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Els castellers de l’Alt Maresme han tancat la seva tercera temporada
amb una gran actuació a la ciutat de Calella amb el 5d7, el 4d7 amb
agulla i el 3d7 amb agulla. El president de la colla, Marc Ruiz, ha qualificat la temporada d’excel·lent. En només tres anys, han aconseguit castells que algunes colles triguen més de deu a assolir. Pàgina 8

Vídeo mapping a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Ambient nadalenc
Els carrers guarnits, les botigues plenes, les escoles tancades, la família reunida per viure les tradicions
d’aquestes festes. És l’ambient de Nadal que ja fa dies que es palpa a pobles i ciutats. Hi ha pessebres al carrer,
les típiques representacions dels Pastorets, fires de Nadal, cantada de nadales, concerts… A Pineda, aquest
any tornen els Pastorrats, la versió humorística dels Pastorets. Més informació a la pàgina 10

Cloenda de la tercera temporada. Foto Els Maduixots

cultura i festes - P. 10

Festes de Sant Nicolau
Malgrat de Mar ha viscut del 5 al 8 de
desembre la seva Festa Major d’hivern.
Enguany s’han potenciat les activitats
relacionades amb les tradicions
catalanes.

Màxima solidaritat

Tast de vins solidari a Calella. Foto Yoyo

La Marató de TV3, el Gran Recapte o la recollida de joguines de la Creu Roja, són tres de les
accions solidàries més típiques i participatives
de l’any. Aquests dies, però, també hi ha d’altres
iniciatives a nivell local com el tast de vins per
a investigar el càncer o l’exposició de fotografies a benefici dels Amics i Voluntaris de l’Hospital que s’ha fet a la ciutat de Calella.
Pàgines 15 i 21

medi ambient - P. 13

Novetats a les Ecopropostes
Les Ecopropostes de Ràdio Marina augmenten les categories i els premis en
la convocatòria del 2017.
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L’Editorial
El gran repte
En acostar-se Nadal es desvetllen sentiments de solidaritat que fan possible les grans iniciatives solidàries com el Gran Recapte d’Aliments o
la Marató de TV3.

Petjades, Josep Frigola,
50 anys a l’Àfrica

Moltes altres iniciatives ens recorden la nostra responsabilitat amb els
que ho necessiten, com Amnistia Internacional, que ens fa present la
crisi dels refugiats, l’enorme drama de més de 50 milions de persones
en camps de desplaçats arreu del món, una xifra equivalent als morts
en tota la Segona Guerra Mundial.
Sigui quina sigui la causa que ha obligat tanta gent a abandonar casa i
arrels per anar a parar a camps de desplaçats, la magnitud de la xifra
planteja a Europa el més gran repte que mai ha encarat.
Les nacions i pobles que la composen han de decidir si volen ser fidels
als principis de la seva pròpia cultura i acceptar un bon nombre dels
que imploren entrar, tot i saber que una immigració massiva amb diferents valors i diferents creences potser posi en perill aquesta mateixa cultura.
O pel contrari, si no vol ser terra d’acollida, sinó defensar la identitat
i benestar aconseguits, alimentant el creixement de partits xenòfobs i
tancant amb filferro la frontera del sud per guardar el que tenim i no
volem compartir.
En aquest segon cas hem de saber que aquests filferros seran també la
tomba dels nostres principis. yy
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Josep Frigola a l’Àfrica. Foto Vicenç Tomàs
malgrat de mar

Després dels documentals, Un
tomb pel Pla, Viure el càncer i De
Bòsnia a l’ictus, el fotògraf i documentalista malgratenc Vicens
Tomàs ens presenta “Petjades”.
Són les vivències i filosofia de
vida d’un missioner empordanès
(Josep Frigola), que ha dedicat
tota la seva vida a l’Àfrica, segons
explica el mateix Tomàs.
Amb la codirecció d’Ignasi
Oliveras, també fotògraf i documentalista, presenten una història de dedicació cap als més
necessitats. El documental s’ha
fet amb el suport de la revista
Som-hi!
En aquest treball, es dona a
conèixer la important tasca re-

alitzada pel Pare Blanc, Josep
Frigola, que durant 50 anys ha
deixat una important petjada a
comunitats africanes.

També podem escoltar el
testimoni d’alguns amics i col·
laboradors d’en Josep que van
acompanyar-lo en la seva tasca.

Una vegada presentat el documental, la idea és anar-lo presentant a diferents poblacions
per donar a conèixer aquesta important tasca que ha realitzat, Josep Frigola, durant gairebé tota
la seva vida, “Ens oferim a portar
el material i a fer la projecció de
manera altruista”, apunta Tomàs.

Josep Frigola va donar ajuda a les persones que estaven al
seu abast i va actuar per obtenir
millores a la seva vida social i
intel·lectual. Estima i és estimat
per totes les comunitats on va
deixar la seva Petjada.

Veiem els punts de vista focalitzats a les comunitats africanes
on li van donar acollida, on va
viure, treballar, aprendre les seves llengües i on va tenir un gran
respecte per les seves pròpies
cultures.

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

Amb el documental “Petjades”, coneixerem una mica més
a Josep Frigola, com va prendre
aquesta decisió de fer-se missioner i la seva opinió en temes de
plena actualitat, com la misèria,
la immigració, els refugiats, les
missions i els records de la seva
terra empordanesa. 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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Clam unànime contra la violència masclista
maresme

La societat de l’Alt Maresme
ha sortit al carrer coincidint amb
el 25-N per dir Prou! La xacra
de la violència de gènere colpeja
periòdicament moltes dones i es
treballa perquè es denunciïn els
fets abans que sigui massa tard o
el que seria més important, que
no hi hagi aquestes situacions de
“superioritat”. Aquests darrers
anys s’han detectat molts casos
entre el col·lectiu de joves. Per
tant, les campanyes informatives
van adreçades a tota la població,
i especialment al col·lectiu jove.
Els actes de commemoració del
25-N es van estendre tot el cap de
setmana a diversos municipis de
la Selva i el Maresme. Aquests en
són només alguns exemples.
Malgrat de Mar es tenyeix
de sabates vermelles per commemorar el 25-N. L’acció artística i reivindicativa es va organitzar coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència
de Gènere i va anar a càrrec de
la mexicana Elina Chauvet.
“Zapatos rojos” es va fer per
primera vegada a Ciudad Juárez
(Mèxic) per recordar una sèrie
de dones víctimes de la violèn-

cia masclista, segons explica
Chauvet.
Es van poder veure 450 parells de sabates, totes de color
vermell cedides per les malgratenques, “a Malgrat de Mar hi
ha hagut molta implicació dels
veïns i de l’Ajuntament”.
Per Chauvet, s’ha de treballar per fer realitat el somni
d’erradicar la violència de gènere, “encara que sembli difícil,
s’ha de treballar per aconseguir
l’objectiu, evitar les víctimes”.
A Malgrat, al llarg de la setmana també hi van haver d’altres activitats: un curs de defensa personal impartit per la
Policia Local i diverses xerrades
i tallers.
A Calella, es van pintar llaços contra la violència de gènere
a les escoles, el Far es va il·luminar de lila, el color que marca
la jornada del 25-N. També hi
va haver la lectura del manifest
commemoratiu i l’enlairament
de globus a la plaça de l’Església.
A Pineda de Mar, els actes
organitzats es van repartir du-

rant tot el mes de novembre.
L’exposició itinerant “Violència
masclista: desmuntem mites?” es
va poder veure als instituts Euclides i Joan Corominas i a l’OAC
de l’Ajuntament de Pineda. També es van utilitzar les noves tecnologies per penjar fotografies
contra la violència masclista amb
el hashtag #pinedadiuprou.
El Cercle Artístic Pinedenc
va organitzar el taller “Pintades
d’amor” i Can Jalpí va acollir el
taller per a adolescents Jalpitaller
“Som taronges senceres”.

Chauvet preparant el muntatge a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

El dia central, el 25-N, es va
llegir el manifest, es van encendre espelmes i es van enlairar
globus, tot amb el mateix objectiu: Prou agressions!
A Palafolls, el lema va ser
“Ni una més!”. Els equipaments
municipals es van vestir de frases
de conscienciació “Nines contra
la violència de gènere”. Al local
jove de Can Batlle hi va haver
una xerrada, mentre els alumnes
de batxillerat de l’institut Font
del Ferro van ser els encarregats
de llegir el manifest commemoratiu, en un acte obert al conjunt
de la població. yy

“Nosaltres diem No” a Pineda de Mar.Foto Yoyo
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Desplegament policial a Tordera
hores després d’haver-se iniciat
l’operació.

tordera

Un operatiu policial a Tordera (Policia Local i Mossos d’Esquadra) culmina amb la detenció de cinc homes que duien una
arma detonadora.

La Maribel explicava com ho
havia viscut, “eren les cinc de la
matinada i hem sentit soroll. El
meu marit ha pujat a la terrassa i
ha vist un home a la teulada que
ha saltat a la casa del costat. Hem
avisat a la policia, però, ja eren al
carrer seguint el cas. Estic molt espantada, ja m’explicaràs, si arriba
a saltar a la nostra terrassa, hauria
entrat a casa!” Aquest és un dels
molts testimonis que van viure una
operació policial de pel·lícula, però
en aquest cas, en rigorós directe.
Els Mossos es van passar tot el matí
a casa seva per controlar el fugitiu
fins que el van poder detenir.

Els fets van passar de matinada quan agents de la Policia
Local de Tordera van identificar
i detenir tres individus als voltants de la plaça de l’Església. Un
dels tres detinguts portava una
arma de foc tipus detonadora. La
col·laboració ciutadana va alertar els agents de la presència de
dos individus més que s’haurien
escapolit per la zona.
Els Mossos d’Esquadra,
que van rebre l’avís per part
de la Policia Local, es van activar ràpidament i van detenir
un dels dos escàpols quan intentava entrar a un pis mentre
que l’altre fugit ja es trobava a
l’interior. Davant d’aquesta situació, agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de
la Regió Policial Metropolitana
Nord van acordonar l’illa de cases, al mateix temps que agents
del Grup Especial d’Intervenció

Desplegament policial al Centre de Tordera. Foto Yoyo

(GEI) van activar un operatiu
per a detenir-lo.
L’home, que s’havia enfilat
des del pis fins a una galeria per
amagar-se, no volia sortir i els

Noces d’Or
TORDERA

Catorze matrimonis de Tordera van celebrar el passat 19 de
novembre els seus primers 50
anys de casats.
Hi va haver una missa d’acció de gràcies, van ser rebuts per
l’alcalde de la vila, Joan Carles

Mossos van parlar amb ell fins
que el van convèncer perquè sortís i finalment el van detenir.
Aquest és el comunicat oficial que es va fer públic la tarda

del dia dels fets. Les xarxes socials amb les imatges i les opinions dels mateixos veïns afectats,
però, va permetre seguir els esdeveniments minut a minut fins
passades les onze del matí, sis

L’alcalde, Joan Carles García,
agraïa la tasca de la policia i destacava que eren delinqüents comuns, “que ja havien estat detectats a Blanes i a Hostalric. A Tordera, per sort, han estat detinguts i no han comès cap delicte,
el seu objectiu quan han arribat
al poble de matinada”. Per Joan
Carles García, la bona notícia del
dia era, “que la policia actua i ha
evitat un nou robatori”. yy

Setmana del Discapacitat

García, i van participar en un
dinar de germanor.
Aquestes parelles són les
mateixes que ara fa 25 anys van
iniciar a Tordera la tradició de
celebrar conjuntament els aniversaris de casament. yy

Xerrada del Pare Manel. Foto Yoyo
tordera

El Rusc de Tordera celebra per
segona vegada la Setmana del Discapacitat.

Foto de família amb l’alcalde. Pasqual fotògrafs.

Entre els actes programats hi ha
hagut una xerrada del Pare Manel
sobre el voluntaris, “el voluntariat
és essencial perquè la societat tiri
endavant. És un patrimoni de la
humanitat. Sí que hi ha gana al
món, moltes guerres o grans diferències entre rics i pobres els
voluntariats, però, treballen per
reduir les diferències i facilitar

aliments als que no en tenen, per
posar un exemple.”
Segons el Pare Manel, tothom pot ser voluntari, “tothom
pot fer tasques de voluntariat.
Cada persona, però, ha d’escollir la que s’adapti més al seu
temps i la seva manera de fer.
Jo, per exemple, que he treballat
en molts camps, no vaig poder
aguantar seguir amb els nens
que pateixen càncer, i mira que
he vist desgràcies al llarg de la
meva vida.”

Pere Domènech, director del
Rusc, explica els que “són uns actes
reivindicatius per reclamar els drets
de les persones discapacitades”.
Coincidint amb la Setmana del
Discapacitat, l’alcalde de Tordera
inaugurà oficialment un nou pis per
a membres del Rusc, El Lledoner.
El Lledoner és un servei pensat
per a persones en situació d’envelliment i suport integral. Ofereixen
servei les 24 hores del dia. Hi viuen
un total de 6 persones. yy
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Els perills de l’alcohol
més de 4 consumicions en alguna ocasió o que el 37% s’ha emborratxat 3 vegades o més.
Els alumnes dels instituts
han analitzat la campanya francesa contra l’addicció a l’alcohol
protagonitzada per la model
Louis Delage i han assistit a la
Sala Mozart per participar en el
teatre-debat “Anem de Festa”.

«Els joves comencen a
consumir alcohol als
13,30 anys. Un 37 %
s’ha emborratxat 3
vegades o més»

Restes d’un botellón. Foto Yoyo
calella

L’Ajuntament de Calella organitza tallers i activitats per conscienciar els joves sobre el consum
d’alcohol coincidint amb el Dia
Mundial Sense Alcohol.
L’alcohol és la droga més
consumida i acceptada socialment, és per això que l’Ajuntament organitza aquest tipus
d’activitats per conscienciar els

joves sobre el seu consum responsable.
Pel que fa al consum de la
població jove i basant-nos en
l’enquesta d’hàbit de la salut a
alumnes de 4t d’ESO de 2015,
destquen dades com l’edat d’inici, situada en els 13,30 anys; que
un 56% dels joves de 15 anys
consumeix alcohol en reunions
familiars; que el 53% ha begut

També s’ha organitzat l’exposició “Què pinta l’alcohol a la
teva vida?”
L’Ajuntament de Calella ja
va dur a terme durant la Festa
Major la campanya “Per unes
barraques divertides i responsables”. Així, es va iniciar una
línia estratègica enfocada al
consum responsable d’alcohol i
a les pràctiques saludables que
l’Ajuntament pretén seguir amb
l’objectiu de disminuir-ne el
consum entre els joves. yy

La PAH ajuda una
família desnonada
malgrat de mar

Aquesta família malgratenca
formada per un matrimoni i els seus
dos fills ha estat desnonada per no
poder pagar el lloguer i ara ocupa un
pis de la SAREB, el banc dolent.
El mateix dia del desnonament
es van traslladar les seves pertinences coincidint amb l’arribada de la
comitiva judicial, segons explica
l’Emma Torres, de la PAH de Blanes.
La PAH només va ajudar al trasllat, perquè es tractava d’un habitatge propietat d’un particular, “en cas

El nou pis de la família desnonada. Foto Yoyo

contrari, ens haguéssim posat a la
porta”.
Segons Torres, els pisos que té la
SAREB, també els ha pagat la ciutadania, “per tant, ara aquesta família
pot començar una nova etapa. Cobra 426 euros i havia de pagar-ne
400 de lloguer. Era del tot impossible tirar endavant”.
La PAH de Blanes també ajuda
famílies de Malgrat i Palafolls que
tinguin problemes d’habitatge perquè en aquests moments la Plataforma no està constituïda en aquests
municipis. yy
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Les escoles públiques de Blanes recullen l’oli
domèstic usat per reciclar-lo
i es recicla per reutilitzar-lo, ja
que se’n fa biodiesel. D’aquest
manera, es tanca el cicle de les
tres erres del reciclatge: l’oli es
Recupera, es Recicla i es Reutilitza. S’estima que amb el reciclatge
de l’oli domèstic i la seva transformació en aquest combustible
s’aconsegueix una reducció d’entre un 25% i un 80% d’emissions
de CO2 a l’atmosfera i, de tot el
procés, també se’n deriva un estalvi important de recursos i de
diners.

blanes

Les escoles públiques de primària de Blanes, set en total, i
l’escola d’educació especial Ventijol s’han adherit a la iniciativa
que impulsa la Fundació ASPRONIS per a la recollida d’oli usat de
cuina. El projecte porta el nom
d’Olisses i té l’objectiu d’aconseguir la conscienciació dels infants
blanencs i les seves famílies sobre
la importància de recollir i reciclar
l’oli domèstic usat en comptes de
llençar-lo per l’aigüera.
Aquest compromís amb la responsabilitat social amb l’entorn,
a més a més d’afavorir el medi
ambient, estalvia recursos i dóna
feina i visibilitat a persones en risc
d’exclusió. La resposta a la crida
de la Fundació ASPRONIS ha
estat unànime des de les escoles
públiques de Blanes i la majoria
de famílies s’han avingut a col·laborar-hi.
Un grup de persones amb
discapacitat intel·lectual del Servei Ocupacional d’Inserció de la
Fundació ASPRONIS s’encarrega
del repartiment dels envasos de

Presentació del projecte Olisses a l’aula. Foto Aj. Blanes

plàstic a les escoles com a activitat
prelaboral. Posteriorment, també es fan càrrec de la recollida de
l’oli per al reciclatge. Olisses són
envasos estancs, resistents i nets
que, un cop plens, els infants retornen a l’escola i el procés torna a
començar. S’enduen un nou envàs
buit a casa, després que han passat
un procés d’higienització.

