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La Pilona,
bé cultural

rAdio marina

Circuit Maresmenc de Cros

Tots els grups municipals del consistori
malgratenc han aprovat incorporar
urgentment la Pilona al catàleg de
béns protegits del Pla d‘Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) com a
bé cultural d‘interès local.

política - Pàg. 5

Doble trencament a Tordera
Durant el ple ordinari d’octubre, es va escenificar el trencament del pacte de
govern i el de la coalició SOM Tordera.

Música al cementiri
El dimarts 1 de novembre el cementiri municipal de Palafolls va obrir
les portes de les deu del matí a les sis de la tarda. Durant tot el dia hi
va haver música de cambra repartida pels racons del cementiri a càrrec
dels alumnes de l’Escola de Música de Palafolls. Pàgina 10

Cros de Santa Susanna. Foto Yoyo

Santa Susanna ha obert la temporada de cros 2016-2017. Eva Martos i Rodrigo Torres es van imposar en
les categories absolutes. Aquest any hi haurà nou proves més: Les d’Arenys, Mataró, Malgrat de Mar, Alella, Canet de Mar, Palafolls, Sant Pol, Calella i Pineda de Mar, on hi haurà l’acte de cloenda i el lliurament
de premis. Més informació i calendari complert a la pàgina 24

Calella Canta
al Mar

Interpretació a 4 mans. Foto Yoyo

El Festival Coral Internacional Canta al Mar ha reunit 1.500
participants i un nombrós grup
d’acompanyants de 49 corals de
24 països. Els concerts es van fer
a la p-laça de l’Ajuntament, a la
plaça de l’Església, a la Parròquia
de Santa Maria i Sant Nicolau i la
Fàbrica Llobet-Guri. Pàgina 2

Un dels molts concerts que es van organitzar. Foto Yoyo
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La 5a edició de Canta al Mar

L’Editorial
Halloween
És sorprenent el creixement del Halloween a casa nostra, una festa sense cap relació amb els nostres costums i tradicions.
Una antiga superstició celta (galicia-irlanda) suposava que les ànimes
dels difunts molestaven als vius i el 31 d’octubre es feien uns rituals per
allunyar-les.
Els colons irlandesos van portar la tradició a Amèrica on s’ha popularitzat en la seva versió infantil de la “gran carbassa”, i la recollida de llaminadures casa per casa. Si alguna casa els negués el tribut, seria “atacada” amb ous, cosa que no passa mai.
Aquí, tots plegats ens hem posat a celebrar el Halloween amb un entusiasme que no es podria entendre sense l’interès comercial que aprofita
qualsevol tendència per vendre el que es pugui.
Resulta una mica xocant que el dia que tantes famílies visiten el cementiri per endreçar les tombes dels familiars difunts, uns vailets engrescats voltin pels carrers tirant ous a les façanes, en la pitjor versió de la
festa de Halloween.
Millor que no arreli aquesta pràctica, no passés com a Blanes que va
patir molt per eradicar el mal costum de llançament d’ous de la fira de
Sant Tomàs. L’aparent complaença amb la que alguns Ajuntaments han
acollit l’estrafolària festivitat podria ser entesa per alguns com a “vist i
plau” als excessos de la jovenalla malcriada. yy
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Un dels grups participants a Canta al Mar. Foto Yoyo
calella

El Festival Coral Internacional Canta al Mar ha reunit 1.500
participants i un nombrós grup
d’acompanyants de 49 corals de
24 països tan diferents com són:
Alemanya, Eslovènia, Àustria,
Espanya, Bolívia, Estonià, Xina,
Finlàndia, Croàcia, Gibraltar,
Dinamarca, Gran Bretanya, Indonèsia, Nigèria, Iran, Noruega,
Israel, República Txeca, Itàlia,
Suècia, Letònia, Suïssa, Lituània
i Surinam.
La regidora adjunta a l’alcaldia, Núria Parella, ha destacat
la satisfacció de la ciutat a l’hora d’acollir el festival ja que “els
grups participants al festival
aporten a Calella una singularitat
i un atractiu especial”.

Per la seva part, el director
artístic internacional d’Interkultur, Ralf Eisenbeiss, ha agraït
tant a l’Ajuntament de Calella
com a la ciutadania la bona acollida: “Quan anem a Calella ens
sentim com a casa”. A més, ha
destacat que Calella s’ha convertit un model a seguir per part
d’altres organitzadors. Interkultur organitza més de 100 festivals
però destaca el bon ambient i les
facilitats que es creen a Calella.
Una de les novetats d’enguany és la creació del Premi
del Ciutadà, segons ha explicat
el director de projectes Espanya
de Viatges Tauro, Marc Moreno:
“El poble calellenc sempre acull
el festival amb molta il·lusió, és
per això que des de Canta al Mar

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

es vol que el públic es pugui implicar encara més i puguin votar
per la seva banda preferida”. El
premi s’entregà durant el “Concert de les Espelmes” que es va
fer a l’Església de Santa Maria i
Sant Nicolau.
Un altre aspecte a destacar
d’aquesta cinquena edició ha estat la participació del director del
cor infantil Vivaldi, Òscar Boada, que, a més de ser membre del
jurat, va impartir un taller sobre
la cultura musical catalana.
Els concerts es van fer a la
plaça de l’Ajuntament, a la plaça de l’Església, a la Parròquia de
Santa Maria i Sant Nicolau i la
Fàbrica Llobet-Guri. L'animació
va estar garantida durant tots els
dies del festival. 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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La Pilona de Malgrat de Mar serà catalogada com
a bé cultural d‘interès local
MALGRAT DE MAR

Tots els grups municipals del
consistori malgratenc van aprovar en la sessió plenària del mes
d’octubre incorporar urgentment
la Pilona al catàleg de béns protegits del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a
bé cultural d’interès local. ERC,
PDC i CUP van presentar una
moció per catalogar la Pilona,
així com perquè sigui consolidada i conservada per aturar el
procés de degradació dels suports
de la plataforma marítima, que
és testimoni del passat miner de
Malgrat de Mar.

«La moció ha estat
argumentada pels
historiadors Sònia
Garangou, Núria Arís, Joan
Piña i Joan Bosch»
La Pilona és una antiga plataforma de pedra i formigó de
107 anys d’antiguitat que s’utilitzava perquè els vaixells hi carreguessin el ferro que s’extreia
de les Mines de Can Palomeres.

Un sistema telefèric feia arribar
el mineral en vagonetes des de
les mines i a mar. Un cable aeri
d’uns 1.400 metres de llarg -de
fet eren dos cables en cada sentit unia l’estació de càrrega de les
mines amb la plataforma receptora a dins de mar.
La moció aprovada és una
proposta estudiada i formulada
pels historiadors malgratencs
Sònia Garangou, Núria Arís,
Joan Piña i Joan Bosch. Aquesta
moció afirma que “en els darrers
anys un gran nombre de malgratencs han mostrat la seva preocupació pel que es veu com un
procés de degradació evident de
la Pilona, fins al punt que s’ha
creat un grup a les xarxes socials demanant que aquesta icona
malgratenca sigui preservada”.
La moció aprovada pel govern municipal -PSC i JXM- i
per l’oposició -ERC, PDC, CUP
i PP- acorda que s’incorporarà
urgentment la Pilona al catàleg
de béns protegits del pla d’ordenació urbanística municipal com
a bé cultural d’interès local pel

seu interès “com a excepcional
vestigi arqueològic del nostre
passat miner i el seu significat
actual com a tret identitari de la
població”.

«La moció també proposa
dur a terme les accions
necessàries per tal de
garantir la seva consolidació
i adequada conservació»
La moció també proposa dur
a terme “les accions necessàries
amb totes les administracions
competents per tal de garantir
la seva consolidació i adequada conservació, assumint-ne els
costos, si és necessari”. A més,
“que la consolidació i adequada
conservació es prenguin amb la
màxima celeritat possible atès
l’estat de degradació dels suports
de la plataforma, en un termini
màxim d’un any”. En aquest sentit, tots els grups municipals van
acordar que aquest termini inicialment serà d‘un any, però que
es podrà prorrogar un any més
si es justifica el motiu.

La Pilona amb Malgrat al fons. Foto Aj. de Malgrat

La regidora d‘Urbanisme,
Mireia Castellà (JXM), va defensar que el govern municipal
comparteix la voluntat de la
moció presentada “de protegir
i donar valor a la Pilona com a
símbol del poble”.
La portaveu del PDC, en
nom dels partits que van pre-

sentar la moció, Neus Serra, va
recordar que “fent una cerca a
les hemeroteques, es pot veure
que aquest és un tema recurrent
que sempre ha sortit en aquest
plenari”. “1998, 2000, 2001...
sempre ha estat un tema que el
govern ha dit que calia posar
en valor però no s‘ha concretat
mai”, va explicar. yy
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II Congrés de Bombers
d’Empresa

societat

“Zapatos rojos”

Zapatos rojos

Malgrat de Mar recull sabates
de dona per a la instal·lació de
l’artista mexicana Elina Chauvet contra la violència masclista. “Zapatos rojos” és un projecte que va néixer l’any 2009
a Ciudad Juárez amb 33 parells
de sabates donats per dones,
moltes d‘elles familiars de dones desaparegudes o víctimes
del feminicidi. Des de llavors,

ha recorregut altres ciutats de
Mèxic, Itàlia, Argentina, Xile,
Equador, Espanya i Regne Unit.
Per a la representació de “Zapatos rojos” a Malgrat de Mar
el proper 25 de novembre, la
Regidoria d‘Igualtat ha iniciat
una campanya de recollida de
parells de sabades de dona en
desús. yy

28a Festa del bolet

Preparant els bolets. Foto Yoyo

La gent del barri que Pequín ha
organitzat un any més la tradicional festa del bolet. Va ser el

dia 16 d’octubre amb la presència dels geganters, la pubilla,
l’hereu…i molts bolets. yy

Retiren tres cedres

Cedres retirats al Parc Dalmau. Foto Aj. Calella

Després d’un estudi per part
de tècnics professionals, s’ha
recomanat retirar els tres cedres que hi havia a l’entrada del Parc Dalmau per risc
de caiguda i evitar possibles
danys. Patien una infecció
produïda per un fong que
afecta les branques i les arrels

dels cedres i provoca debilitament i risc de caiguda de l’arbre. No hi ha cap tractament
químic per solucionar la malaltia. L’alarma es va encendre
a finals d’agost, quan va caure
una branca d’arbre a la vorera
davant del Parc Dalmau. yy

Participants al congrés. Foto Bombers Generalitat
SANTA SUSANNA

El congrés, al qual s’han inscrit
un centenar de participants d’arreu de l’Estat, s’ha celebrat a Santa
Susanna i va comptar amb les ponències de prestigiosos professionals del sector de les emergències.
Hi ha hagut diverses taules sobre nous materials d’extinció, especificacions en la protecció contra incendis d’instal·lacions industrials, intervencions en accidents

en centrals nuclears i nocions
de tractament prehospitalari en
pacients politraumàtics. També
s’ha parlat de formació continua i
integral dels bombers d’empresa,
els treballs en alçada i l’anàlisi detallada de la figura del conseller
de seguretat a les empreses.
Principalment els sectors consolidats amb bombers d’empresa
de caràcter exclusiu i professional
són el nuclear i aeroportuari, els

sectors petroquímics, indústriesquímiques, plantes de re-gasificació de gas, laboratoris farmacèutics, factories d‘automoció i empreses manipuladores de productes inflamables, tòxics i corrosius.
La sotsdirectora general tècnica dels Bombers de la Generalitat,
Anna Martín, va assistir a la inauguració. yy
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100 anys de Roald Màxima tensió al ple de
Dahl
l’ajuntament de Tordera
tordera

La Biblioteca de Tordera ha
recordat la figura i especialment
l’obra de Roald Dahl. En total,
s’han previst cinc activitats entre
finals d’octubre i primers de novembre.
Sílvia Anfrons, directora de la
Biblioteca, explica que l’objectiu
és difondre la vida però sobretot
l’obra, de l’escriptor gal·lès, “el seu
principal públic és l’infantil, però
també va escriure per a adults”.
Tot va començar el 19 d’octubre amb un laboratori artístic

sobre “Els Culdolla” amb Mireia
Córdoba. També es va fer un taller d’escriptura creativa de tres
sessions pensades per a nois i noies de 9 a 12 anys i un laboratori
de lletres i imatges per a infants a
partir de sis anys.
La commemoració es va completar amb dues sessions de l’hora
del conte sobre “El viatge d’en James” i “La meravellosa medicina
d’en Jordi”.
A partir d’ara, per tant, Roald
Dahl, és una mica més conegut pels
usuaris de la biblioteca torderenca. yy

Villaro (esquerra) i Giralt (dreta). Foto Yoyo
tordera

Primera de les activitats sobre Roald Dahl. Foto Yoyo

Durant el ple ordinari d’octubre, es va escenificar el trencament del pacte de govern i de
la coalició SOM Tordera. Salvador Giralt (Podem) passa a formar part dels grups de l’oposició
mantenint les sigles de SOM Tordera, mentre que José Carlos Villaro (ICV) va comunicar la seva
voluntat de mantenir el pacte des
del Grup No Adscrit, el que va
generar fortes crítiques dels polítics i del públic que el van qualificar de trànsfuga i de no respec-

tar els ciutadans que havien votat
SOM Tordera.
El Ple de l’Ajuntament de
Tordera va ratificar la retirada
de competències al que fins ara
havia estat el regidor titular de
l‘Àrea General de serveis socials,
Salvador Giralt, del grup municipal SOM Tordera.
Segons Giralt, la decisió de
posar punt i final al pacte de govern la va prendre l’assemblea
de SOM, motivada, segons va

comunicar, per la pèrdua de la
confiança necessària per garantir la correcta governabilitat del
municipi.
La decisió d’abandonar el
pacte, però, no va ser compartida pel segon regidor de la coalició SOM, José Carlos Villaro.
Villaro va manifestar a l’alcalde
la seva voluntat de continuar
endavant amb el pacte establert
passant a formar part del grup
no adscrit. A partir d’ara té dedicació complerta. yy
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societat lloret de mar

Mobilitzacions contra la LOMCE

Accident laboral en un terrat

Concentració a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas

El dimecres 26 d’octubre, els estudiants de Secundària estaven
cridats a la vaga per protestar
contra la Lomce i les revàlides

que preveu. A Lloret de Mar, un
grup d’estudiants van fer sentir
les seves reivindicacions pel
carrer. yy

Xerrada de Josep Maria Soler

Primeres atencions en el mateix terrat. Foto Aj. Blanes
blanes

Diversos cossos d’emergència
intervenen en l’atenció i evacuació en helicòpter d’una víctima a
Blanes.
L’home es va precipitar a un
pati interior d’un habitatge del
veïnat del Control-Horta de la
Perla quan estava manipulant
una antena en un terrat, i se’l va
traslladar a l’Hospital de la Vall
d’Hebron amb ferides greus.

Donada la considerable alçada a què es trobava, i un cop rebudes les primeres atencions mèdiques, els bombers van evacuar
la víctima amb l’ajut d’una escala
retràctil, a l’extrem de la qual hi
havia el llit de seguretat per fer
el trasllat amb totes les garanties. Posteriorment, se’l va evacuar
amb una ambulància medicalitzada fins al lloc on ja havia aterrat
un helicòpter del SEM (pàrquing
de l’Asil Sant Jaume). yy

II Premis Climent Guitart

Visita a la majòlica. Foto M.A. Comas

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha participat
en una xerrada organitzada pel
Club Marina Casinet. També
va visitar la majòlica dedicada
a la Verge de Montserrat, obra

L’avís l’han el van rebre efectius de la Policia Local de Blanes.
Immediatament, es van traslladar al lloc de l’accident diversos
efectius de cossos de seguretat i
emergències: Policia Local, Servei
d’Emergències Mèdiques -amb
dues dotacions: una ambulància i un helicòpter medicalitzat-,
Mossos d’Esquadra i Bombers de
la Generalitat. Quan van arribar,
van trobar l’home estès al terra d’un pati interior i conscient,
però afectat per greus ferides.

de Josep Maria Barba i Joan
Bernat. Aquesta majòlica es va
inaugurar aquest estiu i el pare
abat no hi va poder assistir. Ara
s’ha fet coincidir la xerrada i la
visita pendent. yy

12 homes sense pietat

Guardonats en la segona edició dels premis. Foto Guitart Hotels
lloret de mar

Aplaudiment al final de l’obra. Foto M.A. Comas

El Casal de l’Obrera ha representat amb èxit un dels clàssics
de l’escena teatral i cinematogràfica, 12 homes sense pietat.

