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El Festival d’estiu de la Costa de Barcelona constarà de vuit espectacles entre
juliol i agost. Les entrades ja són a la venda.

Gran temporada del CD Palafolls i del CF Tordera. Tots dos ocupen la part alta de
la taula i el Palafolls té clares opcions d’ascens.

Fotografia i cinema a Calella

rAdio marina

COMSALUT a Pineda i
Santa Susanna
Es tracta d’una prova pilot que es
desenvolupa a 16 Àrees Basiques
de Salut de Catalunya.
La Salut es mesura més per la
qualitat de vida de les persones i
de les comunitats que per l’abast
dels serveis sanitaris, “perqué els
estils i les condicions de vida dels
éssers humans tenen molta influència sobre la salut de cadascu,
com també la tenen els entorns
on treballen, resideixen i s‘esbargeixen”, segons explica Joan Guix,
secretari de Salut Pública del Govern Català.

Divendres Sant polèmic a Palafolls
Els exlegionaris desfilen pel veïnat de Sant Lluís mentre al centre del poble hi ha una manifestació antifeixista. Després d’uns
dies carregats de manifestacions i
comunicats, rèpliques i contrarèpliques, la processó va sortir amb
la presència dels legionaris.

Premi d’honor a la millor col·lecció. Foto Josef de Fraine

La ciutat de Calella acull aquest
mes d’abril una nova edició del Festimatge, el festival internacional de
la fotografia i el cinema. L’acte coincideix amb els 50 anys de l’entitat
organitzadora, el Foto-Film Calella. S’han presentat 5.650 fotografies a concurs, hi ha una vintena d’exposicions, 635 curtmetratges opten
a premis i durant el festival es projecten 102 curts.
Festimatge són tres festivals en
un: Trobada de cinema 9 i mig,
Trofeu Torretes de fotografia i
Trofeu Torretes de curtmetratges.
Els actes van començar l’1 d’abril i
acabaran el dia 24. Pàg. 32

“El poble està salvant el poble”

Membres de Proactiva Open Arms sobre el terreny

Els membres de Proactiva Open
Arms expliquen a Pineda de
Mar la seva experiència salvant
vides a Grècia. Des del setembre
passat treballen a primera línia
de mar per atendre els refugiats
que arriben per mar a Europa.
El cost del viatge oscil·la entre
800 i 1.200 euros per persona i
en una bossa de plàstic porten
totes les seves pertinences, explica Àngel Fernández, coordinador mèdic de la ONG. Pàg. 3

Una estona abans de l‘inici de la
polèmica processó, lluny del barri
de Sant Lluís, el col·lectiu d‘entitats Joves per la Terra de l‘Alt Maresme es manifestava en contra
de la participació de la Legió. Primer hi va haver una xerrada sobre la repressió franquista i a continuació una manifestació i una
cassolada. Pàg. 5
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Mirant el cel

L’Editorial

39a Fira Mercat del Ram de Tordera

Setmana Santa a Palafolls
Fa una colla d’anys que els assistents a les processons de Setmana
Santa van tenir la sorpresa de que el respectuós silenci habitual era
trencat pel cant d’alguna “saeta” que algun devot immigrant oferia
al pas. No va provocar rebuig i va ser assimilat de forma natural.
Es va entendre com una aportació d‘una cultura diferent, però
expressada amb tot respecte.
Altra cosa és quan alguna tradició popular o religiosa resulta
desnaturalitzada per una intromissió ostentosa de costums o
símbols aliens, que per la seva pròpia naturalesa ja eren prèviament
rebutjats.
La desfilada dels legionaris en ocasió de la Setmana Santa a Palafolls
potser pertany més al segon cas.
La legió és una imatge molt poc valorada en la nostra societat
i fàcilment la gent l’associa a l’exèrcit franquista. La desfilada
legionària, afegida forçadament a la processó de Palafolls, en contra
de l‘opinió de quasi tots els representants polítics a l’Ajuntament, no
és pas fàcil que sigui percebuda com una aportació.
I és que hi ha manifestacions que, tot i que no tinguin un contingut
específicament criticable, tenen una expressió que pot ser percebuda
com un desafiament. yy
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Espai dedicat al bestiar. Foto Yoyo
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Si hi ha un cap de setmana
que es pot fer la previsió meteorològica amb facilitat és el que se
celebra la Fira Mercat del Ram
de Tordera. Ja pot ser a principis
de març o amb l’abril avançat,
que entre divendres, dissabte i
diumenge segur que plou, poc o
molt, però les precipitacions estan assegurades.
La 39a edició del Mercat del
Ram de Tordera no ha estat diferent i la pluja ha fet acte de presència en més d’una ocasió, tot i
que en molts moments s’ha pogut
gaudir amb tranquil·litat de la visita i les innombrables activitats
organitzades.
A diferència de fa uns quants
anys, actualment les aplicacions
meteorològiques dels mòbils et
permeten conèixer en temps real
quan arriba l’aigua i quan marxa.

Aquest 2016 hi ha hagut canvi
de director i també canvi d’orientació. En el món de les fires,
com en molts aspectes de la vida
quotidiana, ja se sap, renovar-se
o morir.
Fa uns parell o tres de dècades, el bestiar i la maquinària
agrícola ocupaven bona part del
recinte firal. Actualment la seva
presència es manté però és molt
limitada.
Enguany el lema ha estat
“Guanya en qualitat de vida” i les
grans protagonistes han estat les
persones.
Només entrar et trobaves amb
el punt d’informació on recollies
el programa de la fira que et permetia veure la distribució dels
estands i les activitats que s’estaven fent. Dissabte al matí, va ser
especialment animada i concor-
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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
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93 762 34 86
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93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
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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

reguda la gimcana familiar de
l’enRAMpada.
Els estands, ben distribuïts
per sectors: expositors (31), foodtrucks (6), alimentació (17), entitats (30) i expositors de la fira de
la brasa (9). Què seria de la fira
sense les entitats locals, el cor i
l’ànima de totes les poblacions.
Divendres a la tarda, inauguració i la tradicional visita de les
autoritats als estands. Dissabte al
matí quatre gotes i la gimcana.
A la tarda, força animació. Diumenge al matí, pluja, i a la tarda,
una gentada. A les cinc, presència multitudinària de gent al Parc
Prudenci Bertrana, màxima expectació al camp de futbol pel
partit CF Tordera-CD Palafolls i
just al costat, la fira d’atraccions a
ple rendiment. En més d’una ocasió no sabies si xiulava l’àrbitre o
eren les sirenes de la fira. 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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“El poble està salvant el poble”
pineda de mar

Els membres de Proactiva
Open Arms expliquen a Pineda
la seva experiència salvant vides
a Grècia. Des del setembre passat
treballen a primera línia de mar
per atendre els refugiats que arriben per mar a Europa.
Àngel Fernández, coordinador mèdic de la ONG, explica la
dramàtica situació que viuen els
refugiats, al seu país, durant el
viatge i quan arriben a Europa.
“Surten d’un país en guerra, caminen quilòmetres i quilòmetres
fins arribar a la costa. Solen anar
famílies senceres, el pare, la mare,
els fils i els avis. Mai han vist el
mar, no saben nedar, pugen a una
embarcació de plàstic per a 15/20
persones i n’hi van 50 o 60. No saben on acabaran.”