La Fundació ASPRONIS fa
xerrades divulgatives a les escoles
participants per conscienciar sobre els avantatges de recollir l’oli
usat amb Olisses i no llençar-lo
per l’aigüera. El principal és que
evita contaminar més les aigües
residuals -un sol litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua-, però
també estalvia sobrecostos a les

depuradores i, a més a més, donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual. Un triple
guany en clau de responsabilitat
social.
El guany mediambiental de
la recollida d’oli domèstic usat,
però, va més enllà. Un cop recuperat en els envasos, s’acumula

Olisses compta amb el suport
de l’Ajuntament de Blanes i d’ASPROSEAT, entitat que, com ASPRONIS, està dedicada a l’atenció a persones amb discapacitat
intel·lectual a la Zona Franca de
Barcelona, i és promotora del
projecte en altres ciutats catalanes. La Fundació ASPRONIS
atén gairebé 400 persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca de la
Selva i al nord del Maresme en
serveis assistencials i laborals.
També atén més de 1600 infants
al Servei d’Atenció Precoç a la
seva àrea d’actuació. yy
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Lloret inaugura la casa-museu de Can Font
És l’única casa indiana de propietat municipal de tot Catalunya que s’obre al públic
L’alcalde ha agraït l’aportació,
econòmica i suport de la Diputació de Girona i dels diversos
lloretencs que han cedit material
com mobles, quadres, llibres, etc.
per poder ambientar la casa. Un
habitatge de 350 metres quadrats
visitables, repartits entre la planta baixa i dos pisos, amb moltes
sales on es parla dels indians en
general i d’alguns americanos en
concret.

lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret ha
inaugurat la Casa-Museu de Can
Font. L’acte ha comptat amb la
presencia del president de la
Diputació de Girona, Pere Vila;
l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat; exalcaldes, regidors municipals i col·laboradors.

«Construïda l’any 1878, Can
Font era la casa de Nicolau
Font i Maig, Comte de
Jaruco»
S’ha triat el dia de Sant Romà,
patró dels lloretencs, com a data
assenyalada per obrir les portes
d’aquesta casa senyorial que és
destacat testimoni de com eren
les cases indianes i d’una època,
finals del segle XIX, de gran esplendor per a Lloret i Catalunya.
Durant un temps, aquestes cases van ser abundants a
Lloret. La majoria es va construir entre finals del segle XIX i
principis del XX, principalment
motivades pel retorn dels indians que havien fet fortuna a les
Amèriques.

Autoritats presents a l’acte. Foto M.A. Comas

Construïda l’any 1878, Can
Font era la casa de Nicolau Font
i Maig, Comte de Jaruco, que va
marxar a les Amèriques cridat per
un oncle seu que ja havia fet fortuna. Allà, Nicolau Font va saber
administrar bé la fortuna heretada
del seu oncle i la va ampliar. Quan
va tornar a Lloret, es va fer construir Can Font. L’any 1940 la casa
senyorial és venuda a l’industrial
tèxtil sabadellenc Ferran Comadran i Torres.

L’Ajuntament de Lloret va adquirir l’immoble l’any 1981. La intenció inicial era fer-hi un museu,
però finalment l’edifici va acollir
una escola de pintura. Després
d’estar tancada durant un temps,
fa dos anys es va elaborar un projecte de rehabilitació que ara veu
els seus fruits.
L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que “Can Font és
l’única casa d’indians de propietat

municipal de tot Catalunya que
s’obre al públic. A partir d’ara, es
podrà veure com es vivia a l’època dels indians a través de visites
guiades programades a aquest espai”. I ha afegit “Can Font permet
ampliar el projecte del MOLL, el
Museu de Lloret, una estratègia
cultural engegada fa anys per a
recuperar i posar en valor el patrimoni cultural i històric de Lloret
i donar-lo a conèixer a lloretencs
i visitants”.

El president de la Diputació
de Girona, Pere Vila, ha destacat que “Lloret sempre va un pas
endavant i és un referent en promoció turística i també ho serà
ara amb aquest equipament modernista que permet unir passat
i futur”.

«Fa dos anys, es va elaborar
un projecte de rehabilitació
que ara veu els seus fruits»
Amb motiu de la inauguració, es van programar una sèrie
de visites guiades que van tenir
una gran acceptació. yy
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Els Maduixots tanquen la 3a temporada
maresme

Els Castellers de l’Alt Maresme han tancat la temporada
amb tres castells de set.
Els Maduixots han fet a Calella el 5d7, el 4d7 amb agulla i
el 3d7 amb agulla.
A més de tornar a descarregar el 5d7 (que tot just havien estrenat a les festes de la
Minerva), i completar també el
4d7 amb l‘agulla (el segon de la
temporada i el 4t de la seva curta història), els Maduixots van
encarar a 3a ronda el 3d7 amb
agulla, castell que no havien dut
mai encara a plaça. Tot i que el
castell es va mostrar nerviós, i
molt especialment a la descarregada, el pilar va quedar net sobre la pinya i, després d‘una descarregada plena de crits d‘ànims
als components de l‘agulla, en
el moment en que l‘anxaneta
va posar el peu sobre la pinya,

l‘eufòria, totalment justificada,
es va desfermar entre els de la
camisa vermell-maduixa.

a assolir. “La nostra evolució
ha estat constant. Cada any ens
hem superat”

Per acabar d‘arrodonir l‘actuació, els de l‘Alt Maresme van
completar un super-ano de 5
(un pilar de 5 envoltat simultàniament de 4 pilars de 4) i un
pilar de 4 amb folre de canalla.

A la pregunta quan hi haurà
castells de vuit, en Marc va respondre rient: “Això ja és un altre
nivell. Són paraules majors. Ara
per ara no podem marcar-nos
dates perquè suposa un canvi
radical en els entrenaments, la
mentalització…”

Els Castellers de l‘Alt Maresme van estar acompanyats dels
Xerrics d‘Olot i dels Castellers
de Castelldefels que també van
aconseguir bastir alguns castells
de 7 pisos.
Temporada excel·lent
El president de la colla, Marc
Ruiz, ha qualificat la temporada
d’excel·lent.
En només tres anys, han
aconseguit castells que algunes
colles triguen més de deu anys

L’entitat té 220 socis, 150 dels
quals són els encarregarts de fer
els castells. Tenen gent de l’Alt
Maresme i Blanes. Segons Ruiz,
“el més important és que la colla
és de tots els pobles, de Calella,
de Blanes, de Pineda, de tots els
pobles on tenim components”.
Ara tenen descans fins al
mes de febrer, quan començaran els assajos de la nova temporada. Serà la quarta d’una
curta però intensa història. yy

Detall d’un dels castells fets a Calella. Foto Yoyo

El drama dels
refugiats
blanes

Amnistia Internacional de
Blanes explica els problemes
amb què es troben els refugiats
per poder fer una nova vida.
Fins al dia 27 de novembre, hi
va haver una exposició a la Biblioteca Comarcal. En diversos plafons es podia veure el llarg camí
que han de recórrer i els molts
entrebancs amb que topen, segons explica Ariadna Claret, portaveu d’Amnistia Blanes.
La mateixa Biblioteca Comarcal també va acollir una taula rodona on hi van participar
diverses persones que treballen

o han treballat en camps de refugiats.
L’any 2013, per primera vegada des de la Segona Guerra
Mundial, el nombre de persones
desplaçades des de les seves llars
va superar els 50 milions. Actualment, s’estima que 59’5 milions
de persones d’arreu del món són
refugiades o desplaçades. De totes elles, una de cada tres és dona
i, a més a més, l’any 2014 el percentatge de nens i nenes va augmentar fins al 51%.
Malgrat aquestes xifres, l’arribada de refugiats a l’Estat espanyol ha estat mínima. yy

Taula rodona a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
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Ciutat
subterrània 04

Pressupostos joves

TORDERA

La Fundació Teatre Clavé
i l’Ajuntament de Tordera, en
col·laboració amb la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de
Barcelona, han posat en marxa
una nova convocatòria de residències de creació a Mas Panella,
per al primer trimestre de 2017.
La convocatòria està oberta a
projectes d’àmbits artístics tan
diversos com les arts plàstiques,
les arts visuals, art sonor, performance i disseny, entre d’altres.
La temàtica dels projectes

Assemblea Pressupostos Participatius. Foto Aj. Calella
CALELLA

Els joves de Calella decideixen en què invertir els diners del
pressupost municipal. Hi havia
10.000 euros a repartir.
Del total de les 35 propostes
presentades per part de diferents
col·lectius i joves a títol individual, 5 es van descartar per a no
acomplir els requisits mínims establerts, i 16 no van ser defensades en assemblea, per tant no es
van sotmetre a votació.

Pel que fa a les propostes del
Grup 1 (impulsades per joves
de 15 a 20 anys) la proposta que
va obtenir més vots va ser Burn
the clock (festival de música a la
fàbrica Llobet-Guri, amb bandes de la zona, un dissabte del
mes de maig), però com que el
seu cost és de 3.500 €, es va resoldre que la resta de propostes
revisessin els seus pressupostos
per si es poden portar a terme el
màxim de projectes fins arribar
als 5.000 €.

La proposta del Grup 2 (de
joves de 21 a 30 anys) a executar
és la que porta per títol Freedom Festival (Reggae & Jamaican Ska Festival) i es va fer pública el mateix dia de l’assemblea. El seu pressupost suma
5.000 €. Tot i així els promotors
d’aquesta proposta estan disposats a escoltar la resta de projectes per mirar si encaixem dins
la seva i poder fer alguna cosa
conjuntament. yy

Participants a la ciutat subterrània03

es manté respecte les anteriors
edicions i gira entorn de la ciutat subterrània, entesa en un
sentit ampli i en el camp simbòlic. L’objectiu de la residència és
realitzar un projecte artístic al
voltant d’aquesta temàtica durant els dos mesos d’estada i, un
cop finalitzat aquest període, es
realitzarà una exposició col·lectiva dels treballs al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i, posteriorment,
la mostra col·lectiva dels projectes, es traslladarà a Tordera, al
Teatre Clavé. yy
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societat

Santa Cecília a Malgrat de Mar

Festes de Sant Nicolau

Molts participants i nombrós públic. Foto Yoyo

Els alumnes de 1r, 3r i 5è de
Malgrat de Mar van celebrar la
festivitat de la patrona de la música amb un recorregut musical
per la població on van poder

conèixer diversos instruments i
escoltar diverses peces musicals.
L’acte va acabar a Can Campassol amb una cantada general seguida per pares i familiars. yy
Mercat de Sant Nicolau. Foto Yoyo

Santa Cecília a Palafolls

IRINA CARNICERO - malgrat

La cultura i tradicions catalanes han estat el centre d’atenció
de la Festa Major de Sant Nicolau de Malgrat de Mar.
La Festa Major d’hivern ha
prioritzat la cultura i tradicions
catalanes amb diferents activitats com ara els gegants, les sardanes o el correfoc, a càrrec de
les entitats del poble. El regidor
de Cultura, Festes i Joventut, Albert Cuní, considera important

Cantada al Palauet. Foto Yoyo

La cantata general es va fer al
Palauet. Després de dies d’assajos, va ser el moment de pre-

sentar en públic tot el que havien après i retre homenatge a la
música. yy

Presentació de Carmina Serra

La Barretina de Malgrat de Mar,
amb la sala plena de gom a gom,
va acollir la presentació del llibre Desperta‘t a la vida, de la
malgratenca Carmina Serra. La
van acompanyar la Dra. Isabel
Cusó i Jordi Trainé, metge de
medicina tradicional xàmanica.
La música la va posar el jove Mi-

quel Moya. Tot plegat, un acte
emotiu i ple de vivències que
l’autora del llibre feia arribar
al públic. “Guarda el que hagis
pogut aprendre, escolta el teu
interior i prepara’t per prendre
les teves pròpies decisions”, assegura l’autora. yy

En aquesta línia de potenciació de la cultura, el Grup de
Teatre Germanor ha celebrat els
seus 70 anys amb un documental
que es va emetre el dia 8 al Centre Cultural. Els Empestats de
Malgrat de Mar també celebren
el seu 5è aniversari i han presentat un altre visionat.

No hi ha faltat les activitats
de sempre, com el Mercat de Sant
Nicolau, enguany en la seva 34a
edició, pels carrers que envolten
l’Església. També hi va haver l’ofici solemne de Sant Nicolau, el
correfoc i la tabalada de la colla
de diables Ratpenatsinfernals, el
concurs de colles improvisades
de sardanes i el ball de Festa Major. També hi ha tingut cabuda els
actes solidaris del dia central de
Festa Major, amb Càrites Malgrat
i la Fundació Vicenç Ferrer. yy

Tradicions nadalenques
maresme

Presentació de llibre

promocionar les diferents activitats culturals i agraeix la gran
tasca de les entitats.

Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i
Santa Susanna, ja ho tenen tot
a punt per celebrar les festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis. Anys
enrere, les festes començaven
amb les vacances escolars i el
sorteig de Nadal. Darrerament
tot s’avança. Enguany, per exemple, el darrer cap de setmana de
novembre les botigues ja es van
“vestir de Nadal” amb motiu del
Black Friday. L’arribada de la
setmana dels ponts va servir per
inaugurar l’enllumenat públic,
els arbres monumentals, els pessebres al carrer i altres elements
típics d’aquetes dates com la pista de gel de Pineda de Mar.
A Pineda, precisament, hi
haurà diverses representacions
dels Pastorets: les ordinàries -amb canvis en relació amb
l’any passat-, els Pastorets solidaris i aquest gener tornen els
Pastorrats!, la versió còmica
dels Pastorets. També hi haurà
representacions dels Pastorets
a Calella, Malgrat de Mar i Tordera. Tampoc faltaran les representacions del Pessebre Vivent a

Calella, Tordera i Santa Susanna. Aquestes dies també són jornades de concerts. (més actes i
detalls a l’agenda de les pàgines
27 i 28).
Restaurants, sales de festa i
discoteques ho tindran tot a punt
per viure amb la màxima intensitat una de les nits més curtes de
l’any, tot i que les hores de sol siguin ben poques. El Far de Cale-

lla és un bon punt de trobada les
primeres hores del nou any per
veure sortir el sol, sempre que els
núvols ho permetin.
El dia 5 de gener serà la nit
de la il·lusió. Al llarg de la tarda-nit arribaran a les poblacions
de l’Alt Maresme els Tres Reis
de l’Orient acompanyats d’un
gran seguici que els ajudaran a
repartir les joguines. yy

El tió de la Fira de Nadal de Santa Susanna. Foto Yoyo
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L’Agenda Llatinoamericana 2017 reivindica una
major consciència ecològica
defensora de l’ecologisme que va
ser assassinada al març després
d’anys d’haver rebut amenaces
per la seva lluita a favor dels indígenes i el medi ambient. També
hi apareixen altres lluitadores femenines com Rigoberta Menchú,
Alfonsina Storni i Anna Frank,
entre d’altres.

blanes

Entre finals de novembre i
principis de desembre, cada any
es presenta l’Agenda Llatinoamericana, una iniciativa que van
tirar endavant ara fa 26 anys Pere
Casaldàliga i José Maria Vigil. En
la seva edició del 2017 el lema que
s’ha escollit és Ecologia integral.
Reconverteix-ho tot.
La principal reivindicació
que mou el contingut del nou
exemplar de l’agenda és la necessitat que hi hagi una reconversió
ecològica integral a tots els nivells,per poder salvar tant el planeta com la mateixa humanitat
que l’habita, acabar amb l’amenaça del canvi climàtic. Prenent
com a referència el 2017 se celebra
l’Any Internacional del Turisme
Sostenible per al Desenvolupament, l’anuari convida a reflexionar sobre el futur del planeta i
promou la reconversió d’estils de
vida, sistemes energètics i de producció, pensament i religiositat.