Ara, ja està treballant de ple en
la representació dels Pastorets
que es podran veure els propers
18 i 26 de desembre. yy

Els Premis Climent Guitart,
organitzats pel grup hoteler Guitart Hotels, han guardonat per
segon any consecutiu persones
que hagin destacat en els quatre
àmbits en els quals l’hoteler lloretenc va fonamentar bona part de
la seva vida professional i personal: la música, l’emprenedoria, la
solidaritat i la formació.
En aquesta segona edició, els
guardonats han estat: la soprano

Ainhoa Arteta, per la seva trajectòria internacional, en el premi
a la Música; l’empresa Visual 13,
pels seus projectes audiovisuals
per donar visibilitat de la Costa
Brava; en el premi a l’Emprenedoria a la Costa Brava – Pirineu
Girona; la fundació dels germans
Roca, Roca Brothers Foundation,
pel seu projecte Food Africa per
a la conservació d’aliments, en el
premi a la Solidaritat; i el jove estudiant Victor Manuel Córdova,
per aconseguir la millor nota en

el Cicle Formatiu d’Hostaleria i
Turisme de l’Institut Ramon Coll
i Rodés (Lloret de Mar), en l’últim curs 2015-2016.
Per altra banda, dins l’àmbit
de formació, el jurat ha renovat
la beca al guardonat del Premi de
la Formació de la primera edició
dels premis, Pol Monja Pérez, per
cursar el segon curs en formació
superior de cuina i gastronomia
al CETT. yy
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Arriba l’hivern, posa a punt la teva calefacció
Les llars catalanes podrien estalviar fins a 155 milions d’euros l’any fent un bon manteniment i ús de la calefacció, segons el
desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la Fundació Gas Natural Fenosa
reportatge

Amb l’arribada de l’hivern i la
baixada de temperatures, és necessari
fer una revisió de les instal·lacions de
gas i els equips de calefacció per tal
que funcionin correctament. D’acord
amb la legislació vigent, les nostres
instal·lacions domèstiques han de
passar cada cinc anys una inspecció
periòdica obligatòria. Així mateix,
un cop l’any els usuaris han de re·
alitzar també un manteniment de la
caldera i instal·lacions de calefac·
ció amb una potència superior als
70 Kw. Aquests controls ens per·
metran estalviar energia, disminuir
el cost econòmic de la nostra factu·
ra i garantir una major seguretat per
a les persones.
Per posar a punt la nostra instal·
lació de gas, de cara a garantir-ne
la màxima seguretat i eficiència,
hauríem de seguir una sèrie de con·
sells: comprovar que les reixetes de
ventilació funcionen correctament
i que no hi hagi cap obstrucció;

assegurar-nos que qualsevol modi·
ficació de les instal·lacions de gas
sigui realitzada per un especialista
seguint la normativa; i instal·lar-se
un dispositiu que impedeixi el fun·
cionament simultani de la campana
extractora i la caldera de gas o es·
calfador. Així mateix, és recoma·
nable tancar la clau de pas en cas
d’una absència prolongada.
Els radiadors poden necessitar
una purga, sobretot al comença·
ment de cada temporada d’hivern.
Per fer-ho, obre una mica l’aixeta
situada a la zona superior de cada
radiador per treure l’aire i posa un
got a sota per recollir l’aigua que
caigui. Però vigila! Procura no treu·
re’n molta per no baixar excessiva·
ment la pressió del circuit. Llegeix
les instruccions del fabricant per
conèixer la pressió correcta i el
mètode per afegir o treure aigua al
circuit en cas que fos necessari. yy
Contingut elaborat amb la informa·
ció de Gas Natural Fenosa.

CONSELLS PER ESTALVIAR EN CALEFACCIÓ
Segons el desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la
Fundació Gas Natural Fenosa, les llars catalanes podrien estalvi·
ar fins a 155 milions d’euros l’any fent un bon manteniment i ús
de la calefacció.
1.- Manté la teva llar entre els 19ºC i 21ºC. A les habitaci·
ons on només dormim, la temperatura hauria de ser entre 16ºC
i 18ºC. Recorda! Per cada grau més de calefacció s’augmenta el
consum energètic un 7%.
2.- Purga els radiadors periòdicament, ja que l’aire acumulat
dificulta la transmissió de la calor de l’aigua calenta a l’exterior.
3.- Tanca les claus dels radiadors i la porta en aquelles habita·
cions que no facis servir habitualment.
4.- Per ventilar la llar a l’hivern és suficient amb obrir les
finestres uns 10 minuts totalment, ja que estalvies més que dei·
xant-les mig obertes.
5.- Realitza un manteniment periòdic de la caldera i l’equip
de calefacció per part d’un professional per garantir un funcio·
nament òptim.
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Centenars de persones aprenen a salvar vides
Blanes celebra el Dia Europeu de la Conscienciació de l’Aturada Cardíaca i l’RCP
blanes

En el moment que es produeix una aturada cardio-respiratòria, cada segon que passa
és de vital importància per al
futur de l’afectat. Blanes disposa
de 14 punts amb desfibril·ladors
per atendre una aturada sobre el
terreny. El que cal, però, és que
la gent sàpiga què s’ha de fer. La
campanya de difusió ha arribat a
les escoles, i també a la població
en general en una jornada festiva
i informativa que es va fer al passeig de Mar.

«El participants aprenen
un conjunt de maniobres
que poden salvar la vida de
la persona que pateix una
aturada cardíaca»
L’acte estava organitzat per
l’Associació RCP a les Escoles
amb el suport de l’Ajuntament
de Blanes, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el
SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) amb l’objectiu d’explicar
com s’ha d’actuar quan hi ha una
aturada cardio-respiratòria.

El primer objectiu de l’acte
ha estat conscienciar la població
sobre la importància d’aprendre
un conjunt de maniobres senzilles que poden salvar la vida de
la persona que pateix una aturada cardíaca: les maniobres RCP.
Els altres dos han estat donar
a conèixer el Programa RCP a
l’Escola i informar sobre els 14
punts d’accés als equips DEA
(Desfibril·ladors Externs Automàtics) que hi ha distribuïts
arreu del municipi en columnes
fixes.

d’ensenyar als escolars tot el
què necessiten saber, partint de
la pròpia experiència que tenen
en situacions d’emergència reals.
Aquest aprenentatge als centres
escolars de Primària ha estat
molt ben rebuda per la comunitat educativa, ja que el 100% de
les escoles públiques i concertades van sol·licitar adherir-se
al programa, i així s’espera que
continuï aquest nou curs.

«Gerard Piqué dóna suport
a la campanya RCP a
l’Escola»

L’Associació RCP a les Escoles és una entitat sense ànim de
lucre creada en el si de la base
SEM de Blanes, que pertany a la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Està formada per
una trentena de professionals sanitaris (metges, infermers i tècnics sanitaris) que s’han marcat
l’objectiu de portar els coneixements de la cadena de supervivència i de suport vital bàsic als
nens i nenes en l’àmbit escolar.

Entre els obsequis sortejats al
llarg de la jornada, un dels més
preuats sense cap mena de dubte
va ser ja que van poder veure de
prop la gran quantitat de públic
que s’hi va acostar. Una samarreta oficial del FCB signada pel jugador del primer equip, Gerard
Piqué, que també hi va escriure
un missatge de suport al programa RCP a l’Escola.

Es tracta d’una iniciativa innovadora a Catalunya, ja que
són els mateixos professionals
sanitaris els qui s’encarreguen

El popular futbolista, lligat
per llaços familiars amb Blanes,
ha comunicat a l’entitat que dóna
el seu suport a la iniciativa, i

Pràctiques de reanimació. Foto Yoyo

s’ha excusat per no poder ser a
Blanes pels seus compromisos
professionals. Per això, els ha fet

Deu títols per tancar l’any
lloret de mar

El Cineclub Adler de Lloret
de Mar comença la segona part
de la temporada.
Ho fa amb la programació
ordinària, una col·laboració amb
l’Associació de Dones l’Aurora i
acollint El Meu Primer Festival.
Joan Moret, portaveu del
cineclub, valora molt positivament la primera part de l’any,
“Aquest 2016 han tornat les projeccions cinematogràfiques un
cop s’ha pogut disposar de sala i
projector. El nostre objectiu, captar l’atenció del públic amb unes
pel·lícules que no formen part
del circuit comercial”.
Per Moret, aquests propers
mesos, “és la temporada més potent que el cineclub ha organitzat
fins ara, amb una aposta decidida per la producció nacional, així
com pel teatre municipal com a
espai de trobada entre autors i
públic en post-screenings que organitzarem puntualment”.
Programació ordinària:
Hitchcock/Truffaut (Kent Jo-

nes, 2015); seguit del film d’aventures El abrazo de la serpiente
(Ciro Guerra, 2015), el 10 de
novembre; la singular producció
independent Transeúntes (Luis
Aller, 2015), l’1 de desembre;
la deliciosa comèdia romàntica
Ahora sí, antes no (Hong Sangsoo, 2015), el 29 de desembre, i
el recent Premi José María Nunes
a la Millor Pel·lícula Catalana
2015, La academia de las musas
(José Luis Guerín, 2015), que
l’entitat projectarà, en col·laboració amb el Club de Lectura de
la Biblioteca Municipal, el 26 de
gener.
Cinema i Dona:
Aquesta temporada l’entitat
també presenta el cicle Cinema i
Dona, que organitza juntament
amb l’Associació de Dones l’Aurora. Dins d’aquest acord de col·laboració, projectaran dos títols integrats dins la present temporada,
i un tercer, encara per determinar,
dins la següent: Les amigues de
l’Àgata (Laia Alabart, Alba Cros,
Laura Rius i Marta Verheyen,
2015), el 15 de desembre, amb
la presència del seu equip directiu; i Mia madre, (Nanni Moretti,

2015), el 26 de gener. En acabar
aquestes projeccions, el Cineclub
Adler i el Teatre de Lloret coordinaran un post-screening amb l’Associació de Dones l’Aurora al hall
del Teatre.
El Meu Primer Festival
El Meu Primer Festival, la
mostra internacional de cinema
per a nens de 2 a 12 anys que
des de fa 9 anys se celebra amb
èxit a diversos municipis catalans, aterrarà a Lloret aquest any
per primera vegada de la mà de
Cineclub Adler. Serà el 19 de
novembre, en plena Festa Major
de Sant Romà. L’entitat també
ha previst una sessió de cinema infantil durant les vacances
de Nadal. Serà el dimecres 4 de
gener i projectaran El sostre del
món (Rémi Chayé, 2015), un film
d’aventures premiat internacionalment.
Ja per acabar, el 21 de desembre, l’entitat s’afegirà per segon
any consecutiu a la celebració del
Dia Més Curt amb projeccions
de curtmetratges d’arreu del món
a la Sala Polivalent de la Casa de
la Cultura. yy

Hitchcock-Truffaut

Ahora sí, antes no

arribar la samarreta i els ha promès encapçalar una acció personalment més endavant. yy
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El Florido Pensil i Corbacho 5.0 36è Mini Print
a Pineda de Mar
Internacional de
Cadaqués
pineda de mar

La programació de L’Auditori
de Pineda de Mar per a l’últim
trimestre de l’any inclou teatre,
cinema i música, amb un total d‘onze espectacles, entre els
quals destaquen Corbacho 5.0 i
El Florido Pensil (nenes).
El diumenge 23 d’octubre,
José Corbacho portà a L’Auditori
el seu espectacle teatral Corbacho 5.0, en el qual utilitza com a
excusa les noves tecnologies per
parlar i riure’s de tot una mica.
El divendres 4 de novembre
es representà El Florido Pensil
(nenes), la història del dia a dia
de cinc noies sotmeses al sistema
educatiu que va dominar l’Espanya de la postguerra. L’obra està
interpretada per Roser Batalla,
Lloll Bertran, Victòria Pagès,
Mireia Portas i Isabel Rocatti i
dirigida per Fernando Bernués i
Mireia Gabilondo.

La programació de L’Auditori també inclou teatre familiar
amb Univers fantàstic, amb el
mag Aliskim (27 de novembre,
18 h), i Un bosc de cames a càrrec
de Farrés Brothers i Cia. (18 de
desembre, 18 h). El preu de l‘entrada és de 5 € cada espectacle.

La música també és protagonista aquest trimestre a L’Auditori amb el Concert de Nadal,
amb entrada gratuïta, a càrrec
de la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou (dissabte, 24 de desembre, 12 h) i Flamenc i copla
en família a càrrec de Antonio
González, Juana García, Vanesa
Ayala, Eli Ayala i Nacho Blanco, una saga veïns de Pineda de
Mar que recorre el flamenc i la
copla des del més tradicional al
més actual. El preu de l’entrada
és de 15 €.
La programació de L’Auditori inclou les pel·lícules: Misión

imposible: Nación secreta, projectada el 16 d’octubre; El puente de los espías (13 de novembre);
Minions (8 de desembre) i Star
Wars, episodi VII: El despertar
de la força (11 de desembre).
Totes les projeccions al preu de
3 € seran a les 18.30 h a L’Auditori amb la col·laboració de
CinemArt. Aquesta associació
organitza Curts per La Marató
a L’Auditori, dissabte 17 de desembre (18h), amb la projecció,
entre d’altres del curt Major, 57,
sobre la vida de Sara Llorens i
Manuel Serra i Moret. El donatiu de l’entrada de 3 € serà per a
la Marató de TV3.

L’aforament de L’Auditori
és de 265 localitats numerades. Les entrades són a la venda a Can Comas, de dilluns a
divendres de 10 a 13 h i de 17
a 20 h i, en cas que en quedin,
una hora abans a L’Auditori (c.
Progrés, 22). yy

Visita a la mostra. Foto Yoyo
pineda de mar

La Fundació Tharrats d’art
gràfic de Pineda ha exposat 641
gravats d’autors de 53 països.
El Mini Print Internacional
de Cadaqués és un concurs internacional de gravat obert a tots
els artistes, tendències i tècniques d’estampació, organitzat per
l’Associació Difusora de l’Obra
Gràfica Internacional (ADOGI).
Per dur a terme la seva finalitat,
ADOGI treballa amb el Taller
Galeria Fort, fundat l’any 1960,
que convoca el concurs Mini
Print des del 1980.
El 36è Mini Print Internacional de Cadaqués s’exposa, de forma itinerant, a Cadaqués, Pineda
de Mar, Wingfield (Regne Unit) i
Bages (França).

Protagonistes del Florido Pensil

El jurat de la 36a edició del
Mini Print Internacional de
Cadaqués, format per William
Barnhart (Estats Units), Litzco
Yamamiya (Japó), Cristina Pérez

i Alay (Espanya), Stephen Lawlor
(Irlanda), Victoria Westmacott-Wrede (Alemanya) i Danielle
Grosbusch (Luxemburg), ha triat
els següents sis guanyadors:
Grażyna Kulikowska-Antczak, de Polònia, per l’obra «Dolce» (Manera negra).
Lanfranco Lanari, d’Itàlia,
per l’obra «Città fantastiche – IV»
(Manera negra i aiguafort).
Kumi Obata, del Japó, per
l’obra «Wind» (Aiguafort, aiguatinta i chine collée).
Veselin Damyanov – Ves, de
Bulgària, per l’obra «The garden
of love and hate» (Tècnica mixta).
Iñaki Elosua Urkiri, d’Espanya, per l’obra «Farewell – Zilarrezkoa» (Collage i gofratge).
Janne Laine, de Finlàndia, per
l’obra «Calm» (Fotogravat i aiguatinta). yy
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palafolls

Música al cementiri

Tots per l‘Ictus

Imatge d’arxiu cedida per l’Aj. de Calella

Dues de les alumnes de l’Escola de Música. Foto Yoyo

El dimarts 1 de novembre el
cementiri municipal de Palafolls va obrir les portes de les
deu del matí a les sis de la tarda
amb l’objectiu de facilitar la visita dels familiars dels difunts en

una data tan assenyalada. Durant tot el dia hi va haver música de cambra repartida pels racons del cementiri a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Música
de Palafolls.yy

Monòleg sobre ciència

calella

Un grup de persones afectades
per l‘Ictus i professionals vinculats
a l‘Hospital Comarcal Sant Jaume
de Calella i l‘Associació de Voluntaris i Amics de l’hospital han
realitzat algunes activitats amb
motiu del Dia Mundial de l’Ictus,
per a donar a conèixer la patologia
i les seves conseqüències, i també
recollir diners per La Marató de
TV3, que aquest any està dedicada
a aquesta malaltia.
Amb motiu del Dia Mundial
de l’Ictus, el 29 d‘octubre es va

gravar una “Flasmob” a la plaça
de l‘Ajuntament on hi van participar persones afectades d’Ictus, professionals de l’Hospital
Comarcal Sant Jaume de Calella i l’Associació de Voluntaris i
Amics de l’Hospital (AVAH).
A banda de la gravació de la
FlashMob, fins el 18 de desembre
es poden comprar les samarretes
especialment dissenyades pel Dia
Mundial de l‘Ictus a l‘Hospital
Sant Jaume de Calella (Hospital
de dia rehabilitador) per recollir
diners per La Marató. I el dia de

Festa del Comerç
palafolls

Posada en escena de Ban Van

Riures i somriures científics.
Això és el que es va poder viure
a l’Institut Font del Ferro amb
BanVan.Aquesta activitat és el

premi al grup d’alumnes de 4t
ESO que van guanyar un concurs de nanotecnologia. L’acte es
va obrir a tothom. yy

Tot i que el cel amenaçava pluja, el diumenge 6 de novembre, es
va poder celebrar a Palafolls la I
Festa del Comerç. Hi havia un
munt d‘activitats pensades per a
tota la família: tallers de bunyols,
simulador de Fórmula 1, desfilada de moda, animació infantil...,
tot a la plaça Valls d‘Ax.
Acte organitzat per l’Associació de Comerciants i Empresaris
de Palafolls. yy

Les cuineres de Sils a Palafolls. Foto Yoyo

La Marató (18 de desembre) es
podrà participar en un mural on
qui vulgui podrà escriure emocions, desitjos, agraïments, etc...
fent una petita donació. També es
farà una paradeta amb samarretes
i manualitats, al matí a la plaça de
l‘Ajuntament i la plaça Catalunya i
durant la tarda a la plaça de l‘Església.
Durant la realització de les diferents activitats hi haurà un pòster amb informació sobre l’Ictus i
un recull d’experiències viscudes
pels propis pacients i familiars. yy
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Noves pintures al fresc de
Ricard Ferrer
cistella

El pintor blanenc Ricard Ferrer, pinta escenes de Sant Martí
a l’església de Vilaritg de Cistella (Alt Empordà) per recuperar
l‘esplendor d‘un espai deteriorat.

durant el procés creatiu. “Aquest
cop no he pintat tant detalladament i m‘he deixat anar més,
pintant més lliurament com els
barrocs amb pintades gruixudes
i carregades de calç”, ha afirmat
l‘artista.

Concert solidari d’Oncolliga

L‘actuació ha comptat amb
el suport del Bisbat de Girona i
l’Ajuntament de Cistella.
Ferrer també té frescos a la
Parròquia de Santa Maria i als
Pedrets de Blanes. yy

Una iniciativa popular ha
permès pintar el presbiteri, que
era de color blanc i sense restes
de pintura antiga, en aquest edifici romànic del segle XII de l‘Alt
Empordà.