«El cost del viatge oscil·la
de 800 a 1.200 euros per
persona»
El cost del viatge oscil·la entre
800 a 1.200 euros per persona, en
una bossa de plàstic porten totes
les seves pertinences. Els anem
a buscar a dintre mar. Arriben
cansats, sense menjar... Quan són

a terra ferma els reanimem. En
aquell moment continua un altre
viatge ple d’incerteses i inseguretats”.

«La campanya Pineda amb
Síria recapta 11.500 €»
Fernández no comprèn la
decisió d’Europa de tancar les
fronteres. “Com a membre d’una
ONG, és delicat parlar de política.
A nivell personal estic trist, tinc
ràbia i desesperança. En una situació límit, la gent que arriba a
terra encara tenen esperances de
trobar un món millor”.
Els membres de la ONG fan
torns de treball de 15 dies gràcies al suport econòmic que reben
de particulars. “No tenim ajudes
oficials. Una vegada més, el poble
salva el poble. Quan som allà són
quinze dies sense parar ni un moment. Després col·laborem amb
el projecte des d’aquí, i molts hi
tornem”.
Moltes d’aquestes persones
treballen de socorristes a les platges catalanes durant els mesos
d’estiu, “Quan acaba la nostra actuació a primera línia de mar, deixem un racó de la nostra ànima

allà. Molts hi tornem”.
Pineda de Mar amb Síria
La campanya Pineda amb Síria recapta 11.500 €, que es destinaran al projecte de suport a
l‘acollida de població refugiada
en trànsit a Europa.
Una vintena d‘entitats i empreses del municipi van organitzar activitats i van col·laborar
amb la campanya solidària Pineda amb Síria. Els diners es van recollir el darrer trimestre de l’any
passat.

Proactiva Open Arms a primera línia de mar

L‘acte de cloenda i valoració
de la campanya es va fer coincidint amb la conferència‚ “Som
socorristes i estem salvant vides”
a càrrec de l‘ONG Proactiva Open
Arms, a la Sala de Plens municipal.
La campanya es va iniciar l‘octubre passat amb el compromís
del plenari de l‘Ajuntament de
Pineda de Mar per esdevenir població refugi i per aportar 4.000
euros per a programes finançats
pel Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i destinats a
les persones que han abandonat el
seu país d‘origen. yy

Àngel Fernández. Foto Yoyo
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6a edició d’ARTS d’Estiu

SOCIETAT CALELLA

Plató de cinema

Barcelona proposa un cartell variat
d’artistes i espectacles i dóna cabuda a totes les disciplines artístiques
a més de les actuacions musicals (estrelles de qualsevol festival d’estiu).
Edició rere edició s’ha apostat per
augmentar el pressupost del festival i
millorar la proposta artística oferint
qualitat, originalitat i diversificació.

«L’any passat hi va haver
9.000 espectadors»
La platja convertida en plató. Foto Tino Valduvieco

Calella ha acollit el rodatge de
la pel·lícula “100 metros”. Es
tracta de la història de Ramon
Arroyo, un home afectat per
esclerosi múltiple que el 2013
va ser “finisher” a la Challenge
Costa de Barcelona Maresme.

La pel·lícula està protagonitzada per Dani Rovira i dirigida
per Marcel Barrena. De moment, només es poden oferir
imatges dels preparatius de la
gravació. La resta, quan es presenti el film. yy

4a Marxa de la Dona

PINEDA DE MAR

ARTS d’Estiu Costa de Barcelona de Pineda de Mar presenta
el programa d’aquest 2016. S’han
previst vuit actuacions entre juliol
i agost.

«Aquest estiu actuaran,
entre d’altres, Sopa de
Cabra, Miguel Bosé, Manel i
Niña Pastori»
Sopa de Cabra inaugurarà el
festival el 15 de juliol. El Mag Lari
serà a Pineda el 22 del mateix mes i
Ainhoa Arteta el 29.

Sortida de la marxa. Foto Tino Valduvieco

Coincidint amb el Dia de la
Dona Treballadora, es va fer la
tradicional marxa amb sortida
i arribada al passeig Manuel

Puigvert i un recorregut de 6
Km. Abans de la sortida, es va
llegir el manifest commemoratiu de la diada. yy

El comerç de Calella et Cuida

Pel que fa a l’agost: Miguel Bose
(dia 5), Niña Pastori (12), Manel
(15), Antonio Orozco (19) i Luis
Piedrahita (26). En les primeres 24
hores de venda d’entrades se’n van
comprar 2.000.

L’Ajuntament de Calella ha
iniciat una campanya dins del
programa Cuida’m relacionada amb el comerç. Es tracta
d’una acreditació que reconeix
l’establiment com a comerç de

confiança i conscienciat amb la
protecció de la gent gran.
A dia d’avui ja s’han adherit a
la campanya 40 establiments
de la ciutat. yy

És en aquest moment que el
Centre Cultural i Recreatiu es posa
al capdavant. Fa una revisió artística del festival i proposa un nou
model de gestió privada de l’esdeveniment, comptant alhora amb
la col·laboració de l’ajuntament del
municipi.
L’estiu de l’any 2011 s’estrena el
nou festival. ARTS d’Estiu Costa

En aquesta sisena celebració
d’ARTS d’Estiu Costa Barcelona i
avalats per l’èxit d’anteriors edicions,
segueix treballant per a consolidar el
festival dins el panorama nacional i
convertir-lo en referent a la zona.
ARTS d’Estiu Costa Barcelona ha
estat concebut com un catalitzador
de propostes de diferents vessants
artístiques alhora que s’aposta per la
promoció de la cultura com a dret
fonamental i a preus assequibles.
Al llarg dels cinc anys d‘història,
han passat pel festival artistes com
Joan Manuel Serrat, Sergio Dalma,
Rafael Amargo, Sara Baras, Miguel
Poveda, Mishima, Els Pets, Joan
Dausà, Blaumut, Bustamante, Rosario, Els Amics de les Arts, Goyo
Jiménez, Mago Pop o Leo Harlem,
entre molts altres. yy

Exposició i ruta sobre
mossèn Fèlix Paradeda
malgrat DE MAR

Logo de Cuida’m

ARTS d’Estiu Costa Barcelona
neix de l’herència deixada pel cicle
de concerts Acords d’Estiu, que es
va organitzar des de l’any 2000 al
2010 al municipi de Pineda de Mar.
Acords d’Estiu va ser una proposta de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Pineda i va oferir
una programació musical estable els
divendres d’estiu durant 11 anys. A
causa de les incipients retallades de
pressupost, el consistori va deixar
de programar el cicle.

La resposta del públic ha estat
engrescadora i en la cinquena edició
del festival es van superar els 9.000
espectadors (un creixement de l’assistència d’un 150% respecte la primera edició).