Presentació de l’Agenda a Blanes. Foto Yoyo

En la introducció de Pere
Casaldàliga i José Maria Vigil,
s’incideix en què malgrat que la
consciència ecològica creix en el
món, els fets no l’acompanyen. El
crit d’alerta rau en què es consi-

dera que encara no hi ha una voluntat política ni a les societats ni
als governs ni prou moviment de
l’opinió pública pel canvi que el
planeta necessita. Se n’han editat 2.500 exemplars en català i

com cada any va acompanyada
d’un calendari solidari que en
aquesta nova entrega està dedicat
a les dones. Entre elles destaca
especialment l’activista hondurenya Berta Cáceres, una gran

I és que en definitiva, el què
persegueix cada any l’Agenda
Llatinoamericana és que sigui
una eina de reflexió al voltant de
temes polítics i socials des d’una
vessant constructiva i crítica. Per
això, en cada nova edició s’hi inclouen un centenar de pàgines
amb firmes tan prestigioses com
Saramago, Leonardo Boff, Eduardo Galeano i el mateix Pere
Casaldàliga. Si bé és una iniciativa llatinoamericana, té vocació
mundial i les reflexions que inclou són vàlides arreu.
L’agenda es ven al preu de 8
euros. yy

Espais públics
Sotagots contra el masclisme
lliures de pintades
blanes

Els tres instituts públics de
Blanes, Serrallarga, Sa Palomera
i s’Agulla, participen conjuntament amb l’ajuntament en un
projecte que té com a objectiu
combatre la problemàtica de les
pintades i guixades que sovint
embruten les parets d’edificis públics i privats.
L’Institut S’Agulla, ja ha enllestit el mural pintat al costat de
l’avinguda Joan Carles I, on hi ha
el local social de l’AAVV. L’obra
està relacionada amb el Jardí Botànic Marimurtra.

L’Institut Sa Palomera ho farà
al febrer, quan actuarà sobre la
paret d’un edifici situat a l’entrada d’aquest centre educatiu, al
barri de Mas Moixa.
Per la seva banda, l’Institut
Serrallarga s’encarregarà d’embellir les parets de la pujada de
l’escala lateral del tram nord del
carrer Santa Anna que condueix
fins la Plaça de l’Església, al barri
de Sa Carbonera. Es tracta d’una
obra que es realitzarà amb pintura i ceràmiques, i la seva execució
s’ha emplaçat perquè tingui lloc
durant el tercer trimestre. yy

Presentació dels sotagots. Foto Aj. Lloret
MOISÉS GARCÍA

Lloret de Mar ha presentat
una nova campanya en contra de
la violència de gènere. Va destinada als bars, restaurants i hotels
de la vila que podran disposar de
sotagots amb frases relacionades
amb el masclisme.
60 de les dones que es van
atendre l’any passat al Servei
d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Lloret de
Mar patien violència masclista.
Però no totes van acabar denunciant aquesta situació.

Mural de l’Institut S’Agulla. Foto Aj. Blanes

Aquestes dades s’han posat
de relleu en la presentació d’una
campanya de sensibilització con-

tra la violència de gènere. Segons
l’alcalde Jaume Dulsat, es van
realitzar 528 atencions a 196 dones. Menys de la meitat van ser
d’ajuda psicològica, mentre que
les restants van ser consultes jurídiques.
Dulsat considera que són
unes dades preocupants i s’ha de
treballar per eradicar la violència
masclista que no té cap sentit.
Seguint aquesta línia, Lloret
de Mar ha impulsat una campanya de sensibilització adreçada
a bars, restaurants i hotels del
municipi. Es tracta de la venda
de sotagots, a un preu de 50 cèntims, que tenen frases relaciona-

des amb la violència masclista.
El seu disseny ha anat a càrrec de l’Associació de Dones
l’Aurora i el finançament ha estat assumit per la Regidoria de la
Dona.
Francesc Batlle, representant
del Gremi d’Hostaleria i de l’Associació de Bars i Restaurants de
Lloret, considera que “és necessari a la implicació dels diferents
sector de la vila en la lluita contra la violència de gènere”.
En les pròximes setmanes,
l’Ajuntament aprovarà un protocol d’actuació davant dels casos
de violència masclista. yy
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Més categories i premis a les Ecopropostes 2017
selva - maresme

L’Associació Ecopropostes
de Ràdio Marina ha convocat la
22a edició del concurs de medi
ambient, les Ecopropostes, enguany amb diverses novetats.
L’objectiu del concurs és fer
créixer el respecte i el coneixement del medi ambient pròxim.
Enguany, als premis individuals de cada any, s’hi afegeix
una categoria per a treballs de
grup.
Treballs individuals
Poden concórrer-hi tots els
joves d‘edats compreses entre
els 12 i els 18 anys. Els participants es dividiran en dues categories:
a) Estudiants d’ESO
b) Estudiants de Batxillerat o
Cicles Formatius.
Es demana: Un estudi sobre algun element de l‘entorn natural (espècies autòctones, estat
dels rius, reciclatge, etc.) o una
proposta concreta de millora de
l‘entorn proper, que descrigui
una mancança i que inclogui
una solució.

Treballs de grup
El jurat premiarà una iniciativa d’una classe o grup d’estudiants que promogui i defensi el
medi ambient.
S’ha de presentar una memòria amb el treball fet: idea,
desenvolupament, resultats... (4
còpies).
El jurat valorarà especialment el nivell d‘investigació que
hagi requerit l‘elaboració dels
treballs i, si són propostes, la viabilitat de la seva execució.
Premis
A nivell de premis, també
hi ha novetats. Els centres amb
alumnes guanyadors d’alguna
de les categories rebran 250 euros per a la compra de material.
Treballs individuals
-Primer premi per a cada categoria: Ipad i una placa.
Els centres dels dos alumnes guanyadors (ESO/ Batxillerat-Cicles Formatius) tindran
un premi de 250 euros per a la
compra de material.

-Dos accèssits per a cada categoria
Iniciativa de grup
Viatge al CosmoCaixa-Museu de la Ciència de Barcelona
(bus i entrades per a un màxim
de 45 persones).
El centre guanyador tindrà
un premi de 250 euros per a la
compra de material escolar.
El jurat està format des de la
primera edició per Martí Boada
(president), Francesc Mauri i
Joan Pedrola.
Es poden presentar treballs
fins al 7 d’abril de 2017 a Ràdio
Marina, Ca la Guidó 1, 17300
Blanes.
Ha de constar: nom de l’autor, centre escolar, curs i telèfon
de contacte (4 còpies).
Darrers guanyadors
La guanyadora de l’Ecopropostes 2016 en la categoria
d’alumnes d’ESO va ser Míriam
Ferran de 4t d’ESO de l’Escola
Sant Pere Chanel de Malgrat de
Mar.

Guanyadors de la 21a edició. Foto Yoyo

El treball guanyador tractava sobre el sòl i les fulles. En un
terreny on l’autora del treball hi
té una casa, s’han creat sis zones
de diferents característiques:
camp, zona humida, argilosa,
terrenys on no toca el sol... i a
cada zona s’analitza el comportament de sis fulles.

El treball guanyador de la
categoria de Batxillerat portava
per títol “Estudi comparatiu entre l’eficàcia d’un remei químic
i tres remeis naturals en l’eliminació del pugó de les plantes”
i la seva autora és Judit Pelegrí
Pineda, de l’Institut Montsoriu
d’Arbúcies.

El jurat valorà especialment
el treball de camp realitzat i el
tractament de totes les dades recollides.

L’objectiu del treball era obtenir remeis naturals per combatre
el pugó de les plantes i comparar
el seu rendiment amb els productes químics habituals. yy
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Prop d’un milió d’euros en millores als Jutjats
de Blanes
blanes

El Departament de Justícia
de la Generalitat invertirà l’any
2017 fins a un milió d’euros en
diverses millores en els Jutjats de
Primera Instància i Instrucció de
Blanes. L’objectiu és que puguin
resoldre de manera més ràpida i
àgil els casos que habitualment
es tracten a les dependències blanenques. Aquesta major capacitat de resolució els dotarà d’una
major efectivitat.
Aquestes millores incidiran
especialment en la modernització dels actuals mitjans i espais
de què es disposa. Aquesta notí-

cia la va donar a conèixer el conseller de Justícia Carles Mundó,
formant part de la visita institucional que va fer a Blanes. El
conseller va iniciar el seu periple
primer a la casa consistorial, on
va ser rebut per l’alcalde de Blanes Miquel Lupiáñez i després a
les dependències judicials.
Durant la trobada es va remarcar l’interès comú, ara que
els jutjats del municipi han aconseguit estabilitzar el gran volum
de feina que els havia caracteritzat durant molts anys, que es
pugui assolir un segon objectiu.
Es tracta que l’elevada rotació

que se sol donar quant a titulars
dels Jutjats es pugui aconseguir
frenar amb la dotació de més recursos.
Habitualment el què sol passar és que la destinació d’aquesta
demarcació –que abasta territorialment Blanes, Lloret i Tossa- és poc apreciada pels jutges
i jutgesses, que no consoliden la
seva permanència. No tant pel
nombre de casos que han d’atendre, sinó perquè a l’estiu, amb
l’augment poblacional que suposa la major presència de turistes
i visitants, també s‘incrementa la
feina i tipus de casos a resoldre. yy

Trobada al despatx d’Alcaldia. Foto Javier Calvete

Audiència Pública a Blanes amb més polítics
que veïns
blanes

L’equip de govern del PSC,
PDECAT i ERC presenten la seva
proposta de pressupost pel 2017.
Es preveuen un ingressos de
46.423.000 euros. Un 70% de les
despeses de l’Ajuntament es cobreixen amb ingressos tributaris.
Les despeses seran de
45.926.000 euros, per tant, es
preveu generar superàvit, tal i
com ha destacat l’alcalde Miquel
Lupiáñez, que considera la proposta “continuista i creïble”.

Presentació dels números del 2017. Foto Yoyo

Sorteig de l’ABBC
blanes

Un total de 30 persones guanyen vals de 100 i 50 euros dels
comerciants del centre de Blanes.
Els 30 afortunats s’han pogut gastar els diners als 34 esta-

Els guanyadors del sorteig. Foto Yoyo

bliments que han participat a la
campanya.
La festa del sorteig es va amenitzar amb una xocolatada popular per a tots els assistents. yy

El capítol d’inversions s’eleva
inicialment a 1.350.000 euros.
La major part dels diners es de-

dicaran a clavagueram i aigües
pluvials, vies publiques i modernització de l’Ajuntament. L’any
vinent, també es preveu fer la
rotonda de Ca la Guidó prevista
per aquest exercici i executar les
obres del pressupost participatiu, pendents de decidir. Quan es
tanqui el pressupost 2016, es podrà fixar quants diners tindran
els veïns per dedicar a projectes
en els seus barris, segons ha explicat el regidor d’Hisenda Nicolàs Laguna.

L’índex d’endeutament, que
va assolir el nivell màxim el 2011
(110%), continua baixant ( 62%
el 2016 i la previsió per al 2017
és del 51’35%) i ara ja es poden
demanar crèdits perquè està per
sota del 75% com marca la llei.

Actualment l’Ajuntament de
Blanes paga als seus proveïdors a
60 dies, 30 un cop conformada la
factura.

El plenari estava discutint
el pressupost de l’any vinent al
moment de tancar aquesta edició
(13 de desembre). yy

L’Audiència Pública es va
fer el dissabte 3 de desembre a
les deu del matí i va reunir una
quinzena de polítics, tècnics municipals, mitjans de comunicació
i una desena de veïns.

Operació antidroga
LLORET DE MAR

Guàrdia Civil i Policia Local
comissen 10 quilos de marihuana i desmantellen un laboratori
d‘haixix a Lloret de Mar.
L‘operatiu, batejat amb el
nom d‘Agonic, s‘ha dut a terme en un xalet situat al carrer
Cantàbria de la urbanització
La Soleia. Efectius dels dos cossos portaven setmanes vigilant
l‘habitatge. Durant l‘entrada i
escorcoll, els agents van descobrir un cultiu de 262 plantes de
marihuana i fins a 10 quilos de
cabdells –alguns, dins un congelador- preparats per premsar
i convertir en haixix.

La Guàrdia Civil i la Policia
Local han detingut els dos inquilins de la casa, una parella

Material confiscat

formada per una anglesa i un
croat, per un delicte contra la
salut pública. yy
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Tast solidari “Vi per Vida”

Gràcies!
MARESME

Ràdio Marina obté el tercer
lloc entre l’audiència musical del
Maresme, segons l’EGM de novembre.
Les dades que elabora cada
quatre mesos l’ “Estudio General
de Medios” (EGM) ha estimat en
15.000 els oients que Ràdio Marina té a la comarca del Maresme,
situant-la en tercer lloc entre les
emissores musicals controlades
per l’organisme a tot el Maresme.
Aquesta dada és encara més
significativa en considerar que
Ràdio Marina emet només per
l’Alt Maresme, mentre que les
altres emissores controlades ho
fan des de Mataró per tota la comarca.

Participants al tast de vi solidari. Foto Yoyo
CALELLA

“Vi per Vida” és una associació sense ànim de lucre impulsada pel sommelier Xavier
Ayala que va néixer el 2014 amb
l’objectiu de recaptar diners per
a la recerca en la metàstasi del
càncer i sensibilitzar els ciutadans en favor de la investigació.
Després de l’èxit del tast
dels dos primers anys, aquest
2016 s’ha fet a Calella el tercer
tast de “Vi per Vida”, el setè al
conjunt de Catalunya. Per només cinc euros els participants
van assaborir vins de diferents
DO: Alella, Penedès, Catalunya
i Empordà, el que va suposar un
viatge per diferents demarcacions de Catalunya.

El servei i atenció al públic,
així com també l’elaboració d’algunes degustacions culinàries,
va anar a càrrec dels estudiants
de restauració de l’Institut Bisbe
Sivilla de Calella.
Els fons recollits a les campanyes de “Vi per Vida” van
destinats a l’Institut de Recerca
Biomèdica (IRB Barcelona) que
té un programa específic d’investigació en càncer i metàstasis, del 90% de les morts per
càncer i que desenvolupa prop
de 50 projectes en aquesta àrea
de recerca.
Per a Xavi Ayala els tastos a
preus populars i solidaris compleixen dos objectius, millorar

la cultura del vi i sensibilitzar
en favor de la recerca. Apropem
els vins catalans al públic d’una
manera divertida, amb presentacions audiovisuals i música
catalana moderna, alhora que
contribuïm entre tots a una bona
causa. La Sala Gran de la Fàbrica Llobet-Guri, tal com ja havia
passat en les dues primeres edicions, es va omplir de gom a gom
per degustar cinc tipus de vi,
però sobretot, per col·laborar en
la investigació del càncer.

Ràdio Marina és una emissora privada i comarcal que no
forma part de cap cadena, un fet
únic i diferencial a Catalunya.