Parlaments inicials. Foto Aj. Blanes

Oncolliga Blanes reuneix 3.000€
a través d’un concert benèfic celebrat al Jardí Botànic Marimurtra. El concert de Jazz i Soul va
anar a càrrec de Víctor Branch

L‘artista Ricard Ferrer, especialista en pintura al fresc,
ha estat l‘encarregat de recrear
escenes de la vida de Sant Martí
(patró del poble).

i la banda Minerva, que van
propiciar una agradable vetllada
musical completada per la possibilitat de gaudir del jardí en
horari nocturn. yy

Fira de bruixes

L’obra pictòrica s’ha centrat
només al presbiteri d‘aquesta església del segle XII.
Ferrer ha admès haver-se
“emmirallat” en la gran tradició europea i molt especialment
amb els treballs que Simoni
Martini va fer a la Basílica d‘Asís
(Itàlia). Tot i que també ha reconegut haver-se deixat portar

societat blanes

Ricard Ferrer explicant la seva darrera obra. Foto ACN

Cares pintades. Foto Yoyo

Per cinquena edició consecutiva, el balanç que fa l’organització de la Fira de Bruixes, la Fira
de Tardor de Blanes, és d’un
nou èxit de participació. El públic familiar ha gaudit sobretot

dels espectacles de narració de
contes, els tallers de maquillatge, els productes de les parades
d’artesans, els Photocalls i la
decoració dels carrers. yy

Gran Recapte 2016

Imatge d’arxiu del Gran Recapte. Foto Yoyo

La Fundació del Banc dels Aliments ha iniciat la campanya
“Necessitem la teva màgia” amb
l’objectiu daconseguir 27.500
voluntaris per a la vuitena edició del Gran Recapte, que se celebrarà el 25 i 26 de novembre.
Per a la campanya d’enguany es

pretén recollir fins a 5.000 tones
d‘aliments nutritius de llarga
durada, sobretot llet, oli i conserves, a més de sensibilitzar i
mobilitzar la població catalana
per ajudar a pal·liar la realitat
actual de pobresa i precarietat. yy

12 LA MARINA

novembre DE 2016

Tempesta de tardor al Maresme i a la Selva
la SELVA - MARESME

La tarda-vespre del dimecres
12 d’octubre serà recordada per
molts maresmencs per les fortes
precipitacions que hi va haver.
En alguns punts es van superar
els 250 litres per metre quadrat.
A més dels nombrosos danys materials, amb la N-II i la línia de
rodalies Renfe tallada, hi va haver
una víctima mortal.

«Al Maresme sud es van
superar els 250 litres per
metre quadrat»
Un grup de pagesos de Malgrat de Mar veu com cada vegada
que plou amb intensitat es neguen
els seus camps.
El problema prové de la riera
de Sant Lluís de Palafolls, segons
explica Pere Marcet, un dels afectats.
Segons Marcet, “l’ACA assegura que no té diners per netejar les rieres i molt menys per
solucionar un problema que es

repeteix cada cop que plou amb
intensitat. I nosaltres en patim
les conseqüències”.
També tenen problemes amb
una canonada que, en moments
de fortes pluges, aboca les aigües
en els seus camps.
Un notari va aixecar acte de
com havien quedat els camps per
poder presentar denúncia.
A Blanes i Lloret de Mar, les
conseqüències van ser un tall de
subministrament elèctric i un
fort temporal a la mar que va durar tres dies.
La caiguda d’un llamp la tarda-vespre del dia 12, va afectar
una línia elèctrica aèria situada
prop de la Carretera d’Accés a la
Costa Brava, la GI-682. Això va
provocar que un total de 6.219
usuaris es quedessin sense fluid
elèctric, una avaria que va quedar reparada al cap de dues hores
i tres quarts. La major part dels
clients eren veïns de Blanes, i la
resta de Lloret de Mar i Tordera.

L’origen de l’avaria, segons
fonts de la companyia elèctrica,
va ser el trencament d’un aïllador
d’una línia elèctrica aèria de mitjana tensió, que va rebre l’impacte
del llamp.
Durant el temporal, com és
habitual, es va perdre sorra i en
certs moments, per raons de seguretat, es va tancar l’accés a Sa
Palomera. A Lloret de Mar també
es van notar els efectes del temporal amb fortes onades que van
seguir els turistes que hi havia a
la vila aquells dies. Totes les platges han perdut sorra. Es va haver
de retirar amb urgència material
que hi ha a les platges tot l’estiu
per evitar perdre’l.

Camp inundat a Malgrat de Mar. Foto Pere Marcet

«El fort temporal ha
tornat a treure sorra de les
platges»
Ara caldrà esperar quin tipus
de temporal hi haurà aquest hivern. Els de llevant s’emporten la
sorra i els de garbí, la retornen. yy

Nit de temporal a Blanes. Foto Aj. Blanes

Presenten “Localitza” Gospel Viu estrena el seu nou
espectacle “Gospelizing”
“Localitza”, una campanya per potenciar els productes agroalimentaris de la Selva
moisés garcía - la selva

El Consell Comarcal de la Selva ha engegat la campanya Localitza, per donar a conèixer els productes agroalimentaris de proximitat de la comarca de la Selva.
Amb aquesta iniciativa, també es
vol fer visible i aportar prestigi als
productors i establiments que treballen amb aquest tipus de matèria local com, per exemple, la ratafia, la botifarra dolça o el salsafí.
Fins al moment, hi ha 6 municipis que participen en aquest
projecte. Són Lloret de Mar, Tossa

de Mar, Santa Coloma de Farners,
Arbúcies, Hostalric i Vilobí.
La campanya Localitza, que
també afavoreix l’ocupació laboral, té un espai virtual amb tota
la informació sobre establiments
i productes. Es troba al web selva.
cat A més, els productors i empresaris compten amb un manual informatiu que els servirà de
suport en tot el procés i amb material gràfic en català, castellà,
anglès i francès per tal que els
turistes coneguin els productes
locals. yy

Músics i cantaires dalt l’escenari. Foto Gospel Viu Choir
lloret de mar

Gospelizing! Reuneix més de
120 artistes a l’escenari del teatre
de lloret.
Gospelizing! A càrrec dels
TGV choir i la formació Tastet de
Gospel de taradell ha estat dissenyat expressament per al Teatre
de Lloret i aquesta actuació serà
una de les poques ocasions de
veure juntes aquestes dues formacions.

Presentació de Localitza. Foto M.A. Comas

Dos estils ben personals
s’uneixen dalt de l’escenari per
oferir el gospel més actual, agosarat, dinàmic i electritzant del
moment. Una concepció idèntica
d’aquest estil a partir d’uns cànons de qualitat tremendament

exigents que, durant més d’una
hora i mitja, condueixen l’espectador a un cúmul de sensacions
fantàstiques, especials, intenses i
difícils d’explicar.
Dos segells inconfusibles,
dues marques consolidades que
s’uneixen a Gospelizing! per
oferir al públic dues visions diferents d’un mateix concepte, dos
prismes des d’on viure el gospel
en primera persona, creant una
amalgama perfecta entre l’espectador i l’artista.
Gospelizing!, Un projecte creat i produït per moisès sala, fundador i director de The Gospel
Viu Choir juntament amb Guillem Prat i els Tastet de Gospel.

(...)“L’amistat
i
l’entesa
d’aquestes dues formacions de
gospel arriba molt més enllà de la
música, arrela ben endins. La sinceritat i la coherència en l’estètica
musical de Tastet de Gospel coincideix plenament amb la forma
i el fons de la proposta escènica
dels TGV Choir. De fet, ells són
l’única formació nacional amb la
qual hem compartit escenari fins
a dia d’avui, més enllà del treball
internacional amb Golden Gate
Quartet, Joyful Gospel Singers,
Soweto Gospel Choir i NK Brotherhood Singers, amb qui hem
tingut la gran sort de treballar
en diverses etapes. Tastet de Gospel i TGV Choir: sens dubte, uns
projectes musicals, humans i de
responsabilitat social fantàstics!”
– (Moisès Sala)
Gospel Viu busca constantment la innovació en el gènere,
la superació i evolució del gospel
clàssic cap a formes molt més actuals i contemporànies, amb un
estil propi marcat pel bon ús de la
tècnica vocal, coral i musical.
Els dies previs al concert es va
fer un taller de gospel amb la participació d’una quarantena de persones. Uns dies després, Gospel
Viu portava els seus tallers a Tiblisi, la capital de Geòrgia. yy
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Una blanenca finalista del
Premi Planeta de novel·la

Va escriure “Con un par de alas” en només 15 dies
La crònica / Joan Ferrer

La 65a edició del Premi Planeta
ha tingut una protagonista inesperada. Primer, evidentment, es va
parlar de la guanyadora, l’escriptora
basca Dolores Redondo (Sant Sebastià, 1969) amb la novel·la “Todo esto
te daré” i Marcos Chicot (Madrid,
1971) amb l‘obra “El asesinato de
Sócrates”. Posteriorment, tots els
mitjans de comunicació han destacat la presència entre els deu finalistes d’una blanenca de 25 anys, sorda
des dels 13, que va presentar una
novel·la sobre la superació personal
feta en només quinze dies. Aquesta
és la història de l’Alba Saskia Rivas
Molina.

«Als tretze anys va perdre
l’oïda i ara manté una
conversa llegint els llavis»
El Premi Planeta es va concedir
un dissabte a la nit. La guanyadora
es va emportar 601.000 euros i el finalista 150.250. El nombre d’obres,
552, ha suposat un nou rècord de
participació.
El dilluns a mig matí va arribar
un correu a la nostra redacció: “Em
dic Alba, sóc de Blanes i el passat
dissabte vaig anar, acompanyada
de la meva germana Laia, al sopar
literari de Premio Planeta 2016 al
Palau de Congressos de Catalunya
a Barcelona, ja que la meva novel·la
“Con un par de alas” era una de les
10 finalistes d‘entre 552 que optaven al premi. Suposo que fins aquí
no hi ha gaire a destacar”.
Que una blanenca quedi entre
els deu finalistes ja és notícia, vaig
pensar. El correu, però continuava, “Tinc 25 anys, tot just he acabat

d‘estudiar secretariat per l‘IOC i
com a hobby, he fet un curs de prosa poètica a l‘Ateneu Barcelonès. He
escrit la novel·la en dues setmanes
i la vaig enviar unes poques hores
abans de la data límit. ¡Ah! I sóc
sorda des que tinc 13 anys”.
La notícia, cada cop tenia més
rellevància i calia conèixer la protagonista, una protagonista, que com
les grans estrelles del cinema o l’esport ha visitat la redacció de la majoria de mitjans de comunicació en
pocs dies. La seva és una veritable
història de superació!
Per a l’Alba, quedar entre els
deu primers “és un somni. És la
meva primera novel·la, la primera
vegada que em presento a un premi
i quedo entre els deu primers de 552
treballs”.
“Con un par de alas”, tracta
de la superació personal i recull
algunes de les vivències de la seva
autora. “És la història de superació
de la Lídia, la protagonista, i la seva
mare. També és un treball molt
sensorial. Hi ha algunes pinzellades
de les meves vivències”.
Alba Saskia Rivas Molina va
presentar la novel·la amb el seu
pseudònim literari, Hope (esperança), un terme que també forma part
del seu blog de microrelats ( www.
infinity-hope.com ) i dóna nom a
l’associació que presideix en l’àmbit
estatal per potenciar la investigació de la síndrome de Brown-Vialetto-van Laere, una rara malaltia
neurodegenerativa que ha marcat la
seva vida.
De la gala de lliurament de premis, explica que la majoria de fina-

L’Alba amb altres finalistes i l’escriptora Carmen Posadas

Menys delictes
amb més turistes

listes portaven anys fent les seves
novel·les: “Ens vam asseure amb altres finalistes i vam compartir entre
tots l’experiència i els camins que
ens varen portar fins aquí. La majoria havia trigat un parell d’anys en
escriure la novel·la presentada, eren
traductors o d‘oficis “importants”,
havien sigut assessorats per redactors i correctors, i quan em va tocar
a mi no sabia si riure o sortir corrents d’allà! Vaig explicar la meva
història i tothom la va rebre molt bé
i em van animar a seguir endavant”.

«L’Alba es va presentar
amb el pseudònim Hope
(esperança)»
L’Alba va estudiar ESO al Cor
de Maria de Blanes, després va
començar el Batxillerat a la Immaculada de Lloret, però no el
va acabar. Els seus passos es van
dirigir cap a la infermeria. Va fer
pràctiques a Calella i va treballar
un temps a Sils. Quan es va posar
malalta, “era jo que necessitava totes les atencions”. Una malaltia de
les anomenada “rares”, li ha deixat
diverses seqüeles, una la pèrdua
d’oïda. Sap llegir els llavis, i per
tant es pot mantenir una conversa sempre que les dues persones es
mirin a la cara. Fa poc ha acabat
el secretariat a distància i a nivell
literari ha fet un curs de prosa poètica a l’Ateneu Barcelonès. Ara està
a l’espera que Planeta o una altra
editorial publiqui el seu treball.
Per tancar la trobada, gravem
uns talls de veu per emetre per la
ràdio. Abans de marxar em pregunta quan sortirà i em diu: “La
meva germana ja ho escoltarà i ja
m’ho explicarà”. yy

Junta de seguretat. Foto Conselleria Interior
LLORET DE MAR

El total de delictes a Lloret de
Mar ha baixat un 3,4% tot i que la
temporada turística 2016 ha portat més gent a la població.
Les dades policials del darrer
any a Lloret de Mar reflecteixen
un repunt en els robatoris amb violència i/o intimidació, que creixen un 32%. El que més augmenta
són les estrebades (passen de 14 a
25) i els atracaments al carrer (de
50 a 62). Aquesta és la nota negativa d’unes dades que, globalment,
són positives. D‘octubre de 2015 a
setembre de 2016, s‘ha reduït un
3,6% els delictes i també hi ha hagut un 13% menys de detinguts.
Concretament, es redueixen significativament els delictes contra
la salut pública (-23,4%) i contra
l’ordre públic (-37,1%).
L‘alcalde, Jaume Dulsat, ha
valorat positivament les dades

perquè aquest estiu hi ha hagut
més afluència de turistes i, en
canvi, el global de delictes ha baixat, “el creixement del nombre
de visitants ha estat cada mes i,
malgrat haver-hi més gent, hi ha
hagut menys delictes”.
El conseller d‘Interior, Jordi
Jané, ha assistit a la junta local
de seguretat i ha valorat positivament la tasca policial, “anem bé,
però no podem abaixar la guàrdia”.
Jané s‘ha trobat també amb
representants del sector turístic,
que li han demanat més presència policial. En aquest sentit, ha
anunciat que es convocaran 500
places de mosso d’esquadra l’any
vinent. Una part es podrà dedicar
al sector turístic, però també s’ha
de potenciar la prevenció d’actes
terroristes, segons ha recordat el
conseller. yy

14 LA MARINA

novembre DE 2016

Transelva 2016
LA SELVA

Alumnes i professors de 8 instituts de la Comarca de la Selva
han fet una ruta a peu de Sant Hilari Sacalm a Lloret de Mar sota el
nom Transelva 2016.
Els instituts adherits al programa Escoles Verdes selvatans
-Antoni Busquets i Punset de
Sant Hilari Sacalm, Montsoriu
d‘Arbúcies, El Bruc de Riells i
Viabrea, Rocagrossa de Lloret de
Mar, Santa Coloma de Farners,
Sils, Vescomtat de Cabrera d‘Hostalric i Vidreres- s’han coordinat
per fer aquest projecte possible.
La finalitat és: conèixer la diversitat de la comarca, observar
l‘aprofitament dels recursos naturals i l’impacte humà, difondre per internet tant el patrimoni
natural com el cultural i divulgar
problemàtiques ambientals que
cal corregir.

La ruta per trams va ser:
1. Sant Hilari-Joanet-Sant Pere
Cercada.
2. Sant Pere Cercada-Santa Coloma de Farners (dormir al
gimnàs de l’Institut)
3. Santa Coloma-Estanys de
Sils-Vidreres
4. Vidreres- Lloret de Mar
Els participants eren alumnes
i professors dels comitès ambientals de cada un dels instituts que
durant el curs passat van preparar un tram assignat. Una de
les tasques prèvies ha estat crear
escenaris a l’aplicació EDULOC,
penjar-hi informació i preparar Instagram amb l’etiqueta
#transelva16.
Transelva, inicialment estava
prevista pel passat mes de maig,
però el mal temps la va fer ajornar fins a l’inici d’aquest curs.

Exposició i llibre

Els centres organitzadors han
tingut el suport a diferents organismes com són el departaments
d‘Ensenyament i el de Territori i
Sostenibilitat, el ConsellComarcal de la Selva, els ajuntaments i
AMPA respectives.
Les trobades del professorat preparatòries de l’acció han
comptat amb la coordinació de
La Tosca, que és l’assessoria ambiental assignada pel Programa
Escoles Verdes per a la formació
en educació ambiental i segueix
la tasca iniciada a la comarca per
l’Associació Les Guilleries.
Aquest projecte té com antecedents les trobades de comitès
ambientals que des de l’any 2008
realitzen els instituts amb distintiu Escola Verda de la Comarca
de la Selva i respon a la demanda
de passar de compartir les experiències d‘accions ambientals

Transelva 2016 a Santa Coloma de Farners. Foto Escoles verdes

de cada centre a realitzar-ne una
de col·lectiva.
La participació era flexible.
Van iniciar el recorregut de més
de seixanta quilòmetres prop

Nova temporada d’Aula Blanes
blanes

Les propostes d’Aula Blanes es
concreten en el 7è Cicle de Conferències i el 2n d’Àgora Jove. Les
dues activitats es realitzaran a la
Biblioteca Comarcal de Blanes
amb qui Aula Blanes manté un
estret vincle de col·laboració.
Com en les darreres edicions,
el conveni amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes CEABCSIC permet garantir l’alt nivell
de divulgació en ciència. Les dues
col·laboracions, segons els promotors, “són clau per continuar
amb l’objectiu de la divulgació del
coneixement i l’impuls al pensament crític”.

