NÚMERO 20 | OCTUBRE 2016 | ANY II | Publicació controlada per PGD

20.000 Exemplars GRATUÏTS

NOU
RI
DIRECTO IC
NÒM
GASTRO i 17
6
Pàgs. 1

editada per

Edició maresme

rAdio marina

Esports P.23

Ironman
Barcelona
2016
El suec Patrik Nilsson va ser el guanyador d’aquesta edició, amb un temps de
7 h 55’ 28”. En categoria femenina, es va imposar l’alemanya Astrid Stie amb
8 h 54’27”. Calella va ser el punt de sortida i d’arribada.

Esports P.24

Copa Catalunya de bàsquet femení
Les noies del CEEB Tordera juguen aquesta temporada a la Copa Catalunya amb
un equip totalment renovat. El club ha passat de 9 equips a un total de 21.

Tordera es va omplir de contes. Foto Yoyo

IV Fira del Conte de Tordera
El dissabte dia 8 d’octubre, la plaça de l’Església de Tordera i el seu entorn es van omplir de contes. Com a
principals novetats d’enguany s’ha volgut recuperar l’essència dels personatges dels contes infantils més coneguts i adaptar-los a la nova imatge de la Fira del Conte. A més a més, s’ha treballat conjuntament amb el Teatre Clavé una part de la programació. Al llarg de la jornada es van programar nombroses i variades activitats. Més informació a la pàgina 15

Pressupostos
participatius
Els calellencs decideixen reformar el passeig Manuel Puigvert
i la plaça Catalunya. S’han rebut
un total de 1.126 vots en els projectes de planificació de ciutat i
1.133 en els projectes proposats
per la ciutadania. A cada secció
s’hi dediquen 90.000 euros.
Hi haurà una inversió de 90.000 euros a la plaça Catalunya. Foto Yoyo

Més informació a la pàgina 3

Els escolars pinedencs van seguir les donacions. Foto Yoyo

10 anys donant vida
La Marató de donació de sang de Pineda de Mar ha arribat enguany a
la desena edició. Hi va haver 384 participants amb 339 donacions i 45
oferiments. 69 dels donants ho van fer per primera vegada. Uns dies
abans de la Marató hi va haver un acte d’homenatge a, entitats i empreses que han col·laborat aquests anys amb aquesta iniciativa. A Catalunya, cada dia es necessiten 1.000 bosses de sang. Pàg. 2
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L’Editorial
Turisme 2016
El turisme, que és l’activitat econòmica bàsica de la nostra comarca, està
experimentant una bona temporada, com senyalen bona part dels restauradors i confirmen els índexs.

10 anys de la Marató de
donació de sang

Es podria dir que ha estat un bon inici d‘any fins al punt que al juny la
Costa Brava registrava un creixement acumulat de més del 9% de pernoctacions.
El juliol i l‘agost no han tingut increments tan elevats, tot i això el balanç
de la temporada 2016 fins a finals d‘agost és positiu amb un creixement a
l’entorn del 3%. Evidentment això comportarà una petita millora de l‘economia a les nostres comarques. Una nova fita positiva per anar deixant enrere la crisi que arrosseguem de fa anys.
Ara toca seguir millorant la imatge de les nostres marques, evitant cometre errors com el que hauria estat acceptar la proposta de traslladar la “Saloufest” a Lloret de Mar.
L‘Ajuntament de la vila ha tingut el bon criteri de rebutjar una proposició que hauria portat la població a les portades dels diaris sensacionalistes, amb fotos dels excessos alcohòlics del jovent, cosa que no convé de cap
manera a una ja prou castigada imatge.
Lloret de Mar, com Calella i altres poblacions, estan a favor d’eliminar la
imatge de “turisme de borratxera”. La feina no és fàcil i caldrà perseverar,
bregant contra corrent de la minoria irresponsable que ha fonamentat el
seu benefici en el subministrament i venda indiscriminada d‘alcohol. yy
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Lliurament dels diplomes. Foto Yoyo
pineda de mar

L’Ajuntament de Pineda de
Mar, el Banc de Sang i Teixits i
l’Associació de Donants de Sang
del Maresme han organitzat un
acte d’agraïment a les entitats que
han col·laborat en l’organització i
difusió d’aquest esdeveniment al
llarg dels anys.

«Cada dia són necessàries
1.000 donacions de sang a
Catalunya»
L’acte, que s’ha fet a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, ha consistit en el lliurament de diplomes
als col·laboradors. Segons explica el regidor de Sanitat, Santiago
Macip, “en aquests deu anys hi
han participat un centenar d’en-

titats i empreses. Al municipi
n’hi ha més, però aquestes són les
que s’hi ha implicat en diferents
graus”
Gala Cortel, responsable de
promoció del Banc de Sang i Teixits, destacava la importància de
l’acte. “És molt important trobar-nos, reconèixer l’esforç i recordar que la sang no es fabrica.
Per tant, calen les donacions”.
A Catalunya, es necessiten
1.000 donacions diàries, “l’estiu
sempre baixa el nombre de donacions, al voltant del 30%. La gent
està de vacances, no té les rutines
habituals. Amb l’arribada del setembre, tot es normalitza”.
Durant l’acte també es va presenta la desena edició de la Mara-

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

tó de donació de sang que se celebrà el divendres 30 de setembre al
Casal d’Avis les Mèlies (pl. de les
Mèlies) i, com a novetat, al Centre
Cívic Poblenou (passeig Diputació, 8). Fins ara, la zona de Poblenou es cobria amb un autobús del
Banc de Sang, segons recordava
Santiago Macip, “a l’autobús només hi havia quatre places i en
moltes ocasions quedàvem curts.
Ara tenim molt més espai.”
Des de l’any 2007, Pineda de
Mar és una de les 60 poblacions
catalanes que acull la Marató de
donació de sang.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que
pesi més de 50 quilos i no cal estar
en dejú. 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 calellencs decideixen reformar el passeig
Manuel Puigvert i la plaça Catalunya
S’han rebut un total de 1.126 vots en els projectes de planificació de ciutat i 1.133 en els projectes proposats per la ciutadania
CALELLA

Finalitzat el període de votació, del 19 de setembre a l’1 d’octubre, dels pressupostos participatius 2016, es va fer el recompte
dels vots que els ciutadans de
Calella van dipositar a les urnes
durant aquests dies. El recompte dels vots es va fer en un acte
obert al públic i supervisat per
la secretària de l’Ajuntament de
Calella amb el resultat següent:

«Es dediquen 180.000
euros per tirar endavant els
projectes seleccionats»
Pel que fa als dos projectes
de planificació de ciutat proposats per l’equip de Govern, per a
la millora d’espais del municipi,
dotats amb 90.000 € cadascun,
va haver-n’hi un total de 1.126
vots i dels dos projectes proposats la reforma i millora del parc
Dalmau en va tenir 529 i la reforma i millora del passeig Manuel Puigvert 597 vots, per la qual

cosa, la ciutadania ha decidit
prioritzar la reforma del passeig
de Mar.

«Han quedat en segona
posició: la reforma i
millora del parc Dalmau i
la instal·lació d’una zona
lúdica d’aventura, també, al
parc Dalmau»
Pel que fa al pressupost participatiu per a inversions proposats per la ciutadania, també dotat amb 90.000 €, ha estat escollida la remodelació del parterre
central enjardinat i la renovació
del mobiliari urbà de la plaça
Catalunya, amb un total de 349
vots. Amb només tres vots de
diferència, la instal·lació d’una
zona lúdica d’aventura al parc
Dalmau ha quedat en segona posició amb 346 vots. Ja en tercer
lloc, i amb certa diferència, hi ha
quedat la millora de les instal·lacions del Camp de Mar amb 255
vots. Darrere seu, amb 91 vots,

trobem la millora de la xarxa de
recollida d’aigües pluvials a la
plaça Bartomeu Barceló. La proposta menys votada ha estat la
creació del pla Calella, municipi
amic del medi ambient, que ha
aconseguit 85 vots.
El regidor de Participació,
Marc Buch, ha manifestat que
,com a regidor, com a ciutadà i
com a persona demòcrata, està
molt satisfet amb la participació de la gent: “volia agrair a la
ciutadania tota la col·laboració
alhora tant de crear les propostes com de sortir a les urnes per
manifestar les seves opinions”. A
més, ha destacat la bona acollida
de la bústia de suggeriments: “els
ciutadans han pogut dir en forma de titular quines creien que
podrien ser les inversions o millores a fer i n’hem rebut moltes”.
Aquests dies, d’altre banda
s’ha obert el termini de presentació de propostes de l’Àrea de
Joventut. Es preveu una inversió
de 10.000 euros. yy

Passeig Manuel Puigvert. Foto Yoyo

Plaça Catalunya. Foto Yoyo
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Fira de Calella i l’Alt Maresme

La música protagonista

El mal temps marca la Fira i la
Festa Major

Grup Ivernalia Irish Folk. Foto Yoyo

Al llarg dels quatre dies de Fira
i Festa Major han estat nombrosos els concerts i actuacions
musicals programats. Música
de casa nostra, però també,

música de les ciutats convidades. Actuacions per a totes les
edats. L’únic inconvenient, les
inclemències del temps. yy

50 anys de Foto-Film

Participació multitudinària a la festa dels colors. Foto Yoyo
CALELLA

La Fira de Calella i l’Alt Maresme rep prop de 40.000 visitants tot i el mal temps i la Festa
Major de la Minerva torna a donar el protagonisme a les entitats, motor cultural de la ciutat.
Van ser quatre dies de festa
que van tenir molt bona acollida
i participació per part dels calellencs i calellenques malgrat el
mal temps. També es van acostar
a Calella gent de la comarca, habituals a fer una passejada per la
Fira o bé a gaudir dels actes de
la Festa Major. La pluja, un any
més, va marcar l’ampli programa
d’activitats previst.

Estand de Foto-Film. Foto Yoyo

Foto-Film Calella és una de les
entitats que sempre és present
al recinte firal. Enguany, ha
compartit amb tots els visitants

els seus primers 50 anys d’història. Com no podia ser d’una
altre manera, fotografies del
present i sobretot del passat. yy

Activitats per a la mainada

Taller de videojocs. Foto Yoyo

Les noves tecnologies també
són presents a la Fira. A la imatge, un taller de videojocs pels

més petits, tots amb un gran interès pel tema. Els seus coneixements i aptituds, sorprenents. yy

Enguany, la Fira de Calella i
l’Alt Maresme, amb un total de
128 expositors, ha rebut prop
de 40.000 visites. Dedicada a les
ciutats d’Anvers, Dublín i Praga, ha continuat el monogràfic
“El nostre món és el món” que
culminarà en la propera edició
després de tres anys parlant del
turisme.
La tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea de Fires, Núria
Parella, destaca la bona acollida
que han tingut les activitats per a
nens i la consolidació del caràcter de fira-festival. A més, ha expressat el disgust tant dels organitzadors com dels artistes convidats amb el mal temps: “molts
dels espectacles que es van preparar expressament per a la Fira
i s’havien de representar durant
les ‘Nits Temàtiques’ es van haver
de cancel·lar a causa de les pluges”. Tot i així, el balanç és molt
positiu aquest any, que s’ha passat de 13 a 30 expositors al sector
d’artesania i que s’ha apostat per
una nova distribució dels espais.
En relació amb la Festa Major de la Minerva, cal destacar la
diada castellera que es va viure a
la plaça de l’Ajuntament plena de

gom a gom, igual que el Festival
de Jazz&Blues Joan Josep Ribas
“Txespi”, a més de l’emotiu concurs de plats casolans on es va
recordar la Quimeta de la Roda.

«La Fira rep 40.000
visitants malgrat la pluja»
Els Castellers de l’Alt Maresme basteixen el 5d7 i completen
la millor diada de la seva història
a la Festa Major de la Minerva
de Calella. Els Castellers de l’Alt
Maresme van estar acompanyats
del Minyons de Terrassa i dels
Castellers de Sant Vicenç dels
Horts.
El tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea de Cultura, Xavier
Arnijas, ha fet un balanç molt
positiu tot i el mal temps: “Les
activitats que es varen iniciar fa
un parell d’anys com el Holy Festival s’han consolidat han arribat
a tenir uns 1.300 participants i
les noves, com la festa del fluorescent han tingut una molt bona
acollida”. A més, pel que fa a la
disminució d’afluència de gent
a les barraques ha declarat que:
“dijous és un dia entre setmana
i divendres va ploure fins la una,

dissabte en canvi es van comptabilitzar fins a 3.000 persones”.
L’Ajuntament de Calella s’ha
proposat frenar el consum d’alcohol i els mals hàbits entre
els menors durant la Festa Major. Així es va decidir el passat
mes d’agost en una reunió entre membres del consistori, representants d’associacions i un
agent de proximitat que van analitzar la situació actual.

«El Maduixots fan la seva
millor actuació a la Festa
Major»
Entre d’altres, es va decidir
afegir al programa de la Festa
Major una pàgina amb recomanacions; crear una campanya
pels establiments recordant la
normativa que prohibeix la venda d’alcohol a menors; penjar
una sèrie de cartells al recinte
de barraques fomentant un consum responsable; regalar aigües a
la paradeta de prevenció que es
munta anualment; fomentar l’ús
del bus nocturn i del tren, i impartir xerrades abans de les barraques, entre d’altres. yy

Concert a benefici de Pallassos en rebelia. Foto Yoyo
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Curs 2016-17 a l’Aula de Calella
CALELLA

Una xerrada de la metgessa i
exconsellera/exalcaldessa, la doctora Montserrat Tura ha obert
l’Aula d’Extensió Universitària de
Calella 2016-17. La xerrada portava per nom, “Societats extractives
i benestar sostenible”

«El monogràfic d’enguany
es dedica a l’Egipte
Faraònic»
El monogràfic d’enguany,
darrer dimecres de mes, es dedica a l’Egipte Faraònic. La gran
novetat són les audicions musicals. Les sessions (projeccions comentades), que seran gratuïtes, es
faran els divendres final de mes,
de 18.30h a 20.00h, a la sala de
conferències de l’Ajuntament Vell
de Calella i aniran a càrrec de la
periodista Rosa Carbonell.
El preu del curs és de 39 euros, surt a pràcticament un euro
l’activitat. L’Aula reuneix els
dimecres a la tarda al Casal de
l’Amistat gent de totes les edats
dels municipis compresos entre
Canet de Mar i Blanes. Al llarg
del curs també s’organitzen sortides culturals relacionades amb
algun dels temes tractats.

Programa:
19 d’octubre
Mutilació genital femenina:
identitat, salut i drets humans.
Dra. Adriana Kaplan. Càtedra de
Transferència del Coneixement.
Directora Fundació Wassu-UAB
26 d’octubre
Egipte faraònic (I)
Egipte, un do del Nil. Dra. Irene
Cordon. Doctora en Arqueologia,
Història Antiga i Medieval per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Professora del programa de
Màster d’Egiptologia de la Universitat de Barcelona
2 de novembre
Teràpia amb cèl·lules mare: de
l’esperança a la realitat.
Dr. David Bueno. Professor de
Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
9 de novembre
Martí i Pol: la tendresa s’instal·
la a les paraules.
Dr. Joan Tres. Doctor en Filologia
Catalana. Editor
16 de novembre
Elisenda de Montcada, funda·
dora i regina de Pedralbes

Dr. Pere Beseran. Professor del
Departament d’Història de l’Art
de la Universitat de Barcelona
23 de novembre
Els mercats financers ¿Culpa·
bles o víctimes? Dr. Xavier Puig.
Professor de Finances de la Universitat Pompeu Fabra. Director
cursos banca UPF-BSM
30 de novembre
EGIPTE FARAÒNIC (II)
Els déus del panteó egipci
Dra. Núria Castellano. Doctora
en Història Antiga, especialitzada en Egiptologia. Investigadora
de la Universitat de Barcelona

«Aquest curs es posen
en marxa les Trobades
d’Òpera»
7 de desembre
Bioètica: les decisions difícils
Sra. Júlia Martín. Llicenciada en
Filosofia, Màster en Bioètica i
Dret. Investigadora de la Universitat de Barcelona
14 de desembre
La màgia amorosa a Grècia i
Roma: el testimoni dels papirs
grecs màgics.

Xerrada de Montserrat Tura. Foto M. Roser Ametller

Dr. Emilio Suárez. Catedràtic de
Filologia Grega. Departament
d’Humanitats de la Universitat
Pompeu Fabra.
Programació de les
Trobades d’òpera:
Divendres, 28 d’octubre
La traviata (Giuseppe Verdi)
Divendres, 25 de novembre:
L’elisir d’amore
(Gaetano Donizetti)

Divendres, 27 de gener:
La sonnambula
(Vincenzo Bellini)
Divendres, 31 de març:
La bohème
(Giacomo Puccini)
Divendres, 28 d’abril:
Rigoletto
(Giuseppe Verdi)
Divendres, 26 de maig:
I puritani (Vincenzo Bellini). yy
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Lloret rebrà 400.000 euros de la taxa turística
lloret de mar

Lloret rebutja el
Saloufest

Lloret de Mar ingressarà
400.000 euros del Pla del Foment
del Turisme que permetrà cobrir
gairebé la meitat del pressupost
necessari per a realitzar diferents
projectes de millora a la destinació. Aquesta subvenció arriba
gràcies a les bones xifres que ha
aconseguit la vila en la recaptació
de la taxa turística. Concretament,
el municipi lloretenc ha recollit
2,6 milions d’euros i s’ha col·locat
com la segona ciutat amb més visitants de Catalunya, per darrera
de Barcelona i per davant de Salou. En aquest sentit, l’alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat, ha volgut
reivindicar el paper del municipi
en tasques turístiques i ha destacat l’esforç de les empreses d’allotjament en el procés de recaptació.
Ara, el govern local vol fer una
inversió de més de 800.000 euros
en diferents reformes i millores de
diverses zones. Aquestes accions
s’inclouen dins del Pla Operatiu de
Turisme. Alguns d’aquests projectes són l’adquisició d’equipaments
per a zones esportives, la incorporació de mòduls de salvament per
a platges, l’adequació d’un parc
infantil a la zona de Fenals, l’apli-

L’empresa promotora del Saloufest, I Love Tour, que pertany
al grup turístic TUI, ha confirmat que, després de 16 anys, no
tornarà a celebrar més edicions
d’aquest polèmic festival que
combina esports i oci nocturn a
les comarques de Tarragona. En
un comunicat, la companyia ha
justificat la decisió per “les diverses pressions” realitzades tant
per part de l’Ajuntament de Salou com la Generalitat durant els
últims dos anys que, segons diu,
“han fet pràcticament inviable
realitzar programes per al segment turístic del turisme juvenil
a la regió”.
Els organitzadors es van plantejar com alternativa Lloret de
Mar, però, ja han rebut la negativa del consistori segons confirma
el mateix alcalde Jaume Dulsat.
Platja central aquest agost. Foto M.A. Comas

cació integral de recursos turístics
per al Museu Obert de Lloret o la
implantació de zones WIFI a la
platja i a la zona comercial. A més,
una de les fites més destacades,

però pensades a llarg termini, és
l’anomenada Ciutat de la Llum,
de la qual es volen fer els primers
passos i ja compta amb una partida pressupostària.