L’Ajuntament de Calella,
l’Institut Català de la Vinya i el
Vi i personalitats com els germans Roca, Carlos Latre, Quim
Masferrer i Pilarín Bayés fan
costat a la iniciativa. yy

Jornades de l’horta 2016
santa susanna

Santa Susanna acull una
nova edició de les Jornades de
l’Horta.
Es van fer a finals de novembre al pavelló poliesportiu amb la
participació de 28 empreses, deu
més que ara fa un any.
Segons explica Jordi Ariño,
responsable tècnic de l’associació
SelMar, “és una oportunitat de
posar en contacte el sector amb
les empreses subministradores”.
A nivell tècnic, es va parlar
dels drons en l’agricultura i de les
plagues i malalties. Un dels temes
a potenciar en un futur és la promoció del producte de Km 0.

Visita a la mostra. Foto Yoyo

La dada correspon a l’audiència dels dies feiners.

Aquestes jornades reuneixen
cada any unes 300 persones entre
pagesos i tècnics. yy

Logo de Ràdio Marina

L’emissora basa la seva programació en una ràdio fórmula
musical amb informatius comarcals propis cada hora, entenent
com a comarca la zona compresa
entre Tossa de Mar (Selva) i Calella (Maresme).
El 14 de juny de 2010, Ràdio
Marina va rebre el Premi Nacional de Comunicació.
Pel que fa a la publicació gratuïta de La Marina, que es reparteix mensualment a Calella,
Pineda de Mar, Malgrat de Mar,
Tordera, Palafolls i Santa Susanna, hi ha una distribució auditada de 19.990 exemplars, segons
OJD-PGD. L’edició Blanes-Lloret, també té una distribució
auditada de 19.990 exemplars
mensuals.
L’equip que fa possible tant
la ràdio com la revista us agraeix la vostra confiança i segueix
treballant per acostar-vos tota
la informació de la comarca i els
millors consells publicitaris. yy
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca La Cèlia”
C. Mallorca, 71 - 93 761 09 68
Malgrat de Mar
Domèstic
Pg. Europa, 2 - 93 766 40 89
Pineda de Mar
El Cep
C. Ramon Turró, 61
93 765 25 85 - PALAFOLLS
El Hogar Gallego
C. Ànimes, 73 - 93 766 20 27
Calella
El Peix Grillat
C. Industria, 56 - 638 846 490
Calella
Els Pescadors
C. Platja, s/n - 93 762 63 99
Pineda de Mar
La Llar dels Pescadors
Pg. Manuel Puigvert
93 769 71 50 - Calella
La Peixateria
C. Dr. Vives / C. Llobet i Guri, s/n
93 769 18 78 - Calella
Pepet
Av. Montserrat, 43 - 93 767 17 41
Pineda de Mar
Pulperia Galicia
C. Creus, 42 - 93 766 43 47
Calella

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

Danus
C. Ausiàs March, 3
93 764 38 03 - Tordera

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

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

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

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

Nomade
C. del Mar, 13
93 171 71 46 - Pineda DE MAR

Grana
C. Església, 151
93 766 21 01 - Calella

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

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

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

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

ODA Calella
C. Anselm Clavé, 146
633 844 304 - Calella

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

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

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

La Roda
Creus, 8
93 769 41 39 - Calella

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

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

La Tapa Teka
C. Jovara, 165
655 448 284 - Calella

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

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

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

Keme
C. Ciutadans, 18
616 030 200 - Pineda de Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Gàbia
Pg. Manuel Puigvert
93 769 51 85 - Calella

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

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

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

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

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

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

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

La Torreta
Av. Costa Brava, 79
93 761 05 46 - Malgrat 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
PI. Can Verdalet, C/. D, Nau 112
93 764 35 04 - Tordera
Bon Lloc
C. Jovara, 66 - 93 769 59 60
Calella
Bon Repòs
Av. dels Pins, s/n - 93 767 84 75
Sta. Susanna
Boulevard Don ángel
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
C. 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
C. Major, 38 - 93 762 01 08
Palafolls
Ca l’Isard
C. Jovara, 109 - 661 291 373
Calella
Cal Nano
C. Veïnat de Sant Pere,masia 29
93 764 53 82 - Tordera
Can Casellas
C. Veïnat Sant Jaume, 6
93 764 54 77 - Tordera

CARNS I BRASA

Can Dieta
C. Tramuntana, 9
93 764 04 28 - Tordera

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

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

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

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

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

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

Casa Carlos
C. Turisme, 2 - 93 769 05 74
Calella

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

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

Can Pruna
C. Veïnat sant Daniel, 98
937640670 - Tordera

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

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

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

Casa Austria
C. Església, 328
93 766 23 82 - Calella

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

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

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

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

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

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

LA MASIA TORDERA
C. Girona, s/n
93 764 33 66 - Tordera
L’Antic II
C. Mar, 22 - 93 762 96 78
Pineda de Mar

639 313 074

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

L’Arrosseria del Cubano
C. Abat Oliba, 62 - 93 173 53 43
Malgrat de Mar

MONTADITOS I
TAPES

L’Avi Pep
Ctra. N-II Km-674
93 765 48 45 - Malgrat de Mar

Antonio
Pg. Marítim, 17
937654253 - Malgrat DE MAR

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

Azor
C. Creus, 37- 937690659
Calella

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

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

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

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

Marítim
C. Gaudí, 1 - 93 769 70 30
Calella

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

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

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

Bocateria Passada 15
C. Passada, 15
93 765 22 63 - Palafolls
Bowling Golf
C. Valldebanador, 1
93 769 49 53 - Calella
Cafè Bohemi
C. Desclapers, 12 - 93 765 59 39
Malgrat de Mar
Can Comas
Pl. Catalunya, 3 - 93 762 15 07
Pineda de Mar
Can Xaubet Restaurant
Ctra. N-II Km 669 - 660 527 722
Pineda de Mar
Can Xena
C. Església, 314
93 769 06 87 - Calella
Cul de Vi Restaurant Celler
C. Jovara, 2 - 686 298 955
Calella
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El Cafè de l’Ateneu
C. Amistat, 14
93 764 19 00 - Tordera

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

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

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

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

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

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

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

Fandiño
C. Sant Jaume, 313
93 769 09 24 - Calella

La Bodega Bar Restaurant
Av. del Mar, 12 - 93 767 77 21
Sta. Susanna
La Caleta “Casa Manolo”
C. Torrentó de Can Gelat, 6
620 910 871 - Sta. Susanna
La Punta del Sur
Ctra. Tordera a Fogars, 31
93 173 87 61 - Tordera
La Regata
Av. Rosa dels Vents, baixos
662 081 258 - Santa Susanna
La Riera Calella
C. Riera Capaspre, 38
93 766 09 02 - Calella
La Riera Malgrat
Club Tennis Malgrat - 93 761 18 07
Malgrat de Mar
La Torre Frankfurt
C. Anselm Clavé, 97
93 766 28 12 - Calella
Lloc 9
Av. Costa Brava, 23
93 762 04 68 - Palafolls
Local Social
Pl. Catalunya, s/n
93 767 83 42 - Santa Susanna
Mc Gregor’s
C. Sant jaume, 112
93 766 17 34 - Calella
Milán
C. Sant Esteve, 53 - 93 761 09 90
Malgrat de Mar
Núria
C. Sant Esteve, 46 - 93 765 48 83
Malgrat de Mar
Open Sports Cafè
C. Dr. Bertomeu, 70
93 767 18 04 - Pineda DE MAR

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

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

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

K-ñitas
Av. Mediterrània, 36
625 302 823 - Malgrat de Mar

La Bòbila
Pl. de la Bòbila
937678541 - Sta. Susanna

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

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

Ikebo
C. Moragas i Barret, 37
93 767 12 51 - Pineda de Mar

NIT I COCTELERIA
777 Club de Mar
Pg. de Mar, s/n - 93 769 08 61
Pineda de Mar
Aloha
C. 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. dels Pins,1
93 765 38 09 - Malgrat de Mar
Magma
C. Mèxic, 4 - 630 428 381
Pineda de Mar
Maui Beach Club
Av. dels Pins, 33
678 335 801 - Malgrat DE MAR
Moon Restaurant
C. Sant Esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

· El fogó de la Marina ·

Aburi Sushi
C. Romaní, 38
93 193 23 81 - Calella

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

Frankfurt 7+13
Pl. de la Bòbila, local 10B
93 767 78 41 - Santa Susanna

Kpi
C. Santiago Rusinyol, 97
93 762 69 84 - Pineda de Mar

MENJARS
EXÒTICS

La Gran Muralla
C. Abat Oliba, 7 - 93 765 40 52
Malgrat de Mar
La Pèrgola
Av. del Mar, s/n - 93 767 83 70
Sta. Susanna
Luna Gaucha
Pl. Ajuntament, 8
93 769 19 46 - Calella
Macanudo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella
Marina
C. Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella
Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella

Polvorons d’ametlla
INGREDIENTS PER 16 UNITATS:
- 250 g de farina de rebosteria
- 100 g d’ametlles crues pelades
- 100 g de greix a temperatura
ambient
- 100 g de sucre glass

-1 culleradeta de canyella.
Per a la cobertura:
Llavors de sèsam, sucre glass,
greix fos per pintar.

PREPARACIÓ:
Primer torrarem les ametlles al
forn a 180 º durant uns 10 minuts. Han de quedar lleugerament daurades. En una paella
torrarem la farina i la deixarem
refredar.
Quan les ametlles es refredin,
les triturarem i incorporarem la
farina, el greix, el sucre glass i
la canyella. Ho treballem bé perquè lliguin tots els ingredients.
Embolicarem la masa amb paper film i la reservarem 1 hora a
la nevera.
Extendrem la massa amb el corró de pastisser i amb un motlle
retallarem la massa en forma de
petits cercles, (podem utilitzar

un got de vidre petit). Els pintarem amb el greix fos i escamparem llavors de sèsam al damunt.
Podem deixar uns quants sense,
que decorarem amb sucre glass.
I ara al forn, a 190º fins que quedin torrats.
Els deixarem refredar. Compte
en manipular-los són molt delicats i es trenquen amb facilitat.
El detall final és embolicar-los
en paper de seda per a la seva
presentació.
Espero que us agradin!
Només em queda desitjar-vos
unes bones festes!
Manoli Bustamante

Nou Wok
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna
Palacio de Oriente
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 5
93 762 44 86 - Pineda de Mar
Pepe Pollo
Pl. Europa, s/n
93 767 70 90 - Sta. Susanna
Sapore d'Italia
C. Sant Joan, 66
93 766 11 62 - CalellA

Basilico Pizzeria
Av. Costa Brava, 30
93 765 74 41 - Palafolls
El Corral del Pollo
Ctra. Accés Costa Brava, Km-2,2
93 765 21 79 - Palafolls

El Balconet Pizzeria
Pl. Major, 19
93 762 01 00 - Palafolls

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

Il Veneciano Pizzeria
Av. del Mar, 16 - 93 767 82 11
Sta. Susanna

PIZZERIES

mama janna
C. Sant Jaume, 112
93 769 26 25 - Calella

Don Carlo Restaurant Pizzeria
C. Sant Josep, 36
93 766 15 47 - Calella

Italia Pizzeria
Pg. Marítim, 4 - 93 767 01 45
Pineda de Mar

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

Casa Nostra Pizzeria
C. Jovara, 94
93 769 06 77 - Calella

La Maduixa
Pg. Marítim, 62 - 93 765 33 79
Malgrat de Mar

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

Dolce Vita Pizzeria
C. Josep M. de Segarra, 27
93 762 51 61 - Pineda de Mar

Nolo Pizzeria
C. Sant Esteve, 61 - 93 765 46 59
Malgrat de Mar

Roma Pizzeria
C. Sant Esteve, 52 - 93 765 53 66
Malgrat de Mar

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

societat

Segona edició

PINEDA DE MAR

Pineda ha commemorat
aquesta diada amb una setmana
d’activitats. Entre els actes previstos hi havia una exposició,
concerts, xerrades o la confecció
de diversos murals.
Enguany, les activitats s’han
dedicat al dret a la salut.
Acte de presentació. Foto Yoyo

La narradora, actriu i titellaire
malgratenca, Assumpta Mercader, ha presentat a Palafolls
el seu llibre “La dona que somiava mariatxis”. Es tracta d’un
recull de contes per adults.

“Fins ara he explicat contes.
Amb aquest treball, també es
podran llegir”, explica Mercader. La primera edició va sortir
el primer de setembre i la segona, el 15 d’octubre. yy

VIII Festa del bolet

El programa d’actes es va
obrir amb l’Ironkids a la platja
dels Pins i un concert de Lluís
Gavaldà a benefici de la Fundació Infantil Ronald McDonald a
l’Espai Sant Jordi.
Sònia Moraleda, regidora
de Joventut i Participació Ciutadana, explica els objectius del
Dia Internacional de la Infància
(20 de novembre). “L’objectiu
d’aquesta diada, que se celebra
a nivell internacional, és conscienciar sobre el drets dels infants.
Enguany es treballa sobre el dret
a la salut”.
Pere Casas, gerent de la Casa
Ronald MacDonald de Barcelona, destaca la funció dels habitatges que tenen. “Barcelona acull
famílies d’arreu de l’Estat que es
desplacen a un centre hospitalari

Bolets per triar i remenar. Foto Yoyo

La tardor és temps de bolets i
Santa Susanna ha acollit una
nova fira dedicada a aquest
producte. Es va celebrar al
Parc del Colomer i el Pavelló

amb: Esmorzar boletaire, sortida a buscar bolets, mercat,
espectacle d’humor, concurs
de dibuix... yy

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar ha commemorat per
sisè any consecutiu la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus.

Ambient nadalenc. Foto Yoyo

En ple mes de novembre, Palafolls va escalfar motors de
cara les ja properes festes nadalenques. El poble es va om-

plir d’elements típics d’aquestes dates i els veïns i visitants
ja van poder fer les primeres
compres. yy

per tractar un dels seus fills del
càncer. Nosaltres oferim les cases perquè estiguin tots junts i
se sentin ben acollits en uns moments sempre complicats”.