El primer a començar ha estat Àgora Jove. Es tracta d’una
activitat dirigida a joves de més
de 15 anys que pretén acompanyar-los en el pensament crític
i la filosofia d’allò quotidià. La
novetat d’aquesta temporada se
centra en intentar incorporar
l’acció creativa al pensament crític. Els joves de l’Àgora comptaran amb Cristina Fernández per
generar un espai d’autogestió
que aquest any es proposarà, a
més de reflexionar, passar a l’acció. L’entrada és lliure i gratuïta.
Les trobades es fan els dimecres
a la Biblioteca (consultar dates
al web de la mateixa Biblioteca
Comarcal).

Carmen Sanzsoto inaugura
a Blanes “In question”, amb noves creacions i un repàs a la seva
obra pictórica.
Nascuda a Barcelona i afincada a Blanes des del 1983, Carmen Sanzsoto és una artista visual consolidada, llicenciada per
l’Escola Superior de Belles Arts
de Barcelona i amb una llarga i
celebrada trajectòria, coneguda
a nivell nacional, estatal i internacional.
El centre de les seves creacions és la pintura, però sense
menysprear altres disciplines
artístiques: gravats, esmalts, ta-

pissos, intervencions en espais
públics i utilització de noves tecnologies.
Coincidint amb la inauguració de l’exposició, també s’ha
presentat el llibre Sanzsoto, de
roca y espumas, de l’escriptora valenciana María Jesús Soler
Fernández. En no poder desplaçar-se a Blanes per fer la presentació, se n’ha encarregat de ferho l’escriptora blanenca Montse
Medalla, amiga de l’artista.
El llibre és una barreja de la
biografia de Carmen Sanzsoto,
una guia de la seva obra pictòrica
i una entrevista sobre què pensa
l’artista. yy

El 7è Cicle de Conferències es
va inaugurar amb el mag Fèlix
Brunet, que va oferir la xerrada
«La Màgia: l’art de l’engany?».
El ponent va introduir la
màgia definint-la com l’il·lusionisme, l’art de fer coses impossibles, insistint que sempre hi ha
trampa, sempre hi ha truc. La
classificació dels tipus de màgia es pot fer segons el tipus de
públic (màgia infantil, familiar,
per a adults i tècnica), segons el
tipus d’escenari (màgia de prop,
de pista, de saló, escènica, de
carrer) o pel tipus d’estil (mentalisme, manipulació, cartomàgia, numismàgia, escapisme,
grans il·lusions, còmica, perversa, atàvica i poètica).
Fèlix Brunet, mag professional amb una experiència de més
de 20 anys, va aclarir que el repertori de tot mag és limitat, pot
fer set coses: fer aparèixer coses,
fer desaparèixer coses, canviar
el color de quelcom, canviar la
forma, canviar de lloc alguna
cosa, trencar-enganxar coses i
endevinar.

D. Rubio, M. Lupiáñez, C. Sanzsoto i M. Medalla. Foto Aj. Blanes
blanes

de 80 alumnes, el segon dia el
van continuar 39 i finalment en
van arribar Lloret 34, molts dels
quals van finalitzar la jornada
amb una refrescant remullada a
la platja. yy

La conferència va acabar
amb la participació dels assistents en diferents jocs.

Brunet va comptar amb la intervenció del públic. Foto Yoyo

Aquest novembre continuarà amb una conferència de la
Dra. Núria Salàn (UPC) sobre la
revolució en tecnologia i materials del segle XX i, al desembre,
la Dra. Helena González (The
Big Van Theory) acostarà l’innovador món de l’epigenètica
als assistents. yy
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Exponuvis 2016

Nom per a la nova
biblioteca
santa susanna

L’ajuntament de Santa Susanna convida els veïns a participar
en l’elecció de nom de la nova Biblioteca. Les urnes i les butlletes
per fer la proposta són a l‘Ajuntament o a la Biblioteca. Es pot
votar fins al 15 de novembre.
Sobre la taula ja hi ha una
idea: Biblioteca Vall d‘Alfatà.

Després de la cerimònia, tots a taula. Foto Yoyo
CALELLA

Els dies 4, 5 i 6 de novembre
s’ha celebrat la cinquena edició
de l’Exponuvis a la Fàbrica Llobet-Guri de Calella. La inauguració va anar a càrrec del gerent
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Miquel
Rodríguez, i de l’alcaldessa de
Calella, Montserrat Candini.
La Fira, organitzada per
FestaMusic, amb el suport de
l’Ajuntament de Calella, l’Associació de Comerciants Calella

Centre Comercial i el portal Bodas.net, s’ha consolidat com a
referent del sector. Exponuvis es
presenta com un espai polivalent
per facilitar a parelles el contacte
amb empreses relacionades amb
el món nupcial. Enguany, hi han
participat empreses dedicades a
la moda, joies, flors, perruqueries, hostaleria, serveis audiovisuals, animació, i disseny gràfic,
entre d’altres.
A l’igual que en les passades
edicions, la Fira va oferir actua-

cions en directe, tallers, demostracions, sortejos i dues passarel·les nupcials. Com a novetat
d’enguany, la fira comptà amb
una zona de food trucks que incloïa una exposició de cotxes. A
més, ha canviat el concepte de la
passarel·la que s’ha integrat a la
Sala Gran.
Durant els tres dies, un gran
nombre de parelles de nuvis va
visitar el recinte firal, així com
els seus pares, germans i amics. yy

El primer esment de l‘actual terme de Santa Susanna és
anterior a aquestes dates i es va
fer amb el nom de la vall o riera d‘Alfata el 20 de desembre de
l‘any 1021, tal com apareix en

Seu de la nova Biblioteca. Foto Yoyo

un document sobre una donació
al monestir de Sant Pol i que es
conserva a l‘Arxiu de la Corona d‘Aragó. Alfata és un nom
àrab que remet sense cap mena
de dubte al sentit de “victoria”
i com a forma verbal significa
“conquerir”.
El trasllat a les noves instal·
lacions, de més de 900 metres
quadrats, significarà una millora qualitativa sense precedents.
Les actuals instal·lacions tenen
només 40 metres quadrats. La
inauguració de la nova biblioteca es preveu pel primer trimestre
del 2017. yy
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca La Cèlia”
Mallorca, 71 - 93 761 09 68
Malgrat de Mar
Domèstic
Pg. Europa, 2 - 93 766 40 89
Pineda de Mar
El Cep
Ramon Turró, 61
93 765 25 85 - PALAFOLLS
El Hogar Gallego
Ànimes, 73 - 93 766 20 27
Calella
El Peix Grillat
Industria, 56 - 638 846 490
Calella
Els Pescadors
Platja, s/n 93 762 63 99
Pineda de Mar
La Llar dels Pescadors
Pg. Manuel Puigvert
93 769 71 50 - Calella
La Peixateria
Dr. Vives / Llobet i Guri, s/n
93 769 18 78 - Calella
Pepet
Av. Montserrat, 43 - 93 767 17 41
Pineda de Mar
Pulperia Galicia
Creus, 42 - 93 766 43 47
Calella

La Herradura
Av. Bon Pastor, 16 - 93 765 46 94
Malgrat de Mar

Casa Feliu
Ctra. N-II Km 672
93 767 85 52 - Sta. Susanna

Marítim
Gaudí, 1 - 93 769 70 30
Calella

Can Matas
Ignasi Iglesias, 63 - 93 742 31 36
Pineda de Mar

Western Grill
Benavente, s/n
93 769 31 05 - Calella

Casanova
Pg. Marítim, 58
93 765 30 42 - Malgrat de Mar

Maritim II
Pg. Marítim, 24
93 761 23 51- Malgrat de Mar

El Galliner de Calella
Església, 275
93 769 55 02 - Calella

Danus
Ausiàs March, 3
93 764 38 03 - Tordera

Mas Cánovas
Pg. Hortsavinyà, s/n
607 969 681 - Pineda de Mar

El Raconet
Illes Canàries cantonada Pl. Can Bel
93 762 71 98 - Pineda DE MAR

Diagonal
Av. Montserrat,19
93 767 15 02 - Pineda de Mar

Nomade
Del Mar, 13
93 171 71 46 - Pineda DE MAR

El Cenachero
Ctra. Tordera a Fogars, 29
93 764 57 75 - Tordera

El Polígon
De l’Estany, 8
93 765 36 95 - Malgrat de Mar

Nou Ranxo Restaurant
Camp Mestres s/n
93 767 85 00 - Sta. Susanna

El Cielo Extremeño
Església, 129
93 769 16 64 - Calella

Fonda Miquel
Illes Canàries, 105
93 762 96 07 - Pineda de Mar

ODA Calella
Anselm Clavé, 146
633 844 304 - Calella

Grana
Església, 151
93 766 21 01 - Calella

Gunter’s Restaurant (Can Gil)
Puntaires, 9 - 93 767 16 57
Pineda de Mar

Punta del Riu Tordera
Camí de la Pomereda, s/n
93 765 34 81 - Malgrat de Mar

Klein 84
Sant Esteve, 84
93 761 31 86 - Malgrat DE MAR

Indalo House
Av. del Mar, 19 - 93 767 84 55
Sta. Susanna

Reverter
Garbí, 180 - 93 767 19 15
Pineda de Mar

L’Arc Tapes
Pg. Marítim, 26
Malgrat de Mar

In-Geni
Jovara, 278 - 93 769 35 53
Calella

Reverter II
Ctra. N-II Km - 677
93 762 02 30 - Palafolls

La Roda
Creus, 8
93 769 41 39 - Calella

Keme
Ciutadans, 18
616 030 200 - Pineda de Mar

Rute
Joan Maragall, 55
93 767 07 31 - Pineda de Mar

La Tapa Teka
Jovara, 165
655 448 284 - Calella

La Bota
Blanch, 22 - 93 761 03 42
Malgrat de Mar

Sabiote
Mossèn Antoni Doltra, 15
93 767 14 40 - Pineda de Mar

La Tasca J&C
Puigverd, 81
93 764 09 15 - Tordera

La Cantonada del Cubano
Església, 2 - 93 762 12 50
Pineda de Mar

Saó Taverna
Sant Joan, 35
93 769 05 96 - Calella

Pepet 2 Taverna Basca
Av. De la Mercé, 19 - 93 767 16 23
Pineda de Mar

La Cuina d’en Manel
Comtal, 35 - 93 767 06 86
Pineda de Mar

Sis
Av. dels Pins, s/n - 93 767 76 41
Sta. Susanna

Tapas & Wine Prius Vitis
Av. del Mar, 14
93 767 83 64 - Santa Susanna

La Gàbia
Passeig Manuel Puigvert
93 769 51 85 - Calella

Sis-B
Av. Bon Pastor, 6 - 93 761 18 49
Malgrat de Mar

vinum Nostrum
Av. Països Catalans s/n
658 921 745 - malgrat de mar

La Llar de Can Xambó
Ctra. N-II Km 672,5
93 767 88 11 - Sta. Susanna

Solfina
Ctra. Accés Costa Brava, Km-1,7
93 762 00 96 - Palafolls

La Manduca
Av. Costa Brava, 142
93 765 47 78 - Malgrat de Mar

The Caravan Restaurant
Pg. Marítim, 46 - 93 762 53 36
Pineda de Mar

La Musa Bistrot
Raval, 10
93 769 19 19 - Calella

Tic-Tac
Jovara, 3
93 766 08 08 - Calella

La Torreta
Av. Costa Brava, 79
93 761 05 46 - Malgrat de Mar

Tradescàntia
Pg. Marítim, 3 - 93 767 23 25
Pineda de Mar

La Vinya
Mossèn Cinto Verdaguer, 14
93 767 27 53 - Pineda de Mar

Vistamar
Pg. Marítim, 46 - 93 765 37 13
Malgrat de Mar

CUINA
MEDITERRÀNIA
Bei Pepe Restaurant
Pg. Marítim, 24 - 93 765 42 41
Malgrat de Mar
Beltran 9
P.I. Can Verdalet, C/. D, Nau 112
93 764 35 04 - Tordera
Bon Lloc
Jovara, 66 - 93 769 59 60
Calella
Bon Repòs
Av. Dels Pins, s/n - 93 767 84 75
Sta. Susanna
Boulevard Don Angel
Av. Del Mar, 14 - 93 767 83 64
Sta. Susanna
Ca La Margarida
Av. Montserrat, 15 - 93 767 12 20
Pineda de Mar
Ca la Maria
Veïnat Sant Daniel, 99
93 764 08 05 - Tordera
Ca L’Aureli
Passeig Marítim, 3 - 93 767 28 35
Pineda de Mar
Ca L‘Estevenet
Major, 38 - 93 762 01 08
Palafolls
Ca l’Isard
Jovara, 109 - 661 291 373
Calella
Cal Nano
Veïnat de Sant Pere,masia 29
93 764 53 82 - Tordera
Can Bruno
Camí del Vell Vilar
972 330 586 - Tordera

CARNS I BRASA

Can Casellas
Veïnat Sant Jaume, 6
93 764 54 77 - Tordera

Braseria Les Caves
Jovara, 162
93 769 10 37 - Calella

Can Dieta
Tramuntana, 9
93 764 04 28 - Tordera

Ca La Nuri
Riera,16 - 93 769 71 93
Calella

Can Josep
Dr. Bertomeu, 45
93 762 30 05 - Pineda de Mar

Can Marqués
Pg. d‘Hortsavinyà, 14
93 762 45 21 - Pineda DE MAR

Can Mingu
Camí Ral, 36
93 764 08 66 - Tordera

Casa Carlos
Turisme, 2 - 93 769 05 74
Calella

Can Miquel
Riera Capaspre, 4
93 769 27 45 - Calella

El Cortijo
Ramon Turró, 13 - 93 765 47 07
Malgrat de Mar

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

El Galliner de Santa Susanna
Ctra. N-II Km 673 - 93 767 92 92
Sta. Susanna

Can Pruna
Veïnat sant Daniel, 98
937640670 - Tordera

La Llar de Foc
Àngel Guimerà, 119
93 769 19 48 - Calella

Can Pujol
Roger de Flor, 6
93 764 04 22 - Tordera

La Vinya
Mossèn Verdaguer,14
93 767 26 25 - Pineda DE MAR

Can Tarranc
Ctra. Blanes a Tordera, s/n
93 764 20 37 - Tordera

Ma Brasa
Ctra. N-II Km 672,5 - 628 585 850
Sta. Susanna

Casa Austria
Església, 328
93 766 23 82 - Calella

LA MASIA TORDERA
Girona, s/n
93 764 33 66 - Tordera

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
Àgora
Passatge de Maria Aurèlia Capmany, 19
93 761 46 56 - Malgrat DE MAR
Andrea Isabel
Urb. La Vall, esc. B
93 767 87 43 - Santa Susanna

L’Antic II
Mar, 22 - 93 762 96 78
Pineda de Mar

Bavaria Lounge
Torrentó de Can Gelat, 2
681 322 299 - Santa Susanna

L’Arrosseria del Cubano
Abat Oliba, 62 - 93 173 53 43
Malgrat de Mar
L’Avi Pep
Ctra. N-II Km-674
93 765 48 45 - Malgrat de Mar

639 313 074

Blanc i Negre
Pl. Anselm Clavé, 1 937613247 Malgrat de Mar

Les Ferreres
Av. les Ferreres, 12
93 764 06 07 - Tordera

MONTADITOS I
TAPES

Les Palmeres
Barcelona, 29 - 93 762 17 09
Pineda de Mar

Antonio
Pg. Marítim, 17
937654253 - Malgrat DE MAR

L’Estany
Estany, 2 - 93 761 90 16
Malgrat de Mar

Azor
Creus, 37 - 937690659
Calella

Bocateria Passada 15
Passada, 15
93 765 22 63 - Palafolls
Bowling Golf
Valldebanador, 1
93 769 49 53 - Calella
Cafè Bohemi
Desclapers, 12 - 93 765 59 39
Malgrat de Mar
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Can Comas
Pl. Catalunya, 3 - 93 762 15 07
Pineda de Mar

Open Sports Cafè
Dr. Bertomeu, 70
93 767 18 04 - Pineda DE MAR

Burger Club
Av. del Mar, 16 - 93 767 80 60
Sta. Susanna

Can Xaubet Restaurant
Ctra. N-II Km 669 - 660 527 722
Pineda de Mar

Punt de trobada La Farinera
Ctra. GI-512 Km 521
93 764 54 39 - Tordera

Cantinflas & Groucho's
Riera, 20 - 93 766 09 91
Calella

Can Xena
Església, 314
93 769 06 87 - Calella

Sant Joan
Sant Joan, 91
93 766 13 42 - Calella

Eet Café Lisa
Torrentó de Can Gelat, L7
678 003 155 - Santa Susanna

Cul de Vi Restaurant Celler
Jovara, 2 - 686 298 955
Calella

Styl Cafè
Montagut,17
93 767 92 96 - Santa Susanna

Jordi's Bar
Sant Josep, 20
93 769 34 91 - Calella

El Cafè de l’Ateneu
Amistat, 14
93 764 19 00 - Tordera

Village Bar
Av. del Mar, 3
93 767 70 46 - Santa Susanna

King’s tavern
Av. del Mar, 22
93 767 81 86 - Santa Susanna

El Cafè de Palafolls
Francesc Macià, 1
93 762 08 55 - Palafolls

La Gran Muralla
Abat Oliba, 7 - 93 765 40 52
Malgrat de Mar

El Gínjol
Dr. Bertomeu, 75 - 93 762 51 70
Pineda de Mar

La Pèrgola
Av. del Mar, s/n - 93 767 83 70
Sta. Susanna

El Nou Bar del Mercat
Mercat municipal
93 769 06 87 - Calella

Luna Gaucha
Pl. Ajuntament, 8
93 769 19 46 - Calella

Fandiño
Sant Jaume, 313
93 769 09 24 - Calella

Macanudo
Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella

Frankfurt 7+13
Pl. de la Bòbila, local 10B
93 767 78 41 - Santa Susanna
Ikebo
Moragas i Barret, 37
93 767 12 51 - Pineda de Mar
K-ñitas
Av. Mediterrània, 36
625 302 823 - Malgrat de Mar
Kpi
Santiago Rusinyol, 97
93 762 69 84 - Pineda de Mar
La Bòbila
Plaça de la Bòbila
937678541 - Sta. Susanna
La Bodega Bar Restaurant
Av. del Mar, 12 - 93 767 77 21
Sta. Susanna
La Caleta “Casa Manolo”
Torrentó de Can Gelat, 6
620 910 871 - Sta. Susanna
La Punta del Sur
Ctra. Tordera a Fogars, 31
93 173 87 61 - Tordera