Durant el curs passat, amb el
percentatge corresponent per la
recaptació de la taxa turística, Lloret va poder reformar el passeig
Verdaguer i la rambla Barnés.

El Saloufest portava a Tarragona 10.000 joves amb moltes
ganes de gresca i el seu comportament havia generat nombroses
queixes. yy

Josep Busquets guanya el Premi Gregal 2016
Joan Adell és un dels finalistes amb “...i matarem els morts”
MALGRAT DE MAR - BLANES

Josep Busquets (Malgrat de
Mar, 1965) professor de música,
va començar la seva trajectòria
narrativa com a guionista de còmics i curtmetratges. Admirador
dels personatges de la història que
dugueren el jazz a Catalunya, ara
debuta com a novel·lista amb La
gramola de l’Edèn. El Premi Gregal està dotat amb 3.000 euros.
Just abans que esclati la Guerra Civil, Bàrbara Rius, filla d‘una
família acomodada de Barcelona, s’enamora del músic Marcel
Agulló. Entre ells s’interposa el

moment històric que els ha tocat
viure i una sèrie de fets aliens a
la seva voluntat que els impedirà
viure plenament una relació. Al
voltant d’ells es mouen altres conflictes des del cantó dels músics de
l’orquestra Domino Jazz i el de la
gent que va viure la guerra i dictadura que la va seguir. Una passejada per la historia de Barcelona de
la primera meitat del segle XX al
so del swing.
En l’edició d’aquest any hi han
participat un total de vint-i-set
obres, vuit de les quals han resultat finalistes. Un dells, el blanenc

Joan Adell amb “...i matarem els
morts”. El jurat d’aquesta edició
ha estat format per Jordi Albertí
(filòleg), Marta Alòs (escriptora),
Francesc Sánchez Barba (historiador), Jordi Serra (poeta), Jordi
Soliguer (escriptor), Mariàngels
Vázquez (bibliotecària) i Isabel
Sanagustín com a assessora editorial.
L’acte de proclamació dels guanyadors i lliurament de premis es
va fer a finals de setembre a Maçanet de la Selva en un acte carregat
de literatura i bona música. yy

Busquets recollint el premi. Foto Editorial Gregal
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Jornades Gastronòmiques de
la cuina del peix de l’art
lloret de mar

Un total de 23 restaurants
i hotels participen, durant tot
el mes d’octubre, a la catorzena
edició de les Jornades Gastronòmiques de la cuina del peix de
l’art. S’ofereixen menús que tenen com a ingredient principal,
el peix i el marisc. Si en el passat
curs van cuinar 18 establiments,
enguany han sumat cinc més: el
restaurant Les Petxines, Il Brigantino, El Calamar Daurat, Al
Freskito i la Masia Can Sabata.

«El preu dels menús oscil·la
dels 27 als 79 euros»
Se serviran àpats a diferents
preus. Aquests oscil·len entre
els 27 i els 79 euros. Alguns dels
plats que es podran degustar són
els següents: rap de la costa amb
llamàntol fet en cassola; suprema de llobarro de la costa amb
escama de patata, gamba de Blanes i coulis de llamàntol; peix de
l’art sobre les seves espines; filet
de mero confitat a baixa temperatura amb salsa de musclos de
roca i estragó; caneló de marisc
amb beixamel de tòfona, gamba
i brots tendres, o llom de corball
rostit amb verduretes i musclos
de roca, entre molts altres. La
majoria dels menús, a més, inclouen entrants, postres i una
copa de cava. A més, els clients
de les Jornades podran obtenir
un tiquet per visitar els Jardins
de Santa Clotilde i una entrada
amb consumició per al Gran Casino Costa Brava, presentant la
factura del menú. A més, també podran gaudir de dues hores
gratuïtes en els diferents pàrquings municipals.
L’acte de presentació es va fer
a l’Hotel Excelsior, on està ubicat

Foto de família. Foto M.A. Comas

Franch, Cekov, Dulsat i Dotras. Foto M.A. Comas

el restaurant Les Petxines. Un
dels encarregats d’obrir la nova
edició de les Jornades Gastronòmiques va ser Enric Dotras,
president del Gremi d’Hostaleria. Va recordar el passat mariner de la població i el seu lligam a la tradicional tirada a l’art.
A més, va destacar l’alt nivell de
la cuina que es fa a Lloret i va
assegurar que provoca un augment en la qualitat del turisme.
En la mateixa línia, durant la
presentació, l’alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat, va assegurar que
les impressions i les valoracions
dels visitants, en relació amb la
qualitat preu que ofereixen els
establiments de la vila, són molt
positives. També van intervenir
durant l’acte inaugural el gerent
del Gremi d’Hostaleria i l’Associació de Bars i Restaurants, Josep Franch, i el president de la
mateixa Associació, Ceci Cekov.
Llista de restaurants i hotels
que participen a les Jornades
Gastronòmiques de la cuina del
peix de l’art:

«Els participants reben una
entrada per anar als Jardins
de Santa Clotilde i el Gran
Casino Costa Brava»
· Al Freskito
· Bagua Lounge
· Barca d’Or. Rigat Park Hotel
· El Calamar Daurat
· El Racó de Fenals
· El Rossell
· El Toro
· El Trull
· El Ventall
· Fenals Internacional
· Freu. Gran Hotel Monterrey
· Giorgio
· Il Brigantino
· L’Arrosseria de Fenals
· La Lonja
· La Terrassa Vives
· Les Petxines. Hotel Excelsior
· Marsol. Hotel Marsol
· Mas Romeu
· Masia Can Sabata
· Hotel Santa Marta
· Sybius Cala Canyelles
· Xaloc yy
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Càmeres de seguretat a les
urbanitzacions

SOCIETAT malgrat de mar

Music & Tapes

Tapes per triar i remenar. Foto Yoyo

Instal·lació de les càmeres. Foto Aj. Tordera
TORDERA

Aquest setembre han començat les tasques d’instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades
de les urbanitzacions de Tordera.
El Pla, que s’implantarà progressivament als accessos del
nucli i urbanitzacions, està pensat perquè els veïns guanyin en
seguretat a casa seva. També, la
implantació d’aquestes càmeres
vol afavorir l’ús de noves eines
i recursos tecnològics que per-

metin sumar en prevenció i millorar l’eficiència i la intervenció
policial.
La primera fase del Pla preveu la instal·lació de càmeres de
vigilància a les entrades de Sant
Daniel, Mas Mora i Tordera Parc.
En cas que el sistema de videovigilància detecti l’entrada o sortida d‘algun vehicle identificat com
a sospitós a les bases de dades
policials, aquest enviarà automàticament una alerta a la Policia

i es podrà iniciar l’actuació que
correspongui.
El Pla d‘implantació de càmeres de seguretat al municipi se
suma a d’altres iniciatives que s’ha
impulsat els darrers anys des del
consistori local com ara la posada
en funcionament de l’APP Botó
Vermell per al comerç local, les
campanyes de controls preventius
a diferents punts del municipi o la
creació de la patrulla de vigilància
a urbanitzacions. yy

Organitzat per Malgrat Turisme SL, el Mercat Municipal de
Malgrat de Mar va acollir una
nit plena de bon gust. L’oferta
de tapes era àmplia i variada.

La música, feia més festiva una
activitat que després de dos
anys ja forma part del calendari malgratenc. yy

Mar de Poesia

Música i poesia. Foto Yoyo

Una trentena de poetes van
participar a la segona edició de
Mar de Poesia de Malgrat de
Mar. Hi va haver poesia, però

també molta música. Una vetllada de caire cultural seguida
per un nombrós públic. yy

Setmana de la Mobilitat

Escolars pintant al carrer. Foto Aj. Malgrat

Carrers sense cotxes i canalla
dibuixant a l’asfalt. Una imatge que almenys es pot veure
un cop a l’any a Malgrat de

Mar, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura. yy
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societat palafolls

Tallers a la Biblioteca

Ensurt al passeig de Dintrepasseig de Mar
Es dóna la circumstància que
l’edifici està inclòs al Catàleg de
Béns a Protegir del Patrimoni
Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-Artístic de Blanes,
que determina que la façana que
dóna al passeig de Dintre s’ha de
protegir i no es pot enderrocar.
Més concretament, està considerada com un bé d’interès pel valor
que té dins el seu teixit urbà i, per
tant, s’ha de protegir.

Policia Local i Bombers analitzant la situació. Foto Aj. Blanes
Taller familiar a la Biblioteca. Foto Yoyo
blanes

La Biblioteca Enric Miralles de
Palafolls ha organitzat un taller
per a nens i nenes de 3 a 5 anys
per tractar de la castanyada. Pel
proper dia 29 n’hi ha previst un
altre sobre la tardor i la casta-

nyada, en aquest cas adreçat a
nois i noies de 6 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia limitada a 25
places. Els tallers van a càrrec de
Montserrat Roig. yy

Un edifici en procés d’enderroc situat entre el Passeig de Mar i
el Passeig de Dintre s’ensorra parcialment i mobilitza 8 dotacions
d’emergències. No s’han de lamentar danys personals.
L’ensorrament es va produir al

cedir el sostre de la primera planta, caient la runa acumulada de les
dues plantes sobre la planta baixa on
fins fa poc hi havia hagut una botiga. Aquesta part de l’edifici que dóna
al passeig de Dintre és on s’estan
acabant de fer les tasques d’enderroc, ja que l’altre costat, el que dóna
la passeig de Mar, ja està buit.

Segons la direcció facultativa
de l’obra el sostre va cedir perquè
al no poder fer el buidatge de la
runa acumulada al seu interior de
cop, la planta no va poder suportar el pes.
En l’emergència van intervenir
3 dotacions de la Policia Local de
Blanes, Protecció Civil, 3 dotacions del Cos de Bombers de la
Generalitat i una ambulància del
SEM. yy

Mort violenta
Els Mossos d‘Esquadra investiguen la mort d‘un home de 64
anys i de nacionalitat alemanya
que va ser trobat el dissabte 8
d’octubre a la nit a l‘antic camí
de Tordera, amb evidents signes
de violència. La policia catalana
va rebre l‘avís d‘un testimoni
que alertava que hi havia una
persona morta amb un fort cop
al cap a les deu de la nit. Fins al
lloc s‘hi van desplaçar diversos

agents del cos que van comprovar que, efectivament, hi havia
un home mort, de 64 anys i nacionalitat alemanya, amb signes
de violència. L‘Àrea d‘Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s‘ha fet
càrrec de la investigació per tal
d‘esclarir els fets. La víctima era
un camioner que aparcava el seu
vehicle a la zona. yy

14è Tuning Festival
Internacional de Blanes

Nou horari

Volum al màxim. Foto Yoyo
blanes

Façana principal de l’ajuntament. Foto Yoyo

El nou horari del registre de
l’ajuntament de Palafolls és de
dilluns a divendres de 9 a 2 del
migdia. A partir d’ara ja no es
treballa els dissabtes al matí,

perquè la nova llei que busca
unificar els terminis en l’àmbit
administratiu i judicial, considera els dissabtes com a dia inhàbil. yy

Els organitzadors, l’entitat
blanenca Más Volumen Tuning
Club, calculen que sumant el públic que s’ha acostat a l’esdeveniment dissabte i diumenge, s’han
superat les 8.000 persones que ja
van assistir-hi en l’anterior edició
del 2015.
Els aficionats i amants del tuning han tingut l’oportunitat de
satisfer la seva curiositat i mantenir-se al dia en una afició que
no sap d’edats. D’aquesta manera,
han pogut admirar cotxes tune-

jats, autèntiques joies del motor
amb models de cotxes espectaculars, així com el gran ventall
d’especialitats en què es divideix
aquesta afició.

xes que hi ha en un supermercat
del costat de l’esplanada, així com
un dels racons de l’antic camp de
futbol. Més de 300 vehicles han
participat en l’experiència.

Així, hi ha hagut proves de
qualitat d’àudio i d’instal·lació de
diferents peces i complements,
suspensió pneumàtica, pressió
sonora, limbo car, tubs d’escapaments, drift i slaloms, proves outdorr, i un llarg etcètera. De fet,
la dimensió que està agafant el
festival ja ha provocat que ocupi
una part de l’aparcament de cot-

La concentració del 14è Tuning Festival Internacional de
Blanes es va tancar amb el lliurament de premis als diferents classificats, després que la jornada
del dissabte es va cloure amb una
festa farcida de la millor música
actual servida de la mà dels DJ’s
Maden, Sun Philips i Reaktiv. yy

LA MARINA 11

octubre DE 2016

10a edició de Llopasfera
calella

La fàbrica Llobet-Guri de
Calella ha acollit un centenar de
persones en el marc de la Llopasfera 2016.
Es tracta d’una trobada de
persones interessades en les
noves tecnologies i les xarxes
socials. D’un sopar amb 7 persones, s’ha passat a un dia d’activitats amb més d’un centenar
de participats. Es va crear en
un moments en què els blocs
tenien una gran repercussió, segons recorda Josep Barri, portaveu de l’organització, “en aquell
moment pràcticament només
es parlava de blocs, amb el pas
dels anys, les xarxes socials han
crescut molt i hi ha nombroses
maneres de donar a conèixer els
seus missatges o imatges, comunicar-se...”
La trobada d’enguany s’ha organitzat amb el títol de “De l’empresa familiar a la competència
digital”. Segons Barri, “s’ha comprovat l’evolució que hi ha hagut
en pocs anys”.

Al matí hi va haver xerrades
i a la tarda, tallers, una novetat
d’aquesta edició.
Al llarg del matí també es va
connectar amb joves calellencs
que treballen a l’estranger.
Ponents:
- Joan Vat, Cadena Movitel
www.cadenamovitel.com
- Conrad Nualart, Faicom packaging industrial www.faicom.es
- Marc Gallart, KH Lloreda
www.khlloreda.com
- Montse Oliveras, Educaweb
www.educaweb.com
- Escola Pia Calella
http://calella.escolapia.cat
- Jaume Feliu, PymeLegal
www.pymelegal.com
- Ferran Muñoz, Emprèn a Calella www.calella.cat
- Carlos Duran, soci fundador
d’hoy-voy www.hoy-voy.com
- Connexions i xerrades amb calellencs pel món: Miquel Tubert,
Carles Guerrero, Enric Cusell,
Dolors Escamilla.
- Expositors amb els que podia
consultar el seu projecte in situ.

Tallers:
- Alexis Dengra, Inici al revelat
RAW. www.alexisdengra.es
- Carmen Maria Cubero, Facebook i el teu negoci.
www.mejoratumarca.com
- Helena Batlle, Noves tendències
en delictes a la xarxa i com protegir-nos. helenabatlle.es
- Helena Batlle, Taller express de
com aprofitar el teu mòbil per a
publicitar amb imatges i/o video
la teva feina, producte o servei.
- Jonathan Ruiz, Llenguatge cinematogràfic. calellafilmfestival.com
- Jordi Verdura, De l’offline a la
campanya online. Un cas d’èxit.
www.jordiverdura.com
- Oscar Orts, Taller pràctic:
Riscos de les wifis públiques.
magnumsij.es
- Xavier Aspas, Què està passant
al vostre web?
Introducció a Google Analytics.
es.linkedin.com/in/xaspas/es
- Xavier de Miguel, Introducció a
la gestió de la informació digital.
www.xavierdemiguel.com
- Xesco Pastor, Recipes on IFTTT
are the easy way to automate your
world.xescopastor.com yy

Llopasfera 2016. Foto Xavier Cáliz

Crisi política a Tordera
tordera

Les relacions entre el Partit
Demòcrata Català i Som-Entesa,
que governaven junts des de fa
un any, s’han trencat. Després de
les municipals de 2015, CiU va
quedar a dos regidors de la majoria absoluta. Es va especular
molt amb un acord entre diverses forces per treure’ls del govern, però finalment, hi va haver
pacte entre convergents i SOM
(Podemos i ICV).

Ara, s’ha denunciat el pacte
perquè segons Som Tordera, “hi
havia mancances organitzatives
en l‘àmbit intern, la falta de comunicació entre l‘equip de govern
i sobretot per l‘incompliment per
part del grup de CiU d‘alguns
dels punts que constaven de forma explícita a l‘acord de govern
signat”. Una situació que segons
SOM, ha generat un desgast amb
“una pèrdua de confiança a nivell
polític que han creat diferències
irreconciliables”.

A partir d’aquí, el que s’emblava un comunicat unànime, va
tenir una veu discordant, la del
regidor d’ICV, Jose Carles Villaro.
Una assemblea d’ICV va ratificar
el trencament i va anunciar el pas
a l’oposició dels dos regidors de
SOM-Entesa.
Si no hi ha una moció de censura, que ara per ara asseguren no
es planteja, el Partit Demòcrata
encapçalat per Joan Carles Garcia
seguirà al govern en minoria. yy
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Un Hollywood català al voltant d‘una herba
destructiva
girona

El tàndem format pel blanenc
Salvador Macip i el barceloní
Ricard Ruiz Garzón s‘ha endut

el 31è Ramon Muntaner de literatura juvenil, dotat amb 6.000
euros, per Herba negra a la 49a
edició dels Premis Bertrana de

Girona. Un thriller juvenil apocalíptic amb tocs de ciència ficció escrit a quatre mans entre el
primer, metge i investigador resident al Regne Unit, i el segon,
escriptor i columnista.
La novel·la narra les aventures
d‘un grup de joves que, per atzar,
descobreixen una organització
secreta que pretén acabar amb la
civilització. Per fer-ho, se serveixen d‘una nova espècie d‘herba,
modificada al laboratori i que es
comercialitza en forma de beguda.