L’Arxiu Municipal de Malgrat
de Mar acull l‘exposició “El llegat de
mossèn Fèlix. Pro aris et focis”, formada per vuit plafons que recorren
la vida i l‘obra del personatge i també per diversos objectes vinculats
amb la figura de l‘historiador, i que
han estat cedits per Joaquim Colomé i les famílies Arigós i Bosch, i
Arigós i Borrell. La mostra es podrà
visitar fins al 10 de maig a la sala
d‘actes de l‘Arxiu Municipal de dilluns a divendres de 10 h a 14 h i els
diumenges de 10.30 h a 13.30 h.
Per altra part, l‘Arxiu Municipal
organitza una visita guiada sota el
títol “Passegem pel Malgrat de mossèn Fèlix Paradeda” per conèixer
espais i llocs relacionats amb la vida
i l‘obra de mossèn Fèlix Paradeda.
Les visites són conduïdes per Anna

Maria Anglada i Joan Piña amb la
col·laboració del Grup de Poesia
de la Biblioteca La Cooperativa. La
primera es va fer el diumenge dia
10 i la segona, el dia 17. Per participar a les visites cal fer una inscripció prèvia trucant al Servei d‘Arxiu
Municipal al telèfon 93 761 47 14.
La inscripció és gratuïta i les places

Inici de la ruta. Foto Yoyo

són limitades. El lloc de trobada de
la passejada, que tindrà una durada
d‘1 hora i mitja, és davant la torreta
del Parc del Castell a les 10.30 h.
En aquests moments també s’està treballant en la recopilació de les
obres de Mn. Paradeda per fer-ne
un llibre. yy
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Divendres Sant polèmic

política i societat

Crítics amb Óscar Bermán

gurava que “hi ha molta més gent
que l’any 2014. La fe no té fronteres. El món està molt malament i
cal tenir fe”.
Per Bermán, la setmana
prèvia havia estat complicada,
“m’han insultat, però jo no sóc
renconiós. Jo perdono. Déu m’ha
ajudat”.
La desobediència de la confraria de Palafolls, però, podria
sortir cara perquè sense el permís
municipal s‘exposen a una sanció.
Tot i que hi va haver una forta
presència policial, no es va actuar
per frenar la desfilada dels exlegionaris, que tampoc va registrar
incidències.

Els exlegionaris a la processó. Foto Yoyo

Una estona abans de l‘inici de
la polèmica processó, lluny del
barri de Sant Lluís, el col·lectiu
d‘entitats Joves per la Terra de
l‘Alt Maresme es manifestava en
contra de la participació de la Legió. Primer hi va haver una xerrada d’una historiadora sobre la
repressió franquista.
Manifestació i cassolada. Foto Yoyo
PALAFOLLS

Els exlegionaris desfilen pel veïnat de Sant Lluís mentre al centre
del poble hi ha una manifestació
antifeixista. Després d’uns dies
carregats de manifestacions i comunicats, rèpliques i contra rèpliques, la processó va sortir amb la
presència dels legionaris.
La moció presentada pel govern local, PSC i ICV-EUiA, en
l’últim ple municipal per mostrar
el rebuig a la presència dels exlegionaris a la processó de la Setmana
Santa del barri de St. Lluís s’havia aprovat amb el suport d’ERC,
l’abstenció de C’s i el vot en contra
del PP.

El veïnat de Sant Lluís es va
despertar amb pintades en contra de l‘acte i del regidor del PP,
Óscar Bermán, que presideix
també la Confraria de Sant Lluís i
Santa Maria.
Encapçalats per una pancarta on es podia llegir “Libres para
mostrar nuestra fe”, l‘Hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, que el dia
abans havia fet igual a l‘Hospitalet de Llobregat, va desfilar davant de centenars de veïns entre
crits per enaltir-los.
Óscar Bermán, president de
la confraria i regidor del PP, asse-

Desenes de persones van protagonitzar una sonora cassolada
per denunciar la instrumentalització que s‘estava fent d‘una
tradició religiosa. “Els conviden
com a excusa per fer apologia del
feixisme militarista”, van denunciar en el manifest que van llegir
a la plaça de l‘Ajuntament.
Aleix Miquel Asuar Gónzalez,
portaveu d’EUiA, una de les entitats participants, denunciava que
“utilitzen elements paramilitars.
Són altres temps, aquestes conductes no són admissibles en un
poble democràtic com Palafolls”.
Aquests actes de rebuig a la
presència dels exlegionaris van
reunir partits polítics i entitats de
tota la comarca. yy

Bermán i el públic assistent

Un grup de persones “indignades amb el masclisme” es van
presentar al ple de Palafolls
per recriminar al regidor del
PP Óscar Bermán que uns dies
abans va enviar l’alcaldessa de
Barcelona Ada Colau “a fregar terres”. Els indignats portaven pals i galledes de fregar,

escombres i altre material de
neteja.
Van llegir un manifest on asseguraven que “entenem que es
qüestioni a qualsevol persona
que treballi en l’àmbit institucional, però MAI permetrem
que es qüestioni la seva capacitat pel sol fet de ser dona” yy

Concert Solidari

Gospel a Santa Susanna

L’Església de Santa Susanna va
acollir un concert de gospel a
benefici de les persones més

necessitades. Es van recollir
aliments. Va actuar el grup FildeGospel. yy
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Plantació de marihuana dins d‘un hotel en desús
Els detinguts són veïns de Lloret de Mar i Blanes
PINEDA DE MAR

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Arenys de Mar han detingut un grup criminal organitzat i especialitzat en el cultiu de
marihuana. El grup estava integrat per dues dones de 27 i 40
anys, nacionalitat russa i veïnes
de Lloret de Mar; i dos homes de
63 i 34 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Lloret de Mar i
Blanes.

ció que va facilitar la Policia Local de Pineda de Mar, la qual sospitava que dins l’hotel abandonat
s’hi cultivava marihuana.
Les gestions d’investigació
efectuades pels Mossos van confirmar la informació facilitada per la Policia Local, ja que tot
indicava que dins l’hotel hi havia activitat i s’hi estava cultivant
marihuana.

«La droga intervinguda
té un preu aproximat de
60.000 euros al mercat
il·legal»

El 16 de març, els agents
d’investigació de la comissaria
d’Arenys de Mar amb la col·laboració d’equips especialitzats
d’intervenció en ordre públic
(ARRO) van fer una entrada i registre a l’hotel.

Els integrants del grup han
estat detinguts com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i per defraudació de fluid
elèctric, ja que havien muntat
una plantació de marihuana dins
d’un antic hotel en desús de Pineda de Mar.

El grup havia utilitzat l’estructura de l’hotel per organitzar una
nau industrial per al cultiu de la
marihuana. De fet, de les cinc
plantes de l’hotel, tres eren plenes de plantes en diferents fases
de floració. D’altra banda, el grup
estava preparant algunes habitacions més per ampliar la zona de
cultiu.

La investigació es remunta a
l’any passat arran d’una informa-

Durant l’escorcoll els agents
van trobar 2.491 plantes, mà-

quines de grans dimensions, tant
d’aire condicionat com extractores de fum, i tot tipus d’estris
i adobs per tenir cura de la marihuana.

«Els detinguts van usar
l’estructura de l’antic
hotel per muntar una nau
industrial per al cultiu de
marihuana»
També disposaven de màquines termosegelladores i de
bosses per tal de preparar la distribució de la droga. El grup, per
tant, estava especialitzar en el
cultiu i la distribució d’aquesta
droga i les instal·lacions estaven
totalment habilitades per al conreu intensiu i continu d’aquesta
substància.