NIT I COCTELERIA
777 Club de Mar
Pg. de Mar, s/n - 93 769 08 61
Pineda de Mar
Aloha
Torrentó de Can Gelat, L8
667 573 825 - Santa Susanna
Jada
Ctra. N-II, Can Gelat
93 767 83 01 - Santa Susanna
La Mar Bonica
Av. Pins,1
93 765 38 09 - Malgrat de Mar
Magma
Mèxic, 4 - 630 428 381
Pineda de Mar
Maui Beach Club
Av. dels Pins, 33
678 335 801 - Malgrat DE MAR

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

La Riera Calella
Riera Capaspre, 38
93 766 09 02 - Calella

Basilico Pizzeria
Av. Costa Brava, 30
93 765 74 41 - Palafolls

La Riera Malgrat
Club Tennis Malgrat - 93 761 18 07
Malgrat de Mar

El Corral del Pollo
Ctra. Accés Costa Brava, Km-2,2
93 765 21 79 - Palafolls

La Torre Frankfurt
Anselm Clavé, 97
93 766 28 12 - Calella

La Cuina d‘en Titet
Camí Ral, 20
93 128 09 15 - Tordera

Lloc 9
Av. Costa Brava, 23
93 762 04 68 - Palafolls

Mc Donald's Calella
Riera Capaspre, 12
93 766 40 67 - Calella

Local Social
Pl. Catalunya, s/n
93 767 83 42 - Santa Susanna

Mc Donald's Santa Susanna
Ctra. N-II Km 672 - 93 767 70 26
Sta. Susanna

Milán
Sant Esteve, 53 - 93 761 09 90
Malgrat de Mar
Núria
Sant Esteve, 46 - 93 765 48 83
Malgrat de Mar

Molina Campos
Batlle, 30
628 194 952 - Calella
Nou Wok
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna
Palacio de Oriente
Mossèn Cinto Verdaguer, 5
93 762 44 86 - Pineda de Mar

MENJARS
EXÒTICS
Aburi Sushi
Romaní, 38
93 193 23 81 - Calella

Puding de castanyes
INGREDIENTS:
- 0,5 kg de castanyes
- 4 ous
- 200 ml de llet sencera

- 200 g de llet condensada
- 100 g de sucre
- Caramel líquid

PREPARACIÓ:
El primer pas és pelar les castanyes, que posarem a coure durant
20 minuts. Les escorrem i en farem puré, no gaire triturat.
En un bol incorporem els ous i el sucre, ho batem, hi afegim la
llet condensada i també la llet sencera. Ho anem treballant i hi
afegim el puré de castanyes. Triarem un motlle rectangular, i
posarem el caramel líquid de base i hi incorporem tot seguit la
massa del puding.
Escalfem el forn a 180º, introduïm el motlle i ho deixem coure al
bany maria uns 45 minuts aproximadament. Quan ja sigui cuit ho
deixem a temperatura ambient, i posteriorment a la nevera, per
acabar de refredar durant unes quantes hores.

Pepe Pollo
Pl. Europa, s/n
93 767 70 90 - Sta. Susanna

Per servir-lo, el desmotllarem i el decorarem com més ens
agradi.

Sapore d'Italia
Sant Joan, 66
93 766 11 62 - Calella

Una suggerència: per què no amb unes castanyes banyades
en xocolata o unes cireres confitades? Unes postres senzilles i
delicioses….
Que aprofiti!
Manoli Bustamante

Moon Restaurant
Sant Esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

La Regata
Av. Rosa dels Vents, baixos
662 081 258 - Santa Susanna

Mc Gregor’s
Sant jaume, 112
93 766 17 34 - Calella

Marina
Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella

· El fogó de la Marina ·

PIZZERIES
Don Carlo Restaurant Pizzeria
Sant Josep, 36
93 766 15 47 - Calella
Casa Nostra Pizzeria
Jovara, 94
93 769 06 77 - Calella
Dolce Vita Pizzeria
Josep M. de Segarra, 27
93 762 51 61 - Pineda de Mar
El Balconet Pizzeria
Pl. Major, 19
93 762 01 00 - Palafolls

Il Veneciano Pizzeria
Av. del Mar, 16 - 93 767 82 11
Sta. Susanna
Italia Pizzeria
Pg. Marítim, 4 - 93 767 01 45
Pineda de Mar
La Maduixa
Pg. Marítim, 62 - 93 765 33 79
Malgrat de Mar
Nolo Pizzeria
Sant Esteve, 61 - 93 765 46 59
Malgrat de Mar
Roma Pizzeria
Sant Esteve, 52 - 93 765 53 66
Malgrat de Mar

CUINA D’AUTOR
Can Formiga
Església, 104 - 93 767 17 35
Pineda de Mar
El Rebost del Bisbe
Valldebanador, 39
93 766 12 01 - Calella
La Taverna
Ciutadans, 15 - 93 767 00 78
Pineda de Mar
Muniesa Espai Gastronòmic
Carme, 12 - 692 685 059
Malgrat de Mar
Victor Trochi Restaurant
Sindicat, 24
93 765 22 39 - Palafolls

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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societat

Les matemàtiques es toquen, es
veuen, es viuen

L’art de ser espectador
tordera

L’espectacle L’endrapasomnis
de la companyia Teatre al Detall
ha estat l’encarregat de donar el
tret de sortida a la programació
d’arts escèniques i música en horari escolar d’aquest curs 20162017. L’espectacle explica la història de la princesa Dormissona
a qui li costa dormir per culpa
dels malsons. Els seus pares, els
reis, no aconsegueixen trobar cap
remei que guareixi el mal de la

Pineda ha acollit l’exposició itinerant del Museu de
Matemàtiques de Catalunya
(MMACA).
5.500 alumnes de les escoles i
instituts de l’Alt Maresme han
passat per l’exposició, ubicada

al Centre Cívic Poblenou.

Temps de castanyes

Cocció de les castanyes. Foto Yoyo

La festivitat de Tots Sants, faci
fred o no, sempre se celebra
amb panellets, castanyes i moniatos. Els Escoltes de Calella, sempre fidels a les nostres
tradicions, han muntat la seva

Per als més petits, és a dir, per
als alumnes d’Educació Infantil,
la programació inclou tres espectacles: Quin és el meu nom? una
proposta de dansa a càrrec de la
companyia DA.TE Danza; un espectacle de la companyia italiana
La Baracca titulat El elefantito;
i les titelles de Txo Titelles amb
Cuac!

La inauguració de l’exposició
es va fer en un acte a l’Institut Euclides, en un acte presidit per Xavier Amor, alcalde
de Pineda de Mar, Carmina
Pinya, directora dels Serveis
Territorials
d’Ensenyament
al Maresme-Vallès Oriental i
Gemma Tornés, cap d’estudis
de l‘Institut Euclides.
L’acte ha comptat amb una àmplia representació de la comunitat educativa i una conferència del professor malgratenc
Anton Aubanell, col·laborador
del programa Què Qui Com
de TV3, sobre Geometria amb
bombolles de sabó. Va demostrat que les matemàtiques, “sí
es toquen, es veuen i es viuen”
poden ser divertides, objectiu
de l’exposició. yy

pròpia parada de castanyes.
Abans de poder-les servir al
públic, cal preparar-les i coure-les. A la imatge, els joves escoltes en plena feina a la plaça
Vicenç Ferrer. yy

Aquest ha estat el primer de
la desena d’espectacles que inclou
L’art de ser espectador, la programació d’arts escèniques i música en horari escolar que es duu a
terme en el si del Teatre Clavé i
que s’allargarà fins el proper mes
d’abril.

«S’han previst una desena
d’espectacles per a 9.500
espectadors»

Experimentar per aprendre. Foto Yoyo

A vegades sembla que les matemàtiques tan sols viuen a les
pissarres de les escoles i en els
quadernets d’exercicis. Tanmateix, hi ha matemàtiques
a tot arreu i és important fer
descobrir als nostres alumnes
les matemàtiques que els envolten. Aquesta exposició intenta posar exemples diversos
de contextos on podem trobar
matemàtiques i de materials
manipulables per afavorir una
aproximació més experimental i viscuda a les idees matemàtiques.

princesa fins que troben l’Endrapasomnis. L’espectacle, inspirat
en el conte de Michael Ende que
duu el mateix nom, compta amb
la música de la Tresca i la Verdesca i parla, entre d’altres, de la por
i del valor terapèutic dels contes.

Cartell de l’art de ser espectador

Per als alumnes d’Educació
Primària, L’art de ser espectador

inclou espectacles de diversos gèneres: teatre amb Codi Postal 00
de la companyia l’Engruna Teatre;
música en anglès amb Radiobots
de Brubaker; dansa i teatre visual amb Bhrava! de la companyia
L’animé; la percussió de Camut
Band a Big drums; i Arrels i ales de
Teatre del Buit i Hirondela Teatre.

«Hi participen alumnes
d’Infantil, Primària i
Secundària»
Finalment, per Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
la programació de L’art de ser espectador compta amb un espectacle de teatre d’objectes sobre un
text clàssic interpretat per la companyia Pelmànec i titulat L’avar
de Molière, a més de Big drums i
Arrels i ales.
En total, prop de 9.500 espectadors des d’Educació Infantil fins
a Batxillerat de centres educatius
majoritàriament de l’Alt Maresme
assistiran a les funcions de L’art
de ser espectador, un programa
organitzat per la Fundació Teatre
Clavé i els municipis de la zona,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. yy
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Blanes incrementa un 4% el rebut de les
escombraries
Víctor Catalán, d’ICV-EUIA,
va explicar que durant l’exposició pública presentaran diverses
al·legacions i si tiren endavant, es
podrien abstenir en l’aprovació definitiva.

blanes

A partir de l’any vinent hi haurà
un rebut d’escombraries i un d’aigua, el que permetrà veure clarament el cost de cada servei. Actualment es paga tot en un únic rebut.
Segons explica el tinent d’alcalde Joaquim Torrecillas (PDC), l’increment s’aplica per evitar que el
dèficit anual vagi a més. “En aquests
moments és de 500.000 euros anuals. Havia arribat als 750.000. L’any
vinent augmentaran els canons de
la planta de Lloret i l’abocador de
Santa Coloma. Si no hi ha l’increment, el dèficit es dispararà”.

C’s, que ara fa un any va fer costat al govern, ara ha votat NO per
dues raons, segons exposava Sergio
Atalaya, “sou dolents gestionant el
pressupost i no teniu memòria”.

Per al 2017 també es preveu un
canvi en el sistema de recollida.
De la càrrega de contenidors per la
part del darrera del camió, es passarà a la càrrega lateral. “Aquest sistema alliberarà personal de recollida que es podrà dedicar a la neteja,
una assignatura pendent”, apunta
Torrecillas.

Nicolás Laguna i altres regidors
van lamentar que C’s hagi estat
l’únic dels 8 partits del consistori
que no hagi presentat cap proposta per millorar les ordenances del
2017.

En el decurs del darrer ple, el
portaveu de C’s, Sergio Atalaya, va
fer públic que el sector turístic es
planteja contractar un altre operador perquè li retiri les escombrari-

L’any passat l’IBI es va rebaixar
un 2% amb el vot de Ciutadans i
per aquest any hi havia el compromís d’estudiar una reducció igual.

De la recollida posterior es passarà a recollida lateral. Foto Yoyo

es. Segons Atalaya, “no estan contents amb el servei”.
La resta d’ordenances, excepte
en alguns casos de l’IBI, es congelen. Les ordenances es van aprovar en un ple extraordinari gràcies
al vot de qualitat de l’alcalde.
Van votar a favor: PSC, Partit
Demòcrata Català i ERC.

Els vots en contra van ser
d’ICV, CUP, Batega i C’s. El regidor del PP es va abstenir.

nar a reclamar de manera insistents que l’IBI, és a dir la contribució, s’apliqui amb tarifació social.

Després de dues votacions
amb empat a 9, el vot de l’alcalde va decidir. Faltava un regidor
d’EUiA-ICV (Joan Salmerón) i
un d’ERC (Albert Sanz).

El regidor d’Hisenda, Nicolás
Laguna, va ser contundent quan
va explicar que segons quines propostes no es poden acceptar perquè portaria l’ajuntament a dèficits
negatius, “El dia que hi hagi dèficit
negatiu, jo marxo cap a casa”.

Els grups de l’oposició van tor-

Despatologització de la
transsexualitat
blanes

El cap de setmana del 22 i 23
d’octubre va onejar a la façana
principal de l’Ajuntament de Blanes una bandera amb el símbol
que identifica la despatologització
de la transexualitat. L’acció forma
par de la moció aprovada amb la
unanimitat de tots els grups polítics en el ple municipal del passat
mes de maig, que comptava amb
diversos punts.
Presentada per ICV-EUiA i

Batega per Blanes, la proposta
d’acord incloïa que la bandera
LGTBI onegés el 28 de juny –Dia
Mundial per l’Alliberament Lesbià, Gai, Bisexual i de persones
trans i intersexuals-, així com el
17 de maig amb motiu del Dia Internacional contra la Transfòbia.
Per últim, també es demanava
que el 23 d’octubre es pengés la
bandera amb motiu del Dia Mundial a favor de la Despatologització de la Transsexualitat com a
malaltia mental.

Bandera reivindicativa a la façana de l’ajuntament. Foto Aj. Blanes

Dins el col·lectiu transsexuals, n’hi ha un d’especialment
afectat, els menors transsexuals.
Es considera que 1 de cada 1.000
persones és transsexual. A l’Estat espanyol, en dades de 2014,
el nombre de menors transsexuals s’estimava en prop de
1.500, tenint en compte que és
una dada que reflecteix només
aquells que han estat atesos per
associacions i/o professionals de
la medicina. yy

La sessió plenària, amb un únic
punt de l’ordre del dia, va durar
una hora. Tot i que es va aprovar
doblar el temps de la primera intervenció, de 5 a deu minuts, cap partit va esgotar el temps. A tots, però,
els hi va quedar curt el minut de la
segona intervenció. yy
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Ordenances fiscals i Un servei de préstec pioner
preus públics 2017
LLORET DE MAR

Lloret congela l’IBI i redueix
el preu de les escombraries. En
aquest darrer cas, hi ha l’excepció
dels habitatges d’ús turístic que
pagaran més.
El ple del 2 de novembre va
aprovar les ordenances fiscals
2017 amb els vots del govern del
PDECAT, ERC i PSC i el suport
de Podem, C’s i el regidor no ads-

tat. El servei és gratuït i està pensat
per als usuaris de la Biblioteca. Les
imatges es cedeixen amb un marc i
un vidre, en un format de 50x50 cm.
A la part posterior, hi ha informació
sobre la temàtica i el seu autor.

crit. El Millor i ICV-EUiA hi van
votar en contra.
Les ordenances també preveuen que els lloretencs paguin
la meitat a les zones blaves i inclouen una taxa per l’ús del sòl,
el subsòl i el vol de la via pública
a les empreses de telefonia mòbil.
Per aquest concepte es preveu ingressar 472.000 euros. yy

Segons el president de MontPhoto, Paco Membrives, el projecte
GEA neix amb l’objectiu de contribuir a la difusió de l’art de la fotografia als veïns de Lloret de Mar.
Es tracta d’un servei que es valora
de manera positiva des de l’equip
de govern. El regidor de Cultura,
Albert Robert, destaca que és una
iniciativa innovadora al territori.
Jaume Dulsat i Paco Membrives (Montphoto). Foto M.A. Comas
moisés garcía - LLORET DE MAR

Els lloretencs pagaran menys a la zona blava. Foto M.A. Comas

La Biblioteca de Lloret és la
primera de tot l’Estat que compta
amb un servei de préstec que consisteix a tenir una fotografia a casa
durant un mes. El projecte porta el
nom de GEA i s’ha posat en marxa
en una col·laboració entre l’Associació MontPhoto, la mateixa Biblioteca Municipal i l’Ajuntament.
Concretament, les fotografies que
els usuaris poden exposar a les
seves llars són les premiades en el
prestigiós concurs MontPhoto, és

a dir, imatges d’alt nivell relacionades amb la natura.
El servei s’ha estructurat en una
divisió de 7 temàtiques, en les quals
hi ha 5 fotografies per escollir. En
total, 35 imatges. Les categories són
les següents: Somnis de muntanya,
Fauna salvatge, Paisatges inspiradors, La bellesa més propera, La
natura diminuta, Art natural i Un
món d’aigua. Aquesta oferta de fotografies s’anirà renovant cada 6
mesos, per tal que hi hagi diversi-

El préstec té una durada d’un
mes i és d’una única imatge. Els
interessats han de sol·licitar-la a
través de la Biblioteca Municipal
de manera presencial o a través del
web del concurs MontPhoto.
El projecte GEA va tenir com
a primer usuari l’alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat. L’acte d’entrega de la
fotografia es va realitzar després de
signar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i MontPhoto.
Segons va afirmar Dulsat, tindrà
exposada la imatge en el seu despatx d’Alcaldia. yy

Castanyada popular 50è aniversari
BLANES

Un nombrós grup de blanencs nascuts el 1966 s’han reunit aquest octubre per celebrar
els seus primers 50 anys de vida.