Guardonats als Bertrana 2016. Foto M.A. Comas

Els dos autors defineixen Herba negra com “una mescla d‘acció,
elements fantàstics i un còctel de

violència i sexe”. I aquí, asseguren, volen trencar una llança a favor d‘aquest tabú que, malgrat no
es fa aparèixer als relats juvenils,
els qui els llegeixen ja en parlen.
La novel·la, on l‘ecologia hi té
un paper important, s‘ambienta
al nord de Catalunya (sobretot,
a la Vall de Boí). Però també hi
apareixen altres localitzacions,
com Salt o Vic, en una voluntat
manifesta de posar en valor escenaris de Catalunya. “Això de
mostrar els llocs, els americans
de Hollywood ho fan molt i nosaltres també volem demostrar
que aquí també en tenim per ensenyar”, expliquen Macip i Ruiz
Garzón.

Herba negra sortirà publicat
sota el segell Fanbooks. Els dos
autors expliquen que, per escriure
una novel·la a quatre mans, la fórmula no és cap altra que “revisar
i reescriure” una i altra vegada el
que s‘ha fet per separat per aconseguir un estil homogeni. Però
amb el guardó, asseguren que el
seu estil ja neix “amb un premi
sota el braç” i avancen que aquest
és el principi del pseudònim que
faran servir a partir d‘ara quan
escriguin, Macip Garzón.
El president de la fundació
que atorga els premis és el lloretenc Joan Domènech i Moner.
L’any vinent, els Bertrana arribaran a la 50è edició. yy

Blanes Photo Festival 2016
blanes

Durant un mes, el GIF, Grup
d’Imatge i Fotografia ha programat una sèrie d’activitats relacionades amb la imatge.
Tot va començar a finals de
setembre amb la inauguració de
tres exposicions fotogràfiques a
Casa Saladrigas:
Salt, pas a pas; de Martí Artalejo “Retratar i mostrar la quotidianitat de les persones del teu
voltant” Aquest projecte està fet
a la ciutat de Salt però igualment
podria haver estat fet a Blanes, a
Barcelona o a Nova York.
Mirades... Viatge màgic al
cor de l’Àfrica de Núria Faig Pujolràs - “Projecte en suport de la

Fundació Etiòpia-Utopia en la
lluita de les comunitats etíops
contra la pobresa i conservació
del sòl i l’aigua.

del futur de l’Índia rural, des d’un
enfocament humà, mitjançant
l’experiència de protagonistes de
tres generacions diferents.

Marletgrafies de Joan Marlet Civil - “Com anar més enllà de
la imatge convencional? Investigant, innovant, buscant el camí.
L’estil propi, original e inconfusible, móns marletians i onírics,
textures...”

Blanes amb l‘Índia de Vicenç
Ferrer © Lorena Peláez, Carmen
López i Tomàs Romero,© GiF Blanes- Viatge a Anantapur, al sud-est
de l’Índia, seu de la RDT - Fundació Vicente Ferrer, amb les nostres
càmeres per ser testimonis de la
transformació social i veure sobre
el terreny els àmbits de treball de la
Fundació Vicente Ferrer: Sanitat,
vivenda, educació, dona, ecologia,
persones amb discapacitat.

El 3 d’octubre es van inaugurar dues exposicions més, en
aquest cas sobre Vicenç Ferrer al
Casal Cívic de Can Borell:
El Futur comença avui de la
Fundació Vicente Ferrer amb fotografies de Ramón Serrano “coneixerem l’ahir, l’avui i els reptes

grafia, a càrrec d‘en Joan Marlet i per al dissabte dia 22, a les
19.00h. Taller d’edició Fotogrà-

fica per Tablets i mòbils (gratuït
obert a tothom), al casal de la Cooperativa del carrer Muralla. yy

També s’han programat tallers i xerrades:
El Renaixement de la Foto-

Imatge de Núria Faig

“Identifica’m, posa’m el xip”
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret, conjuntament amb el Consell Comarcal i Centre d’Acollida d’Animals
de la Selva (CAAS), ha organitzat
un cap de semana anomenat:“Identifica’m, posa’m el xip” per fomentar la identificació obligatòria
dels animals de companyia.

Un gos amb xip sempre és més fàcil d’identificar. Foto M.A. Comas

El dissabte 17 de setembre, tots
els propietaris d’animals residents
al municipi, van tenir la possibilitat d’implementar gratuïtament el
xip d’identificació als seus animals
de companyia: gossos, gats i fures.

El regidor de Medi Ambient
Jordi Orobitg explicava que “la
campanya és itinerant i es mou
per diferents zones de Lloret
per facilitar als propietaris poder beneficiar-se d’aquesta iniciativa”. Per poder posar el xip
al gos o gat només es demanava
el document d’identitat del propietari i la targeta sanitària de
l’animal.
Els propietaris que no es
van poder acostar a cap dels
punts instal·lats per la campanya d’identificació, ho van po-

der fer l’endemà diumenge en
el marc de la Jornada Canina
que es va desenvolupar a la plaça Pere Torrent, a la carpa del
CAAS.
Al llarg de la jornada, organitzada per l’entitat Tarracosbull, es van preveure activitats
molt diverses, com desfilada de
gossos en adopció, recollida de
pinso, xerrades, estands informatius d’associacions i entitats
animalistes, música en directe,
graffitis, activitats infantils i
diverses exhibicions. yy
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Teatre de la Costa Brava Sud programa 55
espectacles
dansa de Maria Antònia Oliver.
Un espectacle on la coreògrafa
mallorquina celebra la maduresa
femenina. Durant l’espectacle
s’acompanyarà de vuit dones de
mes de seixanta-cinc anys membres del grup de teatre Jubil del
Casal Municipal de la Gent Gran
de Lloret.

Presentació al Teatre de Lloret. Foto M.A. Comas
blanes - lloret de mar

Isaac Ulam, Carme Elias,
Brams, Gabino Diego, David
Guapo, Jordi Díaz, Martí Peraferrer i The Gospel Viu Choir són
alguns dels protagonistes destacats de la nova programació que
tanca el darrer trimestre del 2016
als teatres de Blanes i Lloret de
Mar.
Lloret de Mar
La nova temporada, que al
Teatre de Lloret comença el 15
d’octubre, ve carregada de nous
títols. Dins de la programació
hi ha gent jove, autors consolidats, èxits segurs, alguna aposta
i algun canvi d‘orientació, com el
nou sistema d’abonaments i descomptes.
En total, d’octubre a desembre de 2016, s‘han programat
27 espectacles: 7 de teatre, 1 de
música, 1 de lírica, 6 espectacles
familiars, 1 musical, 1 de dansa,
2 d‘humor, 1 de clown i 7 espectacles d’agrupacions locals.

mujeres amb Gabino Diego de
protagonista (11 de novembre),
Els homes són de Mart i les dones de Venus amb Jordi Díaz (20
de novembre), Tennessee (W) un
monòleg que recrea la vida de
Tennessee Williams protagonitzat per Martí Peraferrer (25 de
novembre) i l’obra Un tramvia
anomenat desig de Les Antonietes (26 de novembre).
El Lloret Espai Off, que porta
obres de teatre en espais no convencionals i que enguany arriba
a la sisena edició, inclou Psicosi
a les 4:48 amb Anna Alarcón,
premi BBVA de Teatre 2016 que
es farà al Puntet (Casal de Joves)
(29 d’octubre), Oh My God Barcelona! un musical de la Cia Bratislava que es farà a les cotxeres de
Transports Canals (2 de desembre) i El bon lladre, amb Josep Julien, que es farà al Pub Gerry’s (16
de desembre).
Amb dansa, es podrà veure
el 27 de novembre l‘espectacle
Las Muchas, de la companyia de

La proposta d‘humor la posa
Dani Pérez amb el seu espectacle Hoy puede ser un gran día
(5 de novembre). I completen la
programació l’espectacle infantil Gisela y el libro mágico (12 de
novembre); Les princeses també
es tiren pets, del Replà Produccions (16 d’octubre); l’espectacle de
circ i teatre Mobil de La Güasa (6
de novembre); Aladdin #ThePopMusical, de La Roda Produccions
(18 de novembre); dos contacontes en anglès a càrrec de l’escola
Kids and Us: The DressMaker (16
d’octubre) i The Elf ’s Inventions
(18 de desembre).
El plat fort de la programació
infantil tindrà lloc el diumenge
20 de novembre amb l’espectacle
gratuït Reggae per xics amb The
Penguins. S’ha programat a les
12 del migdia a la plaça Germinal Ros, just a davant del teatre,
i s’ha previst per celebrar el 5è
aniversari del Teatre Municipal
de Lloret.
A més hi ha les propostes locals com les Jornadas Culturales
de Cúllar (4 de novembre), l’obra
de teatre United Colors of Lloretton (13 de novembre), la recreació del mític programa de televisió de Lloret Tal com raja (23 de
novembre), l’estrena de l’obra de
teatre El nombre de la Cia. CorsTeatre (3 de desembre) i el Concierto de Navidad a càrrec de l’As-

sociació Hispanoamericana de
Lloret. A més, al Casal de l’Obrera s’ha programat Els Pastorets
per als dies 18 i 26 de novembre i
El club de les reines, prevista per
als dies 14, 15 i 16 de novembre.

Amigos, i organitzat per la Casa
d’Ardales. El 12 de novembre
Quantus Teatre i El Mirall ofereixen Els boscos d’en William,
un acostament diferent als textos de Shakespeare.

Blanes

El 19 de novembre la Coral
Jubilate, del Casal d’Avis Benet
Ribas de Blanes, celebrarà el seu
20è aniversari amb un concert
de cant, i el 25 de novembre la
Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria interpretarà el popular Concert de Santa Cecília. En
la recta final, cal incloure altres
clàssics. El 4 de desembre Dansa
per la Marató, el 9 de desembre
el grup Miratge de la Casa de Ardales fa un repàs poètic i musical
amb L’esclat del Nadal, i el 10 de
desembre una sessió de l’incombustible Playback. Records per a
tu, del grup Nabac.

La programació professional
ha aixecat el teló al Teatre de Blanes amb el polifacètic artista blanenc Isaac Ulam, que el dissabte
1 d’octubre va oferir Ratpenat
acompanyat del Cor de Cambra
Sota Palau.
El dissabte 8 d’octubre, Mariona Ponsatí, Toni Escribano i
Marcel Tomàs van donar vida a
La Banda del Teflón. Per la seva
banda, el divendres 21 d’octubre
arriba Chefs, que protagonitzen
César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández i Susana Cortés
dirigits per David Ottone i Fidel
Fernández.
El dissabte 5 de novembre el
carismàtic grup català Brams,
acompanyat de la Banda del Col·
legi Santa Maria, presenta Aquesta remor que se sent.
Finalment, el diumenge 20 de
novembre, el conegut monologuista David Guapo presenta un
dels shows més aclamats arreu de
l’Estat espanyol, amb un títol que
ja ho diu tot: #quenonosfrunjanlafiesta.
Escena Local
El 22 d’octubre arribarà la
XIII Cantate Barcelona amb el
Concert d’amistat, seguit el 6
de novembre per l’espectacle de
flamenc En su tiempo, protagonitzat per Antonio Mejías &

El cap de setmana del 17 i 18
de desembre, el director teatral
blanenc Josep Alum presentarà
una versió renovada dels Pastors
i Misteris de Pere Puig i Llensa,
els Pastorets de Blanes. D’altra
banda, el 4 de gener de 2017 La
VBella Banda oferirà la novena
edició d’una proposta que a Blanes ja és tot un clàssic, el Concert
d’Any Nou.
Capítol a banda mereix l’excel·lent nivell de qualitat dels espectacles infantils que programa
Rialles Blanes. N’hi haurà sis.
La primera proposta va ser el 2
d’octubre amb Els tres óssos, de
la Cia. L’Estaquirot.
Per a consultar la programació, els horaris i els preus del
Teatre de la Costa Brava Sud, es
pot entrar al web: www.teatredelacostabravasud.cat. yy

En música, es podrà gaudir dels concerts de Gospel Viu
Choir, que estrenen a Lloret l’espectacle Gospelizing! amb la participació del Tastet de Gospel de
Taradell i The Gospel Viu Choir
de Palafolls. El concert, previst
per al divendres 21 d’octubre,
anirà precedit per un taller de
gospel que es farà al teatre els
dies 17 i 19 d’octubre. L’altra proposta musical arribarà per Nadal.
El divendres 30 de desembre, Camerata Lírica presentarà el concert titulat El vino en la lírica,
un concert que oferirà al públic
una selecció dels moments més
memorables del teatre líric, tant
l’òpera com la sarsuela, on el protagonista és el vi.
Les propostes teatrals són
Solitudes de Kulunka Teatro (15
d’octubre), Al galope amb Carme Elias (22 d’octubre), Nuestras

David Guapo actuarà a Blanes

Nuestras Mujeres, a Lloret de Mar

Chefs es podrà veure a Blanes
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Cala Canyelles-Santa Cristina: per terra i per mar
36a Marxa de les Platges i 1a Swim Lloret
moisés garcia - lloret de mar

El camí de ronda ple de gent. Foto Yoyo

La 36a edició de la Marxa
de les Platges, organitzada pel
Xino-Xano, va esgotar tots els
dorsals disponibles i es va assolir, d’aquesta manera, un èxit
de participació en la tradicional
caminada, 1.500 participants. Va
ser diumenge 25 de setembre. La
sortida es va fer des de la plaça
de l’Ajuntament cap a Cala Canyelles, amb bus o vaixell, segons
les preferències dels participants.
Allà, va començar el recorregut
pels camins de ronda fins a arribar a Santa Cristina, on esperava
un esmorzar en forma de sardinada popular amb vi de la terra.
La jornada va comptar amb altes
temperatures, especialment a
la part final de l’esdeveniment i
amb el sol com a principal protagonista.
La Marxa de les Platges, que
es du a terme cada últim diumenge del mes de setembre, és
una de les cites més destacades
de l’agenda anual d’actes de Lloret de Mar i una de les activitats
organitzades pel Xino-Xano que
aplega més assistents. De fet, enguany, es va haver de limitar les

Sortida de Canyelles. Foto Yoyo

inscripcions a 1.500 participants
i les valoracions finals van ser
molt positives. El seu principal
atractiu és poder gaudir dels diferents paisatges i de les vistes
des dels penya-segats que ofereix
el recorregut al llarg d’11 quilòmetres. Aquest és gairebé sempre
arran de mar i passa per Cala
Trons, Sa Caleta, la Platja Gran
de Lloret, Fenals i Sa Boadella.
Al final, amb l’arribada a Santa
Cristina, els participants van ser
obsequiats amb una samarreta i
un diploma acreditatiu de la caminada.
La 36a Marxa de les Platges
es va fer coincidir amb una prova
esportiva que es va celebrar per
primera vegada a la destinació.
Es tracta de la Swim Lloret, una
travessa en aigües obertes de
5.800 metres de distància. Va ser
organitzada per l’Ajuntament i
l’empresa Tuna Race Balfegó, que
està especialitzada en la creació
d’actes esportius a l’aire lliure.
La sortida de la Swim Lloret, de la mateixa manera que la
Marxa de les Platges, va ser a les
9 del matí. El recorregut va anar

des de la platja de Canyelles fins a
la de Santa Cristina, passant per
la platja de Lloret, la de Fenals i la
cala Boadella.
Com a presència destacada de
la Swim Lloret, dos dies abans de
la celebració de l’esdeveniment,
es va comptar amb Èrika Villaécija. La nedadora olímpica d’aigües obertes va oferir una master
class a la piscina municipal, en
la qual va proposar als assistents
consells bàsics per afrontar la
prova, a més d’exercicis tècnics i
formes jugades orientades als diferents estils de natació. A més,
l’esportista va respondre totes
les preguntes dels participants,
que van obtenir tota la informació necessària per a preparar-se i
disputar la Swim Lloret. El cost
de la sessió presencial amb Villaécija va ser de només 2 euros,
que van anar destinats a l’ONG
Proactiva Open Arms. Aquesta
visita va ser molt ben valorada
pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Joan
Bernat, que va explicar que era
necessari donar ressò a l’acte
amb la presència d’una esportista d’alt nivell. yy

Blanes Signature el cava artesà nascut
a les vinyes de Blanes
2016, un any diferent per a la vinya
Diuen els vinyataires que mai hi ha dues
anyades iguals. Si cada anyada és diferent,
aquest any 2016 passarà a la història de la
viticultura com l’any “més diferent”.
El mes de maig va fer honor a la dita i “cada
dia va fer un raig”. També van fer unes temperatures més elevades del que és habitual i el resultat va ser unes condicions ideals per al desenvolupament del mildiu. El
tractament habitual de sulfat de coure que
s’aplicava al matí era eliminat per la ploguda del migdia.
Les varietats que en aquells moments estaven florint van perdre gran part de la futura
producció. A l’Empordà algunes varietats
van perdre el 80%. Pel contrari, les varietats
de floració més tardana han tingut un any
excel·lent.

A Blanes, en concret a les vinyes de Ses Vernes,
aquesta disparitat de resultats ha estat extrema.
La varietat garnatxa negra, amb la que es fa
el cava rosat Ses Vernes, ha reduït la producció al 40%. No tot és negatiu ja que, com
passa sempre, quan es redueix la producció
augmenta la qualitat.
En canvi les varietats malvasia i pansa blanca, amb les que s’elabora el cava blanc, han
donat la millor anyada en quantitat i qualitat des que, ara fa 10 anys, es van plantar
aquests ceps a Blanes.
D’aquí a un any i escaig, quan es posi a la
venda el cava blanc d’aquesta collita, tastarem un jove i excel·lent cava Blanes Signature blanc que farà honor a les ja acreditades
varietats rosades de Ses Vernes.

Raïm de garnatxa negra en plena floració
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Nova línia de productes de
marxandatge

SOCIETAT

L’Aplec de l’Avi Xaxu

empremta, alhora que transmeti
sensacions a través del fil conductor “Moments de Felicitat”,
que és l’eslògan de la ciutat en
quant a campanyes de projecció,
de la mateixa manera que ja s’ha
fet amb el nou web de turisme.

Presentació dels nous productes. Foto Aj. Calella
CALELLA

Calella presenta un projecte
que neix de la voluntat de projectar una imatge moderna i cosmopolita de la ciutat a través de
productes de promoció. S’han triat tres productes: vano, bossa de
cotó (tote bag) i llibreta.
A banda, també s’han fet dos
punts de llibre imantats personalitzats, un pel Museu Arxiu i un
altre per el Museu del Turisme,
cadascun amb un element identificatiu de l’equipament cultural
corresponent.