Desplegament policial. Foto ACN

Així mateix, els investigadors
van comprovar que els detinguts
havien fet una connexió elèctrica
fraudulenta, delicte pel qual també van quedar imputats.
La droga intervinguda pels
agents té un preu aproximat de
60.000 euros al mercat il·legal. yy

Retirada del material. Foto ACN
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Els Amics de la Música programen 19 concerts
LLORET DE MAR

Es faran al llarg de l’any dividits
en tres cicles amb l’objectiu de recollir diners per arreglar l’orgue la
l’església de Sant Romà.
Els concerts s’han dividit en:
extraordinaris, concerts d’estiu i
concerts a la fresca.
Joan Pau Romaní, portaveu
dels Amics de la Música, assegura
que és una proposta ambiciosa, “ja
fa uns anys que organitzem activitats. Esperem que les propostes,
totes de gran qualitat, tinguin una
gran resposta del públic de Lloret i
dels pobles veïns”.
Romaní destaca que l’orgue és
un element del patrimoni de la vila
que cal restaurar i potenciar, “L’orgue té la seva importància en el
calendari litúrgic, però també pot
servir per a moltes altres activitats.
Tots els lloretencs se l’han de sentir
seu”.
De les tres fases de la restauració, en aquests moments és a punt
de finalitzar la segona.
Coincidint amb la presentació
del cicle, s’han lliurat uns diplomes

commemoratius a les persones que
han apadrinat algun dels tubs de
l’orgue, en té un total de 1.400.
Concerts extraordinaris
El cicle va començar el 27 de
març amb el CONCERT DE PASQUA a càrrec del QUARTET VOCAL CATALINKA, i va seguir el 8
d’abril amb el COR DE CAPELLA
CONCINITE de Bèlgica amb motiu del seu 50è aniversari. L’acte es
va fer amb la col·laboració del Cor
Alba de Prima.
Altres concerts previstos:
6 DE MAIG
COR MASCULÍ CANTADIS
(FRANÇA)
23 DE JUNY
CONCERT D’ORQUESTRES
(Plaça de l’Església)
14/15 i 16 DE SETEMBRE
FESTIVAL INTERNACIONAL.
IV CONCURS CORAL CANÇÓ
MEDITERRÀNIA
NOVEMBRE
CONCERT DE SANT ROMÀ
DESEMBRE
CONCERT DE NADAL

Música a la fresca
Els concerts es faran al Patí
de la Rectoria i començaran a les
22:00.
30 JUNY
SANDRA FERN QUARTET
JAZZ
1 DE JULIOL
‘WHY NOT’
JAZZ QUARTET (STARNDARS)
2 DE JULIOL
JEAN FRANCOIS BRUSCO
ACORDIÓ ELECTRÒNIC AMB
IMATGES

La tèxtil Nylstar de Blanes aplica un nou ERO durant un màxim
de quatre mesos que afecta tota la
plantilla. L‘empresa justifica l‘ERO
perquè necessita canviar la caldera
principal però fonts sindicals veuen
problemes econòmics al darrere.
L‘expedient s’aplica des del dijous 10 de març i s‘allargarà fins al
10 de juliol. Els primers que s’han
vist afectats són els treballadors
de la secció de producció i, més
endavant, també els d‘oficines i
administració. Durant aquest període, l‘expedient no afectarà tots
els treballadors per igual, sinó que
s‘aplicarà de forma esglaonada: 62

7 DE SETEMBRE
TRIO SCORDIA - TRIO DE
CORDES BARROC.
GABRIEL VINTRÓ (VIOLÍ).
MIQUEL GONZALÉZ (VIOLA
DE GAMBA) JORDI RIBELL
(CLAVICÈMBAL) yy

17 D’AGOST
NIT DE POESIA
24 D’AGOST
COR CARLIT GOSPEL

17 DE JULIOL
CARLOS LUIS ACOTTO- PIANO
JULIOL
MASTER CLASS “CLASSE MAGISTRAL”

tava aturada des de mitjans del mes
de febrer. Aquests darrers mesos
havien produït fil 3 setmanes al
mes i la quarta setmana es paraven
les màquines.

L‘acord a què han arribat sindicats i direcció preveu que Nylstar
complementi la prestació d‘atur
que rebran els treballadors mentre
estiguin d‘ERO, un total de 96.000
euros bruts a repartir entre els afectats per l’aturada. A més, l‘empresa
també s‘ha compromès a no pagar
cap hora extraordinària als empleats que vagin a planta ni tampoc a
contractar ningú mitjançant ETT.

Nylstar aplica des de fa uns
mesos un altre ERO temporal. En
aquest cas, afecta 34 treballadors
durant un termini de dos anys.
Aquests empleats, com tampoc la
quarantena que estan en contractes de relleu per jubilacions, no es
veuen afectats per l‘ERO de quatre
mesos.

Poc moviment aquests dies a Nylstar. Al fons, les oficines. Foto Yoyo

10 D’AGOST
TRIO DE CAMBRA
SOPRANO, PIANO, TROMPETA

Concerts d’estiu
Lloc: Parròquia de Sant Romà.
El del 17 de juliol es farà al Teatre
municipal.

treballadors tenen un ERO de 123
dies, 52 de 101, 21 de 71... A l’altre
costat de la balança, n’hi ha 3 de 30
dies, 2 de 20, 1 de 18 i 9 de només
5 dies.

La producció de Nylstar ja es-

31 D’AGOST
LORENA GARCÍA
SOPRANO I PIANO

3 DE JULIOL
FERRAN SAVALL
DUET DE GUITARRES I VEU

Nylstar deixa de produir
durant 4 mesos
blanes

3 D’AGOST
RUT COSTA·FLAUTA
IMMA BALSELLS·GUITARRA

Nylstar de Blanes produeix fil
de niló per a la indústria tèxtil i del
calçat. L‘antiga SAFA, havia arribat
a tenir fins a 2.500 treballadors durant els anys seixanta i setanta. La
firma, però, va començar a arrossegar problemes, que es van traduir
en successives reduccions de plantilla fins arribar als prop de 250 treballadors actuals.
Fa uns anys va entrar en concurs de creditors i el 2007 va canviar de mans, quan la va adquirir el
grup Praedium. Fa uns dos anys i
mig, ja va enviar el 75% de la plantilla a l‘atur durant un mes. yy

Primer concert d’aquest 2016. Foto M.A. Comas
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Més trens fins a
Tordera

Manteniment preventiu
malgrat de mar

Del 29 de març al 14 d’abril
s’han fet tasques de manteniment
a l’ascensor inclinat de Malgrat
de Mar. Tot i que inicialment havien de durar poc més d’una setmana, finalment, els terminis es
van allargar.
Les tasques de manteniment
que s‘hi fan consisteixen a substituir les peces que tenen més
desgast per les característiques
pròpies de l‘ascensor que no té
una trajectòria vertical sinó inclinada. Amb aquesta actuació per
substituir les peces es pretén evitar avaries.

Servei de Rodalies R1. Foto Yoyo

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha modificat el destí de vuit trens de la línia R1 de
Rodalies de Catalunya perquè arribin fins al municipi de Tordera
i l‘estació de Maçanet-Massanes.
L’ampliació es fa a petició del consistori de Tordera.

– quatre d’anada i quatre de tornada- que fins ara sortien o acabaven a Blanes, ho faran a partir
d’ara des de l’estació de Maçanet
i, a més, també pararan a Tordera. D’aquesta manera, el servei a
aquestes dues localitats s’amplia
de 19 a 23 freqüències diàries, en
els dos sentits de la circulació.