Cocció de les castanyes. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

La diada de Tots Sants no seria
complerta sense la castanyada del
Xino-Xano.
L’1 de novembre, és un dia per

anar al cementiri, menjar panellets i castanyes. Encara que se’n
mengin a casa, no pot faltar la visita a la plaça de l’Església, on els
del Xino-Xano organitzen la popular i tradicional castanyada. yy

Els protagonistes de la festa dels 50 anys

Alguns tenen contacte habitualment, d’altres no es veien des
que anaven a l’escola. Va ser una
nit per recordar temps passats,
parlar de la vida actual, i per què

no, planificar la propera trobada,
ja sigui d’aquí a 50 anys o molt
abans. Segur que hi haurà una segona part de la festa. yy
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Lloret de Mar i Blanes tindran Setmana de la
fibra òptica a partir del 2017 Ciència al CEAB
blanes

El Centre d’Estudis Avançats
de Blanes ha organitzat activitats
entre l’11 i el 17 de novembre
amb motiu de la Setmana de la
Ciència 2016.
El dia 11 hi haurà una jornada per a públic específic en el
mateix centre sobre els Avenços
en Ecologia. El dia 15, també a
l’Auditori del CEAB, es presentarà el projecte PECES. Serà a
2/4 d’1 en un acte pensat per a
pescadors, clubs, federacions de
pesca i també públic en general.
La fibra òptica arribarà l’any vinent. Foto M.A. Comas
blanes - LLORET DE MAR

L’arribada de la fibra òptica a
la Selva Marítima per fi serà una
realitat per als veïns i empresaris
de la zona. Segons ha anunciat la
Generalitat, les obres de desplegament per la C-63, per fer arribar la xarxa fins a Lloret, i les
de la Gi-682, per connectar amb
Blanes, acabaran a finals d’any. El
cost total de l’adequació de les infraestructures necessàries ha estat de prop d’uns 560.000 euros.

Segons el Secretari General
de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi
Puigneró, el desplegament de fibra òptica suposarà una millora
considerable en la connectivitat
de la destinació. A més, afavorirà
particulars i empreses amb una
major velocitat de les seves accions a través d’internet. Puigneró també ha assenyalat que, una
vegada finalitzades les obres, les
companyies telefòniques seran

les encarregades d’oferir aquest
servei als seus clients.
En el cas de Lloret de Mar, tal
com ha destacat l’alcalde Jaume
Dulsat, l’arribada de la fibra òptica suposarà un pas endavant
en l’oferta de la destinació. Considera que era necessària per tal
d’afavorir el sector turístic i, en
especial, per a l’organització de
congressos i esdeveniments. yy
Visita escolar al CEAB. Foto Yoyo

Els dies 16 i 17 es faran les
tradicionals Jornades de Portes
Obertes per a les escoles i públic en general. La visita per al
públic començarà a les 18 h. Per
a inscripcions, es pot enviar un
correu a: mtur@ceab.csic.es o
trucant al telèfon 972 33 61 01
(Margarita).
Finalment, el dia 17 s’ha programat un taller per als alumnes
de 4t d’ESO de l’Escola Santa
Maria anomenat l’Observatori
Marí del CEAB. yy
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Festes de Santa Teresa

Mas reflexiona sobre la
Catalunya independent
lloret de mar

Artur Mas ha protagonitzat el
sopar-col·loqui d’octubre del Club
d’Economia de Lloret de Mar amb
la ponència titulada “El país que podem fer”.

Exhibició de cavalls. Foto Yoyo

Les festes del veïnat de Ca la
Guidó i Mas Carolet són de
les més tradicionals de la vila.
Entre les moltes activitats programades hi va haver el pregó,
la sardinada, l’homenatge a la
gent gran, exhibició de cavalls

(imatge), ball... Aquestes festes també són cada any les que
tanquen el calendari de celebracions dels barris de Blanes,
unes celebracions que comencen a la primavera i acaben a
la tardor. yy

El 129è president de la Generalitat, Artur Mas, també s’ha referit
a l’actualitat política, recordant que
“les inhabilitacions o la querella contra Carme Forcadell és una mostra
més del monòleg del NO de l’Estat
espanyol davant de l’agenda catalana”. En aquest sentit, el president Mas
ha recordat l’oferiment de diàleg per

acordar un referèndum anunciat pel
president Carles Puigdemont.

que “la consecució d’un nou país ens
permetria revertir aquesta situació”.

Durant el sopar-col·loqui moderat pel periodista Josep Puigbó,
el president Mas també ha assenyalat la urgència que Catalunya tingui
unes infraestructures posades al dia
i ha comparat els ports catalans amb
els de Rotterdam i Anvers. “Moltes
empreses internacionals reconeixen
la professionalitat dels nostres treballadors portuaris, però valoren molt
més la connectivitat dels ports holandesos i belgues amb la resta del continent”, ha concretat i ha assegurat

Fundat l‘any 1989, el Club d’Economia de Lloret de Mar és una entitat que aplega representants de diverses activitats econòmiques que es desenvolupen a Lloret de Mar, incloent
els principals empresaris i industrials
del sector turístic, que des de fa 25
anys actua com a fòrum d’estudi i debat per propiciar el desenvolupament
econòmic de la població.

Tablets i mòbils

Xerrada d’Artur Mas al Guitart Central Park. Foto Cercle d’Economia

Xerrada a La Cooperativa. Foto Yoyo

En el marc de Blanes Photo
Festival, organitzat pel GIF
(Grup d’Imatge i Fotografia),
es va organitzar un taller d’edició fotogràfica per a tablets i
mòbils. Es va fer al Casal de La

Cooperativa, el mateix indret
que uns dies abans havia acollit una xerrada de Joan Marlet
sobre “El Renaixement de la
Fotografia”. yy

Música electrònica

La música a la Biblioteca. Foto Yoyo

La Biblioteca Comarcal de Blanes ha acollit una xerrada titulada “Introducció a la creació
de música electrònica”, amb el

conjunt de DJ‘s Oversize, Jofre
Gelabert i Xavier Fernández.
L’acte es va celebrar coincidint
amb el Dia de la Biblioteca. yy

Durant el 2015 el Club va celebrar un debat electoral municipal durant el mes de maig i quatre trobades
amb empresaris i economistes: Ramon Adell, catedràtic d’Economia de
l’Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), Anton Costas, catedràtic
d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i expresident del
Cercle d’Economia, Amancio López,
president del Grup Hotusa, i Jaume
Dulsat, alcalde de Lloret de Mar.
Les pròximes ponències seran el
13 de desembre, amb l’alcalde de municipi, i el 26 de gener, amb el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono. yy
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Dia Internacional de la Salut Concert solidari
Mental
palafolls

L‘Ajuntament de Palafolls i
la Fundació privada el Molí d’en
Puigvert amb el suport de la Diputació de Barcelona han commemorat el Dia Internacional de
la Salut Mental.
Palafolls compta amb una realitat social diferencial respecte
a la integració social i el treball
per a la formació de la gent amb
malalties mentals atès que esdevé el municipi seu de la Fundació

privada Molí d’en Puigvert. Per
aquest motiu, i a través del treball
multidisciplinar de les àrees de
Joventut, Cultura, Serveis Socials
i Educació, a Palafolls enguany
s’ha commemorat aquesta data
a través del muntatge de l‘exposició “Ment Oberta” a l’edifici MiD
i l‘actuació de l‘Orquestra de la
Bona Sort a la plaça del Teatre.
La programació dels dos esdeveniments volen sumar sinèrgies i explicar què és la salut men-

tal i quins són els projectes més
propers que es desenvolupen per
a la seva comprensió i integració
social.
L‘exposició “Ment Oberta” té
com a objectiu explicar la manera de fer i les línies de treball de
la Fundació Molí d’en Puigvert,
l’objectiu de la qual és generar salut i qualitat de vida mitjançant la
capacitació i posterior contractació de persones amb trastorns de
salut mental. yy
Acte de lliurament dels diners. Foto Aj. Calella
calella

L’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, ha lliurat
un xec de 4.720 € a Ernest Vila,
membre de l’ONG Pallasos en
Rebeldía. Es tracta de la recaptació de la venda d’entrades del
concert de Festa Major a càrrec
de l’Orquestra Meravella que
va tenir lloc el passat dia 23 de
setembre.
Tots els diners rebuts aniran destinats de forma íntegra
als projectes de l’entitat que en

Detall de l’exposició “Ment Oberta” al MiD. Foto Yoyo

Amplien la rotonda de Can
Palomeres
malgrat de mar

Les obres d’ampliació de la rotonda de Can Palomeres de l’avinguda Costa Brava han començat a
principis d’aquest mes de novembre. Durant els 4 mesos i mig que
es calcula que duraran els treballs,
es produiran afectacions diverses
al trànsit de vehicles. El projecte
preveu fer la rotonda el doble de
gran del que és ara, i passarà a tenir
dos carrils de 4 metres d’amplada.
L’ampliació millorarà la mobilitat
del principal accés al poble.

La rotonda de l’avinguda de
la Costa Brava, situada davant el
barri de Can Palomeres, connecta els accessos amb la carretera
N-II. El projecte preveu ampliar aquesta rotonda, que actualment té un diàmetre interior de
15 metres i un d’exterior de 31, i
que passarà a tenir 32,60 metres i
48,60 metres, amb dos carrils de
4 metres d’amplada. El centre del
giratori es desplaçarà i també es
remodelaran i ampliaran les voreres per als vianants que hi ha

El centre de la rotonda es desplaçarà. Foto Yoyo

al perímetre. A més, es crearan
noves illetes per a la regulació
del trànsit de vehicles amb les
entrades i sortides. El projecte
també preveu la remodelació de
les xarxes de clavegueram de la
rotonda, així com la de l’enllumenat públic.
Les obres les porta a terme
l’empresa Ingeniería Constructora Manresana SL i costaran
200.134 euros. yy

aquests moments són diversos:
camps de refugiats de Melilla,
caps de refugiats sahrauís de
Tindouf i l’organització del festival Esperanzah!.
Pallasos en Rebeldía és un
espai artístic de solidaritat internacional, transformació política i fraternitat entre els pobles
que s’expressa a través del clown.
Fundat l’any 2004, el col·lectiu
dona suport a la lluita per la
supervivència dels pobles originaris d’un món globalitzat. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
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2a Cursa Policia
Local de Calella
CALELLA

La Policia Local de Calella ha
organitzat una nova cursa solidària. Enguany, l’acte es feia a benefici de la Fundació Vicenç Ferrer.
La primera edició es va dedicar
als projectes de Nassos Vermells.
Els objectius, segons Sergi
Delgado, portaveu de l’organització, “fomentar l’esport, donar a
conèixer l’entorn i acostar la Policia Local a la ciutadania”.
Hi havia dues opcions: una

Circuit Maresmenc de Cros
2016/2017

marxa popular de 6 km i una
cursa de 10 km. La sortida i l’arribada de les dues opcions era al
passeig Manuel Puigvert.
El preu de la inscripció era de
10 euros. També es va posar en
marxa una fila 0. Els participants
van rebre una samarreta tècnica,
una bossa, l’esmorzar i van entrar
en un sorteig de diversos premis.
Els organitzadors valoren positivament les dues experiències,
la del 2015 i la d’aquesta tardor. yy
Una de les sortides de la cursa de Santa Susanna. Foto Yoyo
santa susanna

Eva Martos i Rodrigo Torres
s’imposen al cros de Santa Susanna, primera prova del circuit maresmenc 2016-17.
Les diferents curses es va disputar el dissabte 22 d’octubre en
una jornada de pluja i una participació de més de 400 atletes
de totes les edats, segons destaca
Manel Vicente, portaveu de l’organització, “esperàvem 200 o 300
persones donades les inclemències del temps”.
Al llarg de la temporada 2016-

Tres dels participants a la cursa. Foto Yoyo

XXV Pedalada
Nocturna

Inici del recorregut. Foto Yoyo
pineda de mar

La Pedalada Nocturna Vila
de Pineda de Mar, va tenir una
sorpresa de darrera hora. El
Departament de TERRITORI i
SOSTENIBILITAT va prohibir
fer el recorregut forestal per l’impacte a la fauna. Segons la carta
enviada als organitzadors, “l’horari nocturn, és horari sensible
per a la fauna”. La prohibició va
des de la posta de sol a una hora
després de la sortida. Per tant,
només es podia optar per un recorregut urbà.

El recorregut alternatiu va ser
pel passeig Marítim, Malgrat, castell de Palafolls, Sant Genís, Santa
Susanna i arribada a la pista del
Pinemar on hi va haver el sopar,
sorteig de regals i animació.
Els organitzadors, Club Ciclista Pineda, inicialment oferien dos
recorreguts per pistes forestals de
15 i 25 quilòmetres. El preu de la
inscripció era de 15 euros, anticipada, i 17, el mateix dia de la pedalada. Inscripcions, limitades a
200 persones. yy

17 hi haurà un total de deu curses:
1a prova SANTA SUSANNA (dissabte, 22 d‘octubre de 2016)
2a prova ELS ARENYS (dissabte,
12 de novembre de 2016)
3a prova MATARÓ (diumenge, 13
de novembre de 2016) – Campionat de Catalunya 4 x 2 km mixtes
4a prova MALGRAT DE MAR
(dijous, 8 de desembre de 2016)
5a prova ALELLA (diumenge, 18
de desembre de 2016)

6a prova CANET (diumenge, 22
de gener de 2017)
7a prova PALAFOLLS (diumenge,
29 de gener de 2017)
8a prova SANT POL (diumenge, 5
de febrer de 2017)
9a prova CALELLA (diumenge,
19 de febrer de 2017)
10a prova PINEDA DE MAR
(dissabte, 25 de febrer de 2017) –
Cloenda i lliurament premis del
Circuit. yy

El Palafolls guanya a Blanes
blanes

Partit de màxima rivalitat i
respecte el que van jugar a finals
d’octubre el CD Blanes i el CD Palafolls. Al final dels primers 45 minuts, màxima igualtat. A la segona
part, el Palafolls va marcar (Albert
Amaya, 53’) i el Blanes ja no va
reaccionar. Xavier González en el
72’ va marcar el definitiu 0 a 2.

També van jugar: Fernández,
Lara, Martín, Jacob Gutiérrez i El
Aissati.
CD Palafolls: Oriol Parera
(porter), P. Victòria, Amaya, N.
Victòria, Agell, Cerdan, Hernández, Rodríguez, Bueno, Massegú
i Sánchez.

Xavier Lozano, tècnic del Blanes, ho tenia clar, “hem fet una
primera part molt bona. A la segona, el gol ens ha afectat. Nosaltres som un equip molt jove en
construcció. El Palafolls, en canvi,
fa molts anys que juguen junts i
tenen molt assimilats el mecanismes del joc”.
Lluís López, segon entrenador del Palafolls assegurava que
sempre juguen amb molt respecte
cap al Blanes, “fins i tot quan hem
marcat el gol, hem seguit amb el
mateix respecte”.
CD Blanes: Puig (porter), L.
Gutiérrez, Maliti, Arévalo, Fall, Sebastian, J. Gutiérrez, Bahamonde,
Figliamonte, Guarnido i Marena.