Tal com ha explicat la regidora de Comunicació i Noves
Tecnologies, Lorena Sánchez, “es
tracta de complementar la feina
que s’ha fet en els darrers anys
a l’hora de fer difusió tant de la
nostra ciutat com de totes les activitats que tenen lloc al llarg de
l’any”.
A l’hora de treballar la proposta gràfica, juntament amb la
dissenyadora local Gisela Toll,
s’ha buscat un disseny que parli
de patrimoni, història, cultura i
que tingui molta personalitat i

Així, s’ha optat per treballar
una sèrie d’instantànies d’indrets i emocions vinculades a la
ciutat, diferents imatges entre les
que podem trobar els gegants,
el Mercat Municipal, el Far, la
balustrada del Passeig Manuel
Puigvert, la gastronomia, l’esport, la natura i evidentment el
cor que ens evoca a aquest moments de felicitat. Juntes, aquestes instantànies ajuden a explicar gràficament la ciutat d’una
manera atractiva i amb identitat.
Tots aquests productes ja es
van poder comprar a la Fira de
Calella i l’Alt Maresme, concretament a l’estand del Museu Arxiu Municipal. També es poden
trobar al Museu Arxiu, el Museu
del Turisme, al Far i les oficines
de Turisme.

Sardanes al Parc Francesc Macià. Foto Yoyo

Les cobles Sant Jordi, Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona
i Principal de Llobregat han estat les cobles participants al 42è
Aplec de la Sardana de Malgrat
de Mar. L’Aplec, que es va fer al
Parc Francesc Macià, ha estat
dedicat a l’Avi Xaxu i en honor
seu s’han interpretat les sar-

danes Matinejant i Bona festa.
L‘Avi Xaxu va viure a Malgrat
de Mar entre 1920 i 1932. La
revetlla de l’Aplec, que va tenir
lloc dissabte a la nit, també va
recordar la figura del compositor. Entre les 12 peces que es
van interpretar, hi havia Fulles
de rosa i Cantant l‘amor. yy

Fira Stocks

A més, des de l’Ajuntament
s’ha fet una crida a tots els comerços de Calella perquè s’animin a
difondre la imatge de la ciutat a
través de la venda d’aquests productes, amb l’objectiu d’arribar
al màxim de gent possible. yy

IV Fira del Conte
Una de les parades de la Fira. Foto Yoyo
tordera

El dissabte dia 8 d’octubre,
la plaça de l’Església de Tordera
i el seu entorn es van omplir de
contes.
Com a principals novetats
d’enguany s’ha volgut recuperar
l’essència dels personatges dels
contes infantils més coneguts i
adaptar-los a la nova imatge de la
Fira del Conte. A més a més, s’ha
treballat conjuntament amb el
Teatre Clavé una part de la programació. Així, tot i el caràcter
marcadament infantil i familiar
de la Fira del Conte, en aquesta
edició s’ha fet una aposta alternativa a la programació per tal
de poder atreure un públic més
adult, en un altre format i un
altre espai. Hi va haver un acte
previ el divendres a la nit per a
públic adult.
Enguany s’ha recuperat la
trobada d’il·lustradors. La temàtica girà al voltant del cartell de

L’avinguda Hispanitat de Pineda de Mar va acollir el cap de
setmana del 17 i 18 de setembre
una nova edició de Fira Stocks.
Àmplia varietat de productes a
la venda. La inestabilitat me-

Carrers plens de públic familiar. Foto Yoyo

la Fira d’aquest any: Personatges
de Contes Tradicionals.
Al llarg de la jornada es van
programar nombroses i variades

activitats: lectures en veu alta,
espectacles de teatre i tallers
d’animació i creativitat infantils,
entre d’altres. yy

teorològica no va permetre el
desenvolupament previst inicialment, però, quan no hi havia
pluja, la presència de públic va
ser notable. yy
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca La Cèlia”
Mallorca, 71 - 937610968
Malgrat de Mar
Domèstic
Passeig Europa, 2 - 937664089
Pineda de Mar
El Cep
Ramon Turró, 61
937652585 - PALAFOLLS
El Hogar Gallego
Ànimes, 73 - 937662027
Calella
El Peix Grillat
Industria, 56 - 638846490
Calella
Els Pescadors
Platja, s/n 937626399
Pineda de Mar
La Llar dels Pescadors
Passeig Manuel Puigvert
937697150 - Calella
La Peixateria
Dr. Vives / Llobet i Guri, s/n
937691878 - Calella
Pepet
Av. Montserrat, 43 - 937671741
Pineda de Mar
Pulperia Galicia
Creus, 42 - 937664347
Calella
Tastamar
Mossen Félix Paradeda, 1
937614607 - Malgrat de Mar-

Ma Brasa
Ctra. N-II Km 672,5 - 628585850
Sta. Susanna

Can Tarranc
Ctra. Blanes a Tordera, s/n
937642037 - Tordera

Les Palmeres
Barcelona, 29 - 937621709
Pineda de Mar

Azor
Creus, 37 - 937690659
Calella

La Herradura
Av. Bon Pastor, 16 - 937654694
Malgrat de Mar

Casa Austria
Església, 328
937662382 - Calella

L’Estany
Estany, 2 - 937619016
Malgrat de Mar

Can Matas
Ignasi Iglesias, 63 - 937423136
Pineda de Mar

Western Grill
Benavente, s/n
937693105 - Calella

Casa Feliu
Ctra. N-II Km 672
937678552 - Sta. Susanna

Marítim
Gaudí, 1 - 937697030
Calella

El Galliner de Calella
Església, 275
937695502 - Calella

Casa Oms
Ctra. De Palafolls a Malgrat, s/n
937620049 - Palafolls

Maritim II
Passeig Marítim, 24
937612351- Malgrat de Mar

El Raconet
Illes Canàries cantonada Pl. Can Bel
937627198 - Pineda DE MAR

Casanova
Passeig Marítim, 58
937653042 - Malgrat de Mar

Mas Cánovas
Passeig Hortsavinyà, s/n
607969681 - Pineda de Mar

El Cenachero
Ctra. Tordera a Fogars, 29
937645775 - Tordera

Danus
Ausiàs March, 3
937643803 - Tordera

Nomade
Del Mar, 13
931717146 - Pineda DE MAR

El Cielo Extremeño
Església, 129
937691664 - Calella

Diagonal
Av. Montserrat,19
937671502 - Pineda de Mar

Nou Ranxo Restaurant
Camp Mestres s/n
937678500 - Sta. Susanna

Grana
Església, 151
937662101 - Calella

El Polígon
De L’Estany, 8
937653695 - Malgrat de Mar

ODA Calella
Anselm Clavé, 146
633844304 - Calella

Klein 84
Sant Esteve, 84
937613186 - Malgrat DE MAR

Fonda Miquel
Illes Canàries, 105
937629607 - Pineda de Mar

Punta del Riu Tordera
Camí de la Pomereda, s/n
937653481 - Malgrat de Mar

L’Arc Tapes
Passeig Marítim, 26 639313074
Malgrat de Mar

Gunter’s Restaurant (Can Gil)
Puntaires, 9 - 937671657
Pineda de Mar

Reverter
Garbí, 180 - 937671915
Pineda de Mar

La Roda
Creus, 8
937694139 - Calella

Indalo House
Av. Del Mar, 19 - 937678455
Sta. Susanna

Reverter II
Ctra. N-II Km - 677
937620230 - Palafolls

La Tapa Teka
Jovara, 165
655448284 - Calella

In-Geni
Jovara, 278 - 937693553
Calella

Rute
Joan Maragall, 55
937670731 - Pineda de Mar

La Tasca J&C
Puigverd, 81
937640915 - Tordera

Keme
Ciutadans, 18
616030200 - Pineda de Mar

Sabiote
Mossèn Antoni Doltra, 15
937671440 - Pineda de Mar

Pepet 2 Taverna Basca
Av. De la Mercé, 19 937671623
Pineda de Mar

La Bota
Blanch, 22 - 937610342
Malgrat de Mar

Saó Taverna
Sant Joan, 35
937690596 - Calella

Tapas & Wine Prius Vitis
Av. del mar, 14
937678364 - Santa Susanna

La Cantonada del Cubano
Església, 2 - 937621250
Pineda de Mar

Sis
Av. Dels Pins, s/n - 937677641
Sta. Susanna

La Cuina d’en Manel
Comtal, 35 - 937670686
Pineda de Mar

Sis-B
Av. Bon Pastor, 6 - 937611849
Malgrat de Mar

La Gàbia
Passeig Manuel Puigvert
937695185 - Calella

Solfina
Ctra. Accés Costa Brava, Km-1,7
937620096 - Palafolls

La Llar de Can Xambó
Ctra. N-II Km 672,5
937678811 - Sta. Susanna

The Caravan Restaurant
Passeig Marítim, 46 - 937625336
Pineda de Mar

La Manduca
Av. Costa Brava, 142
937654778 - Malgrat de Mar

Tic-Tac
Jovara, 3
937660808 - Calella

La Musa Bistrot
Raval, 10
937691919 - Calella

Tradescàntia
Passeig Marítim, 3 - 937672325
Pineda de Mar

La Torreta
Av. Costa Brava, 79
937610546 - Malgrat de Mar

Vistamar
Passeig Marítim, 46 - 937653713
Malgrat de Mar

CUINA
MEDITERRÀNIA
Bei Pepe Restaurant
Passeig Marítim, 24 - 937654241
Malgrat de Mar
Beltran 9
P.I. Can Verdalet, C/. D, Nau 112
937643504 - Tordera
Bon Lloc
Jovara, 66 - 937695960
Calella
Bon Repòs
Av. Dels Pins, s/n - 937678475
Sta. Susanna
Boulevard Don Angel
Av. Del Mar, 14 - 937678364
Sta. Susanna
Ca La Margarida
Av. Montserrat, 15 - 937671220
Pineda de Mar
Ca la Maria
Veïnat Sant Daniel, 99
937650805 - Tordera
Ca L’Aureli
Passeig Marítim, 3 - 937672835
Pineda de Mar
Ca L‘Estevenet
Major, 38 - 937620108
Palafolls
Ca l’Isard
Jovara, 109 - 661291373
Calella
Cal Nano
Veïnat de Sant Pere,masia 29
937645382 - Tordera
Can Beltran
Ctra. Blanes a Tordera, Km 0,4
937640103 - Tordera

CARNS I BRASA

Can Bruno
Camí del Vell Vilar
972330586 - Tordera

Braseria Les Caves
Jovara, 162
937691037 - Calella

Can Casellas
Veïnat Sant Jaume, 6
937645477 - Tordera

Ca La Nuri
Riera,16 - 937697193
Calella

Can Dieta
Tramuntana, 9
937640428 - Tordera

Can Marqués
Pg. d‘Hortsavinyà, 14
937624521 - Pineda DE MAR

Can Josep
Dr. Bertomeu, 45
937623005 - Pineda de Mar

Casa Carlos
Turisme, 2 - 937690574
Calella

Can Mingu
Camí Ral, 36
937640866 - Tordera

El Cortijo
Ramon Turró, 13 - 937654707
Malgrat de Mar

Can Miquel
Riera Capaspre, 4
937692745 - Calella

El Galliner de Santa Susanna
Ctra. N-II Km 673 - 937679292
Sta. Susanna

Can Pepe’s
Monturiol, 116 - 937671622
Pineda de Mar

La Llar de Foc
Àngel Guimerà, 119 - 937691948
Calella

Can Pruna
Veïnat sant Daniel, 98
937640670 - Tordera

La Vinya
Mossèn Verdaguer,14
937672625 - Pineda DE MAR

Can Pujol
Roger de Flor, 6
937640422 - Tordera

La Vinya
Mossén Cinto Verdaguer, 14
937672753 - Pineda de Mar

Àgora
Passatge de Maria Aurèlia Capmany, 19
937614656 - Malgrat DE MAR
Andrea Isabel
Urb. La Vall, esc. B
937678743 - Santa Susanna
Bavaria Lounge
Torrentó de Can Gelat, 2
681322299 - Santa Susanna
Blanc i Negre
Plaça Anselm Clave, 1
937613247 - Malgrat de Mar

L’Antic II
Mar, 22 - 937629678
Pineda de Mar
L’Arrosseria del Cubano
Abat Oliba, 62 - 931735343
Malgrat de Mar

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS

Bocateria Passada 15
Passada, 15
937652263 - Palafolls

L’Avi Pep
Ctra. N-II Km-674
937654845 - Malgrat de Mar

MONTADITOS I
TAPES

Les Ferreres
Av. Les Ferreres, 12
937640607 - Tordera

Antonio
Passeig Marítim, 17
937654253 - Malgrat DE MAR

Bowling Golf
Valldebanador, 1
937694953 - Calella
Café Bohemi
Desclapers, 12 - 937655939
Malgrat de Mar
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Can Comas
Plaça Catalunya, 3 - 937621507
Pineda de Mar

Open Sports Café
Dr. Bertomeu, 70
937671804 - Pineda DE MAR

Cantinflas & Groucho's
Riera, 20 - 937660991
Calella

Can Xaubet Restaurant
Ctra. N-II Km 669 - 660527722
Pineda de Mar

Punt de trobada La Farinera
Ctra. GI-512 Km 521
937645439 - Tordera

Eet Café Lisa
Torrentó de Can Gelat, L7
678003155 - Santa Susanna

Can Xena
Església, 314
937690687 - Calella

Sant Joan
Sant Joan, 91
937661342 - Calella

Jordi's Bar
Sant josep, 20
937693491 - Calella

Cul de Ví Restaurant Celler
Jovara, 2 - 686298955
Calella

Styl Café
Montagut,17
937679296 - Santa Susanna

King’s tavern
Av. Del Mar, 22
937678186 - Santa Susanna

El Café de l’Ateneu
Amistat, 14
937641900 - Tordera

Village Bar
Av. Del Mar, 3
937677046 - Santa Susanna

La Gran Muralla
Abat Oliba, 7 - 937654052
Malgrat de Mar

El Cafè de Palafolls
Francesc Macià, 1
937620855 - Palafolls

La Pèrgola
Av. del Mar, s/n - 937678370
Sta. Susanna

El Gínjol
Dr. Bertomeu, 75 - 937625170
Pineda de Mar

Luna Gaucha
Plaça Ajuntament, 8
937691946 - Calella

El Nou Bar del Mercat
Mercat municipal
937690687 - Calella

Macanudo
Sant Joan, 79
664620067 - Calella

Fandiño
Sant Jaume, 313
937690924 - Calella
Frankfurt 7+13
Plaça de la Bòbila, local 10B
937677841 - Santa Susanna
Ikebo
Moragas i Barret, 37
937671251 - Pineda de Mar
K-ñitas
Av. Mediterrània, 36
625302823 - Malgrat de Mar
Kpi
Santiago Rusinyol, 97
937626984 - Pineda de Mar
La Bòbila
Plaça de la Bòbila
937678541 - Sta. Susanna
La Bodega Bar Restaurant
Av. Del Mar, 12 - 937677721
Sta. Susanna
La Caleta “Casa Manolo”
Torrentó de Can Gelat, 6
620910871 - Sta. Susanna
La Punta del Sur
Ctra. Tordera a Fogars, 31
931738761 - Tordera
La Regata
Ap. Rosa dels Vents, baixos
662081258 - Santa Susanna
La Riera Calella
Riera Capaspre, 38
937660902 - Calella
La Riera Malgrat
Club Tennis Malgrat - 937611807
Malgrat de Mar
La Torre Frankfurt
Anselm Clavé, 97
937662812 - Calella
Lloc 9
Av. Costa Brava, 23
937620468 - Palafolls
Local Social
Plaça Catalunya, s/n
937678342 - Santa Susanna

NIT I COCTELERIA
777 Club de Mar
Passeig de Mar, s/n - 937690861
Pineda de Mar
Aloha
Torrentó de Can Gelat, L8
667573825 - Santa Susanna
Jada
Ctra. N-II, Can Gelat
937678301 - Santa Susanna
La Mar Bonica
Av. Pins,1
937653809 - Malgrat de Mar
Magma
Mèxic, 4 - 630428381
Pineda de Mar
Maui Beach Club
Av. Dels Pins, 33
678335801 - Malgrat DE MAR

Marina
Turisme, 22
937661440 - Calella
Molina Campos
Batlle, 30
628194952 - Calella
Nou Wok
Plaça de la Bòbila local 11
937679378 - Sta. Susanna
Palacio de Oriente
Mossén Cinto Verdaguer, 5
937624486 - Pineda de Mar
Pepe Pollo
Plaça Europa, s/n
937677090 - Sta. Susanna
Sapore d'Italia
Sant Joan, 66
937661162 - Calella

Moon Restaurant
Sant Esteve, 61 - 937614493
Malgrat de Mar

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID
Basilico Pizzeria
Av. Costa Brava, 30
937657441 - Palafolls
El Corral del Pollo
Ctra. Accés Costa Brava, Km-2,2
937652179 - Palafolls
La Cuina d‘en Titet
Camí Ral, 20
931280915 - Tordera
Mc Donald's Calella
Riera Capaspre, 12
937664067 - Calella
Mc Donald's Santa Susanna
Ctra. N-II Km 672 - 937677026
Sta. Susanna

Mc Gregor’s
Sant jaume, 112
937661734 - Calella

MENJARS
EXÒTICS

Milán
Sant Esteve, 53 - 937610990
Malgrat de Mar

Aburi Sushi
Romaní, 38
931932381 - Calella

Núria
Sant Esteve, 46 - 937654883
Malgrat de Mar

Burger Club
Av. Del Mar, 16 - 937678060
Sta. Susanna

PIZZERIES
Don Carlo Restaurant Pizzeria
Sant josep, 36
937661547 - Calella

· El fogó de la Marina ·
Pernilets de pollastre rostit amb bolets

INGREDIENTS PER a 4 PERSONES:
- 8 pernilets de pollastre
- 200 g de rovellons
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 1 tomàquet madur
- 8 prunes seques
PREPARACIÓ:
Col·loquem en un bol, les prunes amb el brandi per hidratar-les.
A continuació, salpebrem el pollastre i en una cassola
amb oli ho rustim una mica fins que quedi daurat. Reservem.
Piquem la ceba ben fina, afegim els alls i rossegem
al mateix oli on prèviament hem fet el pollastre, i afegim el tomàquet ratllat. Ho deixem fer fins que el sofregit quedi a punt. Afegim el pollastre, la fulla de llor,
el brandi i les prunes, augmentant la intensitat del foc.
Un cop s’hagi evaporat l’alcohol, baixem el foc i afegim
un gotet d’aigua. Deixem coure 20 minuts aproximadament.
Paral·lelament, saltegem els bolets en una paella
amb una mica d’oli i passats els 20 minuts incorporem
al pollastre, afegint també els pinyons. Rectifiquem de
sal i ho deixem coure 10 minuts més.
Bon profit!
Manoli Bustamante