L’ampliació ha arrencat el dilluns 4 d’abril. Així, vuit trens

Els nous combois reforçaran
els serveis de matí, tarda i nit. yy

tordera

L‘ascensor inclinat de Malgrat
de Mar es va posar en servei el
maig de 2010. L’elevador del Castell té com a principal objectiu
la millora de l’accessibilitat i les
connexions entre el barri del Castell i el centre urbà de Malgrat de
Mar. Ajuda especialment a persones que no disposen de vehicle. L‘ascensor recorre 45 metres
en poc més d‘un minut i mig, té
una capacitat per a 15 persones i
salva un desnivell de 25 metres.
L’obra es va realitzat en 7 mesos i
va costar 1,2 M€. Ha estat un dels
projectes de la Llei de barris. yy

Treballs de manteniment. Foto Yoyo
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Pineda de Mar i Santa Susanna participen en el
projecte COMSALUT
directora de l’ABS de Pineda de
Mar, “exactament, els problemes
socials i educatius d’una comunitat tenen molt a veure amb la
salut de les persones. Si la comunitat està contenta i feliç, la
salut millora”
Ramos, recorda que fa anys
que ja es treballa conjuntament
amb els veïns, “la primera campanya, ara fa cinc anys, estava relacionada amb prevenir malalties
del cor. La darrera ha estat Pineda sense fum, donant prioritat als
veïns que volien deixar de fumar”.

PINEDA DE MAR - SANTA SUSANNA

Es tracta d’una prova pilot que
es desenvolupa a 16 Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya.
La Salut es mesura més per la
qualitat de vida de les persones i
de les comunitats que per l’abast
dels serveis sanitaris, “perquè els
estils i les condicions de vida dels
éssers humans tenen molta influència sobre la salut de cadascú,
com també la tenen els entorns
on treballen, resideixen i s‘esbargeixen”, segons explica Joan Guix,
Secretari de Salut Pública del Govern Català.
Això sense oblidar-nos de la
salut que proporciona treballar
plegats en projectes comuns, fomentar la solidaritat i la coresponsabilitat i esdevenir més autònoms
i menys dependents.
Segons Guix, per tirar el projecte endavant, cal la implicació
de les institucions, les entitats i
les persones de la zona, “les ad-

Generalitat”.

Els ajuntaments de Pineda de
Mar i de Santa Susanna, amb els
seus alcaldes al capdavant, són
conscients de l’oportunitat que el
projecte COMSALUT representa
per a ambdues poblacions i per
tant, han animat a la ciutadania
perquè ajudi en aquesta missió.

En definitiva, el que es busca és una major implicació de
la societat en temes de salut, segons comenta Adriana Ramos,

La presentació s’ha fet al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda
de Mar amb la participació de veïns
i autoritats dels dos municipis. yy

Presentació al Centre Cultural. Foto Yoyo

ministracions públiques (Generalitat de Catalunya i ajuntaments) hem pres consciència de
l’oportunitat que suposa aquesta
nova orientació de la Salut Pública i s‘han compromès a defensar

la Salut en totes les polítiques. I
alhora a treballar plegats, amb les
comunitats, fent vàlida l’estratègia
PINSAP (Pla interdepartamental
de salut pública) impulsada per la
Secretaria de Salut Pública de la

Nou trimestre a l’Aula de Calella
CALELLA

Una xerrada sobre “Una nova
visió de la sexualitat més madura” a càrrec de Daniel Borrell,
psicòleg clínic de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Màster en Teràpia Sexual i de
Parella per la Universitat de Barcelona, ha obert el tercer trimestre d’activitats a l’Aula d’Extensió
Universitària de Calella del curs
2015-16. En total s’han previst 10
xerrades, com cada programa, de
temes molt diversos. Les ponències es presenten els dimecres a
la tarda al Casal de l’Amistat. Per
participar en aquest cicle, cal ser
soci de l’Aula. Els organitzadors,
en tot cas, preveuen una aportació simbòlica de 3 euros per
assistir a una xerrada puntual i
comprovar com funcionen les
sessions.

Dimecres, 20
Orígens del cristianisme: en
el creuament del món grec, romà
i semític. Jaume Flaquer, doctor
en Estudis Islàmics, jesuïta i professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya.

Dimecres, 27
Introducció a la poesia de
Joan Vinyoli. Jordi Marrugat
doctor en Estudis Hispànics,
doctor en Filologia Catalana, crític literari, editor i assagista.

Dimecres, 4
Neurociència de la música.
Fernando Giráldez, catedràtic de
Fisiologia a la Universitat Pompeu Fabra.

Dimecres, 11
De la persona al mite: Einstein i la construcció d‘una icona
científica. Jesús Maria Galech,
doctor en Història de la Ciència,
investigador i professor del Centre d‘Història de la Ciència de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Dimecres, 18
El retratista del mestre que
va prometre el mar. Sergi Bernal,
fotògraf i documentalista.
Dimecres, 25
La crisi dels refugiats a debat. Enric Morist. llicenciat en
Educació Social, coordinador de
Creu Roja a Catalunya.
Juny
Dimecres, 1
Filosofia de la proximitat.
Josep M. Esquirol, professor de
Filosofia de la Universitat de
Barcelona, director del grup interuniversitari de recerca Ètica i
Filosofia Contemporània (UB)

Aquest és el programa pendent del mesos d’abril, maig i
juny:
Abril
Dimecres, 13
Enric Granados, romàntic, alhambrista i goyesc. (En el
centenari de la seva mort). Joan
Vives, professor d’Història de
la Música a l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC)

Maig

Xerrada de Marcel Gorgori. Foto Josep Mª Torrent

Dimecres, 8
Catalunya: ahir, avui, demà.
Joan Rigol, doctor en Teologia
per la Facultat de Teologia de
Catalunya i màster en Administració i Direcció d‘Empreses per
ESADE. yy
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17 d’abril: procés participatiu sobre la C-32
Les comunicacions entre Blanes i Lloret no han evolucionat
amb el pas dels anys i el creixement de la zona. Només hi ha
una carretera que uneix els dos
municipis, la mateixa que ja hi
havia dècades enrere. Tothom
està d’acord en què aquestes comunicacions s’han de millorar. A
l’hora de parlar de possibles solucions hi ha diferència de criteris.
Allargar la C-32 fins a Lloret s’ha
plantejat en diverses ocasions ja
sigui com a autopista, autovia o
via segregada. També s’ha plantejat desdoblar la GI-682 de Blanes a Lloret i mirant una mica
més enllà, també ha estat sobre
la taula un enllaç amb la N-II i
fer una connexió amb l’autopista
AP-7.

Lloret és l’únic gran municipi de l’Estat que no té un accés
directe des de l’autopista.
La Generalitat està disposada a allargar la C-32 fins a
Lloret. Les discrepàncies han
portat a un procés participatiu
que el dia 17 viurà un dels dies
centrals; a Blanes, s’organitza
entre l’Ajuntament i la Plataforma Aturem la C-32. A Lloret, la
consulta ha sorgit per iniciativa
de la Plataforma. Els ciutadans
podran opinar sobre el projecte.
En tot cas, la decisió final serà
del plenari de Blanes. A Lloret ja
es van manifestar en el seu dia.
Aquestes són algunes de les
dades i claus d’aquest procés.