Una jugada del partit. Foto Yoyo

Des de la banqueta, també van
tenir la seva oportunitat: González, Camacho, Carrasco, Sarabia
i Nikolov.
Després de 9 jornades, el Palafolls tenia 17 punts i el Blanes, 8. yy
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salut

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

El consum excessiu d’antibiòtics ens porta a la
seva inutilitat

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

E

spanya és el segon país
d’Europa en més consum
d’antibiòtics. Aquest és el
resultat de l’estudi realitzat per
la Comissió Europea i publicat
en l’eurobaròmetre el passat mes
de juny de 2016. El 47% dels
espanyols hem consumit antibiòtics en el darrer any, un 50%
més que la mitjana europea, i
molt allunyats de només un 18%
dels finlandesos, els que menys
en prenen. El més greu és que en
els darrers 3 anys els espanyols
som els que més hem pujat de
tota Europa en el rànquing de
consum d’antibiòtics, avançant
9 posicions en relació al 2013. I
d’això en som responsables tan
els metges que els prescrivim
com els pacients que volen o
esperen rebre’ls per curar-se de
qualsevol procés infecciós. Exis-

teix un greu error conceptual en
pensar que els antibiòtics serveixen per totes les infeccions o
que gairebé sempre són necessaris per guarir-se. Al nostre país,
i amb dades de l’estudi europeu,
només el 37% de les persones
saben que els antibiòtics no curen les infeccions produïdes per
virus, un percentatge molt inferior a la mitjana europea, i molt
allunyat del 72% que mostren
els finlandesos. El mateix passa
amb els tractaments per la grip o
els refredats, només un 48% dels
espanyols sap que els antibiòtics
no serveixen per curar-los. I
això ens genera una falsa expectativa per rebre antibiòtics quan
visitem al metge o automedicar-se quan estem malalts.
Però el més greu de tot aquest
consum excessiu és la generació imparable de resistències a
aquests medicaments. Els bacteris amb l’afany de sobreviure,
desenvolupen al llarg del temps

canvis genètics que els permet
resistir amb més o menys grau
als antibiòtics. I està clarament
demostrat i ratificat que el consum excessiu d’antibiòtics per la
població està directament relacionat amb l’aparició d’aquestes resistències, essent la causa
principal d’aquest fenomen. La
introducció dels antibiòtics a
la dècada dels anys 1940 va ser
un esdeveniment que va canviar substancialment la praxis
mèdica, convertint-se junt amb
la potabilització de l’aigua i les
vacunes amb el tercer avenç amb
la incidència més beneficiosa en
la salut mundial. El problema
d’ara és l’aparició de resistències
que fan que ja sigui impossible
de tractar algunes greus malalties infeccioses. S’estima que actualment més de 25.000 morts
anuals als EEUU ho son per
infeccions per gèrmens totalment resistents als antibiòtics.
I aquest camí ens pot retornar
poc a poc a l’era pre-antibiòtica

per algunes de les malalties infeccioses que patim.
Cal saber que el 90% de tots els
antibiòtics que es consumeixen
a Espanya es prescriuen en les
consultes d’Atenció Primària, on
el 30% de les consultes que es
fan són per malalties infeccioses
i la meitat d’elles són infeccions
de les vies respiratòries. Doncs
bé, s’estima que el 50% d’aquestes indicacions d’antibiòtics és
inadequada i innecessària, ja
que es tracta d’infeccions que no
els requereixen.
Cal reflexionar seriosament sobre aquest problema, del que
tots en tenim part de culpa i tots
en som responsables. Cal informar i millorar els coneixements
sobre la utilitat dels antibiòtics
a la població; això és feina de
tot el personal sanitari, de les
administracions públiques, de
les societats científiques i dels
medis de comunicació. Cal ga-

rantir la formació continuada
de tots els professionals de la
salut, amb la incorporació en la
seva praxis de les guies i protocols actualitzats sobre el tractament de les malalties infeccioses; això es responsabilitat dels
propis professionals sanitaris,
de les empreses proveïdores de
salut, públiques o privades, de
les autoritats sanitàries i de les
societats científiques. Cal generar campanyes d’àmbit nacional
de sensibilització sobre aquest
problema i l’elaboració de guies
consensuades sobre tractament;
això és tasca de les administracions públiques i de les societats
científiques. I és molt important
la conscienciació de tots, professionals i població, en el bon
ús dels antibiòtics, les limitacions de la seva utilitat només
per determinades infeccions, i
la gravetat de l’automedicació.
Consumim masses antibiòtics, i
això, és un greu problema. yy
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l’agenda

blanes

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 11
PRESENTACIÓ: CAMPANYA DE
L’AGENDA LLATInOAMERICANA
2017 a càrrec de Jordi Pujadas
Ajuntament de Blanes (Sala de
Plens) 20 h

Dia 27
VII PASSAFRED
Centre Excursionista Blanes
Paratge El Vilar de Blanes i camins
rodalies. 8 h
PRESENTACIÓ TEMPORADA
CLUB BÀSQUET
Club Bàsquet Blanes.
Ciutat Esportiva. Matí

Dies 12 i 19
TROFEU TARDOR CREUERS
CVB. Categories: Creuers
Club Vela Blanes

RIALLES. TITELLES. “DE QUÈ
FAN OLOR ELS PETS?”
Companyia Sgratta Teatre
Teatre de Blanes. 17:30 h

Dia 12
I TORNEIG BENEFIC K1 BLANES
Club Esportiu K1 Blanes
Ciutat Esportiva (pista vermella)
De 17 h a 21.30 h
TEATRE. “ELS BOSCOS D’EN
WILLIAM”
El Mirall / Quantus Teatre
Teatre de Blanes. 21 h
CONCERT DE GRUPS LOCALS
AMB EL CLUB DE SKATE
BLANDASKATE
Promoció de la pràctica del skate
entre els joves. Espai Morralla.
Entrada gratuïta. 23 h
Dia 13
RIALLES. MÀGIA
IL·LUSIONISME. “EL
SOMIATRUITES”
Mag Edgard. Teatre de Blanes
17:30
ÒPERA “LA VEU DEL CEL”
CONCERTS AMA 2016
Casa del Poble. 18 h
Dia 15
PRESENTACIÓ PROJECTE
PECES
Ponents: Ana Gordoa i Jordi
Boada Auditori CEAB (Centre
Estudis Avançats Blanes) 12:30 h

Biblioteca Comarcal

Del 18 al 3 de desembre
EXPOSICIÓ “LA MUNTANYA
MÀGICA” NOVES REALITATS
Casa Saladrigas
Del 18 al 27
EXPOSICIÓ HOMENATGE A
ANTONI CALDERÓ
Sala García-Tornel
Dia 19
CANT CORAL. “CORAL
JUBILATE” 20è aniversari
Casal Jubilats Benet Ribas
Teatre de Blanes. 18 h
CONCERT DE DJ’S LOCALS
“LOCAL BEATS 3”
Concerts de música electrònica
del Casal. Espai Morralla: Entrada
gratuïta. 23 h
ENSORRA’T NIGHT / CONCERT
DE DJ’S LOCALS.
Amb Creu Roja Joventut de
Blanes. Espai Morralla. Entrada:
donació 3 €. 23 h

Dia 20
TEATRE. DAVID GUAPO
Teatre de Blanes. 19 h
Dies 23 i 25
VII CURS AUTOPROTECCIÓ
PER A DONES
Policia Local de Blanes. Ciutat
Esportiva (pista groga) De 9.30 a
12.30 h i de 17.30 a 20.30 h
Dia 25
CABARET MULTIDISCIPLINAR
Circuit d’espais escènics amateurs
Espai Morralla. Entrada: gratuïta
A partir de les 17 h
MÚSICA. “CONCERT DE SANTA
CECÍLIA”
Banda i Cobla Col·legi Santa Maria
Teatre de Blanes. 22:15 h
Dia 26
CABARET DE CIRC I MÉS
Combinat de números de circ
i més. Espai Morralla. Entrada:
taquilla inversa. 19:30 h

LLORET
dia 10
CINECLUB ADLER: “El abrazo
de la serpiente”. Teatre de
Lloret. 21 h
dia 11
TEATRE: “NUESTRAS MUJERES”
Teatre de Lloret. 21 h
dia 12
Ruta dels indians
Museu del Mar. 11 h
El RACÓ DELS CONTES:
“The world ’s witch”
Biblioteca. 11.30 h
CONTES MÀGICS
Museu del Mar. 17 h
TEATRE: “Gisela y el libro
Mágico” Teatre de Lloret. 19
dies 12 i 13
XVI FIRA MEDIEVAL
Passeig Jacint Verdaguer, plaça
Església, Sant Pere, plaça de
la Vila, Sant Romà, plaça Pere

Del 2 al 27
Exposició: Contra vent
i marea amb Amnistia
Internacional. Al vestíbul.
Dia 14
Xerrada - Exposició: Per
focs la mar també brilla
amb S’Agulla.org, grup de Recerca
i educació per a la preservació
de la natura. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 15
Taula rodona: L’acollida,
una experiència per a
compartir
amb TALC-Càrites.UNESCO. A les
19 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 16
Presentació del
Voluntariat per la
llengua amb l’Oficina de Català
de Blanes. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 17
Club de Lectura Infantil:

Les aventures de
Hukleberry Finn de Mark
Twain. UNESCO. A les 17 h, a la
Biblioteca Jove.
Hora del conte Dahl, El
gegant amic, amb l’Albert
Estengre. Any Roald Dahl.
UNESCO. A les 18 h, a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 18
Conferència Refugiats:
la situació actual. Hi
ha solució? amb Amnistia
Internacional. UNESCO. A les 19 h,
a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 21
Xerrada: Protecció
davant el ciberassetjament a les xarxes
socials amb el SIAD Blanes. A
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 22
Conferència d’Aula
Blanes: Materials: la
veritable revolució del
segle XX amb la Dra. Núria Salán
(UPC). A les 20 h a la Sala Roberto
Bolaño.
Dia 25
Club de Lectura Juvenil
L’illa del tresor de Robert
Louis Stevenson. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Dia 28
Projecció del
documental: La maleta de
la Marta amb el SIAD
Blanes, Servei d’Atenció a la
Dona. A les 19 h a la Sala Roberto
Bolaño.
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Torrent.10.30 - 21.30 h
dia 13
VISITA GUIADA CASTELL DE
SANT JOAN
Castell de Sant Joan. 12 h
MERCAT DE BROCANTERS
I COL·LECCIONISTES TROBADA
VEHICLES CLÀSSICS.
Plaça Pere Torrent · 9-14 h
TEATRE: “UNITED COLORS OF
LORETTON” Teatre de Lloret. 19 h
del 14 al 16
TEATRE: “EL CLUB DE LES
REINES” Casal de l’Obrera. 21 h
dia 17
El RACÓ DELS CONTES
“Llegendes de Lloret”
Biblioteca. 17.30 h
dia 18
JORNADES PORTES OBERTES
FESTES DE SANT ROMÀ –
FESTA MAJOR D’HIVERN

Museu del Mar, Jardins Santa
Clotilde, Castell de Sant Joan i Can
Saragossa
TEATRE: “ALADIN
#THEPOPMUSICAL”
Teatre de Lloret. 17.30 h

PRIMER FESTIVAL”
Teatre de Lloret. 17.30 h
dia 20
PUJADA AL MONTGRÒS
Pistes d’Atletisme. 8 h
II MARXA BTT CORRIOLS DE
L’AVI. Passeig Marítim. 8-14 h

del 18 al 20
FESTIVAL EUROPEU DE LINE
DANCE.
Pavelló Pompeu Fabra. 9-20 h

TROBADA DE GEGANTS:
Passeig Jacint Verdaguer. 9- 11 h

dia 19
Ruta dels indians
Museu del Mar. 11 h

CERCAVILA: Carrers Cervantes,
Sants Baldiri, Sant Pere, Torrentó,
Plaça Pere Torrent

FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS.
Plaça de la Vila.16- 22.30 h

REGGAE PER A XICS
Plaça Germinal Ros. 11.30 h

HAVANERES i cançons
Capella dels Sants Metges.17-19 h
CONTES MÀGICS
Museu del Mar. 17 h
CINECLUB ADLER: “EL MEU

TEATRE: “ELS HOMES SON
DE MART I LES DONES...”
Teatre de Lloret. 19 h
dia 22
Projecció i col·loqui:
“Un tramvia anomenat
desig” Teatre de Lloret. 19 h

dia 23
“Tal com raja” Teatre de
Lloret. 21 h
dia 25
TEATRE: “Tennessee (W)”
Teatre de Lloret. 21 h
dia 26
Ruta dels indians
Museu del Mar. 11 h
El RACÓ DELS CONTES
Biblioteca. 11.30 h
CONTES MÀGICS
Museu del Mar. 17 h
TEATRE: “UN TRAMVIA
ANOMENAT DESIG”
Teatre de Lloret. 21 h
dia 27
TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS. Pl. Pere Torrent. 9-10.30 h
DANSA: “LAS MUCHAS”
Teatre de Lloret. 19 h
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DIA 10
Calella
Cicle Gaudí: Ebre del
Bressol a la Batalla.
21 h, a la Sala Mozart
Pineda de Mar
Taller juvenil: De què vols
parlar? Llegim i parlem-ne.
A les 18 h, Biblioteca Poblenou
DIA 11
Calella
Xerrada “Els pobles petits
de Catalunya, set mesos
i 14.000 quilòmetres
després” amb Marc Serena,
periodista i viatger.
19.30 h, al Museu del Turisme.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Castellers de l’Alt Maresme, els
Castellers de Castelldefels i els
Xerrics d’Olot.
12 h, a la plaça de l’Església
Representació de l‘obra,
Matem els homes!!!, a càrrec
del grup de Teatre EPMA de
Mataró. 18.30 h, al teatre Orfeó
Calellenc
Pineda de Mar
Castanyada popular al
carrer Major. A les 18 h
Cinema a L‘Auditori: El
puente de los espías
A les 18.30 h, L‘Auditori.
C. Progrés, 22

Pineda de Mar
Roda d‘energia angèlica, a
càrrec de Mayka López
A les 20.15, c. Joan Maragall, 19

DiA 12
Calella
Taller infantil.
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça

Mercat de 2a mà
De 10 a 14 h, plaça Nova - Plaça
Reis Catòlics
Concert solidari de Lluís
Gavaldà i Trau. Jugant amb els
clàssics, a benefici de la Fundació
Infantil Ronald McDonald. A les
17 h, Espai Sant Jordi
Concert de Punks&Co amb
motiu de l‘assemblea de caps
escoltes de la demarcació de
Girona. Escola Jaume I
Malgrat de Mar
TEATRE AMATEUR
Amb la ràbia al cos a càrrec de
Teatre Magnòlia. 18h i 22 h
Centre Cultural
Palafolls
HORA DEL CONTE A LA
BIBLIOTECA. A les 12 h
DiA 13
Calella
IX Caminada Popular
KamiCei
Al passeig Manuel Puigvert, 9 h
2a. diada castellera amb els

DIA 17
Calella
Xerrada de Nutrició, amb la
dietista Sara Justícia
9.30 h, al local d‘Oncolliga
Cicle Gaudí: La propera
pell. VOS amb subtítols
21 h, a la Sala Mozart

Conferència: Dormir bé, el
més important per a la salut dels
nens. El son des del naixement
a l‘adolescència. A càrrec del Dr.
Eduard Estivill. A les 19.30 h, Sala
de Plens

TEATRE AMATEUR
Amb la ràbia al cos a càrrec de
Teatre Magnòlia
22 h Centre Cultural

Fira d‘artesania
De 10 a 21 h, plaça de les Mèlies

Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS FINS A
3 ANYS. 18 h Sala de la Biblioteca
La Cooperativa

Pineda de Mar
Hora del Conte: Les
bruixes de xocolata. Sessió
Commemorativa de l‘Any Roald
Dahl A les 18 h, Biblioteca M.
Serra i Moret

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa

Pineda de Mar
Iron Kids Pineda de Mar
A les 9:00, platja dels Pins

Pineda de Mar
Mural Alimentació
Saludable-Donem veu als nens
amb motiu del Dia Universal de la
Infància. De 9.30 a 12 h. Mur del
pont de la N-II a Les Creus

Concert de versions a càrrec
d‘Andrea y Sergio. A les 18 h, Sala
Polivalent del CCR
Tordera
FRANK SINATRA 100 ANYS
18h al Clavé
Santa Susanna
Sardanes al Pavelló amb la
Cobla Santa Maria. 18:30 h
DiA 14
Pineda de Mar
Meditació de la lluna
plena, a càrrec de Mayka López
20.30 h, c. Joan Maragall, 19
Palafolls
PINZELLADES EN CATALÀ.
Taller per apropar-nos als clàssics
de la literatura catalana.
A les 19.30 h, a la Biblioteca.
TALLER DE PERCUSSIÓ
DiA 15
Calella
Projecció del Curtmetratge
El orden de las cosas i fòrum
sobre els continguts. 10 h, a la
residència Avidi
DiA 16
Calella
Conferència de l’Aula:
“Elisenda de Montcada,
fundadora i regina de Pedralbes.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

DIA 18
Calella
Taller d‘autodefensa per
a dones. 10 h, a la Sala de
Columnes de la Fàbrica LlobetGuri
Xerrada “Islàndia de
costa a costa”,a càrrec de
Sergi Fernàndez Tolosa i Amèlia
Herrero Becker. 19.30 h, al
Museu del Turisme
Assemblea de discussió i
votació de les propostes
del Pressupost participatiu
de l’Àrea de Joventut. 20 h,
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell
Pineda de Mar
Mural Alimentació
Saludable
Donem veu als nens. De 9.30 a
12h. Plaça de la Infància
Meditació per la pau
A càrrec de Josep Gimbernat
A les 20 h, c. Joan Maragall, 19
Cicle de conferències de
l‘Associació Cultural Mare
Nostrum: “Modernisme català:
arquitectura i arts decoratives”, a
càrrec de Maria Mercè Riera. Sala
d‘Actes de Can Comas. 20.30 h
Taller infantil: Pintura
creativa, a càrrec de Jèssica
Hinostroza. A les 18 h, Biblioteca
Poblenou
Santa Susanna
Tardor de contes
18h, al Local Social

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa
CINEMA.
El hijo de Saúl de Lászlo Nemes.
22 h Centre Cultural
Dia 19
Calella
XVII Mostra de dansa
en benefici del projecte
MORINGA
(Espai Cultural i Creatiu
Afrocatalà a Gàmbia) i de l’ONG
Acció Solidària sense Fronteres.
17.30 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Taula rodona: “De Llull a
Xirinacs, models filosòfics
globals per interpretar
la realitat”. 19.30 h, a la
Cooperativa l’Amistat.
Pineda de Mar
Pregó rociero a càrrec de
Pilar Fernández. A les 22 h, Local
de la Hermandad del Rocío
Una teràpia impossible.
teatre musical a càrrec de la
companyia Res és impossible.
A les 21 h, Sala Gran del CCR
Tordera
MAMA SINGT GESCHENKE
17 h al Clavé
Palafolls
“Vine a la Biblioteca i fes
la teva mascota”.
11 h a 13 h
FIRA D’ARTESANIA DE NADAL.
Tot el dia
PRESENTACIO DEL LLIBRE
“LA DONA QUE SOMIAVA
MARIATXIS” d‘Assumpta
Mercader. Plaça del Teatre.
18.15 h