Casa Nostra Pizzeria
Jovara, 94
937690677 - Calella
Dolce Vita Pizzeria
Josep M. de Segarra, 27
937625161 - Pineda de Mar
El Balconet Pizzeria
Plaça Major, 19
937620100 - Palafolls
Il Veneciano Pizzeria
Av. del Mar, 16 - 937678211
Sta. Susanna

- Una copa de brandi
- Pinyons, llor
- Pebre, oli i sal
- 200 g d’assortiment
de bolets

Roma Pizzeria
Sant Esteve, 52 - 937655366
Malgrat de Mar

CUINA D’AUTOR

Italia Pizzeria
Passeig Marítim, 4 - 937670145
Pineda de Mar

Can Formiga
Església, 104 - 937671735
Pineda de Mar

La Maduixa
Passeig Marítim, 62 - 937653379
Malgrat de Mar

El Rebost del Bisbe
Valldebanador, 39
937661201 - Calella

Nolo Pizzeria
Sant Esteve, 61 - 937654659
Malgrat de Mar

La Taverna
Ciutadans, 15 - 937670078
Pineda de Mar

Muniesa Espai Gastronòmic
Carme, 12 - 692685059
Malgrat de Mar
Victor Trochi Restaurant
Sindicat, 24
937652239 - Palafolls

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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“Els Pioners del
Nova temporada del Cine
Turisme a Calella” Club Garbí
calella

Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme s’ha presentat el documental “Els Pioners del Turisme
a Calella”. Es tracta d’un treball de
recuperació de la memòria oral realitzat pels calellencs Anna Torras
i Ernest Cadena amb el suport de
l’Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona i promogut per
l’empresa Publintur.
El documental reflecteix l’arribada del turisme vacacional a
Calella i la seva evolució en un
moment crucial en la vida de la
població, però també dóna compte

de la capacitat i emprenedoria de
la seva gent. Aquesta crònica s’estructura amb entrevistes, imatges, filmacions i s’ha fet gràcies a
la complicitat dels 26 personatges
entrevistats.
Després de la projecció del documental, l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, va agrair la
col·laboració tant als personatges
com a les famílies que han intervingut en la filmació del documental fent entrega d’un diploma
acreditatiu i una còpia del documental. yy

malgrat de mar

MIA MADRE de Nanni Moretti (Itàlia, 2015), ha obert la temporada 2016-2017 del Cineclub
Garbí de Malgrat de Mar. En ple
rodatge de la seva propera pel·lícula, una coneguda directora de
cinema encara els diversos conflictes que marquen la seva vida:
una separació recent, les picabaralles amb la seva filla adolescent i
les excentricitats de l’egòlatra actor
nord-americà que protagonitza el
film. Haurà de compaginar el seu
complicat dia a dia amb les visites
a la seva mare, que es va apagant a
poc a poc en un llit d’hospital, víctima d’una malaltia terminal.

Van Gogh

Les projeccions es fan al Centre Cultural (carrer Carme, 26) .
Programació 1r quadrimestre:
HITCHCOCK / TRUFFAUT
De Kent Jones. EUA, 2015
Divendres, 21 d’octubre. 22h
VAN GOGH
De Maurice Pialat. França, 1991
Divendres, 28 d’octubre. 22h
PSICOSIS
D’Alfred Hitchcock. EUA, 1960
Diumenge, 30 d’octubre. 18h

Els pioners del turisme

3r aniversari de
Canviem

TRES RECUERDOS DE MI
JUVENTUD
D’Arnaud Desplechin. França, 2015.
Divendres, 4 de novembre. 22h

pineda de mar

L’entitat pinedenca va sorgir
arran d’un curs de meditació personal que es va fer a la Biblioteca.
Segons explica Alexander Pérez,
portaveu de Canviem, “va anar a
càrrec de Josep Gimbernat i el seu
fill. Després de la xerrada va sorgir la proposta de crear una entitat
social diferent del que hi havia en
aquells moments”.
En aquests tres anys han organitzat nombroses activitats: ioga,
tai-txi, cursos de motivació personal, ball, informàtica, astrologia...

Pérez, explica que tothom ofereix el que té formant una gran
família, “és una entitat sense ànim
de lucre. Tothom ofereix el que té,
compartim coneixements i recursos. Tenim col·laboradors d’arreu
del món”.
Canviem té la seva seu al carrer
Joan Maragall, 19. El diumenge 25
de setembre es va organitzar una
trobada per celebrar el tercer aniversari. Al llarg de l’any, organitzen activitats pràcticament cada
setmana. yy

EL HIJO DE SAÚL
De László Nemes. Hongria, 2015
Divendres, 18 de novembre. 22h

PRIMAVERA EN NORMANDÍA
D’Anne Fontaine. França, 2014
Dilluns, 5 de desembre. 22h

ATRAPA A UN LADRÓN
D‘Alfred Hitchcock. EUA, 1955
Diumenge, 27 de novembre. 18h

THE DUKE OF BURGUNDY
De Peter Strickland. Regne Unit,
2014. Divendres, 16 de desembre. 2h

EL NEN I EL MÓN
D‘Ale Abreu. Brasil, 2013
Dilluns, 5 de desembre. 18h

NUESTRA HERMANA
PEQUEÑA
D’Hirokazu Koreeda. Japó, 2015
Divendres, 20 de gener. 22h. yy

Acosten posicions
malgrat de mar

Festa d’aniversari. Foto Yoyo

Mia Madre

Representants de la Festa
dels Empestats s’han reunit amb
l’alcalde de Malgrat, Joan Mercader, i els regidors de Cultura, Albert Cuní, d’Obres, Óliver
Sánchez-Camacho, i de Turisme,
Carme Ponsa, així com diferents
serveis tècnics municipals per tal
de valorar el desenvolupament de
l’última edició de l’activitat.

també durant l’activitat per tal
que no tornin a passar els inconvenients viscuts aquest any, segons
van denunciar els Empestats.
També es preveu un suport
econòmic i de recerca de fons supramunicipal que ajudin a donar
una empenta a aquesta activitat, en
que hi col·laboren més d’un cente-

La trobada va servir per posar
sobre la taula i analitzar el malestar que l’organització dels Empestats havia posat de manifest pel
que creien manca de suport de
l’Ajuntament en aquesta activitat.
En la reunió es va acordar incrementar el diàleg mutu entre les
parts per millorar la coordinació i
estalviar-se problemes logístics o
d’organització de l’acte. També es
va determinar que ambdues parts
escolliran un interlocutor que estaran en contacte continu i fluid

Empestats 2016. Foto Ramon Ruscalleda

nar de voluntaris i en què cada any
hi participen 550 persones.
Els Empestats valoren positivament els acords presos en la reunió amb l’Ajuntament i consideren que si realment s’aposta per la
Festa, l’activitat farà un salt endavant i es consolidarà al municipi. yy
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Pantalles informatives

societat blanes

Reediten les obres de Bolaño

Un jove Bolaño. Foto ACN

Entre els 21 títols que Alfaguara
publicarà, hi ha una obra inèdita
“El espíritu de la ciència ficción”.
L’obra transcorre a Mèxic, anys

70. L’hauria escrit els primers
anys de viure a Blanes. Les reedicions han començat amb “Los
detectives salvajes” i “2666”. yy

Una de les pantalles informatives instal·lades als CAP
La selva - maresme

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS) ha
posat en funcionament pantalles
informatives als centres d’atenció
primària (CAP) de Calella, Malgrat i als dos de Lloret de Mar
amb la finalitat d’informar els
ciutadans sobre temes divulgatius de salut i sobre serveis que es
presten.

Aquestes pantalles estan ubicades a les unitats d’admissions
de cada CAP i tenen com a objectiu ser una eina d’informació de
qualitat adreçada als ciutadans en
temes de salut.
Les pantalles, en funcionament durant tot l’horari d’obertura del centre, donen informació
sobre serveis que s’ofereixen al

CAP, horaris, cartera de serveis
que es presten a la CSMS, de
quins altres centres disposa la
CSMS, consells de salut (menjar
saludable o com fer esport), avisos de campanyes com l’inici de
la de vacunació antigripal o mesures orientades a la prevenció de
malalties (la importància de rentar-se les mans). yy

Missa de l’Alba

Sortida del sol. Foto Yoyo

Les parròquies de Blanes han
iniciat un nou curs amb la tradicional Missa de l’Alba a la
platja de Sa Palomera. L’acte va

començar a les set del matí i tots
els assistents van poder contemplar la sortida del sol al llarg de
la celebració eucarística. yy

Videoclip

Gravació a la platja. Foto Yoyo

La platja de s’Abanell de Blanes
ha estat l’escenari de la gravació
del darrer videoclip de Talco.
Diversos blanencs hi han inter-

vingut fent de banyistes mentre
la banda tocava. El treball es podrà veure en poques setmanes al
canal de YouTube del grup. yy
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Sex o no Sex.2
LLORET DE MAR

El Punt d’Informació Juvenil
de Lloret El Puntet i El Puntet de
Fenals, acullen l’exposició Sex o
no Sex.2 de la Generalitat de Catalunya.
Sex o no Sex.2 és una exposició
preventiva sobre el VIH/sida i les
ITS adreçada als treballs amb joves de 15 a 18 anys, tant a l’escola
com en l’àmbit del lleure i aporta
elements informatius i educatius
per evitar conductes de risc en

les relacions sexuals i fomentar la
convivència normalitzada amb les
persones amb VIH.

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura

L’exposició gira al voltant de 10
plafons que combina texts i fotografies. Alhora, compta amb una
guia d’orientacions per als educadors que facilita la visita guiada i
proposa tres activitats pedagògiques per ajudar a la reflexió i l’anàlisi de situacions que poden viure
els joves. Inclou també un fullet recordatori de la visita a l’exposició. yy

L’altra eix de la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura a Blanes ha estat el taller gratuït de reparació de bicicletes. Per
tercer any consecutiu, un dels nous
serveis que hi ha hagut era poder
obtenir una bicicleta de segona mà
de franc.

Camins propers a la Tordera. Foto Yoyo
blanes

Blanes organitza dues activitats
amb l’objectiu de que la ciutadania
s’allunyi del domini absolut del vehicle particular cap a un transport
més sostenible, segur i saludable:
canviar la manera de desplaçar-se.
Això suposa no tan sols augmentar
els nivell d’activitat física per cuidar
la salut, sinó que també millorar la
qualitat de l’aire que es respira en els
nuclis urbans on hi ha una especial acumulació de vehicles, així com
prevenir d’accidents de trànsit.

Exposició al Puntet. Foto Aj. Lloret

125 participants, va fer un recorregut pel nucli urbà de la vila així com
pels camins dels afores i va tenir el
punt de sortida i arribada al Banc
dels Músics del passeig de Mar. El
trajecte, de poc més de 10 km, el van
fer escortats per efectius de la Policia Local de Blanes.
Abans que es donés la sortida
,el regidor de Medi Ambient, Juanjo Navarro, es va adreçar a tothom
per agrair-los l’excel·lent resposta
obtinguda enguany en aquest esdeveniment, animant-los a gaudir de
la passejada.

Tothom que estava interessat
en rebre una bicicleta gratuïta es va
haver d’inscriure prèviament. Els
vehicles procedeixen de la Deixalleria Municipal on, al llarg de l’any,
se’n recullen un bon nombre que
poden tornar a ser utilitzades amb
una posta a punt adequada. Mitjançant aquest sistema, un total de
12 persones van poder obtenir una
bicicleta de franc després de passar
pel taller.
També es van reparar 20 bicicletes dels participants a la passejada
que necessitaven des d’inflar una
roda fins a reparacions més elaborades, comptant amb el suport d’un
mecànic. Un any més, va comptar
amb la col·laboració i suport de
l’empresa Bike Ñeke. yy

No a les violències
Nova temporada del Racó
masclistes
dels Contes
La passejada en bicicleta, amb

LLORET DE MAR

ICV-EUIA, amb la col·laboració de l’Associació de Dones l’Aurora, va organitzar una concentra-

ció contra les violències masclistes,
una xacra que afecta la nostra societat i que no hi ha manera d’eradicar. Es va fer a les portes del CAP. yy

Concentració a les portes del CAP. Foto M. A. Comas

lloret de mar

El Racó dels Contes és una activitat per a famílies amb infants
a partir de 3 anys que s‘ofereix a
l‘àrea infantil de la Biblioteca de
Lloret de Mar. Per a aquesta temporada s’han programat un total
de 12 sessions que tindran lloc
cada dissabte entre l’1 d’octubre i
el 17 de desembre (excepte el 19
de novembre) a les 11.30 h. amb
entrada gratuïta. A més, també
s’han programat dues sessions
més que tindran lloc el dijous 17
de novembre, vigília de la Festa
Major de Sant Romà, i el divendres 23 de desembre, just abans de
les festes de Nadal.

Des de la biblioteca han informat
que “s’intenta trobar una oferta variada i innovadora, que cridi l’atenció
dels més petits cada dissabte”.
El programa de contacontes
inclou sessions en català, castellà i
anglès. Aquestes últimes, organitzades per l’acadèmia Kids&Us de
Lloret.A més, el programa es complementa amb un taller que porta
per títol Taller Ramon Llull: Que
bèstia!, un taller artístic que convidarà els més petits a conèixer amb
imatges la figura i l’obra de Ramon
Llull. Es proposarà als assistents
fer un viatge en el temps perquè es
facin una idea del que va fer i què

ens queda del seu llegat. Tot seguit, els més petits faran una petita
aproximació a la tècnica del gravat
il·lustrant personatges del Llibre de
les bèsties (inclòs dins el Llibre de
Meravelles), protagonitzat per animals que reprodueixen d’una manera simbòlica el comportament
humà. El propòsit de l’obra era la
salvació dels homes i pretenia modificar les conductes personals. El
taller, a càrrec de Mireia Còrdoba,
intenta aconseguir que els nens i
nenes s’apropin a una tècnica de
reproducció de l’època de Llull -el
gravat-, reflexionar sobre l’obra de
l’escriptor, i alhora que es diverteixin una estona. yy
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VIII Fira d’Entitats

Ball country. Foto Yoyo

blanes

La Fira d’Entitats de Blanes es
va iniciar dissabte al matí amb una
visita inaugural que es va haver de
retardar mitja hora a causa del
xàfec que va caure quan faltaven
minuts per les 12 del migdia. La
pluja va deixar tranquils als participants tot el dissabte i el diumenge al matí. Diumenge a la tarda,
ja va ser una altra cosa. Una forta
tamborinada va obligar a avançar
el tancament i el passeig va quedar
completament desert, una imatge
radicalment oposada a la que hi
havia just unes hores abans.
Es calcula que sumant les
dues jornades en què ha tingut
lloc aquest esdeveniment s’han
acostat als estands del passeig de
Mar on estava instal·lada la fira,
així com als altres espais amb ac-

Bàsquet en cadira de rodes. Foto Yoyo

tivitats, unes 7.000 persones. Així
ho han valorat tant el regidor de
Participació Ciutadana, Albert
Sanz, com les 50 entitats que han
participat enguany.

«La pluja va marcar l’inici i el
final de la Fira. Mentre va fer
bon temps, la participació
va ser multitudinària»
L’afluència de públic ha estat
especialment intensa al llarg de
la tarda del dissabte, i diumenge
al matí, quan es van estar simultaniejant actuacions i exhibicions
dalt l’escenari, els tallers i les classes de ball a tocar del recinte firal
o les activitats a la mateixa platja,
tot completat amb la informació
que es repartia en els estands.

Entre els actes previstos, tallers
de manualitats i maquillatge infantils; bàsquet amb cadira de rodes;
tallers per a adults d’una gran varietat de disciplines estètiques, de
salut, esportives i de dansa; a l’estand del Banc del Temps hi havia
una perruqueria on es tallaven els
cabells, així com tallers d’idiomes
i massatges. Altres entreteniments
han estat poder fer observacions
astronòmiques de la lluna i el sol;
un scrabble gegant, dictats i karaoke en català; globoflèxia; ioga i
fins i tot un bateig de mar, la primera capbussada amb un equip
de submarinisme real. En la línia
d’anteriors edicions, també s’han
organitzat xerrades sobre temes diversos i interessants. Les que hi ha
hagut enguany s’han allotjat totes
tres a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La primera i la última van

ser de caire social. Una d’elles estava adreçada a familiars i malalts de
càncer, organitzada per Oncolliga
Blanes. Una altra xerrada va estar
organitzada per l’Agrupació Artística Aragonesa de Blanes i Comarca, i va tractar sobre les empremtes
del Sant Grial.

«El regidor de Participació
Ciutadana anuncia canvis
per al 2018, quan es tornarà
a fer la Fira»
Canvi de rumb el 2018
De cara a la propera edició de
la Fira d’Entitats de Blanes, que
tindrà lloc el 2018, el regidor de
Participació Ciutadana, Albert
Sanz, ja ha avançat que la seva intenció és continuar treballant en

la cohesió del ric teixit associatiu
amb què compta el municipi. Per
aquest motiu, a l’hora de plantejar-se la que ja serà novena edició
de l’experiència, creu que estaria bé
donar-li un nou tomb.
Albert Sanz destaca que el model que hi ha hagut fins ara, amb
estands informatius durant dos
dies, potser ja està massa explotat.
“Penso que de cara a la propera
Fira d’Entitats que farem el 2018
caldrà pensar en una nova filosofia,
fer canvis per millorar”. El regidor
de Participació Ciutadana es mostra confiat: “Estic convençut que,
amb la suma d’esforços de les entitats i nosaltres, aconseguirem que
la propera edició tingui un nou caire que la faci més atractiva. Tenim
dos anys de treball per endavant
per fer-ho”. yy

Més espai i seguretat per als vianants
blanes

Coincidint amb la represa de
la normalitat que suposa l’inici del
curs escolar, Blanes ha estrenat les
obres que s’han fet en el tram final
d’un dels vials del centre del municipi, el carrer Salut. No han estat
uns treballs de gran calat, però sí
que feia temps que els seus veïns i
usuaris –hi ha un centre escolar en
el seu recorregut- havien demanat
que s’implementessin alguns canvis, principalment per millorar la
seguretat dels vianants.

