalpí va tenir lloc l’acte de tancament de la celebració
del 40è aniversari de SERHS en
la tradicional trobada anual de la
Nit de la SERHS. El president de la
Generalitat de Catalunya, el molt
honorable Carles Puigdemont, va
ser l’encarregat de presidir l’esdeveniment.

Algunes de les parades que es van muntar

Citroën Automoció
Calella
CALELLA

La marca Citroën té un nou
concessionari a la ciutat de Calella,
una empresa amb més de 30 anys
d’experiència que ja és present a

Logotip Citroën Calella

Mataró i Badalona. Des de les instal·lacions del carrer Sant Jaume
469, de Calella (N-II), ofereixen un
ampli ventall de cotxes nous, vehicles d’ocasió i km 0. yy

La vetllada que va acollir 350
convidats entre accionistes, col·laboradors, personalitats i amics de
la corporació, va estar marcada per
l’emoció, sobretot quan de forma
espontània els assistents van retre
un sentit homenatge a la figura de
Ramon Bagó, qui des dels seus inicis ha liderat aquest projecte empresarial.
L’acte va comptar, també, amb
la presència del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, i
el nou director general de Turisme,
Octavi Bono, així com empresaris
i alts executius d’empreses capdavanteres del país.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va felicitar SERHS i va posar en relleu el
compromís amb el país i la societat
durant aquestes quatre dècades:
“Al llarg d’aquests anys, SERHS ha
posat l’accent allà on les empreses,
com els països, se la juguen, que
és l’esperit. Aquesta és la base de
l’èxit.”, i això, va declarar, “va més
enllà del compte de resultats”. Com
ha fet aquesta empresa, “no defallirem, perquè el país que tenim el tenim en préstec i el que fem ho fem
pensant en les generacions futures”.

Nit Serhs 2016

Per la seva banda, el conseller
delegat de SERHS, Jordi Bagó, va
destacar que “durant aquests 40
anys no hem deixat de generar
riquesa. Estem molt orgullosos
d’haver contribuït al creixement
econòmic i social del nostre país”,
i va afegir: “Avui totes les divisions
de negoci de SERHS es troben immerses en grans projectes per assolir els nostres reptes de futur”.
Durant l’acte es van entregar
els Premis SERHS, on l’empresa
Oracle va ser distingida amb el
premi especial a la “Trajectòria i
Compromís amb SERHS”, guardó recollit pel Leopoldo Boado,
Country Manager per Espanya i
Vicepresident Technology per Ibèria i Benelux d’Oracle. Boado es va
mostrar molt agraït pel guardó i
va declarar. “Estem encantats amb

la relació i la confiança que tenim
amb SERHS des de fa 10 anys”.
Així mateix, SERHS va lliurar el Premi al “Directiu de l’any”,
que enguany va recaure sobre Josep Marlet, director de la planta de
producció de SERHS Food. La distinció al “Treballador distingit” va
recaure, en aquesta ocasió, en Jordi
López, cap d’activitats del Vilar Rural de Sant Hilari (SERHS Tourism
& Hotels). De forma excepcional,
SERHS va voler fer un reconeixement especial, als directors generals
Antoni Borràs i Josep Puig, ambdós
amb una sòlida trajectòria professional a SERHS amb motiu de la seva
jubilació. A tots ells se’ls va agrair el
seu treball i la seva contribució amb
el seu esforç i exemple a mantenir
i impulsar d’una manera rellevant
l’activitat de SERHS. 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

08.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

625

10.00
10.15

07.08

622

625

622

12.00
12.15

09.08

625

622

14.00
14.15

11.08

13.08

625

622

16.00

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
Blanes

3.30

5.00

6.00

7.00

-

-

Circula cada dia menys divendres

9.30

10.00

-

12.30

Només circula els divendres

-

14.30

15.45

Només circula diumenges i festius

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

-

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

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

-

-

-

8.25

-

10.55

10.55

11.35

-

-

15.55

16.05

-

18.25

18.35

20.40

Estació del Nord

-

-

-

8.30

-

11.00

11.00

11.40

-

-

16.00

16.10

-

18.30

18.40

20.45

Aeroport del Prat (T2)

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

PINEDA
Benzinera Evolution
N-II
Caprabo
Plaça Espanya
Xaloc Pineda
Dr. Bartomeu
Farmàcia Elda
Llobet Alonso
Av. Mediterrani
Frankfurt La Riera
Av. de la Hispanitat
FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Plaça de les Mèlies

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

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

PALAFOLLS
Benzinera Galp
Ctra. Accés Costa Brava
Casal dels Avis
Avinguda 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			
Agost - Setembre
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

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

NOGUERA
MELA
NOE
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLÓN
PLANAS
CASTELLS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLÓN
NOE
CASTELLS
NOGUERA
NOGUERA
MELA
COLÓN
NOE
PLANAS
NOGUERA
MELA
MELA
COLÓN
NOE
PLANAS

pineda DE MAR

Adreces i telèfons

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

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
Agost - Setembre
TORDERA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

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

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

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 CARME TORM ELIES (DIRECTORA DEL MUSEU-ARXIU DE CALELLA)

“El Museu-Arxiu de Calella i els cinc espais
patrimonials reben prop de 20.000 visitants l’any”
ALMUDENA MONTAñO INDIA

Des de fa vuit anys la Carme Torm dirigeix el Museu-Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué, i gestiona
cinc espais del patrimoni local: el refugi
antiaeri del Parc Dalmau, la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell, el Far, la
capella de Sant Quirze i Santa Julita i,
des de fa un any, també el Museu del Turisme. Ella, amb el suport del seu reduït
equip, ha continuat la gran tasca iniciada per Josep Maria Codina quan va
fundar el museu l’any 1982: aconseguir
que les donacions dels calellencs prenguin protagonisme. Per això, la Carme
no deixa mai de crear noves i atractives
propostes temàtiques per mostrar el patrimoni local.