«Hi van intervenir el cantant
Lluís Gavaldà i el doctor
Estivill»
Un altre dels actes centrals
de la commemoració va ser una
conferència del doctor Estivill
sobre “dormir bé, el més impor-

tant per a la salut dels nens. El
son des del naixement a l’adolescència”.
Es van pintar diversos murals
commemoratius sota el pont de
la Riera, al carrer Goya, plaça de
les Mèlies i plaça Nova i al Centre Cívic de Poblenou.
Per tancar el programa, hi
va haver un concert participatiu
a l’Auditori amb el grup de vent
de l’Escola Municipal de Música
adreçat als alumnes de 3r i 4t de
Primària. yy

Setmana Europea dels
Residus
MALGRAT DE MAR

Fira de Nadal

Concert solidari amb Lluís Gavaldà. Foto Yoyo

El programa d‘activitats es
posà en marxa el dissabte, 19 de
novembre, amb els Encants de
la Mainada, una fira d’intercanvi de joguines, llibres i contes
per a menors de 16 anys al Parc
de Can Campassol. A la tarda
del mateix dissabte, es va recuperar la subhasta de bicicletes
abandonades. Aquest any es van
subhastar 36 bicicletes, que han
estat recuperades per la Policia
Local de Malgrat. Els diners recollits (477 euros) van destinats
al Consell Municipal de Solidaritat, que decideix amb quines
activitats es col·laborarà.
El diumenge 20 de novembre, hi va haver el Clean up Day,
una acció comuna a tot Europa

per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de
forma incontrolada a la natura i
promoure la recollida d‘aquests
residus abocats il·legalment als
boscos, platges, marges de rius,
entre altres. A Malgrat de Mar
es va fer una neteja de la platja
de Malgrat Centre. L’Arrel, l’en-

titat ecologista juvenil de Malgrat, de recent creació, va col·laborar amb la Regidoria de Medi
Ambient en aquesta acció.
La commemoració de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus es va tancar amb un
taller de costura creativa. yy

Subhasta de les bicicletes recuperades. Foto Yoyo
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Projecte #Invulnerables

Trobada de
municipis turístics
lloret de mar

Els principals municipis turístics de l’Estat treballen junts.
Els alcaldes i regidors de turisme de Lloret de Mar, Salou, Calvià
i Torremolinos, i la gerent de VisitBenidorm, s’han reunit en el marc
de la fira World Travel Market de
Londres per tractar temes comuns
que afecten les destinacions turístiques madures.
Alguns dels temes tractats han
estat el finançament, la promoció,
les relacions amb operadors turístics, accions de benmarking i la

Participants a la primera trobada d’Invulnerables. Foto Aj. Lloret
lloret de mar

#Invulnerable és un projecte
pilot contra la pobresa impulsat pel Departament de Benestar
Social i Família, la Fundació FC
Barcelona, l’Obra Social La Caixa
i la Fundació Rosa Oriol.
Lloret de Mar, d’acord a uns
indicadors de renda, demografia, protecció social o desocupació, va ser escollit un dels
8 municipis per dur a terme
aquesta prova pilot. En parau-

les del regidor Antonio Lorente,
“amb aquesta primera trobada,
comencem a establir les bases
per executar aquest projecte.
L’objectiu és desenvolupar un
paquet de mesures, com prestacions de serveis, educatives, terapèutiques, de lleure..., adreçades especialment als infants i a
les seves famílies, que permetin
el desenvolupament de les seves
competències i capacitats per
possibilitar la sortida de la situació en què es troben i prevenir

la repetició de situacions generadores de risc”.
En la trobada hi van participar, entre d’altres Sor Lucía Caram de la Fundació Rosa Oriol,
promotora del Projecte#Invulnerables,
Montserrat Buisan,
directora del Programa Caixa
Proinfància de la Fundació Bancària La Caixa, i Pere Fanals de
Fundació Esplai Girona, entitat
que coordinarà el programa Caixa Proinfància a Lloret de Mar. yy

Alcaldes i regidors a Londres. Foto Aj. Lloret

complexitat de temes d’ordenació
turística com poden ser els habitatges d’ús turístic entre d’altres.
L’objectiu de la reunió era sumar sinergies i intercanviar experiències i coneixements i la idea
és donar continuïtat a aquesta
primera reunió i emplaçar de nou
properament per valorar accions
conjuntes.
Aquests municipis encapçalen
la llista de les principals destinacions turístiques de sol i platja de
l’Estat espanyol i en total mouen 45
milions de pernoctacions. yy
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Els bolets a les
escoles
blanes

L’Associació d’Arts, Bolets i
Natura (ASARBONA), ha muntat aquesta tardor exposicions de
bolets a 5 escoles i instituts de la
població de Blanes.
A la mostra, hi ha un mínim
de 50 espècies, segons explica
Josep Alum, portaveu de l’entitat, “els 50 són els més habituals,
però, normalment arriben a les
70 o 80 espècies”.
A més de l’exposició, es fa un
treball previ amb els professors
perquè puguin explicar el tema a

“Blanes viu d’esquenes al riu”

classes, “cada centre organitza les
visites a la mostra, segons la seva
conveniència i els mateixos mestres fan l’explicació pertinent”.
En el cas de l’Institut Serrallarga
hi va haver un parell de xerrades
a càrrec dels membres de l’entitat
organitzadora de la mostra.
Durant 21 anys, cada tardor,
ASARBONA, muntava una exposició de bolets per al públic en
general, que també visitaven els
escolars. Fa uns anys, quan es
van eliminar moltes subvencions
públiques, van decidir centrar la
seva activitat a nivell escolar. yy

Runa i deixalles al costat del riu. Foto Yoyo
blanes

“Blanes viu d’esquenes al
riu”. Aquesta afirmació es va escoltar en el darrer ple municipal
quan es va debatre una moció
d’EUIA-ICV i Batega per Blanes
per protegir i gestionar el delta
de la Tordera.
Exposició de bolets a l’Escola Pinya de Rosa. Foto Pinya de Rosa

1a maqueta dels
Teoria del Qua
lloret de mar

Els Teoria del Qua han presentat la seva primera maqueta. Es pot
adquirir a un preu de 5 euros, posant-se en contacte amb els components del grup a través de les
seves xarxes socials. Conté 5 cançons de producció pròpia del conjunt lloretenc de música, que està
format per 9 joves. Les peces que es
poden trobar en aquest treball són
Desperta, Crits de llibertat, Diario,
Sine qua non i Naufragi.
Teoria del Qua va néixer l’any

2014. Des del grup, asseguren que
es troben en el seu millor moment,
malgrat les dificultats que tenen
per poder assajar,a causa dels seus
estudis superiors. En aquest sentit,
però, volen seguir creixent i fer més
gran aquest projecte.
Fins al moment, els Teoria del
Qua han estat presents en diversos
concerts a Lloret de Mar i a poblacions veïnes. A més, han estat els
finalistes del concurs Destaca’t, dedicat a les bandes emergents de les
comarques gironines. yy

La maqueta i els membres del grup. Foto Teoria del Qua

Segons Víctor Catalán, ponent de la moció, el delta té un
gran valor ecològic difícil de
trobar a Catalunya. “Per trobar
un espai similar, cal anar 80 Km
cap al sud, al delta del Llobregat”. Segons Catalán, “aquestes
dues darreres dècades el delta
ha patit moltes afectacions tot i

ser una zona protegida”.

plicar-hi totes les institucions i
col·lectius que hi tenen relació”.

La moció proposava crear
una taula de treball amb la participació dels ajuntaments de
Blanes, Malgrat de Mar, Tordera
i Palafolls; l’ACA, Costes i una
representació dels propietaris
afectats amb l’objectiu d’agilitzar
la recuperació de la zona.

Des de la CUP es va tornar
a defensar “el valor ambiental i
no econòmic del delta” i es van
refermar en la voluntat de la formació de no legalitzar alguns
dels càmpings tal i com es planteja en el nou POUM.

El regidor de Medi Ambient,
Juanjo Navarro, va apuntar que
l’Ajuntament ha avalat una proposta del CEAB per aconseguir
un projecte europeu LIVE amb
el mateix objectiu. “Porta per
nom Tordelta i l’objectiu és im-

Salvador Tordera, del PP, va
recordar la feina feta per l’exregidor Celestino Lillo per millorar
la zona. Tordera i Catalán també
van lamentar els problemes per
poder treure sorra per assegurar
la platja. yy

Primer disc de Grupo Local
blanes

Grupo Local és una formació de pop-rock amb seu a Blanes formada per David Torrent
(veu i guitarra), Jordi Pacheco
(guitarra), Rubén López (baix)
i Rubén Carballo (bateria).
L‘any 2006, aquest grup
d‘amics decideixen llogar un
espai en una antiga discoteca
de la zona dels Pins i inicien
els assajos sense altre propòsit
que el de reunir-se per tocar
cançons pròpies, versions i improvisacions. En aquesta època
es fan dir Rosselló 513. El 2009
el projecte es dilueix i no és fins
a mitjans de 2013 quan el grup
decideix iniciar un nou camí,
aquest cop amb la idea de treballar com una banda de rock
en el sentit més ampli. Llavors
passen a dir-se Grupo Local
(nom amb el qual es designa
el conjunt de galàxies del qual
forma part la Via Làctia). Estropósito, és el seu primer àlbum

Actuació a la Cooperativa. Foto Facebook Grup Local

d‘estudi, enregistrat i mesclat
per Sue Gere en els estudis de
Produccions Macarras. Hi ha
cançons de les diverses èpoques del grup que van des de
l‘any 2003 (Senyoreta persona)
i el 2016 (El joc).

Es pot escoltar íntegrament i
de manera gratuïta a la plataforma bandcam https://grupolocal.
bandcamp.com/ i els interessats
en adquirir-lo en format CD
poden sol·licitar-ho a través del
Facebook per un preu de 5 €. yy
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El dia 18, la Marató de TV3

societat

2a Caminada WALK4AME de
Lloret de Mar

Junts per l’AME a la plaça Pere Torrent. Foto M.A. Comas

La caminada solidària començà
diumenge a dos quart de deu
del matí de la plaça Pere Torrent
amb un recorregut de 4 Km. Al
llarg de tota la jornada hi va
haver moltes més activitats a
la mateixa plaça en el marc de

la Festa Junts per l’AME. L’objectiu, recollir diners perquè a
l’Hospital Sant Joan de Déu puguin investigar sobre aquesta
malaltia. Junts per l’AME, des
de la seva creació, ha recollit
50.000 euros. yy

Marató 2015. Foto Tino Valduvieco
SELVA - MARESME

Divulgació, sensibilització
i entreteniment es combinaran
per obtenir els fons que permetran sensibilitzar i donar un
important impuls econòmic a
la recerca en l‘ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques en la 25a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio,
que es farà el diumenge 18 de
desembre i estarà presentada
pels periodistes Helena Garcia
Melero i Ramon Pellicer.

més de 13.000 casos, 1.300 dels
quals en pacients més joves de
55 anys. Tot i sobreviure a l‘ictus, un 45% de les persones afectades tindran una discapacitat
motora, sensitiva, cognitiva, de
la parla o de la comprensió amb
greus repercussions en la qualitat de vida. Només a Catalunya,
900 nens tenen una discapacitat
causada per un ictus.

«En 25 anys s’han
recollit 150 MEUR i s’han
finançat 157 projectes
d’investigació»

Al món, cada any l‘ictus afecta prop de 17 milions de persones i causa la mort de 6 milions.
És la primera causa d‘incapacitat i, segons els experts, es convertirà en l‘epidèmia del futur,
ja que en tindrà una de cada sis
persones.

L‘ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals causada per un accident vascular. A
Catalunya és la primera causa
de mort en les dones i la tercera
en els homes. Cada any n‘hi ha

En aquests 25 anys de Marató s‘han recollit més de 150
milions d‘euros i s‘han engegat
157 projectes de recerca en els
que han participat més de 7.000
investigadors.

Aquestes darreres setmanes
hi ha hagut 5.000 conferències
informatives arreu del país a
càrrec de 350 professionals de
la salut. També s’ha publicat el
disc i el llibre de la Marató.

Tots amb Carolina!

«Enguany s’han fet 5.000
xerrades informatives i
es preveu 3.000 activitats
per recollir diners»
A casa nostra, s’han programat nombroses activitats: festivals, venda de llibres, mercats
solidaris, desfilades, curses, canicros... Totes amb el mateix objectiu: recollir diners per fomentar la investigació. Es preveu que
enguany es faran més de 3.000
activitats populars als carrers
de Catalunya i 2.400 voluntaris
participaran en la recollida de
donatius telefònics. yy

Sortida de la caminada. Foto Yoyo

Carlos Salgado ha mobilitzat la
societat blanenca amb l’objectiu de recuperar la seva filla. La
mare de la Carolina es va emportar la seva filla a Rússia dos
dies abans de fer-se un judici
per la custòdia de la nena. El seu
pare mou cel i terra per recuperar-la, però necessita diners per

poder pagar els advocats i altres
despeses. El diumenge 11 de desembre s’ha fet una caminada
popular. També s’ha posat a la
venda números per a una panera. Salgado té molt clar, “que
m’enfronto a una cursa de llarg
recorregut en un país que no és
de la Unió Europea”. yy

Hour Code Day

Pau Gerez i Albert Sanz visiten les aules. Foto Aj. Blanes

El Col·legi Santa Maria de Blanes ha organitzat enguany per
primera vegada una experiència força singular que ha implicat alumnes i professors de tots
els cicles. Es tracta de l’Hour

Code Day, un moviment global
amb la finalitat de fer visible la
programació i el coneixement
de la informàtica a les escoles. Arreu del món hi va haver
150.000 activitats. yy

22 LA MARINA

desembre DE 2016

La dessalinitzadora, Revaloritzar el patrimoni del
Vescomtat de Cabrera
a ple rendiment
blanes

El Bisbat, propietari del palau vescomtal, l’Ajuntament de
Blanes, el Consell Comarcal i
l’Associació Amics del Palau dels
Vescomtes han signat un conveni
de col·laboració.
L’esforç conjunt per recuperar
i posar en valor aquest espai que
forma part del patrimoni històrico-cultural municipal i comarcal
s’anirà traduint en l’establiment
d’acords, així com en la realització

d’accions específiques. Per això,
cadascuna de les quatre parts s’ha
compromès a diferents línies d’actuació. Una de les més destacades
és que tant l’Ajuntament de Blanes
com el Consell Comarcal de la Selva impulsaran la recerca de fons
públics destinats a finançar obres
o actuacions de millora del palau
dels vescomtes.
Un altre compromís de les
dues administracions és promoure
aquest espai dins les accions de di-

Interior de la planta. Foto ACN
blanes

Actualment, la dessalinitzadora
de la Tordera funciona a la meitat
de la seva capacitat. Genera entre 10
i 12 hectòmetres cúbics anuals que
s‘injecten a la xarxa de la Selva litoral i l‘Alt Maresme. Ara fa mig any,
però, la Generalitat va modificar-ne
el contracte d‘explotació perquè la
planta rendeixi al 100% de la seva
capacitat (que és de 20 hm3/any).
Això serà una realitat al 2017 i
la meitat d‘aigua dessalinitzada s‘en-

viarà cap a l‘Àrea Metropolitana de
Barcelona amb un objectiu clar, reduir pressió sobre el Ter. L‘aigua arribarà fins a la planta de Cardedeu i
des d‘aquí cap a Barcelona a través
d‘una nova canonada que es construirà en els propers mesos.
Aquesta és una de les mesures
que s‘inclouen dins del triangle estalvi-regeneració-dessalinització
amb el qual la Generalitat vol abaixar de manera tangible el transvasament cap a l‘Àrea Metropolitana. yy

Signatura del conveni de col·laboració. Foto Aj. Blanes

fusió dels indrets més emblemàtics
i els itineraris i/o activitats promogudes a nivell local i comarcal. Per
la seva banda, el Bisbat de Girona,
com a propietari del palau vescomtal, accedeix a facilitar les accions
que s’acordin realitzar per a la dignificació i millora de l’espai.
En qualsevol cas, les actuacions que es vulguin emprendre en
la finca hauran de ser expressament autoritzades pel Bisbat de
Girona. yy
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Els números de Pineda de Mar i Malgrat de Mar
A Pineda es treballa amb un pressupost de 28,4 MEUR i a Malgrat de Mar amb 20,4 milions

Finca Can Palomo de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Pista del barri del Carme de Pineda de Mar. Foto Yoyo
pineda de mar - malgrat

El govern de l’Ajuntament de
Pineda (PSC i CiU) ha presentat un pressupost municipal de
28.436.558 € per a l‘exercici 2017.
Desenvolupament econòmic,

protecció social, seguretat pública, millores als barris i educació
són les prioritats del pressupost
municipal.
El pressupost de 2017 es resumeix en les dades següents:

• Pressupost total:
28.436.558,47 euros.
• Reducció de la taxa d’endeutament municipal del 99% (2007)
fins al 35,26% (prevista 2017).
• Educació: 9% del total de la despesa municipal.
• Seguretat ciutadana, (Policia +
Mobilitat): 12% del total.
• Atenció social i habitatge: 8%
• Desenvolupament econòmic:
+25 % per a l’exercici 2017.
• Cultura:
+12% per a l’exercici 2016.
• Pressupostos participatius als
barris: 52% per a l’exercici 2017
(420.000 €)
El Pla d’inversions per a l’exercici 2017 preveu una inversió global de 682.302,00 € amb càrrec al
pressupost municipal per dur a
terme un total de 14 actuacions
a la via pública, en equipaments i
serveis. El Pla d‘inversions també
preveu diverses actuacions que
es finançaran amb el romanent
de tresoreria de l’exercici 2016:
la remodelació de la plaça de les
Mèlies, la remodelació de la Biblioteca de Poblenou, la finalització
de la nova Oficina de Turisme, la
redacció del projecte de la plaça
de la Pubilla i plaça de l’Estació,
la remodelació de la plaça de les
Creus i el tancament perimetral
de la pista poliesportiva del barri
del Carme.