«S’han creat espais al costat
de les voreres d’ús exclusiu
per a vianants»
Abans de dur-ho tot a la pràctica, es van celebrar dues assemblees amb veïns i veïnes de la
zona, representants de l’Associa-

ció de Veïns de Raval –el barri on
està localitzat el carrer Salut-, i la
direcció del Col·legi Santa Maria,
ja que un dels accessos al centre
educatiu es fa pel carrer Salut. En
les dues trobades també van participar tècnics de l’Ajuntament i
representants de les forces polítiques municipals. Tant els veïns
com les parts afectades van poder
opinar i suggerir quins canvis creien més necessaris.
Les modificacions suggerides
les van estudiar els tècnics de Mobilitat i Trànsit de l’Ajuntament
de Blanes i les que van considerar
més adequades es van encarregar
de traslladar-les sobre el paper, un
projecte que es va dur a la pràctica entre finals d’agost i la primera
quinzena de setembre.
L’actuació ha prioritzat la se-

guretat dels vianants, ampliant
les zones protegides per on poden
passar. Per aconseguir-ho, s’han
creat espais al costat de les voreres
que s’han pintat en vermell i s’han
protegit amb pilones que impedeixen que els vehicles puguin aparcar-hi.

una plataforma única, a l’estil de
la que hi ha al carrer s’Auguer o al
carrer Ample.
Els veïns denuncien que el carrer Salut té molt més trànsit des

que el carrer Jaume I és de sortida i no d’entrada. S’ha reclamat
en diverses ocasions, la darrera al
juliol, perquè es torni a la situació
inicial. yy

També s’ha reforçat tant la senyalització vertical com la horitzontal, amb el pintat dels límits de
velocitat que conforme s’apropa la
cruïlla del carrer Salut amb el carrer Ample –un vial molt transitat-,
disminueix fins als 10 km/h
Aquests treballs són un primer pas de cara a la redacció d’un
projecte més complex i definitiu.
Aquestes futures obres, que es volen implementar quan es disposi
d’una partida pressupostària adequada, consistirien en habilitar

Cotxes i vianants queden clarament separats. Foto Yoyo
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VII Festival
Internacional

Nova etapa a l’Associació de
Dones
CALELLA

La presidenta provisional de
l’Associació de Dones de Calella,
a l’espera que la ratifiqui l’assemblea, és Esther Tomàs.
Tot i que l’entitat es va constituir oficialment el 2005, anteriorment ja hi havia hagut d’altres iniciatives, en aquest cas des
de l’Ajuntament. Segons explica
Tomàs, “la regidora Montserrat
Casaus va crear la Regidoria de la
Dona el 1995. Es van organitzar
nombrosos actes, es va publicar
un llibre, es van posar nom de

Actuacions al pati de Can Comas. Foto Yoyo
pineda de mar

El Festival Internacional de
Grups Corals i Folklòrics de Pineda de Mar s’ha celebrat del 24 de
setembre a l’1 d’octubre amb la
participació de tretze grups de vuit
països: Itàlia, França, Bèlgica, Suïssa, Portugal, Índia, Israel i Holanda. El festival ha arribat a la setena
edició amb l’objectiu de contribuir
a allargar la temporada turística i
dinamitzar l’activitat cultural i comercial de Pineda de Mar.
Les actuacions musicals i de
dansa es van fer al pati de Can Comas i un concert amb un repertori

dones als carrers... Amb el canvi
de govern, però, la regidoria va
desaparèixer. Un grup de dones
va seguir la iniciativa i el 2005 es
constituïa oficialment l’entitat”
Per aquest curs 2016-17 s’ha
presentat un ampli ventall de
cursos i tallers: ioga, tai-txi, gimnàstica, randes de coixí, arts plàstiques i costura vintage.
Actualment són entre 50 i 60
sòcies, “una xifra que volem augmentar”, segons apunta la presidenta.

La seu de l’Associació de Dones de Calella és a la Fàbrica Llobet-Guri.
Un dels objectius de futur,
seria introduir cursos de cuina i
pastisseria, “hi ha una gran demanda i molta varietat de plats
arreu del món”.
Tomàs treballarà per fer créixer i convertir l’entitat “en un referent, de dones, però també per
als homes”. yy

sacre a l’església de Santa Maria de
Pineda.
També es va organitzar una
desfilada dels grups corals i folklòrics pels carrers de Pineda que
va finalitzar al pati de Can Comas,
amb el lliurament d’una placa commemorativa als grups participants.
El VII Festival Internacional
de Grups Corals i Folklòrics està
organitzat per Ruga Travel Groups
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pineda de Mar i Pineda
Turística. yy

Activitats a la Fira. Foto Ass. de Dones

Punset exposa a la Fundació Tharrats de Pineda
la seva col·lecció d’art naïf haitià
pineda de mar

Punset i Amor visitant la mostra. Foto Yoyo

El popular divulgador científic
Eduard Punset exposa per primera vegada la seva col·lecció privada de pintura ingènua haitiana
(art naïf) i ho fa a Pineda de Mar,
municipi on resideix. La Fundació Tharrats d’Art Gràfic de l’Ajuntament de Pineda de Mar exposa
22 obres d’alguns dels millors pintors haitians del segle XX. Es va
inaugurar el 6 d’octubre i es podrà
visitar fins el 8 de gener. Segons
Punset, en la pintura, “l’emoció va
molt abans de la raó. S’ha descobert molt tard i és una llàstima”.
L’alcalde Xavier Amor, va agrair
en l’acte inaugural la implicació
de Punset en la vida pindenca,
“té una gran generositat i s’apropa
molt a la gent des que resideix al
nostre municipi”.

«La Fundació Tharrats
exposa 22 obres d’alguns
dels millors pintors haitians
del segle XX»
Acte inaugural. Foto Yoyo

Per a Eduard Punset, advocat

i economista, l’ingrés al Fons Monetari Internacional l’any 1969 va
suposar el canvi més important
de la seva vida professional i personal en ser destinat, durant uns
anys, a Port-au-Prince, la capital
d’Haití. En aquesta etapa, Punset
va adquirir la col·lecció de pintura
haitiana que es pot visitar a Pineda de Mar.
«Haití és, o era, un país tremendament exòtic en què s’havia
de saltar obstacles innombrables
abans de caure’n profundament
enamorat», afirma Eduard Punset. Un país on els contrastos i l’arrelament del vudú en el sistema de
creences van fascinar Punset.
L’art naïf, que en francès vol
dir ingenu, és un corrent artístic
que es caracteritza per la ingenuïtat i l’espontaneïtat. Els colors vius
i les formes oníriques d’aquestes
obres difícilment es poden trobar
en cap altre museu.
L’exposició inclou obres de
Philomé Obin, un dels grans mestres de l’art haitià, que reuní al seu

voltant alumnes i seguidors. Les
seves pintures de temes històrics
figuren a la col·lecció del MOMA
(The Museum of Modern Art)
de Nova York. També quadres
de Wilson Bigaud (considerat un
dels artistes més importants de
l’art ingenu haitià), Sénèque Obin,
Laurent Casimir, Gerard Paul,
Jacques-Enguerran Gourgue, Prefete Duffaut, Pierre-Joseph Valcin, Bourmond Byron, Luckner
Lazard, Charles Obas, Petion Savain, Sisson Blanchard, Josue Joseph, Philton Latortue, St. Pierre
Toussaint, Adam Leontus, Arijac
(Harry Jacques) i Calixte Henry.

«Segons Punset, en la
pintura, “l’emoció va
molt abans de la raó. S’ha
descobert molt tard i és una
llàstima”»
L’horari de visita és dijous i divendres, de 18 a 20.30 h, dissabte,
de 10 a 14 h i de 18 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14 h fins el 8 de
gener de 2017. yy
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Calella viu amb intensitat
l’IRONMAN Barcelona 2016
CALELLA

Calella s’ha convertit un any
més en la capital dels triatletes
de llarga distància. El repte, nedar 3.800 metres, fer un recorregut en bicicleta de 180 km i, com
a cirereta del país, una marató,
és a dir, 42,2 km corrents.

«Els guanyadors han estat
el suec Patrik Nilsson i
l’alemanya Astrid Stienen»
A l’IRONMAN Barcelona
2016 hi van participar 3.000 triatletes de 72 països diferents, dels
quals els 86% eren internacionals. La prova IRONMAN Barcelona 2016 és la prova número
1 a Europa quant a participació
estrangera. El suec Patrik Nilsson

va ser el guanyador d’aquesta edició, amb un temps de 7 h 55’ 28”
superant el record que tenia fins
ara el finisher David Plese de 8 h
02’ 20”. El podi el van completar
el rus Ivan Tutukin i el català Miquel Blanchart.
En categoria femenina, la
primera en creuar la línia d’arribada va ser l’alemanya Astrid
Stienen amb un temps de 8h 54’
27” seguida de la sud-africana
Annah Watkinson i de l’austríaca Lisi Gruber
El dijous, 29 de setembre, es
va obrir l’expo-fira IRONMAN
Barcelona 2016 a la platja de
Garbí amb una exposició i venda de merchandising oficial i
de productes relacionats amb
el món de la triatló. A més, en
aquest espai també hi havia un

SOCIETAT

Matagalls-Montserrat

punt d’informació i es lliuraven
de dorsals i les bosses pels participants en aquesta prova esportiva. L’expo-fira es va poder
visitar durant cinc dies.
El divendres dia 30 es va fer
la festa de benvinguda als atletes
participants.
L’endemà dissabte 1 d’octubre, al Passeig Manuel Puigvert,
hi va haver l’IRONKIDS, una
prova popular pels més petits,
d’entre 3 a 15 anys, i l’IRONGIRL.

«Hi ha participat 3.000
triatletes de 72 països
diferents, el 86% dels quals
eren internacionals»
El diumenge 2 d’octubre,
l’IRONMAN Barcelona 2016
començà a les 8.30 h a la platja
de Garbí amb la prova de natació.

Serra a Montserrat

El torderenc Santi Serra ocupa la 3a posició a la Matagalls-Montserrat. Serra va fer
un temps de 8 hores i 56 minuts. Enguany va estar acompanyat per un nombrós grup de

torderencs que es van apuntar a
superar el repte de fer un recorregut de gran dificultat de 80
quilòmetres. El nombre de participants va fregar els 3.000. yy

40è Aniversari

El dilluns 3 d’octubre es va
fer la cerimònia de lliurament de
premis, a la Platja de Garbí.
Per donar suport als participants de la cursa, com cada any
es van poder adquirir banderoles per penjar als balcons. Continuant amb la novetat de l’IRONMAN 70.3 d’enguany, les banderoles eren solidaries. Tenien
un preu simbòlic d’un euro. La
meitat dels guanys van destinats
a l’Associació Amics i Voluntaris
de l’Hospital.
També, com és habitual, es
va tallar la N-II per a facilitar la
cursa de bicicletes. Els vehicles
van ser desviats per la C-32. yy

Pas de la Marató per Santa Susanna. Foto Yoyo

Millor català a Austràlia

Cercavila amb els trofeus de la lliga i la copa

La Penya Barcelonista de Pineda ha celebrat el 40è aniversari
acollint la 23a Trobada de Penyes Barcelonistes del Mares-

me. Una desfilada va tenyir els
carrers de blau i grana. L’acte
central va ser un dinar de germanor. yy

12 hores d’handbol

austràlia

Albert Torrent Martínez, torderenc resident a Blanes, va ser
el millor català i el segon atleta
de l’estat al Campionat del Món
Ironman 70.3 (triatló de mitja
distancia) en grups d’edat. Va
aconseguir ara fa uns mesos una
de les places que hi havia en joc
a la prova Ironman 70.3 de Calella. Torrent, que participava a la
categoria de 35 a 39 anys, va fer
un temps de 4:24:27. El triatleta,
que promou el projecte solidari
mediTRIrrani, valora molt positivament l’experiència i espera
poder repetir-la en d’altres parts
del món. yy

Un dels partits jugats. Foto Yoyo

El Club Handbol Calella manté viva la flama organitzant diversos tornejos al llarg de l’any.
Albert Torrent a terres australianes

Un dels més tradicionals, les
12 hores. Enguany amb la participació de 4 clubs. yy

24
24 LA
LAMARINA
MARINA ESPORTS

octubre DE 2016

25a Marxa
cicloturista
pineda de mar

El Memorial Fabri Hernández, organitzat pel Club Ciclista
Pineda, ha tingut enguany 150
participants que van fer un total
de 95 Km. amb sortida i arribada
a la població pinedenca.
Els ciclistes van sortir de
Pineda, per passar posteriorment
per Santa Susanna, Malgrat de
Mar, Blanes, Tordera, Hostalric,
Riells i Viabrea –punt més elevat
del recorregut- i Breda on van
iniciar el camí de tornada cap a la
població pinedenca.

Segons Joan Llobet, president
del Club Ciclista Pineda, l’objectiu seria fer 25 edicions més, “la
prova ja forma part del calendari
ciclista de cada any. Ara l’objectiu
seria fer-ne 25 edicions més”.
Llobet també destaca que en
aquests moments hi ha molta afició per les diferents modalitats
del ciclisme, “tenim el cicloturisme –amb proves com la nostra-,
la BTT – que té molts adeptes- i
el triatló, que també té molts seguidors”. yy

El CEEB Tordera juga la Copa
Catalunya
tordera

El debut a la competició del primer equip femení de l’entitat es va
produir el diumenge 25 de setembre
al pavelló torderenc davant del Sagfa Claror. El partit va acabar amb
derrota, 57 a 65. L’equip local va arribar al primer partit oficial amb 4
baixes i diverses jugadores tocades.
Marc Alonso, responsable de la
direcció esportiva del club, explica
que el primer objectiu és consolidar-se a la categoria i assegurar la
permanència el més aviat possible,
“és la tercera categoria estatal i el
nivell és molt alt. Seria molt positiu acabar la primera fase entre els
millors equips i jugar per l’ascens,
ja amb la permanència assegurada”.
En aquesta primera fase hi ha dos
grups de 10 equips, per tant, es jugaran 18 partits. Entre els rivals: Grup
Barna, Roser, Cornellà, Viladecans
B.E., C.E.J L’Hospitalet o GEiEG.
L’equip té moltes cares noves. Hi
ha hagut canvi d’entrenador, fins ara
havia estat el mateix Alonso, i vuit
noves jugadores, “només queden
dues jugadores de la temporada

Sortida de la Marxa. Foto Yoyo

Medalla d’or en
doma clàssica

La Fundació Turística Santa
Susanna i Top Ten Sports han signat un conveni de col·laboració. És
el primer conveni que signa Top
Ten amb una destinació turística.

tordera

El torderenc Juan Lecina i el
seu cavall Vetusto s’han emportat l’or al campionat, per a cavalls
joves de 8 i 9 anys, s’ha disputat
a València. Hi ha hagut tres dies
de competició.
Lecina destaca que inicialment el seu cavall no sortia com
a favorit, “Vetusto JV I, propietat de la Cavalleria Esteve, és un
pura raça espanyola, per tant,
no té les característiques de les
races centreeuropees, molt més
adequades per aquest tipus de
competició”.

El campionat per a joves cavalls, es considera la pedra de toc
per disposar en un futur d’un
gran cavall.
Lecina porta tota la vida en
el món del cavall. És jutge internacional i ha guanyat diversos campionats de Catalunya i
Espanya, a més de participar en
nombroses competicions internacionals.
El campionat es va disputar
el CES València i la represnetació catalana es va emportar dues
medalles d’or, una per a Lecina i
el seu cavall Vetusto JV I. yy

passada en el primer equip, i dues
més en el de 2a Catalana”.
El CEEB Tordera disposa aquest
any de 21 equips, tres de sènior i 18

de formació, “l’any passat érem 9
equips. Molta gent de la zona ens
havia demanat per venir. Caldrà fer
la feina ben feta. És una gran responsabilitat”. yy

Santa Susanna amplia
l’oferta esportiva
santa susanna

Juan Lecina amb Vetusto

Primer partit de la temporada 2016-17. Foto Yoyo

Amb aquesta signatura es
pretén obtenir un intercanvi de
promoció entre el complex de 14
camps de futbol situats a Tordera
(carretera GI-600), que oferiran un
preu especial als grups procedents
de la destinació que estiguin allotjats als hotels de la Fundació Turística Santa Susanna a més de fer-ne
promoció de la destinació.

privada, però amb aquesta acció
ampliem notablement l’oferta i les
possibilitats dels nostres visitants”.
Bona temporada
Al parlar de la temporada d’estiu, Joan Campolier, no dubte en
qualificar-la de “bona, molt bona.
Hi ha hagut molta gent i el temps
ha estat fantàstic. Ara només queda
per valorar la despesa que han fet”.
Campolier ha agraït als empresaris, “l’esforç que fan cada temporada per renovar-se i invertir en
les seves instal·lacions i serveis”

Segons Campolier, “el mercat
de la població és molt divers. Si
un any falla un país, un altre va a
l’alça. El juliol i l’ agost hi ha hagut molt turisme nacional”.
El gran objectiu pel 2017 és
La Festa del Cel. Aquests anys
s’havia celebrat a Mataró, però
enguany, l’ajuntament hi va renunciar i no es va poder concretar cap opció. Segons Campolier,
“Santa Susanna acollirà la festa
del Cel 2017, serà a finals de setembre, 23 i 24. S’havia parlat del
maig i de l’octubre, però finalment serè el proper setembre”. yy

Santa Susanna ampliarà així la
seva oferta esportiva de futbol, un
dels esports en que es troba certificada com a Destinació Turística
Esportiva per l’Agencia Catalana
de Turisme des de l’any 2007, a més
d’estar certificada en ciclisme, vela
i esports col·lectius.
L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, i Jordi Linares de
Top Ten Sports han estat els encarregats de signar el conveni. Segons
Campolier, “el municipi ja té camps
de futbol de titularitat pública i

Campolier i Linares en un dels 14 camps de futbol de Top Ten Sports. Foto Yoyo
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El Club Hoquei Lloret tornarà a lluitar per
mantenir-se a l’OK Lliga
moisés garcía - lloret de mar

S’ha iniciat un nou curs de la
màxima categoria d’hoquei a nivell estatal. Una temporada més,
el Club Hoquei Lloret serà un dels
participants i, en aquesta ocasió,
l’únic representant de la comarca
de la Selva. Pel que fa a la representació gironina, comparteix
aquesta condició amb el Girona
Club Hoquei, un dels recents ascendits que va debutar amb una
històrica victòria davant del Liceo
(6-4). A la banqueta del conjunt
gironí hi ha el torderenc Ramon
Benito. L’objectiu del Lloret tornarà a ser la permanència, en un
curs que es presenta complicat,
amb una competició molt competitiva en la qual s’esperen diferents
alternatives després dels resultats
que s’han produït en les primeres
jornades.
L’equip lloretenc torna a comptar amb la direcció de Manel Barceló, que és l’entrenador de la primera plantilla i que, a més, realitzarà tasques de coordinació a l’en-

titat. El tècnic, segons ha declarat
en diferents ocasions el president
de l’entitat, Joshua Pérez, compta
amb la confiança de la junta directiva, la qual considera que Barceló
és el perfil ideal per treballar amb
el Club Hoquei Lloret.