Dia 20
Pineda de Mar
8a Marxa pel Montnegre
De 8 a 8.30 h (sortida lliure),
Ermita de Sant Jaume de Pineda
Cambio de vara, nou
Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío,
a l‘Església de Santa Maria i
dinar de germanor al Local de la
Hermandad. 12 h
Conferència: Què és el
disseny humà?, a càrrec de
Xavier Sanclemente . A les 12 h,
c. Joan Maragall, 19
Gerard Borrell - Showmag
A les 18 h, Sala Gran del CCR
Santa Susanna
Festa del bolet
De 9h a 15h, al Parc del Colomer
Malgrat de Mar
21è CONCURS DE TEATRE
VICENÇ BAYARRI
El pescadors d’estels a càrrec de
La K-Mama de Calafell.
18 h Centre Cultural
DiA 21
Pineda de Mar
Concert participatiu “Una
banda de Cine”
A càrrec del grup de vent “Bon
Vent i Bé que Sona” de l‘Escola
Municipal de Música de
Pineda de Mar.
A les 9.45 h, L‘Auditori.
Club de lectura: La Colla
dels Verds. A les 17.30 h,
Biblioteca M. Serra i Moret
Dia 22
Calella
Teatre debat “La maté
porque era mía”
Dirigida a l’alumnat de
secundària. 10 h i 12 h, a la Sala
Mozart.
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Pineda de Mar
Taller de pintura intern
“Pintades d‘Amor”. De 18 a 20 h,
Centre Anna Bachs.
Dia 23
Calella
Conferència de l’Aula:
“Els mercats financers.
Culpables o víctimes?”
A càrrec del Dr. Xavier Puig.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Pineda de Mar
Taller d‘estampació de
fanalets amb els nens i
nenes del Centre Obert.
El Nus: Una llum en contra de la
violència masclista. A les 17 h,
Centre Anna Bachs
Dia 24
Calella
“Pintem un llaç contra la
violència de gènere”. 10 h,
al pati de l’Institut Bisbe Sivilla i
11 h, al pati de l’Escola Pia
Cineclub: La teoria del
tot. VOS amb subtítols.
21 h, a la Sala Mozart
Pineda de Mar
Club de lectura: La Colla
dels Vermells. A les 17.30 h,
Biblioteca M. Serra i Moret
Taller juvenil: De què vols
parlar? Llegim i parlem-ne.
A les 18 h, Biblioteca Poblenou
Llegir el teatre. A les 20.30
h, Biblioteca M. Serra i Moret
Malgrat de Mar
PRESENTACIÓ LLIBRE
Desperta’t a la vida, de
Carmina Serra. 20 h Sala de S.C. i
R La barretina Vermella
Dia 25
Calella
“Pintem un llaç contra la
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violència de gènere”.
9.30 h, al pati de l’Escola Freta
Trobada amb l’escriptora
Maria Barbal. 11 h, a la
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Il·luminació del far
de Calella de color lila
en commemoració del Dia
Internacional contra la violència
de gènere.
Trobades d’Òpera dedicada
a “L’elisir d’amore” de Gaetano
Donizetti. 18.30 h, Sala Mozart
Lectura del Manifest
institucional del dia
internacional per
a l’eliminació de la
violència envers les
dones, a càrrec de Pere
Bargalló. 19 h, a la plaça de
l’Església.
Xerrada en castellà
“Camins de l’aigua” amb
Roman Morales García 19.30 h,
al Museu del Turisme
Pineda de Mar
Lectura del manifest
del Dia Internacional
per a l‘Eliminació de la
Violència envers les
Dones. 12 h, plaça Catalunya
Encesa d‘espelmes
A les 18 h, Plaça Catalunya
Carme Vega i Manu
Corbalán en concert
A les 18.15 h, Fundació Tharrats
Sanació Reiki
C. Joan Maragall, 19. 18 h
Taller d‘autoestima per a
adults.
Biblioteca Poblenou. 19 h
Xerrada: Médicos del

Cielo, sana el mundo, a
càrrec de Sarabjit Kaar. Biblioteca
M. Serra i Moret. 20 h
Cinefòrum
C. Joan Maragall, 19. 20 h
Santa Susanna
Club de lectura
A la Biblioteca. 18 h
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa. 18 h
PRESENTACIÓ AGENDA
LLATINOAMERICANA
Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 20.30 h
DOCUMENTAL Petjades,
Josep Frigola 50 anys a l’Àfrica.
Un documental de Vicens Tomàs
i Ignasi Oliveras. 21 h Centre
Cultural
Palafolls
DIA CONTRA LA VIOLèNCIA
DE GÈNERE
- L‘Ajuntament vestirà els
equipaments municipals de
frases de conscienciació,
“Nines contra la violència
de gènere”
- A les 11.30h, a la plaça de
l‘Ajuntament, els alumnes
de batxillerat de l‘Insitut Font
del Ferro, faran la lectura
del manifest en contra de la
violència de gènere.
- Al Local Jove de Can Batlle, es
durà a terme la xerrada: Som
taronges senceres. Parlem
d’amor romàntic i es farà un
mural commemoratiu.

Dia 26
Calella
Hora del conte infantil
“La puça Pica vol ser
artista de circ”, a càrrec de
Pepa Lavilla. 11.30 h, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
Tast de vins solidaris “Vi
per vida” amb l’objectiu de
recaptar diners per a la recerca
de la metàstasi del càncer de IRB
(Institut de Recerca Biomèdica)
18 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri
Inauguració de
l’exposició “Calella és
Solidària”.
18 h, a la Sala d’Exposicions del
Casal l’Amistat
101a Festa de Santa Cecília,
concert de Santa Cecília.
21 h, a la Sala Mozart
Dia 27
Calella
5a. Marxa de Sant Andreu
amb arribada i esmorzar
a la font de Sant Quirze.
9 h, a la plaça d’Espanya
Missa pontifical de L.
Perosi. 12 h, a l‘Església de
Santa Maria i Sant Nicolau
Pineda de Mar
Espectacle familiar a
L‘Auditori: Univers fantàstic,
Mag Aliskim. A les 18 h a
l‘Auditori (c. Progrés, 22)
Concert de Santa Cecília
de la Coral Pinedenca. A les 19 h,
Escola Sant Jordi

- Al vespre hi haurà un concert
acústic.

Santa Susanna
Sardanes amb la Principal
de Cassà. 18:30 al Pavelló

CANTADA “EL FOLLET VALENT“
Al Palauet a les 9.30 h.

Malgrat de Mar
CINEMA DIUMENGES

CLÀSSICS, Atrapa a un
ladrón, d‘Alfred Hitchcock
1955. 18 h Centre Cultural
Dia 28
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
18 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
Palafolls
CLUB DE LECTURA.
Biblioteca Enric Miralles. 19.30 h
Dimarts 29
Calella
Castanyada Popular del
117è aniversari del FC
Barcelona. 20.30 h, a la plaça
de l’Església
Dimecres 30
Calella
Conferència de l’Aula:
“Egipte faraònic (II). Els
déus del panteó egipci”.
A càrrec de la Dra. Núria
Castellano
18.30 h, al Casal l’Amistat
Pineda de Mar
Avui tertúlia.
Grup dirigit per Maria Matas. De
17 a 19 h, Biblioteca M. Serra i
Moret.
Xerrada i Club de lectura
sobre Joan Brossa:
Passat festes, a càrrec de
la directora de la Fundació
Joan Brossa, Glòria Bordons i
l’escriptor Toni Sala. Biblioteca
M. Serra i Moret. 20.30 h
Santa Susanna
Els meus contes i el
cargol
10 h al Local Social
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
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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 – Església Sta. Maria

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

11.45

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)
Barcelona - Santa Susanna (de diumenge a dijous)
Barcelona

Barcelona - Santa Susanna(divendres i dissabtes)

00.20

01.30

03.20

04.30

Barcelona

00.10

01.20

02.20

03.15

04.30

Mataró

23.15

0.50

02.00

03.50

05.00

Mataró

23.00

23.55

00.40

01.50

02.50

03.45

05.00

Calella – Mercat

23.43

01.18

02.28

04.18

05.28

Calella – Mercat

23.28

00.23

01.08

02.18

03.18

04.13

05.28

Calella – Plaça de les Roses

23.45

01.20

02.30

04.20

05.30

Calella – Plaça de les Roses

23.30

00.25

01.10

02.20

03.20

04.15

05.30

Pineda de Mar

23.47

01.22

02.32

04.22

05.32

Pineda de Mar

23.33

00.28

01.13

02.23

03.23

04.18

05.33

Santa Susanna

23.55

01.30

02.40

04.30

05.40

Santa Susanna

23.40

00.35

01.20

02.30

03.30

04.25

05.40

Santa Susanna - Barcelona (de diumenge a dijous)

Santa Susanna - Barcelona (divendres i dissabtes)

Santa Susanna

00.15

01.35

03.15

04.35

05.45

Santa Susanna

00.00

00.55

01.55

03.05

04.05

04.30

05.45

Pineda de Mar

00.19

01.39

03.19

04.39

05.49

Pineda de Mar

00.04

00.59

01.59

03.09

04.11

04.36

05.49

Calella – Sant Jaume

00.21

01.41

03.21

04.41

05.51

Calella – Sant Jaume

00.06

01.01

02.01

03.11

04.13

04.38

05.51

Calella – Oficina Turisme

00.23

01.43

03.23

04.43

05.53

Calella – Oficina Turisme

00.08

01.03

02.03

03.13

04.15

04.40

05.53

05.09

06.19

Mataró

23.15

00.40

01.35

02.35

03.45

04.45

05.10

06.25

Barcelona

23.50

01.15

02.10

03.10

04.20

Mataró

23.25

0.49

02.09

03.49

Barcelona

00.00

01.25

02.45

04.25

economia local

Creu Groga

Més serveis

calella

malgrat de mar

L’Institut Oftalmològic Creu Groga,
amb l’objectiu d’oferir un servei oftalmològic i optomètric complet d’alt nivell,
presenta als seus pacients la prevenció,
tractament, diagnòstic i control de totes les patologies oculars i garantint una
bona funcionalitat del sistema visual.
Dóna un servei integral, cobrint totes les subespecialitats oftalmològiques.
S’ofereix també un servei d’Optometria
especialitzat que cobreix les àrees de teràpia visual i contactologia (inclosa ortoqueratologia) Es pot trobar a: C/ Sant
Jaume, 20-34 - Calella yy

Victoria Lorenzo Abogados ofereix nous serveis com ara la gestió de
la comunitat amb el suport d’un bon
assessorament jurídic.
També vetllen per la protecció de
dades, la inspecció tècnica d’edificis,
tramiten l’obtenció d’ajudes públiques
i gestionen la morositat.
Victoria Lorenzo Abogados, és al
carrer Abat Oliba, número 7 de Malgrat de Mar. yy
Logo de la Creu Groga

Oficines de Victoria Lorenzo Abogados
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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
Novembre - Desembre
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C/ Església, 360
Tel: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. 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
Novembre - Desembre TORDERA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

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

MALGRAT DE MAR
Farmàcia Von Carstenn
C/ Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia Viladevall
C/ Carme 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia Juan
Pge. de 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 ALEXANDRE GIRONELL (NEURÒLEG, CAP CLÍNIC DE LA UNITAT DE PARKINSON DE L’HOSPITAL ST PAU DE BARCELONA)

“La felicitat és un cúmul de moments de plaer;
mentre més en tinguem, més feliços serem”
ALMUDENA MONTAñO INDIA

Quan cal consultar el neuròleg?
Quan hi ha pèrdua de memòria
sobre persones o coses, desorientació en una ruta habitual, greus
dificultats per fer tasques rutinàries o vestir-se. Si hi ha alteració
de l’estat d’ànim sense motiu o
s’obliden paraules del llenguatge
quotidià.

El doctor Alexandre Gironell acumula, amb 50 anys, una llarga trajectòria en l’àmbit de la neurologia: fa més
de 25 anys que es dedica a aquesta especialitat amb grans avenços entre els
seus pacients. Va presidir la Societat
Catalana de Neurologia del 2008 al
2010 i actualment és el Cap Clínic de
la Unitat de Parkinson i Trastorns del
moviment de l’Hospital Sant Pau de
Barcelona. Va néixer a Besalú, però
des de fa 19 anys viu a Santa Susanna, el poble de la seva dona. La seva
passió professional la complementa
amb la seva passió personal: toca la
guitarra al grup de Combo de l’escola
Contrapunt de Malgrat de Mar. L’entrevisto el mateix dia que ofereix una
conferència sobre Neurociència i vida
a Blanes, on prefereix no parlar de
malalties sinó que dóna consells neurològics per viure millor i més feliços.
Com podem ser més feliços?
La felicitat és un cúmul de moments
de plaer; mentre més en tinguem al
llarg del dia, més feliços serem. Per
exemple, un moment de plaer pot
ser menjar unes postres molt bones, o que la teva dona et faci un
petó. Cadascú és feliç d’una manera
diferent. I és molt important relacionar-se.

«Si s’abusa de les noves
tecnologies es pot crear
una addicció amb greus
conseqüències a nivell
social»
A través de les xarxes socials?
No! Aquestes estan aïllant les persones. Atenem malalts per addiccions a les xarxes socials i a les noves
tecnologies, que els comporten
problemes familiars i laborals.
I què podem fer si a les classes, els
nens de 3 anys, ja tenen una tauleta tàctil, una pissarra digital i un
ordinador?
Si s’abusa de les noves tecnologies

Quines són les malalties neurològiques dels joves?
Augmenten les malalties autoimmunes. Entre els 20 i els 30 anys
predomina l’esclerosi múltiple.
També augmenten els trastorns
psicosomàtics. Els casos més greus
s’anomenen trastorns conversius.

El neuròleg Alexandre Gironell practica la hipnosi per curar els pacients amb trastorns conversius. Foto Almudena Montaño

es pot crear una addicció amb greus
conseqüències a nivell social. Per
això cal, des de petits, limitar l’ús
de les noves tecnologies. És millor
que experimentin en grup, surtin
al carrer, es moguin, expressin els
seus sentiments... que no es quedin
aïllats davant d’una màquina.
A quina edat el cervell arriba al
seu estat de màxima maduració?
Aproximadament als 8 anys d’edat
el cervell ja ha aconseguit la seva
maduració i estan formades totes
les interconnexions. Naixem tots
amb les mateixes neurones: 100.000
milions.
Tothom igual?
Sí, les mateixes.
Oh! I ja no en podem tenir més?
No. A partir dels 20 anys comencem a perdre’n i el volum del cervell
disminueix; i als 85 anys ja hem
perdut el 30-35% de les neurones.
Què podem fer per evitar-ho?

Res. El que sí que podem fer és que
es noti menys.
Com?
Cal mantenir actiu el cervell amb
activitat mental i física. La reserva cognitiva juga un paper molt
important, per això, a les persones
que han desenvolupat molt la ment
i parlen molts idiomes, toquen instruments musicals o fan manualitats se’ls nota menys que envelleixen.
Quins consells dóna als seus pacients per mantenir al màxim les
capacitats cognitives?
Cal evitar el sedentarisme, el tabac i l’alcohol. També és necessària
una correcta nutrició i hidratació,
dormir bé, tenir un ordre, concentrar l’atenció en el que es fa, evitar
l’angoixa, mantenir la il·lusió, estar
disponible per a la família, tenir
interès per la lectura, la música, el
cinema, els idiomes, la política, els
esports, i, sobretot, evitar l’aïllament a casa.

Dieta mental sana
Alexandre Gironell està convençut
que si al llarg de la teva vida realitzes una sèrie d’accions pots aconseguir mantenir la ment en perfectes
condicions, no importa l’edat que
tinguem. És el que ell anomena la
dieta mental sana. Ho va explicar el
passat 28 d’octubre a la conferència
“Neurociència i vida” que va oferir
al Centre Catòlic de Blanes.
Alexandre Gironell a la conferència sobre Neurociència a Blanes. Foto A. Montaño

Els 8 manaments per aconseguir
una dieta mental sana són:

Quina és la malaltia neurològica
més freqüent actualment?
El Parkinson i l’Alzheimer perquè
l’esperança de vida ha augmentat.
Actualment, el 10% de les persones
de més de 85 anys tenen Parkinson
i el 50% Alzheimer.
Com es pot millorar el Parkinson?
Els administrem dopamina, que és
la substància que els manca perquè les neurones atrofiades deixen
de fabricar-la. També hi ha una cirurgia, que apliquem en casos concrets. L’edat d’inici acostuma a ser a
partir dels 60 anys. Avui dia el problema és la qualitat del malalt i no la
quantitat de vida.
I què passa amb l’Alzheimer?
La causa, igual que en el Parkinson,
és desconeguda. L’Alzheimer acostuma a iniciar-se al voltant dels 70
anys. Hi ha una predisposició familiar. És una atròfia neuronal del
lòbul frontal i temporal, que fa un
curs progressiu en uns 10 anys.

1- Dormir bé i les hores necessàries.
2- Practicar exercici físic de manera regular: d’una a tres hores al
dia.
3- Treballar, moure’s (per exemple, tenir un hort).
4- Aconseguir una desconnexió
total dels nostres problemes en
un moment del dia. Aconseguir,
per exemple, poder apagar el telèfon mòbil durant un mínim de 30

PRÒXIMA EDICIÓ: 14
9 novembre
DESEMBRE

Què vol dir?
La gent viu molt aïllada i no expressa les seves emocions. Llavors
el cervell, involuntàriament, converteix una emoció en un símptoma greu. Tractem pacients que
han quedat sords, cecs, tremolen o
han deixat de caminar per un xoc
emocional que els crea símptomes
neurològics ficticis involuntaris.
Me’ls envien els metges quan han
comprovat que el malalt no té cap
problema biològic, però no és
capaç de fer alguna acció. I nosaltres li hem de fer un reset al cervell.

«Naixem tots amb les
mateixes neurones: 100.000
milions i als 85 anys ja hem
perdut el 30-35% de les
neurones»
Un reset? Com?
Ho tractem amb la hipnosi. Rebaixem el nivell de consciència, així
podem entrar a la ment i desfer la
causa que li ha provocat els símptomes. La hipnosi també s’utilitza
en altres malalties o processos: podem estalviar anestèsia per operar,
i ajudar a deixar el tabac, l’alcohol i
les drogues. yy

minuts al dia i no pensar en res.
5- Gaudir d’una vida social activa:
formar part d’associacions i fer activitats amb d’altres persones.
6- Meditar cada dia una estona,
tancar els ulls i pensar en què hem
fet i què farem.
7- Riure i divertir-se cada dia una
mica, perquè ajudarà a viure millor.
8- Seguir una rutina diària en totes les activitats que fem.