“Calella a punt”
calella

“Calella a punt” és una aplicació que permetrà als ciutadans
enviar incidències a l’Ajuntament de Calella a través del
mòbil. Quan l’usuari trobi un
desperfecte a la ciutat, ja sigui
brutícia, algun element en mal
estat, etc., podrà comunicar-ho
a l’Ajuntament enviant una fotografia i la localització d‘on es troba aquesta incidència. Un cop els

serveis tècnics de l’Ajuntament
de Calella ho rebin es treballarà
per solucionar-ho el més aviat
possible i l’usuari rebrà una notificació cada cop que canviï l’estat
de la tramesa: rebuda, en tràmits
o resolta.
L’alcaldessa, Montserrat Candini, ha declarat que “des de
l’Ajuntament és difícil arribar
als 8 km de ciutat i tenir el pols

El pressupost es va aprovar
amb els vots del govern, 11 (PSC
i CIU), 3 abstencions (PsP, ICVEUIA i C’s) i 6 vots en contra
(ERC i PP).
Malgrat de Mar
L’equip de govern de Malgrat,
format per PSC i JXM, presenta
un pressupost de 20.463.200 euros, un 8,07% més que el d‘aquest
any, i que preveu una inversió de
3.440.400 euros, un 79,08% més
que enguany.
L‘alcalde, Joan Mercader
(PSC), ha defensat que és un pressupost que s‘ajusta a la realitat i a
les necessitats de Malgrat de Mar.
Es portarà a consideració del plenari el dia 15 de desembre.
Entre les inversions destacades, hi ha les obres de remodelació
dels carrers Llibertat i Sant Elm,
un tram del carrer del Carme i la
plaça Joaquim Ruyra, que es portaran a terme l’any vinent amb una
inversió de 1.050.000, de la qual
els veïns pagaran un 57,5% i un
42,5% l‘Ajuntament. També s’inclou l’obra per donar continuïtat
a l‘avinguda de Barcelona. Aquesta obra començarà el proper mes
de gener, i es portarà a terme en 3
mesos. Una altra de les inversions
destacades és la compra de la fin-

ca coneguda amb el nom de Can
Palomo, situada entre els carrers
Joan Maragall, Verge de Montserrat, Pintor Fortuny i avinguda
del Bon Pastor. L’Ajuntament vol
adquirir aquesta propietat, que
inclou dues cases i una extensió
de terreny, amb la intenció d’ubicar-hi l’oficina de Turisme, així
com un museu dedicat a la figura
de Fèlix Cardona. La finca es comprarà l’any vinent per un import
de poc més d’1 milió d’euros, dels
quals la Diputació de Barcelona
n‘aportarà 800.000 euros -inclosos en les inversions per al 2017.
La resta, una mica més de 200.000
euros, la pagarà l’Ajuntament.
Una altra inversió destacada serà
300.000 euros per a la rehabilitació i millora de les escoles públiques, que inclou la renovació de
les teules de l‘Escola Mare de Déu
de Montserrat.
L’alcalde, Joan Mercader
(PSC), ha explicat la voluntat del
seu govern de fer pressupostos
participatius. En aquest sentit,
ha detallat que s’està a l’espera
que el reglament de Participació
Ciutadana, en el qual es treballa,
estigui enllestit. La proposta de
pressupost per al 2017 preveu
una partida de 100.000 euros
perquè la ciutadania triï quins
projectes es portaran a terme
l‘any vinent. yy

Fotografies solidàries
real de cada racó de Calella, amb
aquesta aplicació, útil i viva, les
noves tecnologies ens donen
l’oportunitat de comptar amb la
complicitat dels ciutadans compromesos, a l’hora de fer custòdia
responsable del territori, actuant
com a agents cívics actius”.
“Calella a punt” ja està disponible per a dispositius Android i iOS. yy
Algunes de les imatges de la mostra. Foto Yoyo
calella

Foto-Film Calella ha organitzat una exposició de fotografies a
benefici dels Amics i Voluntaris de
l’Hospital. Segons explica Josep Maria Colomer, portaveu de l’entitat
organitzadora, “estem d’aniversari i
volíem que una de les nostres activitats fos solidària i vam decidir que
la recaptació es dediqués als Amics i
Voluntaris de l’Hospital”.

La presentació es va fer el 6-D. Foto Aj. Calella

Hi havia 50 obres d’autors i temàtica variada, “hi ha fotògrafs de
l’entitat i d’altres que no ho són. La

temàtica era lliure, per tant, les fotografies són molt variades”.
Els col·laboradors en aquesta iniciativa han pagat 30 euros i el darrer
dia de la mostra es van sortejar les
obres entre tots els que tenien una
butlleta, “la gent no està gaire acostumada a comprar fotografies i nosaltres volíem promoure la nostra feina
amb aquest acte”, apunta Colomer.
Les fotografies es van poder
veure al CAP de l’Hospital de Calella i el darrer dia es va fer el sorteig. yy
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Màxima rivalitat
a 3a Catalana

Partit CF Tordera 3-Ca la Guidó 1. Foto Joan Ferrer
selva - maresme

El grup 16 de la 3a Catalana de
futbol reuneix dos equips de Lloret
(Lloret B i Penya Barcelonista), un
de Blanes (Ca la Guidó), el Tordera
i el Malgrat, el que assegura partits
de màxima rivalitat pràcticament
cada jornada.

ves que acaben la seva etapa com a
juvenils amb veterans que ja estan
en la recta final de la seva carrera
futbolística.

Els companys de lliga també
són de municipis molt propers:
Tossa, Vidreres, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners o Breda, per posar només uns exemples.

Després de 14 jornades, el Caldes és líder amb 39 punts i el Tossa,
segon amb 36. El Tordera és 6è (24
punts i un partit menys); el Ca la
Guidó, 10è (19 punts); el Malgrat,
13è (15 punts); el Lloret B, 14è (14
punts i un partit menys), i la Penya Barcelonista de Lloret 17è (6
punts).

Molts jugadors han estat en
més d’un d’aquests equips. Tots
juguen per afició i es combinen jo-

Després de la jornada del 18 de
desembre, la competició s’aturarà
fins passat festes. yy

22è Cros de Malgrat
MALGRAT

El 8 de desembre, com marca
la tradició, s’ha disputat una nova
edició del Cros de Malgrat de Mar.
Si fins ara, la prova puntuava pel
circuit gironí, enguany ho ha fet
pel circuit maresmenc. Hi van
participar mig miler d’atletes de
totes les edats amb un creixement
del 18% en relació a la darrera edició. Les curses es van fer al bosc de
Santa Rita.
Els tres primers classificats en
categoria Open Masculí han sigut:
1. 15‘33‘‘ Ruben Hernandez Moya

del BTR Pro Team.
2. 15‘34‘‘ Oscar Rodriguez Rodriguez del Rios Running Mataró.
3. 15‘35‘‘ Alex Arellano Tresserras
del CA Laietània.
En categoria Open Femení, les
tres primeres han estat:
1. 12‘08‘‘ Blanca Gonzalez Melarde del UGE Badalona.
2. 12‘15‘‘ Txell Jarque d‘Absolut
Sport 1998.

lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar
organitza la CURSA DE NADAL
que se celebra el dissabte, dia 24
de desembre de 2016, a les Pistes
Municipals d’Atletisme de Lloret
de Mar i al circuit urbà que recorre Lloret de Mar.

L’Ajuntament compta amb el
suport tècnic del Club d’Atletisme Lloret - La Selva i del Club La
Sansi.
Els organitzadors han previst
sis categories: Infantil (1.000 me-

Han pogut participar al procés
totes les persones majors de 14 anys.

El procés es divideix en dues
fases: durant la primera, que ha
tingut lloc entre el 14 de novembre i l’11 de desembre, el ciutadà
ha pogut fer la seva proposta nominal i ha quedat recollida en el
sistema. Una vegada finalitzat el
termini, les regidories d’Esports i
Participació Ciutadana faran una
selecció dels noms que s’han proposat i s’obrirà la segona fase de
votació durant la qual el ciutadà
podrà escollir el nom definitiu
d’entre les propostes que hagin
quedat finalistes. yy

El circuit està organitzat per
GESPORT i el CONSELL ESPORTIU DEL MARESME amb la participació dels ajuntaments i clubs
d’atletisme de la comarca. yy

tres), aleví (1.000), benjamí (600),
prebenjamí (300), caganius (100)
i Cursa de Nadal de 5.000 metres.

El nombre d’inscripcions està
limitat a 1.000 (adults) i 400 (curses de promoció).

Les inscripcions es poden fer
per Internet en el web www.lloret.
cat i a l’app Lloret Smart o bé de
manera presencial a:

Tindran premis els 3 primers
homes i les 3 primeres dones de la
cursa absoluta, així com el participant i la participant de més edat.

- El Puntet, av. de Vidreres, 58.
- El Puntet de Fenals, plaça de Fenals.
- Oficina de Turisme de l’av. de les
Alegries, 3.
- Oficina d’Esports i Pistes Municipals d’Atletisme a l’av. del Rieral,
12-14.

Tots els corredors tindran un
obsequi record de la seva participació que consistirà en una medalla per als participants a les curses
infantils de promoció i d’una samarreta pels participants inscrits
a la cursa de 5 km. yy

Un dels pavellons que tindrà nom. Foto Yoyo

La iniciativa d’aquest procés
participatiu és la primera de diferents propostes que s’inclouran
a curt termini en el marc del nou
portal de la transparència. La voluntat del govern municipal és que,
amb eines com aquesta, s‘obrin
noves vies de diàleg i participació
entre la ciutadania i el govern que
afavoreixin conjuntament les estratègies de futur del municipi.

Properes curses: Alella (18 de
desembre), Canet (22 de desembre),
Palafolls (29 de gener de 2017), Sant
Pol de Mar (5 de febrer), Calella (19
de febrer) i Pineda de Mar (25 de
febrer). En aquesta prova es farà la
cloenda i el lliurament de premis del
circuit maresmenc de cros 2016-17.

Inici d’una de les curses. Foto @www.atletisme.cat-2016

Tordera busca noms Cursa de Nadal
per als pavellons

TORDERA

3. 12‘29‘‘ Ïa Vidal Solera CA Lloret-La Selva.

Sortida de la Cursa del 2015. Foto M.A. Comas
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Decoració nadalenca de Kedem
blanes

L’Associació Kedem? de Blanes
dissenya una decoració nadalenca
sostenible amb el medi ambient al
centre de Blanes.
L’entitat, que dóna suport a
persones adultes amb discapacitats intel·lectuals, va rebre l’encàrrec d’un grup de comerciants del
carrer Tapioles, i ha fet un muntatge que inclou llums alimentats
amb energia solar.
Manou Mesas, de l’Associació
Kedem?, recorda que no s’ho van
pensar dues vegades “Ho vam trobar genial, vàrem veure-ho com
una magnífica oportunitat de fer un
pas més. Tot suma, i a més ja saps
que nosaltres ens apuntem a un
bombardeix, a tot el què signifiqui

La decoració del carrer Tapioles. Foto Yoyo

que ells i elles siguin protagonistes”.
La propera cita que proposa
l’Associació Kedem? tindrà lloc el
dissabte 17 de desembre, a les 6 de

la tarda, a l’Esbarjo Parroquial. Es
tracta del muntatge teatral Naixement Pop V.3.0 que han preparat els
membres del grup Kedem Teatre,
sota la direcció de Maria Sola. yy

Llegir Pla amb lletraminúscula
Josep Pla. L’acte Llegir Pla constà
d’una lectura d’un guió original
d’Elisa Sola a partir de fragments
de Pla i d’altres escriptors que han
escrit sobre l’autor de l’Empordà
petit.
El text fou interpretat per Isabel Brunet, Assumpta Duñó, Joana
Fernández i Alèxia Roura. La direcció escènica era d’Aitor Roger i
la direcció d’art, de Pere Box.

Lectura de Pla. Foto Yoyo
blanes

El grup blanenc lletraminúscula ha presentat un nou projecte al
voltant de la figura de Josep Pla. Si

el darrer acte fou la lectura de fragments del poeta nord-americà Walt
Withman, la nova proposta se centra en l’escriptor i periodista català

Lletraminúscula és una agrupació de blanencs (impulsada pels escriptors Joan Adell i Ramon Freixenet) que organitza, amb la col·laboració de creadors de diferents disciplines, propostes per redescobrir o
interpretar grans artistes. També es
treballa per la difusió d’obres i creacions d’escriptors locals. yy

El Xino-Xano critica
l’Ajuntament de Lloret de Mar
lloret de mar

El diumenge 4 de desembre
hi havia prevista la tradicional tirada l’art que organitzava el grup
Xino-Xano per tancar el calendari
d’activitats de l’any.
La tirada, però, no es va fer
perquè segons va denunciar el
grup organitzador, no es van retirar les boies de senyalització de
la platja i qué qualifiquen d’actitud
negligent del consistori, especialment de la Regidoria de Platges.
El Xino-Xano, en un comunicat
assegura va sentir-se menystingut
després d’haver recuperat aquesta
pràctica ara fa 37 anys. yy

Les boies de la discòrdia. Foto M.A. Comas
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l’agenda

blanes
Dia 14
Nascuts per Llegir
Pianíssimo...! amb en Jeep
Gasulla. Biblioteca Comarcal.
A les 10.30 h, a la Sala Infantil
Xerrada sobre la Marató
de TV3, dedicada a l’ictus
i lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques.
A les 19 h, a la Sala Roberto
Bolaño de la Biblioteca.
Del 14 al 18
Activitats a favor de la
Marató de TV3 organitzades
per les entitats locals: marxa
d’orientació nocturna (dia 16),
encesa d’espelmes i berenar (17),
venda de llibres de segona mà
(18) i cursa canicros (18)

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 15
Tallers e-biblio: Aprèn a
utilitzar els llibres
electrònics amb la Conchi
Fernández Marassa. De les 10 h a
les 12 h a la Sala Roberto Bolaño
de la Biblioteca.
Club de Lectura Infantil:
Harry Potter i la pedra filosofal de
J.K. Rowling. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Dia 16
Donació de sang.
Organitza Banc de Sang i Teixits.
De les 10 h a les 14 h i de les 16 h
a les 21 h a la Sala Roberto Bolaño
i Biblioteca Jove.
CLOENDA DEL CURS / JAM

SESSION SOLIDÀRIA AMB
CREU ROJA JOVENTUT.
PINXO TIME BLANES. A partir
de les 21 h. Espai Morralla.
Dia 17
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Club Rítmica Blanes Vitry/Club
Esportiu Blanenc. Ciutat Esportiva.
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
OBRA DE TEATRE
“NAIXEMENT POP V.3.0”
KEDEM-TEATRE
Dirigit per Maria Sola. De les 18 h
a les 20 h. Esbarjo Santa Maria
de Blanes.
Dies 17 i 18
TOT ASSAJANT, PASTORS I
MISTERIS. Grup dels Pastorets
de Blanes/El Mirall. Teatre de
Blanes. A les 22 h (dissabte) i a les
19 h (diumenge)
Dia 18
Amics del Casino
El Palau dels Vescomtes de
Cabrera, una joia blanenca a
redimir. D’11 a 13 h.
Matí: FESTIVAL KENPO-KARATE
INFANTIL DE NADAL. Ciutat
Esportiva
CONCERT DE NADAL / Banda
Cobla Santa Maria. Passeig de
Mar. A les 12.30 h
Dia 21
FIRA DE SANT TOMÀS
c. Ample, Muralla, Raval i plaça
d’Espanya. De 9 h a 21 h.