«El Club Patí Lloret torna a
jugar a l’OK Lliga després de
comprar la plaça al Cerceda»
Pel que fa a la plantilla, l’equip
ha patit dues baixes importants.
Una d’elles és la de Xavi Crespo,
que està jugant amb el Voltregà,
també a l’OK Lliga. L’altra és la de
Jordi Carbó, que ha decidit retirar-se de la competició de primer
nivell. Qui sí que ha acceptat renovar amb el conjunt lloretenc és
el porter Ferran Serra, que es torna a perfilar com una de les peces
clau del projecte. L’entitat, a més,
segueix apostant pels jugadors de
la casa, donant oportunitats als
joves sortits de les categories inferiors de la base.

Serà el segon any consecutiu
a l’OK Lliga del Club Hoquei Lloret després del darrer ascens. Però
podria no haver estat així. De fet,
l’equip va acabar la temporada
passada en llocs de descens, després de patir un tram final negatiu
pel que fa als resultats. Els lloretencs s’han mantingut a la màxima categoria després de comprar
la plaça que va deixar vacant el
Cerceda. El cost de l’operació es
va poder afrontar gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona
i als diners ingressats després de
vendre la plaça de Primera Divisió
Estatal al GEiEG. Aquesta subvenció és molt més elevada quan
es milita a l’OK Lliga, que no pas a
la Primera Divisió. Aquesta acció
es va produir durant el passat mes
de juliol.
Primeres 10 jornades de competició a l’OK Lliga:

«X. Crespo ha marxat al
Voltregà i Jordi Carbó
s’ha retirat»

El Lloret lluitarà per mantenir-se. Foto Yoyo

Jornada 1:
Igualada – CH Lloret (4-4)
Jornada 2:
CH Lloret – CP Alcobendas (3-4)
Jornada 3:
CE Noia – CH Lloret (2-3)
Jornada 4:
CH Lloret – CP Manlleu
Jornada 5:
Alcoy – CH Lloret

Jornada 6:
CH Lloret – Girona CH
Jornada 7:
CH Lloret – CP Vilafranca
Jornada 8:
Reus Deportiu – CH Lloret
Jornada 9: CH Lloret – CP Vic
Jornada 10:
FC Barcelona – CH Lloret. yy

La Copa Esports Penedès vola Eurockey Cup U-17
de Tordera
Hi han participat 16 equips
de 7 països diferents. D’aquest total, 3 de catalans: el CP Manlleu,
l’Arenys de Munt i l’ICG Software Lleida. Per la seva banda, a nivell estatal també hi ha participat
l’equip gallec del HC Liceo.

no i Hockey Valdagno van acabar
segon i tercer. Respecte als equips
portuguesos, hi eren SL Benfica,
CD Paço de Arcos i HC Braga, segon, tercer i quart respectivament.
La competició també comptà amb
el SCRA Saint Omer i el RHC
Lyon, campió i subcampió de
França, el HSV Krefeld i el RSC
Darmstadtd d’Alemanya amb els
campions de Suïssa, el RHC Uri,
i el d’Anglaterra, l’Herne Bay United.

Itàlia i Portugal estaven representades per tres equips. L’ASD
Viareggio és el campió italià,
mentre que Hoquei Roller Bassa-

El campió 2016 ha estat el
Lleida que va superar a la final
l’Arenys per 4-2. El Benefica va
quedar tercer. yy

blanes

Blanes ha acollit per tercera
vegada aquesta competició internacional per equips reservada a
menors de 17 anys.

El CP Tordera no va poder revalidar el títol. Foto Yoyo
tordera

Prop de 200 persones van
acostar-se al Pavelló de Tordera
per viure la final de la 3a Copa
EsportsPenedès.cat de Primera
Estatal que va acabar en mans del
CH Palafrugell al derrotar per 4 a
3 al CP Tordera.
Els cinc inicials van ser:
CP TORDERA:
Oriol Manzanedo, Mateo Cuervo, Moi Aguirre, Santi Teixidó,
Sergi Parra

CH
PALAFRUGELL:
Linu
Luzón, Guillem Ribot, Marc Brugué, Xavi Aldrich, Gerard Pujol.
El partit va començar igualat
però en menys de dos minuts,
primer Guillem Ribot i després
Xavi Aldrich de penal van col·locar el 2-0 pel Palafrugell. Berna
Garcia va poder retallar distàncies des del punt de penal però
el seu llançament es va estavellar
al pal. La reacció però va arribar
de la mà d’Oriol Palomeras sent
efímera ja que Rubén Ruiz i Marc

Brugué van col·locar un 4-1 que
semblava inabastable. A 20 segons del descans, Sais va marcar
el 4-2 que donava esperances al
Tordera de cara al segon temps.
A la represa, Mateo Cuervo va
anotar un esperançador 4-3 per
al Tordera. A partir d’aquí, ja no
hi va haver més gols.
El Plafrugell ha estat el tercer guanyador de la Copa Penedès després del mateix Tordera
(2015) i el Shum (2014). yy

La festa dels campions. Foto Yoyo
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l’agenda

blanes

LLORET
del 14 al 16
12a Trobada
Grupos Renacer
Hotel Evenia Olympic Garden

dia 22
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES I CANÇONS
Casa del Mar-Fenals · 18-20 h

dia 15
NORDIC WALKING
CAMINS DE RONDA NORD
Museu del Mar · 10 h. Preu 2 €

El RACÓ DELS CONTES :
CONTES AMB BON HUMOR
Biblioteca · 11.30 h

El RACÓ DELS CONTES:
Faules de Ramo n Llull
A càrrec d’Assumpta Mercader
Biblioteca · 11.30 h
Del 14 al 16
FESTES DE SANTA TERESA
Barri de Ca la Guidó-Mas
Carolet

Dia 30
APLEC VOTIU DE SANT
RAFEL. Santuari del Vilar
(migdia)

Del 14 al 5 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ. IN QUESTION.
CARMEN SANZSOTO
Casa Saladrigas

RIALLES. TEATRE AMB
HUMOR. LES SUPERTIETES
Companyia Les Bianchis
Teatre de Blanes. 17.30 h

Dia 16
DIA EUROPEU DE
CONsCIENCIACIÓ DE
L’ATURADA
CARDIORESPIRATÒRIA
Pg. Cortils i Vieta (tot el dia)

Biblioteca Comarcal

RIALLES. TEATRE CÒMIC.
PLORS DE COCODRIL
Companyia La Pera Llimonera
Teatre de Blanes · 17.30 h
Dia 18
SARDANES
Associació Pensionistes i
Jubilats de Blanes
Plaça d’Espanya · 17 h
Dia 21
TEATRE. CHEFS
Producciones Yllana.
Teatre De Blanes · 21 h
Dia 22
BALL COUNTRY i DESFILADA
VESTITS DE PAPER
Associació Pensionistes i
Jubilats de Blanes. Plaça
d’Espanya · 11.30 h
XIII CANTATE BARCELONA.
CONCERT D’AMISTAT
Cor de Cambra Sota Palau
Teatre de Blanes · 21.30 h
Dia 28, 29 i 30
FIRA DE BRUIXES
Passeig de Dintre

MARESME

Fem d’arqueòlegs?
Can Saragossa · 17.30 h
TALLER RAMON LLULL:
Que bèstia!
Biblioteca Municipal · 12.30 h
TEATRE: SOLITUDES
Companyia Kulunka Teatro
Teatre de Lloret · 21 h

Fem d’arqueòlegs?
Can Saragossa · 17.30 h
TEATRE: AL GALOPE
Amb Carme Elías. Monòleg en
castellà. Teatre de Lloret · 21 h
CAMPIONAT D’ESPANYA
ALEVÍ DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal · 8 - 22 h
dia 23
XXX VI PUJADA DE
COLLBATÓ
A MONTSERRAT XINO XANO
Museu del Mar · 7 h

Dia 14
Club de Lectura Juvenil
L’amic retrobat de Frec
Uhlman · 17 h

Dia 19
Nascuts per llegir. Sons
per a nadons. Taller de
massatges sonors amb Alquímia
Musical · 10.30 h
Dia 20
Taller infantil. Crea la
teva joguina 3D amb
Qpertin. Places limitades.
Inscripció a la Biblioteca. A la
Sala Roberto Bolaño · 18 h
Club de Lectura Infantil
El meu pare és un agent
súper-top-secret de
Pierrre Fouillet · 17 h

Club de lectura en anglès
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça
Inici del cicle de xerrades
de Medi Ambient i
Participació, conferencia “El
mar d‘ahir, d‘avui i de demà”, a
càrrec del Dr. Joandomènec Ros
20.30 h, Espai Mercat
Pineda de Mar
Club de lectura: La Colla dels
Vermells. Es comentarà el llibre El
dit màgic de Roald Dahl. 17.30 h,
Biblioteca M. Serra i Moret

DIA 14
Calella
Tertúlies en Català
11.00 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
dia 16
BANDA DE MAJORETTES
DE DINAMARCA
Exhibició. Roca d’En Maig · 16 h
TEATRE: LES PRINCESES
TAMBÉ ES TIREN PETS
Teatre de Lloret · 17.30 h
VETLLADA KICKBOXING
COSTA BRAVA
Pavelló Esports Municipal
14 - 23.30 h
del 17 al 18
TALLER DE GOSPEL
Teatre de Lloret · 20-22 h
dia 18
BANDA DE MAJORETTES DE
DINAMARCA RINGKJOBING
Plaça Pere Torrent · 16 h
dia 20
CINE CLUB ADLER:
HITCHCOCK/TRUFAUT
Teatre de Lloret · 21 h
dia 21
CONVERSA AMB EL PARE
ABAT DE MONTSERRAT
JOSEP MARIA SOLER
Club Marina Casinet · 20 h
GOSPELIZING
Teatre de Lloret · 21 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 13
Calella
Club de lectura sènior
18 h, a l’Ajuntament Vell

Taller juvenil: Joves i
tecnologia. Coneix tots els
avantatges de l‘aplicació de la
biblioteca virtual per a dispositius
mòbils. 18 h, Biblioteca Poblenou

Dia 17
Xerrada informativa
Com superar l’ansietat
amb wingwave® amb
l’Esther Bisbal Capellades. A la
Sala Roberto Bolaño. 19 h
Dia 18
Conferència d‘Aula
Blanes La màgia: art de
l’engany? Amb el mag
Fèlix Brunet. A la Sala Roberto
Bolaño · 20 h

DIES 13 I 14
Tordera
Campanya Gratuïta de
Prevenció del Glaucoma i
Degeneració Macular

dies 28 i 29
CAMPIONAT D’ESPANYA
ALEVÍ de PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal · 8 - 22 h
dia 28
CONFERÈNCIA: VIVÈNCIES
D’UNA NENA DE RÚSSIA
Club Marina Casinet · 20 h
ESPAI OFF: PLOU A
BARCELONA. Vestíbul Hotel
Planas, Hospital Vell, 6 i Sala
d’Actes Ajuntament · 21h
dia 29
LLORET ESPAI OFF:
psicosi de les 4:48
El Puntet · 21 h
TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent · 9 h
El RACÓ DELS CONTES;
BRUIXES I BRUIXOTS
Biblioteca · 11.30 h
dia 30
FESTA DE L´ESPORT
Teatre de Lloret · 18 h
dia 31
FESTIVAL MONòLIT
Plaça Pere Torrent · 16 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Presentació del llibre
Viure sense pensar, viure
en plenitud. Respostes de
l’ànima a les preguntes de la vida,
de Jorge Antonio Larruy, 19 h, a
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
Inici del curs de
Pessebrisme. 20 h, a la Fàbrica
Llobet-Guri (2n pis)
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Biblioteca
Santa Susanna
Tardor de contes. “Xim, Pam,
Pum, Sons...”, a càrrec d’Elisabet
Ulibarri. 18h al Local Social
Pineda de Mar
1a Fira de Gent Gran de
Pineda de Mar
Can Comas i plaça de Les Mèlies
Taller: Tot descobrint Roald
Dahl. 18 h, Biblioteca M. Serra i
Moret
Taller infantil: Caixa sorpresa
(cartolines i papers de colors)
18 h, Biblioteca Poblenou
DIA 15
Calella
Durant tot el dia, fi del
concurs d’Instagram
AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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“Calella Vila Europea de
l’Esport 2016”. Organitzat per
l’Ajuntament de Calella.
12a edició del Blendercat,
taller de realitat virtual
amb ulleres 3D.
Ajuntament Vell, tot el dia
Taller infantil
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
Inici de la desfilada de les
bandes participants a la 3a
setmana de l’Oktoberfest
17.00 h, a la riera Capaspre
Correllengua a la plaça de
l’Ajuntament (En cas de mal
temps, a l’Espai Mercat)
- 17 h, actuació per a la mainada
amb el Mag Deivid.
- 18 h, xocolatada i lectura del
manifest del Correllengua 2016.
- 19 h, actuació musical a càrrec
d’Ihsanlulu.
Pineda de Mar
1a Fira de Gent Gran de
Pineda de Mar
Can Comas i plaça de Les Mèlies
‘Germanes‘ a càrrec de la
Companyia del Centre.
22 h, Sala Gran del CCR.
També es podrá veure els dies
16, 22 i 23.
Palafolls
HORA DEL CONTE A LA
BIBLIOTECA.
Sessio recomanada per a nens i
nenes d‘entre 2 i 3 anys.
DIA 16
Calella
28a Festa del Bolet
8 - 19 h, a la plaça d’Espanya
2a Marxa Popular de la
Policia Local
9 h, al Camp de Futbol de Mar
Representació de l‘obra
Assassinat a la Vicaria,
d’Agatha Christie, a càrrec de
Joventut Artística. 18.30 h, al
teatre Orfeó Calellenc
Malgrat de Mar
ARRELS D’ART
11.30 h Activitats per a públic
familiar. Can Campassol.
TEATRE
18 h Representació teatral de
l’obra “Despedida de soltera”
Centre Cultural.
Pineda de Mar
Cinema a L‘Auditori
18.30 h
DIA 17
Tordera
Grup de Suport Emocional
i Ajuda Mútua

Local Emili Vendrel, 16:30
Calella
Taller de suport
Emocional i ajuda mútua
per a cuidadors de
persones amb dependència
17 h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament Vell.
Pineda de Mar
Hora del conte:
18 h, Biblioteca M. Serra i Moret

Pineda de Mar
Una passejada per la
història de la música
20.30 h, Sala d‘Actes de Can
Comas
DIA 22
Calella
7 h, al passeig Manuel Puigvert,
3a Marxa de Resistència.
La Llopa, per Calella i el
Montnegre. A les 8 h, 2a Marxa
La Llopa Petita.

DIA 19
Calella
Festival Internacional
Canta al Mar:
- 16 h, a la riera de Capaspre.
Cercavila de les corals
- 16.30 h, al pati de l’Ós. Rebuda
oficial i inauguració del Festival
Canta al Mar 2016.
- 21 h, a la Parròquia de Santa
Maria i Sant Nicolau. Gran
concert de benvinguda de les
corals participants.
- Cada dia hi haurà actuacions a
diversos indrets de la ciutat

A partir de les 19 h, a la plaça
de l’Ajuntament, a la plaça de
l’Església i a tot el carrer de
l’Església, Canta al Mar de
totes les corals participants.

Aula d’Extensió
Universitària.
Conferència: “Mutilació
genital femenina: identitat, salut
i drets humans”. A càrrec de la
Dra. Adriana Kaplan.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
(Església, 207)

DIA 23
Tordera
Teatre: Només són dones,
al Clavé. 18 h.