Els projectes
La prolongació de la C-32, que
tindrà un traçat de 7’6 quilòmetres i
passarà per Tordera, Blanes i Lloret,
costarà 58’6 MEUR (sense IVA), es
farà amb un sistema pioner a l‘Estat
per evitar xocs frontals, l’anomenat
2+1. Aquest model, que ja s‘ha implantat a Europa, alterna dos carrils
de circulació amb un de sol en sentit
contrari i els separa amb barreres.
L‘allargament l’assumirà el grup
Abertis i forma part d’un conveni
global per al Maresme-Selva i per
al Garraf, amb un cost total de 100
MEUR. La carretera serà lliure de
peatge i s‘espera que hi circulin fins
a 9.600 vehicles diaris.
El tronc principal de la nova
carretera té una longitud de 6,5
quilòmetres. A uns 4,5 quilòmetres
de l’enllaç inicial amb la GI-600, es
preveu un segon enllaç (de Fenals),
des d’on un ramal d’1,1 quilòmetres
i un carril per sentit permetrà la
connexió amb la carretera GI-682,
a la zona de Papalús. La carretera
principal, al seu torn, continua el
seu recorregut fins a enllaçar finalment amb la C-63.

La GI-682, única carretera entre Blanes i Lloret. Foto Yoyo

PROCÉS PARTICIPATIU
Pregunta:
Vostè està a favor o en contra de la
prolongació de la C-32 entre Blanes
i Lloret?
Respostes:
- A favor /

- En contra

- Local Social de Mas Enlaire, plaça
11 de setembre.
- Local Social de Mas Florit, pista
esportiva de Mas Florit.
- Local Social de Ca la Guidó, carrer
Joan Alcover 20.

Qui podrà votar:

- Local Social de Mas Borinot, Camí
Sant Pere del Bosc 2.

Totes aquelles persones empadronades al municipi de Blanes o Lloret
de Mar majors de 16 anys.

- Escola Pinya de Rosa, carrer Rubén
Darío 12.

Caldrà presentar DNI/NIE, passaport
o permís de conduir.
On votar a Blanes
- Ajuntament de Blanes, passeig de
Dintre 29.
- Local Social de la Plantera, avinguda Catalunya 10.
- Local Social de Mas Moixa, plaça
Mas Moixa.

La nova carretera salva la complicada orografia de l’entorn mitjançant cinc viaductes i dos túnels.
El primer túnel (Tres Turons) és
artificial, té una longitud de 150
metres de longitud i està format per
dos tubs de dos carrils cadascun; el
segon (de l’Àngel) té 335 metres de
longitud i un sol tub. Entre les estructures, cal remarcar una de 130
metres sobre la riera Passapera i una
de 125 metres sobre el torrent de les
Ànimes.

Vista aèria del final de la C-32. Foto Aeroproduccions

La segona fase de la Ronda de
Lloret, preveu la circumval·lació de
Lloret de Mar, començant a l’enllaç
amb la C-63 i finalitzant a la GI682, que connecta amb Tossa de
Mar. També donarà accés a Cala
Canyelles i les urbanitzacions costaneres. El cost l’anunciarà la Generalitat.
Aquesta nova carretera tindrà
una longitud de 2 quilòmetres, amb
una successió de viaductes i un túnel que creuarà la Muntanya del
Morro Fred, de 1.525 metres. En
concret, l’obra inclou les següents
construccions singulars:
· Pas superior d’un camí mitjançant
una estructura de 42 metres de longitud.
· Viaducte de la riera de Can Sota,
de 100 m de longitud.
· Pas inferior per donar continuïtat
al vial d’accés a l’abocador comarcal.
· Viaducte per salvar les instal·lacions de l’abocador, amb una longitud de 204 metres.

· Viaducte de 100 metres per no
ocupar zones d’abocament.
· Túnel natural de 1.525 metres sota
la muntanya del Morro Fred, més
un perllongament a la boca sud de
190 metres.
Altres alternatives:
Des del territori es considera
que hi ha diverses alternatives al
projecte de la C-32.
-Desdoblament de la carretera GI600 entre Tordera i Blanes.
-Desdoblament de la carretera
GI-682 entre Blanes i Lloret amb
un carril bus. Projecte aprovat per
la Generalitat de Catalunya, l‘any
2012.
-Circumval·lació / Ronda Nord de
Blanes.
-Xarxa ferroviària entre Blanes i
Lloret.
-Desdoblament de la carretera GI63 entre Vidreres i Lloret.

Canvis polítics
L’opinió dels ajuntaments de
Blanes i Lloret abans i després de
les eleccions municipals ha canviat.
Abans del maig del 2015, el consis-

tori lloretenc defensava la consulta i
la moratòria. Amb el canvi de plenari
i l’ampliació del projecte, aquesta opció es va descartar per 5 vots a favor

A Lloret de Mar:
-El Puntet
-El Puntet de Fenals
-El Centre Cívic El Rieral
-Biblioteca Municipal
Horari de votació
De 10 a 20 h
Màxima tensió al ple de Lloret. Foto M.A. Comas

de la consulta (En Lloret Sí Se Puede,
C’s i ICV-EUiA) i 16 a favor de la prolongació i la ronda (CDC, ERC, PSC,
PP i Millor).
A Blanes, PSC i CIU van descartar mesos abans de les eleccions una
moció on es demanava la consulta i
una moratòria. Després de les eleccions, amb vuit grups al consistori, es
tira endavant el procés participatiu
amb les abstencions del PSC i CDC, 8
dels 21 vots possibles. La resta, EUiAICV, ERC, C’s, CUP, Batega per Blanes i PP fomenten el procés de participació ciutadana. Aquests darrers
mesos, l’Ajuntament de Blanes ha
demanat al de Lloret que la consulta
o procés de participació ciutadana
també es fes en aquest municipi.

LA MARINA 13

abril DE 2016

El debat

Veus favorables
Els hotelers de Lloret de Mar
veuen “indispensable” la construcció del ramal de la C-32 i
diuen que “ja no es pot postergar
més“.

considera que el projecte definitiu
recull mesures, esmenes i al·legacions presentades en els darrers
quinze anys i minimitza al mínim
l‘impacte ambiental.

En un comunicat, l‘entitat assegura en resposta a les veus contràries a aquesta infraestructura
que “obrirà noves oportunitats
d‘ampliar el ventall de propostes
turístiques i avançar cap a un model de destinació que s‘afegeixi al
de sol i platja“.

Les Cambres de Comerç de
Girona, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols, el grup Fòrum Carlemany i PIMEC consideren essencial l‘inici de les obres d‘allargament de la C-32.

El gremi ha recordat que
aquesta obra és una “reivindicació
històrica” i que ajudarà a “atraure
inversions, crear llocs de treball i
oferir noves propostes turístiques
que s‘afegiran a les de sol i platja”.

En un comunicat, recorden
que la prolongació de la C-32 entre Blanes, Lloret de Mar i Tossa
de Mar fa més d‘una dècada que
espera concretar-se. És un proposta que ha tingut un important
procés de maduració, amb diversos períodes d‘al·legacions.