LLORET
dia 15
CINE CLUB ADLER: CINEMA I
DONA
Projecció de Les amigues de
l’Àgata. Teatre Lloret. 21 h
dia 16
ESPAI OFF: EL BON LLADRE
Pub Gerry´s, al carrer Hospital
Vell, 14. 21 h
dia 17
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Cantada de havaneres. Museu del
Mar. 17-19 h
NADAL A LLORET
Espai infantil- Inflables i food
trucks. A les 17 h, actuació d’en
Flusky i el Sr. Pla del Club Super3.
“El càsting del Flusky”. A les
17:20h actuació musical infantil.
Plaça Pere Torrent. 11-21 h
EL RACÓ DELS CONTES:
“El hombrecito verde ”. A
càrrec de la Cia. La Nona Teatro
Espectacle en castellà. Casa
Cultura- Biblioteca. 11.30 h

DIA 22
Hora del conte Quan
arriba el Nadal, amb País de
Xauxa. A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño de la Biblioteca.
DIA 23
Taller: Mirem el sol a la
Biblioteca. 12 h.
Cantem Nadales amb
barretina i samarra.
A les 19 h a la Sala Infantil de la
Biblioteca.
Dia 24
CERCAVILA CANTADA

NADALES NENS DE SA
CARBONERA / Organitza ABBC
/ Carrers del centre. D’11.30 a
12.30 h
CAGA TIÓ / ACCIÓ CULTURAL
ES VIVER. De 17 h a 19 h.
C/ Muralla, 28
Del 27 al 4 de gener
Parc de Nadal (més
informació a: www.blanes.cat/
nadal)
Del 27 al 30
WORLD FUTSAL CUP V / Ciutat
Esportiva. Tot el dia.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

CONCERT DE NADAL ALBA DE
PRIMA-UNIÓ LLORETENCAINFANTIL JUVENIL. Església
Parroquial Sant Romà. 21 h
CONCIERTO DE
NAVIDAD ASOCIACIÓN
HISPANOAMERICANA
Teatre de Lloret. 21 h
dies 17 i 18
ACTIVITATS A FAVOR
DE LA MARATÓ DE TV3
Diferents propostes. 9-22 h
dia 18
FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal. 9 – 21 h
XXXI FIRA DELS SANTS
METGES. Festa popular. Plaça
Església. 9 h
NADAL A LLORET. Espai infantil.
Inflables i food trucks
- 17 h. Gran rua de personatges
infantils. Sortida del passeig Jacint
Verdaguer- c. Cervantes- plaça

de l’Església- c. Sant Pere - c.
Torrentó- plaça Pere Torrent.
- 18 h. Animacions musicals
- 19 h. Gran espectacle infantil,
plaça Pere Torrent. 11-21 h
KID’S & US LLORET:
“THE ELF’S INVENTIONS”
Teatre de Lloret. 12 / 13 h

TEATRE: “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h
dia 21
CINE CLUB ADLER:
“AHORA SÍ, ANTES NO”
Teatre de Lloret. 20.30 h

dia 23
EL RACÓ DELS CONTES:
“CARTA ALS REIS DE PAÍS DE
XAUXA”
Casa Cultura- Biblioteca. 18 h
dia 24
CURSA DE NADAL DE SANT
SILVESTRE POPULAR DE
LLORET. Pistes Atletisme. 10-13 h
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
8/12, 01/01 de 10-14 - 16-20 h
24/12, 31/12 de 10-14 - 16-18 h
25/12, 1/01 de 10-14 h
Capella dels Sants Metges
CONCERT DE NADALES MISSA
DEL GALL. Església Parroquial
Sant Romà. 23.30 h
dia 26
TEATRE: “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h
dia 31
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Museu del Mar. 17-19 h
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MARESME
DIA 15
Calella
presentació del llibre
Amor total, de la calellenca
Laia Noguera i Clofent (Editorial
La Garúa). 19 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
xerrada - col·loqui “Arriba
Nadal i hi ha una cadira buida“.
19.30 h, al local d‘Oncolliga
(c. Sant Joan, 8).
Taula rodona sobre l’Ictus
20.15 h. a la Sala d’Actes del Casal
l’Amistat.
cinema Cicle Gaudí: 100
metres. A les 21 h, a la Sala
Mozart, (Església, 91)
trobada popular amb
motiu del 157è aniversari
del Far. 21.30 h, al Far de
Calella.
Santa Susanna
Recital Poètic Nadalenc.
17h. Al Local Social.
DIA 16
Calella
actuacions de música en
viu i en directe. Una animació
que es repetirà totes aquestes
festes amb diverses activitats.
18 - 20 h, al Centre Comercial.
concert
22 h, al Cafè de la Sala Mozart.
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE.
L’ESCUDELLA DE CONTES DE
NADAL. 18 h Sala de la Biblioteca
la Cooperativa
CINEMA
The duke of Burgundy de Peter
Strickland. 22 h Centre Cultural
Pineda de Mar
Ja ve Nadal (pessebre
vivent musical)
Plaça Espanya 19.30 h
Tordera
Concert de Nadal de
l’Escola de música.
Centre de Formació Artística del
Teatre Clavé. 17 h. Sala Gran del
Teatre Clavé
Concert de Nadal, a càrrec
de la Cobla de Palafolls. Es farà al
Local de l‘Esplai

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
TALLER DE DIBUIX I PINTURA.
A partir de les 17 h, al Local Jove
Can Batlle.
DiA 17
Calella
Activitats de la Marató de
TV3: rifa, fanalers, sopar…
inauguració del pessebre
del Museu. 17.30 h, al pati del
Museu-Arxiu Municipal.

Festival de dansa Cristina
Llobet, a la Pista de l’Amistat. A
les 20 h.
Concert de Nadal a les 21 h.
a l‘Església de Sant Esteve.
Pessebre vivent al veïnat
de Sant Pere. De 18 h a 20 h a
l’entorn de l’ermita.

inauguració del pessebre
de la ciutat. 18.30 h, a la plaça
de l’Ajuntament.

la Caldera QUINA al Local
d’ACR Pere Cot.
Els caps de setmana i festius fins
al 8 de gener (Dissabtes a partir
de les 20 h. Diumenges i festius a
les 18 h).

inauguració de la 27a
Exposició de pessebres
i diorames. 19 h, a la Sala
d’Exposicions del Casal l’Amistat
(Amadeu, 55).

Palafolls
TALLER “ARRIBA NADAL VINE
A FER MANUALITATS”. De 10.30
a 13.30 h a la Biblioteca Enric
Miralles.

primera representació
del Pessebre Vivent. 20 h, al
centre històric de la ciutat.

DiA 18
Calella
Activitats a favor de la
Marató al llarg de tota la
jornada.

Pineda de Mar
Caga tió, a càrrec de la Penya
Barcelonista de Pineda de Mar.
Plaça Espanya 12 h.
Zambombá (cantada de
nadales flamenques) amb
Xocolatada solidària a
benefici dels més desfavorits i
recapte d’aliments a càrrec de
l’Associació Cultural Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de
Pineda. Plaça d’Arles de Tec 17 h.
Curts per a La Marató, a
càrrec de CinemArt. Donatiu 3 €
per a La Marató.
Auditori, cinema 18 h.

46è concert de Nadal de
sardanes i música per a
cobla, a càrrec de la Cobla
Montgrins. 12 h, a la Sala Mozart,
tradicional.
taller familiar Com ens
vestim? Crea, pinta i retalla.
12 h, al Museu del Turisme.
Quina de Nadal. A les 17 h, a
l’Espai Mercat.
segona representació del
Pessebre Vivent. 19 h, al
centre històric de la ciutat.

Arribada de la Llum de
la Pau, a càrrec de l’AEG
Montpalau. Lectura del conte
de Nadal i xocolatada solidària a
benefici de La Marató de TV3.
A les 20 h. Plaça Catalunya 18 h.

Pineda de Mar
Celebració dels actes
vinculats a La Marató de
TV3 (més informació a www.
pinedademar.cat) Plaça Catalunya
i al pati de Can Comas.

Concert de Nadal de la
Coral Juvenil de la
parròquia.
Església de Santa Maria 20 h.

Inauguració del pessebre
municipal. A les 12.30 h, plaça
Catalunya.

Santa Susanna
Festa de la Llum per la Pau,
a càrrec de l’AEiG Montagut (El
Cau). A la plaça Catalunya. Tarda.
La companyia La Magnòlia,
celebra els seus 30 anys
amb l’obra Amb la Ràbia al Cos.
17.30h. Al local social, teatre.

Presentació del Calendari
de Mitologia Catalana
2017 de l‘autor Dani Rangil i
presentació del relat El fermall
del rei Elf, inclòs en el llibre
Començar de zero i altres
narracions, a càrrec de l‘autor
Fèlix Rabassa. A les 19 h a la
Biblioteca.

Tordera
2a Fira de Nadal. A la plaça de
l’Església, de 10 h a 20 h

Santa Susanna
tardor de contes.
18h. Al Local Social.

Pessebre vivent a càrrec dels
nens de catequesi. A les 18 h a
l’Església.

cantada de nadales a
càrrec de les corals Laetare i
Contrapunt. 20.45 h. A l’Església.

Espectacle familiar. Un
bosc de cames, a càrrec de Farrés
Brothers i Cia. A les 18 h, Auditori.
Malgrat de Mar
CONCERT DE NADAL. A càrrec
de la Coral Atzavara. 19 h Església
de Sant Nicolau.
Tordera
Pessebre vivent al veïnat de
Sant Pere. De 18 a 20 h a l’entorn
de l’ermita.
Tordera amb la Marató de
TV3. Mercat solidari a favor
de la Marató de TV3, de 9 a 14 h,
parades amb guardioles per la
Marató.
Patge reial a la pl. Miquel
Martí i Pol. D’11 a 13 h.

Santa Susanna
Actes per la Marató de TV3
a la plaça Catalunya. A partir de
les 10.30 h.
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro. Al Pavelló
Municipal. 18.30 h.
Palafolls
PALAFOLLS AMB LA MARATÓ
DE TV3. Fira, quina, actuacions,
vermut...
DiA 19
Palafolls
CLUB DE LECTURA. 19.30 h a la
Biblioteca Enric Miralles.
Dies 19 i 20
Palafolls
AUDICIONS DE PIANO AL MiD.
A les 19 h, a càrrec dels alumnes
de l’Escola de Música i Dansa
DiA 20
Palafolls
DECORACIÓ NADALENCA DEL
LOCAL JOVE CAN BATLLE. 17 h.
FESTIVAL DE DANSA ORIENTAL
I BRINDIS AL CASAL DE LA
DONA. A les 17.30.
DIA 21
Malgrat de Mar
TALLERS DE NADAL PER
DECORAR LA BIBLIOTECA.
Per Montse Bonet. 17 h. Sala de
la Biblioteca la Cooperativa
CLUB DE LECTURA. El fil de
plata de Lluís-Anton Baulenas.
19 h. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
Pineda de Mar
Taller de bombons de
Nadal. Centre Cívic Poblenou
17.30 h.
DIA 22
Santa Susanna

Taller de Postals de Nadal,
a càrrec de Mireia Córdoba a la
Biblioteca. 16 h.
Tordera
Concert de Nadal dels
nens i nens de l’escola
d’Hortsavinyà a les 11:30h a
l’Església d’Hortsavinyà
Palafolls
TRADICIONAL CONCERT DE
NADAL. A les 19.30 h, a l’Església
de Santa Maria. A càrrec de la
Coral Palatiolo.
DiA 23
Calella
Torneig Solidari de Futbol
8 h, al Camp de Futbol de Mar.
final de la campanya
nadalenca amb el sorteig
de 3 vals de compra. 12 h, al
Mercat Municipal.
final de la campanya de
recollida de joguines. 13 h,
a la Fàbrica Llobet-Guri.
Caga tió. 18 - 20 h, al Mercat
Municipal.
Joventut Artística presenta: Els
Pastorets (Jonàs i Mataties i
les temptacions de Naïm).
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
Pineda de Mar
Festa de Nadal i exposició
dels treballs realitzats
al Centre Cívic. Centre Cívic
Poblenou 17.30 h.
Malgrat de Mar
TOT JUGANT O CREANT
11 i 17 h. Plaça de l’ Església
TIÓ SOLIDARI. Cal portar
productes d’higiene personal a
benefici del Banc dels Aliments
12.30 i 18:30 h. Plaça de l’Església
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MARESME
Palafolls
CERCAVILA DE NADALES.
A partir de les 17.30 h, sortida
des del Fòrum Palatiolo. A càrrec
de la Banda de Palafolls.
Tordera
Caga tió popular. De 18 h a
20 h a la plaça de l’Església.
DiA 24
Calella
Torneig Solidari de
Futbol. 8 h, al Camp de Futbol
de Mar.
caga tió monumental.
18 h, a la plaça de l’Església.
Pineda de Mar
Concert de Nadal a càrrec
de la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou. Auditori, 12 h.
photocall amb el Pare
Noel, a càrrec de Gent de
Pineda. Plaça Nova de Poblenou
17 h.
Caga tió a càrrec de l’AVV Unió
de Poblenou amb la col.laboració
de l’Associació de Comerciants
Gent de Pineda. Plaça Nova 18 h.
Malgrat de Mar
CIRCUIT DE BOLES GEGANTS I
INFLABLES. 11 h. Av Mediterrània
Tordera
Pare Noel Popular
organitzat per l’Associació de
Comerciants de Tordera Centre.
DiA 25 (Nadal)
Calella
inici cercavila de
presentació del
capgròs Fredolic amb
l’acompanyament
de capgrossos dels
Geganters i Grallers de
Calella. 11 h, a la plaça del
Mercat.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

20a Gran banyada
nadalenca. 12 h, a la platja
(zona de les barques)
concert de Nadal a càrrec
de la Coral Laetare. 20 h, a
l’Església de l’Escola Pia.
Pineda de Mar
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 19 h.
Dia 26
Calella
arribada dels patges dels
Reis d’Orient, que es dirigiran
a l’Església de l’Escola Pia per
recollir les cartes de tots els
infants de Calella. 11 h.
gran zona lúdica
infantil i inflables.
11 - 15 h, al pati de l’Escola Pia.
Quina de Nadal. 17 h, a
l’Espai Mercat.
primera representació
dels pastorets: L’Estel de
Natzaret, de Ramon Pàmies,
a càrrec de Joventut Artística.
18 h, al teatre Orfeó Calellenc
(Església, 249).
Concert de valsos i
polques de J. Strauss amb
l’Orquestra Simfònica Harmonia
19 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Audició de sardanes a
càrrec de la Cobla La Principal de
Cassà. Plaça Catalunya, 12 h.
Arribada del Patge Reial,
a càrrec de l’AVV de les Creus.
Masia Mas Rafart, 12 h.
Malgrat de Mar
Pastorets a càrrec de Grup de
Teatre Germanor. 18 h, al Centre
Cultural

Tordera
Concert de Sant Esteve:
“Nadal a ritme de swing”. A les
19 h. Sala Gran del Teatre Clavé.

Malgrat de Mar
TALLER DE LLUFES
17 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa

Pineda de Mar
Actuació de Gerard
Borrell, Showmag. Plaça
Nova de Poblenou, 11 h.

Santa Susanna
Pessebre Vivent, a la Masia
de Can Ratés. 18h.

Dia 29
Calella
cineclub El Gran Hotel
Budapest. 21 h, a la Sala Mozart.

Arribada del Patge Reial.
Plaça Nova, 12 h.

Pineda de Mar
Taller de fanalets amb
material Reciclat. Espai Sara
Llorens, 11 h.

Celebració de Cap d’any
amb música, raïm i cava.
Plaça Catalunya. 00 h.

Palafolls
CONCERT DE SANT ESTEVE I
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE
NADAL. A les 12 h, al Casal d’Avis
Centre.
Concert a càrrec de la Banda
de Palafolls i presentació del
llibre Cases amb eixida i hort.
Aproximació als orígens urbans
de Palafolls. Segles XVI-XX, de
Xavier Salicrú Siscar.

Arribada del Patge Reial.
Pati Can Comas, 12 h.

Del 27 al 30
Tordera
Parc de Nadal
TAMPATANTAM al Pavelló de
l’avinguda Països Catalans en
l’horari 11-14 h i de 17-20 h
Malgrat de Mar
CAVALLET MUSICAL A PEDALS
16 h plaça J. Anselm Clavé.
Activitat adreçada a infants de 0
a 8 anys
Del 27 al 30 i del 2 al 4
Palafolls
Parc infantil Juga Juga
(matí i tarda). Al gimnàs de
l’Escola Mas Prats, per a nens de
3 a 6 anys. Al Palauet, per a nens
de 6 a 12 anys.
Nadal Jove a Can Batlle.
Totes les festes.
DIa 27
Pineda de Mar
Taller de Fanalets amb
material reciclat.
Centre Cívic Poblenou, 17 h
Taller de creixement
personal i risoteràpia per
a famílies, a càrrec de GONG.
Centre Cívic Poblenou, 17 h.
Activitat infantil: Pintem
el Nadal amb el Gènius i els
seus amics. Biblioteca M. Serra i
Moret, 18 h.
Malgrat de Mar
ESPECTACLE INFANTIL
18 h a la plaça de l’Església
Dia 28
Calella
Taller infantil dels Sants
Innocents. 18 - 20 h, al
Mercat Municipal.
Pineda de Mar
Taller de creixement
personal i risoteràpia per
a famílies, a càrrec de GONG.
Centre Cívic Poblenou, 17 h.
Activitat infantil: Pintem.
Biblioteca M. Serra i Moret, 18 h.