Per commemorar el Dia
Internacional del Càncer
de Mama, el Far es vestirà
de rosa!
Pineda de Mar
Taller de cuina japonesa, a
càrrec d‘Isabel Ginés. De 18.30 a
20.30 h, del 19 d‘octubre al 9 de
novembre Centre Cívic Poblenou
DIA 20
Calella
Xerrada de nutrició amb
la dietista Sara Justícia.
09.30 h, al local d‘Oncolliga
Conferència: “La comunicació
a les entitats”, a càrrec de Saül
Gordillo. Organitzat per Foto
Film Calella amb motiu de la
commemoració dels 50 anys.
20 h, a l’Ajuntament Vell
DIA 21
Calella
9a Marató de donació de
sang de Calella
10 – 22 h, a l’Ajuntament Vell
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
18 h. Contes en anglès a càrrec
de Kids&Us
CINEMA. Hitchcock /
Truffaut. De Kent Jones, EUA
2015. 22 h Centre Cultural

Malgrat de Mar
TABALADA I CERCAVILA DEL
BESTIARI i PLANTADA DEL
BESTIARI A LES PEIXATERIES
VELLES 20.15 h
Pineda de Mar
Castanyada popular
17 h, Masia Mas Rafart

Calella
Cantada dels guanyadors
de Canta al Mar 2016.
12 h, a l’església de Santa Maria i
Sant Nicolau
Representació de l‘obra
Assassinat a la Vicaria,
d’Agatha Christie, a càrrec de
Joventut Artística. 18.30 h, al
teatre Orfeó Calellenc
Malgrat de Mar
MARXA SOLIDÀRIA
8 h Sortida del Parc de Can
Campassol, fins a Mas Bages.
Organitza. Associació Espanyola
Contra el Càncer. Junta Local de
Malgrat de Mar.
21è CONCURS DE TEATRE
VICENÇ BAYARRI
18 h Centre Cultural
Pineda de Mar
Programació de tardor a
L‘Auditori: Corbacho 5.0
A les 19 h
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro. 18.30h. Al
Pavelló Municipal.
DIA 24
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
18 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
Pineda de Mar
Hora del conte
18 h, Biblioteca M. Serra i Moret

DIA 25
Calella
Acte públic: Ajuntament
de Calella. Passem
Comptes
20 h, a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament Vell
Pineda de Mar
Taller de curtmetratges,
a càrrec d‘alumnes de 3r d‘ESO
de l‘Institut Euclides. Centre Cívic
Poblenou
DIES 25 I 27
Palafolls
CICLE DE XERRADES PER A
FAMíLIES: REPTES I HABILITATS
PER NEGOCIAR EN FAMíLIA.
Dimarts 25 a les 17 h, la xerrada
s‘adrecara als nens i nenes.
La darrera sessió del dijous 27
a les 17 h tancara el cicle de
xerrades i es farà conjuntament
a pares,mares i fills. Les xerrades
són a l‘Escola Les Ferreries.
Dimecres 26
Calella
Conferència: Egipte
faraònic (I) Egipte, un do
del Nil. A càrrec de la Dra.
Irene Cordon. 18.30 h, al Casal
l’Amistat.
Cineclub: La festa de
comiat. VOS
21 h, a la Sala Mozart
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa. Los Puentes de
Madison Country de James R.
Walter
Pineda de Mar
Avui tertúlia
De 17 a 19 h, Biblioteca M. Serra
i Moret
Trobada del Club de
Lectura. 20.30 h, Biblioteca M.
Serra i Moret
Dijous 27
Calella
Conferència L‘estudi i la
conservació de la balena
rorqual comú a la costa
catalana a càrrec d’Eduard
Degollada. Associació Edmaktub
20.30 h, a l’Espai Mercat
Pineda de Mar
Llegir el teatre: Es comentarà
La Fortuna de Sílvia.
20.30 h, Biblioteca M. Serra i
Moret
DIA 28
Calella
Flasmob amb motiu del
dia mundial de l’Ictus
12 h, a la plaça de l’Ajuntament
Trobades d’òpera, 1a.
sessió dedicada a “La

Traviata” de Giuseppe
Verdi. A càrrec de Rosa Maria
Carbonell Sala. 18.30 h, a la Sala
Mozart
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
18 h Biblioteca La Cooperativa
DESCOBREIX LA CASTANYERA
Gimcana per a grups de 10
nens/es d’infantil i primària
acompanyats d’un adult.
17 h a 20 h plaça Anselm Clavé
CINEMA
22 h Centre Cultural. Van Gogh.
De Maurice Pialat, França, 1991
Santa Susanna
Club de lectura
18h a la Biblioteca Municipal.
Palafolls
TEATRE AMB L‘INS FONT DEL
FERRO. UN MONòLEG SOBRE
CIèNCIA. Obert a tothom.
A les 10 h al Teatre.
DIA 29
Calella
Taller infantil
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
Malgrat de Mar
TÚNEL DEL TERROR
19 h a 21 h, sessió infantil (de
6 a 12 anys). 22 h a 00 h, sessió
d’adults (a partir de 12 anys)
Parc del Castell
Pineda de Mar
Castanyada popular
18 h, plaça Nova
Palafolls
TALLER A LA BIBLIOTECA:
AMB LA TARDOR ARRIBA LA
CASTANYADA. De 10.30 a 13.30 h
a la Biblioteca Enric Miralles, per a
nens/es de 6 a 12 anys.
DIA 30
Malgrat de Mar
ARRELS D’ART
11.30 h Activitats per a públic
familiar. Can Campassol.
CINEMA. 18 h Centre Cultural
Psicosis. D‘Alfred Hitchcock, EUA,
1960
DIA 31
Calella
Castanyada popular
amb activitats infantils,
música i venda de
castanyes.
18 - 22 h, a la plaça de l’Església
Palafolls
CLUB DE LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca.
LA CASTANYADA. A les 21 h a la
plaça Joaquim Ruyra.
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Repunta la sinistralitat
Turisme de postal laboral al Maresme
economia local

maresme

Les dades de sinistralitat laboral del segon trimestre de l’any al Maresme tornen a ser preocupants. Ha augmentat el nombre total d’accidents
al lloc de feina i s‘ha de lamentar la mort d’una
persona. Les dades analitzades per l’Observatori
de Desenvolupament Local del Consell Comarcal
indiquen que el Maresme segueix estant per sobre
dels registres provincials i catalans quant a sinistres
laborals i que tot i que en els darrers mesos s’ha detectat un increment arreu, en el cas del Maresme el
percentatge és superior.

Sorteig dels vals de compra. Foto Yoyo

calella

L’Associació de Comerciants
Calella Centre Comercial ha estat present un any més a la Fira
de Calella i l’Alt Maresme. Aquest
mes de setembre ha sortejat 2.000

euros en diversos vals de compra
en una promoció anomenada Turisme de Postal. El sorteig i l’acte
de lliurament de premis és va fer a
l’estand de la fira. yy

Merkaganga
santa susanna

“El low cost no té perquè ser
lleig o avorrit”. Aquest és el lema de
Merkaganga Santa Susanna, establiment situat al Centre Comercial
Espais Susanna, sota l’edifici WINE

Àmplia oferta de productes a Santa Susanna

PALACE. Són especialistes en tot
tipus de mobiliari per a la llar, així
com tapisseria i descans, oferint
productes low cost de qualitat. En
aquests moments ja estan preparant la campanya de Nadal i Reis. yy

Durant el segon trimestre de l’any, 865 treballadors i treballadores van patir un accident al lloc de
treball que els va obligar a agafar la baixa laboral.
Aquesta xifra representa un increment intertrimestral del 14,72%, un percentatge que supera l’augment
del 14,00% registrat a la demarcació de Barcelona i
del 13,44% de Catalunya. També la comparativa interanual mostra un increment superior al Maresme.
A la comarca ha estat del 20,81%, al conjunt de Barcelona del 18,74% i a Catalunya del 18,31%.
Les dades concretes del segon trimestre indiquen
que l’augment de la sinistralitat laboral ha afectat
tant homes com dones, si bé són els homes els que
registren dos terços del total d‘accidents. Concretament, dels 865 ferits, 577 van ser homes i 285 dones.
Com ja és habitual, els accidents de pronòstic
lleu són els majoritaris. Representen el 99,42%, però

aquest trimestre s’ha hagut de lamentar la mort
d‘una persona.
Índex d‘Incidència
A banda de les xifres absolutes, l’indicador que
es fa servir per mesurar la salut laboral d’un territori
és l’anomenat Índex d’Incidència que s‘aconsegueix
relacionant el nombre total d’accidents per cada
100.000 afiliats al règim de la Seguretat Social.
Segons aquest indicador, el Maresme se situa
en els 959,91 accidents per cada 100.000 afiliacions. Novament, és una xifra superior a la provincial
(922,20) i a la del conjunt de Catalunya (944,28). yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Av. dels Tarongers

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’Autobusos

09.45

11.15

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’Autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

N-82 (Nocturn) · Horaris vàlids fins al 31/05
Barcelona - Pineda de Mar (de diumenge a dijous)
Barcelona

Barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

00.15

01.15

03.10

04.10

Barcelona

00.15

01.00

02.00

03.05

04.05

Calella – Benzinera

23.51

01.06

02.06

04.01

05.01

Calella – Benzinera

23.32

00.17

01.07

01.52

02.52

03.57

04.57

Calella – Mercat

23.52

01.07

02.07

04.02

05.02

Calella – Mercat

23.33

00.18

01.08

01.53

02.53

03.58

04.58

Calella – Plaça de les Roses

23.53

01.08

02.08

04.03

05.03

Calella – Plaça de les Roses

23.34

00.19

01.09

01.54

02.54

03.59

04.59

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.55

01.10

02.10

04.05

05.05

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.36

00.21

01.11

01.56

02.56

04.01

05.01

Pineda – Sant Joan

23.57

01.12

02.12

04.07

05.07

Pineda – Sant Joan

23.38

00.23

01.13

01.58

02.58

04.03

05.03

Pineda de Mar - Barcelona (de diumenge a dijous)

Pineda de Mar - Barcelona (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar – Riera

00.02

02.02

03.02

04.12

05.08

Pineda de Mar – Riera

23.43

00.28

01.18

02.03

03.03

04.08

05.08

Pineda de Mar – Garbí

00.04

02.04

03.04

04.14

05.10

Pineda de Mar – Garbí

23.46

00.31

01.21

02.06

03.06

04.11

05.11

Calella – Sant Jaume

00.05

02.05

03.05

04.15

05.11

Calella – Sant Jaume

23.49

00.34

01.24

02.09

03.09

04.14

05.14

Calella – Oficina Turisme

00.06

02.06

03.06

04.16

05.12

Calella – Oficina Turisme

23.50

00.35

01.25

02.10

03.10

04.15

05.15

05.13

Sant Jaume – Av. Vallderoure

23.51

00.36

01.26

02.11

03.11

04.16

05.16

Barcelona

00.52

01.37

02.27

03.12

04.12

05.17

Sant Jaume – Av. Vallderoure

00.07

02.07

03.07

04.17

Barcelona

01.06

03.06

04.06

05.16
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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 - Pineda de mar			
Adreces i telèfons
Octubre - Novembre
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

COLóN
FRANCITORRA
SETÓ
SETÓ
BADIA
FRANCITORRA
ALBA
VIVAS
PLANAS
CASTELLS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLON
NOE
MIR
FRANCITORRA
FRANCITORRA
SETÓ
SEGARRA
LLOBET
COSTA
CASTELLS
NOGUERA
NOGUERA
MELA
COLON
NOÉ

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
Octubre - Novembre
TORDERA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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 M. 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 JOSEP MARIA ROVIRA (COORDINADOR DEL CENTRE CULTURAL I RECREATIU DE PINEDA DE MAR)

“Molts actors professionals han sortit de l’escola de
teatre del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda”
ALMUDENA MONTAñO INDIA

Arts d’Estiu és una d’aquelles activitats que amb pocs anys s’ha consolidat i s’ha fet un lloc en el calendari
dels Festivals d’Estiu de Catalunya.
Ara, un cop feta la valoració d’aquest
any, és l’hora de començar a pensar en la propera edició. Un festival
d’aquestes característiques s’ha de
preparar amb molt de temps. L’organització conjunta del Centre Cultural i l’Ajuntament de Pineda, que
ha apostat per aquest festival, juntament amb el patrocini de diferents
empreses, ens fa ser optimistes de
cara el futur.

El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar –conegut popularment com
El Casal- acaba de presentar la programació de la nova temporada. Inclou
produccions pròpies, concursos de teatre, Pastorets i formació, entre moltes altres activitats adreçades a grans i petits.
Aquesta entitat es va fundar l’any 1930,
i ha sigut una gran escola per molts actors, alguns dels quals han fet el salt a la
professionalitat. Parlem amb el coordinador del Centre, Josep Maria Rovira.
Amb què ens sorprendrà la nova
programació del Centre Cultural i
Recreatiu de Pineda?
El nostre objectiu és oferir una programació per a tots els gustos. Comencem amb el text de la Càrol
López “Germanes”, amb direcció i
adaptació de Pol Beltran. Al febrer,
l’Ani Méndez i les alumnes del curs
d’adults presentaran la seva adaptació
d’e “I això és vida?” Al març, finalitzades les sis funcions del 38è Concurs
de Teatre, arriba una nova producció
del CCR, “Cyrano de Bergerac” amb
un nombrós repartiment, dirigida per
la Maite Ferre i en Jaume Valls. I, per
tancar la temporada, durant el juliol i
l’agost es representarà “El Florido Pensil”, que dirigirà en Josep Morell amb
la col·laboració d’en Ramon Carré.
Tot i que es realitzen diverses activitats culturals, podem dir que el
teatre és la base del Centre?
Sí. Però també participem en la Mostra de Coques i postres casolans per
Sant Joan, la fira d’Entitats i el Cicle de
tardor, amb una programació de música, teatre, cant, màgia...i també hem
programat dues sortides al TNC i una
al Jove Teatre Regina de Barcelona.
L’escola de teatre la va fundar l’any
1980 Artur Iscla i, des de llavors, ha
aconseguit una bona cantera de tècnics i actors, alguns ja professionals.
Molts actors professionals han sortit
de l’escola de teatre del CCR. La Míriam Iscla, filla d’Artur Iscla, va formar
part de la primera formació i va col·laborar amb el CCR fins que va entrar
a l’Institut del Teatre. De la primera
promoció del curs 1980 també en
forma part en Quim Noguera, que és

Josep Maria Rovira, coordinador del Centre Cultural i Recreatiu (CCR) de Pineda de Mar.

el director del Galliner de Girona, el
Centre de formació de les arts escèniques més important de les comarques
Gironines i un referent a tot Catalunya. En David Verdaguer va arribar
més tard, amb els Pastorets, després
amb en Benet Tomàs, la Verònica
Rebollo, el Josep Morell i finalment
amb en Joan Gallart on, fent parella
amb en Xevi Gómez van fer el pas a
Barcelona amb “Sexe, amor i literatura” i “La síndrome de Bucay”. També
cal destacar en Jaume Casals, que ha
actuat professionalment en el teatre
i ara el podem veure cada tarda a La
Riera de TV3, i el malgratenc Quim
Bigas, un dels triomfadors a la darrera
edició de la Fira de Tàrrega amb el seu
espectacle “Molar”.
Actualment, mantenen alguna relació amb el CCR?
Sí, la Míriam quan l’agenda li permeti,
farà alguna sessió amb el grup d’adults
“Teiatrerus”, i en David Verdaguer, per
poc que pugui, col·laborarà amb en
Xevi Gómez en el guió dels “ Pastorrats 2017”.
Per cert, com seran els Pastorets
d’enguany?
Després de dos anys sota la direcció
d’en Josep Morell, aquest any els coordinarà l’Anna Estol i duraran menys.
Es podran veure el 25 de desembre,
l’1, 6 i 8 de gener; el 15 de gener farem

Imatges de l’obra Dotze sense pietat (38è Concurs de Teatre)

Els Pastorets Solidaris, i el 21 i 22 de
gener representarem Els Pastorrats
2017, una versió còmica i actualitzada
d’Els Pastorets.
Quins cursos ofereix l’escola de
Teatre?
El Il·lusionistes (de 8 a 9 anys), els Arlequins (de 10 a 11 anys), els Bambalines (de 12 a 13 anys), els Coreògrafs
(de 14 a 15 anys) i els Teiatrerus (a partir de 20 anys). Aquest any ha canviat
la direcció i s’ha afegit un grup de 16 a
21 anys (els Improvisats). També s’ha
reduït el nombre d’alumnes per grup
i ha augmentat la quota d’inscripció
per poder formar els monitors i portar professors de fora per als adults.

Quants grups participen enguany?
Com en els darrers anys, hi participen
6 grups, que una comissió escull de
les més de 40 propostes que rebem.
A partir del 29 de gener passaran per
l’escenari els grups de La K-mama de
Calafell, Inestable Ceretana de Puigcerdà, Atrezzo Grup de Teatre de Vilafranca del Penedès, el Centru de Canet de Mar, Teatre del Talión de Lleida
i Impuls Teatre de Molins de Rei.

Què busquen els alumnes quan
s’apunten a les classes de teatre?
Al grup de nens de menys edat els
apunten els pares. Els petits comencen a fer teatre jugant, amb els contes,
i, després, a mesura que van creixent,
són ells els que diuen si volen continuar a l’Escola de Teatre.

Al maig els escenaris, carrers i places de Pineda es converteixen, des
de fa 15 anys, en la capital del Teatre
Amateur de Catalunya. Com serà
enguany?
La Mostra arribarà a la seva quinzena
edició el pont del mes de maig. L’Ajuntament de Pineda, juntament amb la
Federació de Grups de Teatre Amateur i el Centre Cultural, fan possible
aquesta activitat. Fins el mes de gener
els grups interessats podran presentar
les seves propostes a la Federació, on
es farà la selecció i el calendari de les
actuacions.

També hi haurà concurs de teatre,
amb 13 premis diferents. Quines
són les bases per poder participar?
Enguany arribem a la 38a edició del
Concurs de Teatre Premi Vila de
Pineda de Mar, on poden participar
tots els grups de teatre aficionats, federats o no, i també de la resta de l’Estat.

Una de les propostes amb més ressò mediàtic són Les Arts d’Estiu,
on durant els divendres del juliol i
agost actuen músics, cantants i actors de fama internacional. Us imaginàveu que tindria tant d‘èxit quan
el vau programar per primera vegada fa sis anys?

Imatges de l’obra Gerónimo Stilton
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Una altra activitat que organitzeu a l’estiu és el casal Tespis, que
compta amb una cinquantena de
monitors i mig miler d’alumnes.
A l’estiu fa molts anys que en el Centre
no es fan vacances, i molts dels infants
acaben l’Escola de teatre i comencen
el Casal d’estiu. El Casal, amb la Mar
Morell i l’Oriol Galicia al capdavant,
no és un Casal Teatral, tot i que es fan
tallers i jocs relacionats amb les diferents arts escèniques.
El mes passat la companyia del
CCR va representar a la Fira de Tàrrega l’obra “L’home amb que somien les dones quan somien amb homes”, guanyadora de la 28a edició
del Concurs de Teatre Premi ciutat
de Tàrrega i de molts altres premis.
Per què ha tingut tant d’èxit?
Hem de procurar ser perfeccionistes en tot el que fem. I aquest text
és una gran posta en escena, amb
unes brillants interpretacions i una
excel•lent direcció d’en Joan Gallart.
Un director que coneix l’obra com
ningú, ja que també n’és l’autor. I el
resultat és aquest triplet, guanyant
els concursos de teatre de Terrassa i
Calella, a més del de Tàrrega. Meritxell Alarcón, Ani Méndez, Anna
Camps, Anna Estol, Bàrbara Ferrer i
Lara Macip en són les protagonistes.
En total 35 funcions!
Sííí! L’obra es va estrenar a Pineda, va
fer la temporada al Teatre Gaudí de
Barcelona, es va representar a Blanes, Santa Perpètua de la Mogoda,
el FITAG de Girona...Estem molt
contents! yy

Imatges de l’obra Pastorrats 2017