Sobre la inquietud mediambiental per aquesta obra, el Gremi d‘Hostaleria de Lloret de Mar

Durant aquest dilatat procés
de planejament i aprovació hi
han treballat diversos governs de

la Generalitat, de diferent signe
polític, fet que constata la coincidència en la prioritat d‘aquesta
obra.
La Cambra de Comerç de
Girona, en un ple de 1988, ja va
aprovar una moció on reclamava
a la Generalitat informació “sobre l‘estat del projecte i previsions
d‘execució de l‘Autovia de la Costa Brava entre Malgrat i Figueres
i especialment de la circumval·lació de Lloret de Mar”.
El comunicat conclou que
una de les zones turístiques costaneres amb més trànsit del país ha
de disposar d‘una connexió viària
adequada a les seves necessitats.
Els darrers mesos també ha
sorgit el moviment C32 per Lloret
favorable a l’obra amb l’obectiu de
millorar les comunicacions.

Tres polítics i un científic debaten sobre la prolongació de la
C-32 fins a Lloret de Mar.
Manel Nadal, exsecretari general de Mobilitat pel PSC, va
obrir el debat defensant l’obra i
altres actuacions per millorar la
mobilitat de la zona, “s’ha d’allargar l’autopista però també fer la
ronda de Lloret, el carril bus entre
Blanes i Lloret i reformar la carretera actual amb l’objectiu de millorar la mobilitat. Es triga molt per
arribar a Lloret. També es podrien
reduir alguns punts perillosos a
nivell d’accidents. Menys temps,
menys contaminació”.
Després de dues hores de debat, l’exconseller de Medi Ambient

per ICV, Salvador Milà, va deixar
la porta oberta a la via judicial al
considerar que s’utilitza un estudi d’impacte ambiental de l’any
2.000, “el projecte del 2000 és molt
diferent a l’actual. S’haurà de fer
un nou estudi d’impacte ambiental. Hi haurà partit de tornada”.
Pere Macias, exconseller de
Medi Ambient i Territori per CiU,
defensa el projecte per afavorir
el desenvolupament de la Costa
Brava sud, reduir els accidents de
trànsit i la contaminació.
Rafel Sardà, del CEAB-CSIC,
considera que l’impacte ambiental de l’obra és crític i defensa la
ronda de Blanes com alternativa a
allargar l’autopista.

Veus contràries
Milà, Macias, Sardà i Nadal. Foto Yoyo

Guerra de xifres
El darrer any s’han presentat
dos estudis sobre el trànsit de la
zona i la conveniència o no de fer
el nou vial.

Acció reivindicativa coincidint amb la Marxa de les Ermites. Foto Aturem la C-32

Diverses entitats i grups treballen des de fa temps agrupades
a la Plataforma Aturem la C-32.
Defensen que l’obra malmetrà
els boscos de Blanes i Lloret amb
alguns llocs emblemàtics com El
Vilar, Sant Pere del Bosc, l’Àngel
o les Alegries. Consideren que el
projecte es fa pels interessos que
té Abertis per allargar el peatge
de l’autopista del Maresme que
finalitza el ja proper 2021.
Com a alternatives, millorar
les infraestructures actuals i re-

forçar el transport públic. En el
cas de Blanes, es proposa acostar la carretera al poble i fer la
ronda prevista en el POUM per
darrera de Ca la Guidó, Mas
Guelo, Residencial Blanes i Mas
Borinot.
Aturem la C-32 ha estat molt
activa des de la seva constitució.
Els darrers actes, una taula informativa coincidint amb l’Aplec
del Vilar de Blanes i campanya
contra la C-32 a la Marxa de les
Ermites de Lloret de Mar. Du-

rant tots els actes celebrats s’han
recollit signatures contràries a la
prolongació de l’autopista.
La Plataforma defensa que
el projecte no està acabat, i per
tant, la pressió ciutadana, ha
de portar a reformar-lo i aconseguir que respecti molt més el
medi ambient. Aturem la C-32
lamenta que l’ajuntament de
Lloret no hagi acceptat la consulta que tiren ells endavant pel
seu compte amb quatre punts de
votació.

Segons el treball d’Aturem la
C-32, només un 14,41% dels cotxes que accedeixen a Lloret de Mar
procedents de la GI-600 i la GI-682
són potencials usuaris del tram que
es vol ampliar de l‘autopista.
En un comunicat, la plataforma ha considerat que els resultats
d‘aquest estudi mostren que aquest
projecte “no resoldrà els problemes
de mobilitat de la zona i justifica
l‘aturada del projecte i l‘estudi de
les alternatives: el desdoblament de
la carretera Blanes-Lloret i la construcció de les rondes de circumval·
lació d‘ambdós municipis”.
Segons l’estudi encarregat per
l’Ajuntament de Lloret, el perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret)
beneficiaria 10.872 vehicles al dia

amb puntes de fins a 21.100 vehicles el mes d‘agost. Entre les dades més rellevants, destaca que els
32.000 vehicles diaris que transiten
el mes d‘agost per la GI-682, la
meitat podrien utilitzar el perllongament i alliberar així el volum de
vehicles del tram de Blanes a Lloret. En temporada baixa, el nombre
de vehicles que podrien utilitzar
l‘autopista seria un 35% del total.
Pel que fa al temps de viatge,
en volums de trànsit moderat és
de 9-11 minuts, però pot arribar
fins als 22 minuts. La major part
del temps (entre 7-11 minuts) es
concentra al tram urbà de Blanes.
Amb la nova carretera, el trajecte
duraria 5 minuts, segons el treball
de MCrit.
L‘estudi, descarta desdoblar la
GI-600 i la GI-682 perquè les 12
rotondes que hi ha impedeixen absorbir l‘excés de vehicles en hores
punta. yy
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Més espai per als vianants

Abans de l’enderroc. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Lloret enderroca dues finques
de l’avinguda de Blanes. A l’espai
resultant es farà una vorera de
quasi 5 metres, mentre que fins ara

Durant l’enderroc. Foto M.A. Comas

no arribava als 60 cm, una zona de
pas de vianants, enjardinament i
un carril per a bicicletes. El projecte, aprovat el juny del 2015 i
amb un pressupost de 544.000 €,

inclou les expropiacions de dos
locals, l’enderroc i la urbanització
de la zona.
Per seguretat envers els usua-

Després de l’enderroc. Foto M.A. Comas

ris, vianants i trànsit rodat, durant
les obres s’han fet desviaments de
trànsit a les vies afectades. Aquesta era una obra llargament reivindicada perquè és una zona molt

concorreguda i els vianants no tenien pràcticament espai per poder
moure’s. La mobilitat i la seguretat faran un pas molt important a
partir d’ara. yy