Hora del conte: Històries
nadalenques. Biblioteca M. Serra
i Moret, 18 h.
espectacle de màgia, El
domador de puces. Centre Cívic
Poblenou, 18 h.

Malgrat de Mar
L’HOME DELS NASSOS
11 h plaça de l’Església
Santa Susanna
recollida de cartes a
càrrec del Patge Reial.
11 a 14h. a la plaça Catalunya.

DiA 30
Pineda de Mar
Activitat infantil: Pintem
el Nadal amb el Gènius i els
seus amics. Biblioteca M. Serra i
Moret, 18 h.

Tordera
Festa Cap d’any al pavelló
poliesportiu de l’avinguda
dels Països Catalans.

Flamenco y Copla en
familia. Auditori, 22 h.

Calella
obertura del Far per
veure sortir el sol amb
música i xocolata amb
xurros. 5 - 9 h.

Tordera
Actuació dEls Pastorets
El Somni del Rabadà a càrrec
de ACR Pere Cot . A les 19 h al
Teatre Clavé.
DiA 31
Calella
Sant Silvestre Calellenca.
10 h, al passeig Manuel Puigvert.
cercavila amb carrossa
de l’Home dels Nassos,
sortida des de la cantonada
del Rierany dels Frares. 18 h, al
carrer de l’Església.

DIA 1

Pineda de Mar
Banyada de Cap d’Any a
càrrec de la Colla dels Valents. A
la platja dels Pescadors.
Els Pastorets de Pineda.
A les 17 h. Sala Gran del Centre
Cultural i Recreatiu.
DIA 5
Cavalcades de Reis.
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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

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

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

Restaurant La Masia Tordera Nova Òptica
TORDERA

El Restaurant La Masia Tordera
ha obert de nou les portes amb noves propostes pensades per a tothom.
Està ubicat en una masia del segle
XVI del carrer Girona, 4 de Tordera. Periòdicament s’organitzen sopars-espectacle. Concerts i monòlegs
amenitzen els sopars dels assistents.
L’espectacle de novembre, tribut a
Joaquin Sabina, va exhaurir totes les
places.
Estan preparant el “Club La Masia
Event” en el que s’informarà puntualment als membres del club de tots

MALGRAT DE MAR

Logo La Masia de Tordera

els sopars-espectacles que se celebrin. Per a
més informació: www.lamasiatordera.com. yy

Òptica Andorrana ha ampliat
la seva presència a l’Alt Maresme.
Primer va ser a Pineda de Mar (plaça de les Mèlies), i ara també és a
Malgrat de Mar (carrer de Mar, 7).
En aquests moments ofereixen una
sèrie d’ofertes d’obertura en una àmplia varietat d’ulleres de les marques
més prestigioses. El seu equip humà
i les darreres novetats tecnològiques
garanteixen el millor servei.
Òptica Andorrana es distingeix
per oferir els preus d’Andorra al costat de casa. yy

Òptica Andorrana a Malgrat de Mar
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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

09.41

09.46

09.51

09.54

09.57

10.11

10.17

10.21

10.24

10.27

10.42

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.11

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

12.11
13.11
14.07

15.19
15.11

15.16

15.20

15.23

15.26

15.47

15.51

15.54

15.57

16.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.42

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.11

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

18.11
19.11

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

20.39

20.44

20.48

20.51

20.54

21.10

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12
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

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

10.28

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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Farmàcies de guàrdia

punts de distribució de la marina
Desembre

calella - Pineda de mar			
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

MIR
SETÓ
NOÉ
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLÓN
SEGARRA
FRANCITORRA
FRANCITORRA
LLOBET
COSTA
FRANCITORRA
BADIA
PLANAS
CASTELLS

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
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

TORDERA

MALGRAT DE MAR

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

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

CALELLA
1 Farmàcia Ángel
M. Mela Jambrina
C. Balmes
2 Caprabo
C. Sant Joan
3 Frankfurt La Riera
Riera Capaspre
4 Caprabo
C. Turisme
5 Creu Groga
C. Sant Jaume
6 el tall
C. Església

PINEDA DE MAR
1 Benzinera Evolution
N-II
2 Caprabo
Pl. Espanya
3 Xaloc Pineda
C. Dr. Bartomeu
4 Farmàcia Elda Llobet
Alonso
Av. Mediterrani
5 Frankfurt La Riera
Av. de la Hispanitat
6 FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Pl. de les Mèlies

SANTA SUSANNA
1 Ajuntament
Pl. Catalunya
2 CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km. 673

MALGRAT
1 Farmàcia Carlos
Juan Peña
C. Joan Maragall
2 FaRmàcia Enrique
Torruella
C. Girona
3 Pastisseria GutiÉrrez
C. del Carme
4 Caprabo
Av. del Carme
5 Rest. Estany
C. de l’Estany
6 Xaloc Malgrat
C. del Mar

PALAFOLLS
1 Benzinera Galp	
Ctra. Accés Costa Brava
2 Casal dels Avis
Av. Costa Brava
3 Bar El Cafè de
Palafolls
C. Francesc Macià
4 FaRmàcia Solé
Av. Pau Casals
5 Outlet Perfums
C. Major

TORDERA
1 Milar Tordera
C. Camí Ral
2 gabimedi
Plaça Lluís Companys
3 Bar Sakkara
Camí Ral (cantó del Dia)
4 xuxes
Pl. de la Concòrdia

ANUNCIS PER PARAULES
Bressol marca Micuna: Amb barana corredera per a un fàcil accés
i dues alçades possibles de somier. Es regala matalàs. Molt bon estat. Preu 125€. Tel. 600 768 238.

Venc per 300 € portàtil Acer
nou a estrenar
Venc per 300 € portàtil comprat
aquest mes de maig:
guillermocaba@gmail.com.
Tel. 644 472 077 - Acer Aspire.
Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 33 21 39

Generador motosoldador
de 6000w marca Honda con solo
190 horas de uso por la mitad de
su precio en tienda. 678 870 901

Lloguer habitació
Llogo habitació amb dos llits i wc
en pis particular a zona cèntrica
de Tossa. Tel. 655 613 066

Compro objectiu Nikon
M’interessa un objectiu compatible
NIKON zoom no més de 105mm.
Contacte: aidaf16@gmail.com

T‘agrada cuidar-te per dins i
per fora?
Et volem donar l‘oportunitat de
conèixer una línia de productes
100% frescos, 100% naturals i
100% ecològics.
Demana‘ns més informació per
WhatsApp o telèfon al 688955205
o per mail al:
info@naturecologic.com

Neteja en general. Cuidar gent
gran. Senyora amb experiència i
econòmica, cerca feina de neteja
a domicilis. Telèfon de contacte
640 289 185
Llandes Skoda Octavia
Venc joc de 4 llandes d’alumini
de 15 polzades per Skoda Octavia
2a generació. Bon estat.
Tel. 600 768 238. 100€.

Venc tablet Blackberry Playbook 64 GB
Venc Tablet Blackberry Playbook
de 64 GB, per 150 € . Funciona
perfectament. xpsaura@gmail.com

Contractació exclusivament a Ràdio Marina de 15 a 18 h o per correu a publicitat@radiomarina.com
COMPRA VENDA PARTICULARS: Gratuït (dues publicacions) / IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 € / SERVEIS PROFESSIONALS (Autònoms): 10 €

ENTREVISTA A MARTÍ BOADA (DOCTOR EN CIÈNCIES AMBIENTALS, GEÒGRAF I NATURALISTA)

“Per entendre el bosc no només cal ser un científic,
sinó també un poeta i un gran observador ”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

És la persona que probablement coneix millor el massís del Montseny.
L’ha estudiat i analitzat en tots els seus
aspectes: la flora, la fauna, els habitants, la seva evolució... Ha caminat
entre els seus boscos, l’ha observat,
olorat i gairebé s’ha fos amb el seu
paisatge. Martí Boada (Sant Celoni,
1949) és doctor en ciències ambientals
i llicenciat en geografia. Actualment
és professor titular de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) on,
a més de la docència, també investiga a l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) i al Departament
de Geografia. A l’ICTA és el director
del grup de recerca Conservació, Biodiversitat i Canvi Global. Per celebrar
els seus 40 anys d’investigació sobre el
medi ambient, ha creat l’exposició 40
anys de recerca a l’entorn del medi, que
es pot visitar a Hostalric fins al 16 de
desembre i després a Arbúcies.
Quan va descobrir que volia dedicar-se a estudiar la natura?
Sense proposar-m’ho, jo sempre he
observat la natura. Ja de petit passava hores i hores escoltant el cant dels
ocells amb el meu pare, que havia
sigut caçador. Vaig estar molts anys
observant la natura, aprenent d’ella
sense tenir estudis reglats.
I per què decideix formar-se acadèmicament?
L’any 1983 vaig estar a casa de Nelson Mandela, a Sudàfrica, i em va dir
una cosa que em va marcar la resta
de la meva vida. “No oblideu mai
que la causa del futur de la humanitat és la cura del medi ambient”. I
vaig canviar l’actitud. De mirar floretes vaig passar a preocupar-me pels
altres i vaig començar a formar-me
acadèmicament.
Així va poder tenir una visió més
àmplia del paisatge i més científica.
Sí. Vaig creuar el mètode de la gent
del territori amb el mètode científic. Però per a mi té igual valor un
catedràtic que un pagès, perquè cal

Vostè és president del jurat del
concurs Ecopropostes de Ràdio
Marina des de la primera edició,
fa 21 anys. Creu que aquests concursos ajuden a que els joves tinguin consciència del territori?
Són molt interessants. Els joves ofereixen noves maneres de veure l’entorn. Al nostre país caldria fer més
concursos d’aquest tipus. A Estats
Units està més de moda i la majoria d’empreses industrials donen
suport als joves perquè estudiïn la
natura.

Després de veure tanta natura,
quin dels espais que ha visitat li ha
sorprès més?
El més espectacular ha estat el treball
a l’Antàrtida.

Precisament vostè ha reiterat
moltes vegades la importància
que les empreses sàpiguen reutilitzar els seus residus.
No estic en contra de les fàbriques,
però vull que no contaminin i sàpiguen incloure els residus en el procés productiu. Un industrial que
contamina no és un bon industrial.
Si es fa bé, a la llarga surt més econòmic, contamina menys l’entorn i
perjudica menys la salut de les persones.

Per què?
L’Antàrtida és una mena de síntesi
dels grans problemes que té el planeta. No és propietat de ningú, és
un continent enorme que, aparentment, no està masegat pels humans.
És com una pàgina en blanc on van
apareixent les primeres grans taques
de les activitats humanes nocives.

Com recorda l’arribada de les primeres fàbriques al voltant del riu
Tordera?
Va ser una sorpresa. Els nens anàvem al riu perquè ens agradava
veure com l’aigua es tenyia de color
depenent del tint que feia aquell dia
la fàbrica: vermell, groc... No érem
conscients de la contaminació.

Quines sensacions li afloren contemplant aquell paisatge?
Ploro d’emoció de tanta bellesa. Té
un paisatge increïble, a més d’una vegetació admirable i una fauna molt
curiosa amb uns animals molt fidels
entre ells.

Per què és tan important saber
què hi ha al riu?
Per als estudiosos, els animals que
hi ha a la natura són com una analítica de sang. Ens diuen moltes coses
del seu estat de salut.

Martí Boada amb la pinya més gran del món i la més petita. Foto Almudena Montaño

estar en contacte amb la natura per
poder-la estudiar.
No es pot investigar només des del
laboratori, cal trepitjar el territori.
Per entendre el bosc no només cal
ser un científic, sinó també un poeta
i un gran observador.
Ha trepitjat els boscos de gairebé
tot el planeta. Quin és el seu proper viatge?
Ara al desembre marxo al desert de
Chihuahua, al centre de Mèxic, a estudiar el pi culminícola, que és únic,
només es troba en una zona d’alta
muntanya.
Què vol saber d’aquest pi?
Com una conífera ha arribat a colonitzar un espai tan hostil, amb unes
temperatures tan baixes i variables.
Passa de grans insolacions estivals a
molt baixes temperatures a l’hivern.
Morfològicament s’ha adaptat i no ha
crescut gaire per poder sobreviure.
Per què li interessen tant els pins?
Són arbres molt primitius, que ocupen nínxols ecològics molt diversos.
Actualment tinc una col·lecció ex-

posada de 70 espècies de pinyes, que
representen gairebé el 40% de totes
les espècies del planeta. Tenim la pinya més gran i la més petita, les que
només s’obren si es cremen i algunes
altres també molt peculiars amb formes originals.
Com treballa quan fa una investigació al bosc?
Quan arribo al territori, ja sé què
vaig a estudiar. Agafo mostres, faig
moltes fotos, ho observo tot. El viatge l‘acostumo a fer sol, amb el suport
logístic dels investigadors de la universitat del lloc de la recerca, i quan
torno a casa amb tot el material ens
posem a treballar amb un equip de
recerca de més d‘una vintena d‘investigadors.
Quantes fotos ha anat recopilant
en els seus 40 anys d’investigació?
Tenim 300.000 imatges de gran
qualitat.
Amb quin equip fotogràfic treballa?
Una càmera de fotos Cànon EOS 7
i una EOS 5. Un objectiu 400-300 i
un fix 25-120.

40 anys d’investigació

Martí Boada explica l’exposició sobre els 40 anys d’investigació. Foto A. Montaño

L’exposició 40 anys de recerca, a
l’entorn del medi és important per
veure l’evolució mediambiental de
tot el món i, en detall, sobre els nostres boscos. Però encara és més interessant si el propi Martí Boada et fa
una visita guiada per la mostra, com
vaig poder gaudir el passat 20 de
novembre a Hostalric. Són 40 anys
de recerca relacionada amb el medi
ambient, estructurada en tres grans
pilars: els problemes ambientals a
nivell planetari amb els grans acords
internacionals, la natura a Catalu-

Me l’apunto a la llista de viatges
pendents!
Sí, però també m’agraden molt els
boscos i els deserts, que els trobo
molt interessants. I el Montseny,
que el tenim aquí al costat, és meravellós.

Quants llibres ha escrit en aquests
40 anys de recerca a l’entorn del
medi ambient?
Una vuitantena de llibres sobre la
natura, sobretot sobre el Montseny
i Catalunya, però també sobre la
preservació del territori i el canvi
ambiental global. yy

nya amb els grans acords parlamentaris i el paper de les ONG, i la conca
del riu Tordera, entre el Montseny i
el Montnegre.
L’exposició també acull una mostra
fotogràfica síntesi de les 300.000
imatges que posseeix Boada amb els
arbres més grans del món, els boscos
més remarcables, la flora més significativa, la fauna més sorprenent i la
dimensió humana, així com la relació entre els factors climàtics i els
cicles dels éssers vius, entre d’altres.
Aquest intens treball de 40 anys li
han merescut més d’una trentena de
premis i reconeixements, així com la

participació a nombrosos congressos nacionals i internacionals.
A l’exposició es pot palpar l’univers
de natura que ha envoltat la vida
de Martí Boada. Sempre estudiant
el paisatge i observant tot el seu entorn. Sap escoltar i interessar-se per
la gent que troba al seu camí. Transmet aquesta passió compartida per
la natura i, sobretot, per les persones. I, parlant, parlant, ens adonem
que compartim una altra cosa: el
nom dels meus dos fills són els mateixos que el seu i el del seu germà.
Tant de bo algun dia també puguem
compartir algun viatge!

PRÒXIMA EDICIÓ: 25 gener