Horaris d’estiu
Museu-Arxiu de Calella:
Dimarts - dissabte 18-21.
Diumenges - festius: 11-14 h
Centre d’Interpretació
del Far: Juliol - agost:
Dimarts-diumenge 17-21h
Refugi antiaeri del Parc:
Juliol - agost:
Dimarts - diumenge 17-21h
Museu del Turisme: Estiu:
Dimarts - dissabte 17 h-20 h.
Diumenges - festius 11-18 h.

Quin és l’objecte més antic que
conserveu al Museu-Arxiu?
És una àmfora romana del segle I a.
C. que s’utilitzava per dipositar el vi.
Es va localitzar al jaciment del Mujal,
que estava ubicat sota l’actual Hospital de Calella.
I quina és la peça o temàtica que
més agrada als visitants?
El que més sorprèn és la reproducció de la cuina d’una masia catalana
i també la farmàcia Barri, una joia
modernista de principis del segle
XX, que ens la va donar la família
que la regentava i que no tenia hereus per continuar el negoci. Conserva totes les peces que feien servir,
el petit laboratori, la balança, la biblioteca farmacèutica...
Realment és una joia...
Sí, però el millor d’aquest museu és
que té diverses sales de temàtiques
diferents, llavors és fàcil que els visitants tinguin interès sobre algun dels
aspectes que s’exposen.
La darrera exposició temporal que
heu preparat és sobre màquines
d’escriure. Què hi podem trobar?
Són reflexions sobre el procés crea-

Sala d’Exposicions
Ajuntament Vell:
Dimarts - dissabte 18-21.30
Diumenges - festius: 11-14 h.
GRATUÏT

Carme Torm. Foto Almudena Montaño

tiu amb la màquina d’escriure. Hi ha
exposades 24 màquines propietat
del museu i les hem vinculat amb
escriptors que parlen d’elles i comentaris d’autors sobre l’escriptura. També projectem un vídeo molt original
en què es veu el muntatge domèstic
d’una màquina d’escriure. La mostra
es titula Fantasies de metall al dictat i
estarà oberta fins al 2 d’octubre.
Per què aquest títol?
Està extret del poema Underwood
girls que Pedro Salinas (1891-1951) li
va dedicar a les màquines d’escriure.
La mostra també recopila altres textos
d’autors coneguts que es posicionen a
favor o en contra de les màquines, els
ordinadors i l’escriptura manuscrita.
I a vostè, quina de les màquines exposades li agrada més?
Mmm... l’Smith Premier Typewriter
número 10, és molt antiga, de l’any
1910, i té com a peculiaritat que en-

Àmfora segle I, la peça més antiga. Foto A. Montaño

cara no tenia la tecla doble de minúscules i majúscules, sinó que tenia les
tecles duplicades.
Quins altres atractius teniu a la resta de sales?
Una mostra sobre la indústria tèxtil,
una sobre la indumentària del segle XVIII i vestits d’època, ceràmica
modernista i d’autor, brodats i una
col·lecció d’arqueologia, entre d’altres.
Quants visitants rebeu cada any?
El Museu-Arxiu de Calella i els cinc
espais patrimonials que dirigeixo
reben prop de 20.000 visitants l’any.
És una xifra molt important.
Parli’m dels altres centres que gestiona; per exemple del refugi antiaeri
del Parc Dalmau. Què troba el visitant allà?
És un refugi construït el 1937 per
protegir les persones durant els

bombardejos de la guerra. A Calella
se’n van construir tres, i aquest és el
que millor s’ha conservat. La museografia ens evoca amb imatges de
persones reals, una època i una situació. S’escolta el so ambient de les
bombes i compta amb una exposició
de l’afectació dels bombardejos a la
ciutat de Calella i quant va costar reconstruir-la.
Per què vau obrir un museu del Turisme fa un any?
Per explicar als visitants la història
del turisme de forma global, amb
els seus efectes socioculturals i econòmics, però, sobretot, per recordar
que Calella és una ciutat capdavantera en el turisme, va ser de les primeres
localitats que va acollir turistes l’any
1953. El local inclou noves tecnologies per interactuar amb el públic. A
més de documentar el fenomen del
turisme, també hi ha una sala on es
donen les pautes per preparar bé un
viatge.

Ceràmica modernista i d‘autor. Foto A. Montaño

PRÒXIMA EDICIÓ: 14 setembre

Capella de Sant Quirze
i Santa Julita: Juliol-agost.
Dijous: 17.30-20 h
Diumenge: 11-13 h. GRATUÏT

L’altre centre que dirigiu, molt important en un viatge mariner, és el
Far, símbol de Calella.
Sí, es va obrir al públic l’any 2011
com a centre d’interpretació per explicar les relacions de comunicació
d’aquest envers el seu entorn des de
tres punts de vista: les comunicacions marítimes, terrestres i urbana, a
través del so de les campanes.
Quina exposició podem veure en
aquests moments a l’Ajuntament
Vell?
Los Caprichos de Goya, composta per
74 litografies originals del pintor editades l’any 1918. És una donació temporal, però normalment en aquest
recinte programem entre cinc i set
mostres diferents a l’any. yy

Farmàcia Barri. Foto A. Montaño