Blanes al Mercat Dia Internacional de la
del Ram de Vic
Poesia
LLORET DE MAR

Estand de Blanes a Vic. Foto Aj. Blanes
VIC

L’Ajuntament de Blanes ha participat amb un estand propi al Mercat del Ram de Vic, que cada any
atrau milers de visitants a la capital
osonenca. En anys anteriors, l’Oficina de Turisme de Blanes havia assistit formant part del taulell informatiu del Patronat de Turisme Costa Brava on s’hi destacaven diverses
destinacions. En aquesta ocasió,
però, Blanes ha disposat d’un estand propi amb un espai molt més
ample per promocionar el municipi
i ser més visibles.
Es tracta de donar a conèixer les
diferents activitats lúdiques, esportives i culturals que es fan a Blanes
al llarg de l’any, així com els encants
naturals que es poden gaudir. Uns
altres atractius que es van difondre
a l’estand de l’Oficina de Turisme de
Blanes són els productes gastronòmics autòctons: les cerveses Marina i Popaire, els caves Laviret i Ses
Vernes, el vi blanc de Cal Correu,
les Carboneres de la Pastisseria Ca

l’Orench, i la mel i melmelada del
Jardí Botànic Marimurtra.
Capítol a part, va ser la promoció que també es va fer de les
mongetes del ganxet, una varietat
de fesol típica d’alguns indrets de
la Selva, el Maresme i el Vallès. A
banda de trobar-se recollides en
l’estand, les mongetes del ganxet
també s’oferien com a degustació
dins l’Espai Terra i Cuina del Mercat del Ram de Vic. En aquest cas,
es feia comptant amb el suport de la
Cooperativa Agrícola de la Conca
de la Tordera.
La participació de l’Ajuntament
de Blanes a la Mercat del Ram de
Vic és fruit del conveni de col·laboració que van signar els dos
municipis el passat 27 de gener. En
aquest sentit, l’objectiu és fomentar
la mútua promoció turística a la
Catalunya Central i a la Costa Brava, respectivament, a través de diferents accions que es duran a terme
durant dos anys. yy

La Biblioteca de Lloret de Mar
s’ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de la
Poesia, que té lloc cada 21 de març,
amb diverses activitats. El prolífic
poeta mallorquí Carles Rebassa presentà, el divendres 18 de març, un
recital de poesia basat en l’antologia
que ell mateix ha recollit: Els joves i
les vídues i altres poemes. També va
introduir alguns textos recurrents
d’altres autors, com Blai Bonet, Joan
Brossa, Palau i Fabre, Miquel Bauçà, Mahmud Darwix o Maria Mercè Marçal. El dia següent, el mateix
autor va protagonitzar un taller de
poesia titulat: “Dir poesia. Ser el cos
del poema”.
D’altra banda l’equipament també va programar dins de l’espai el
Racó dels Contes, que s’adreça als
més petits, un taller que portava
per nom “Les papallones també
volen poesia”, amb l’objectiu de
mostrar la poesia als nens des d’una
forma amena i entretinguda.
La Biblioteca de Lloret tancà
aquest homenatge a la poesia amb
la proposta “Roba un poema: de la
xarxa a la biblioteca”. Es tracta d’una
iniciativa que permet apropar la
poesia a un públic més ampli, realitzant fotografies dels lloms dels
llibres i promovent-les a la xarxa. La
idea rau bàsicament en fer un escrit
amb allò que pot suscitar el títol de
l’obra escaient, amb l’objectiu d’animar al públic a fomentar la seva creativitat. Va completar el programa,
una nova sessió del Club de Lectura
amb “Núria Candela diu Vinyoli” i
una “Pluja d’avions poètics”. yy

Pluja d’avions poètics. Foto M.A. Comas
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Menys robatoris en
establiments i més als domicilis

societat

Cantada de pel·lícula

Participació multitudinària. Foto Yoyo

La 12a Cantada Escolar de
Pineda de Mar s’ha dedicat
enguany al món del cinema.
Ha intervingut alumnes de 10
centres escolars de Primària.
Els van acompanyar Pol Maresme (baix), Pol Romaguera

(guitarra i baix), Javi Zamora
(teclat) i Adrià Sanz (bateria).
L’actuació es va fer al camp
municipal d’esports de Can
Xaubet i va comptar amb un
nombrós públic. yy

Dia internacional PI

Seu Policia Local de Malgrat de Mar. Foto Yoyo
malgrat de mar

Durant el 2015 es van produir
44 robatoris amb força en establiments del municipi, 26 menys que
l‘any anterior. Les xifes de la memòria del 2015 de la Policia Local
també indiquen que els furts continuen sent els delictes que més
es cometen a Malgrat de Mar, en
concret a la zona d‘oci i les platges.
També han augmentat els robatoris amb força en domicilis i les
estrebades.
La Policia Local va registrar
1.351 delictes comesos a Malgrat
de Mar durant el 2015, 3 menys
que l‘any anterior. La majoria de

delictes van ser contra el patrimoni, 1.034, que han augmentat un 6
casos respecte el 2014. D‘aquests,
50 robatoris van ser amb força en
establiments i empreses -l‘any anterior van ser 84-; 82 robatoris han
estat a l‘interior de vehicles i 51 en
domicilis. La majoria de delictes
contra el patrimoni, però, van ser
els furts amb 464 fets, ocorreguts
majoritàriament a la zona d‘oci i
platges. Les estrebades i els robatoris amb violència i intimidació
en espais públics han augmentat
en 14 casos, passant dels 34 als 48.
L‘inspector en cap de la Policia Local de Malgrat de Mar,

Joaquim Martínez, ha explicat
que “per 8è cop consecutiu els
delictes a Malgrat han baixat a la
nostra població”. És veritat que
aquest any baixen poc un 0,22%,
que són 3 fets menys que l‘any
passat, però no deixa de ser una
baixada constant, que ara mateix
situem en un 28%. Són més de
500 fets delictius menys, en els
últims vuit anys“.
La Policia Local, que té una
plantilla de 53 agents, va fer
24.413 serveis d‘atenció al ciutadà
i va efectuar 74 detencions durant
el 2015. yy

Alumnes de l’institut Lluís Companys

Els alumnes, professorat i tot
el personal de l’Institut Lluís
Companys de Tordera, el van
celebrar el 14 de març de 2016,
en anglès 3/14/16 per la coincidència a l’aproximació més
coneguda de PI, que és la relació entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre.

Aquestes jornades, a les quals
l’Institut Lluís Companys i els
seus departaments didàctics
s’hi aboquen amb idees, innovació i recursos, serveixen per
apropar els alumnes de forma
tangible ls avenços humanístics i cientificotecnològics. yy
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Premis i homenatges als Jocs Florals de Calella
calella

Durant la festa dels Jocs Florals es va dedicar un emotiu record al 50è aniversari del fet històric que quatre poetes calellencs
molt estimats: Maria Cardona,
Francesc Castells, Concepció Organ i mossèn Eduard Vivas varen
ser llorejats conjuntament en els
mateixos Jocs Florals de la Ginesta d’or de Perpinyà de l’any 1966.
La recordança va consistir en una
ofrena floral al retrat commemoratiu que presidia l’escenari i en la
lectura del sonet “Cant de festa”
(el sonet que va ser composat el
mateix dia de ser premiats els poetes calellencs amb un vers cada
un).
D’altra banda s’ha concedit el
Pergamí amb el títol de Mestre e
n Gai Saber dels Jocs Florals de
Calella a la poetessa de Barcelona
Imma Fuster i Tubella per haver
assolit en edicions floralesques
anteriors els seus tres premis ordinaris de tot mestratge.
Finalment, hi va haver l’homenatge a Foto-Film Calella que
enguany commemoren l’efemèride dels seus 50 anys d’història
creant imatges. Entre les ofrenes
que se’ls hi van lliurar, destaca
el Pergamí amb el “Sonet d’Homenatge” a l’entitat cultural i fotogràfica que amb motiu del seu

Foto de família. Foto Tino Valduvieco

50è aniversari els ha dedicat el
poeta calellenc Josep Miracle i
Collmalivern.

Mereno i Bosch de Molins de Rei.

bel Oliva i Prat de Girona.

Lóriz i Pou de Cardedeu.

Pel que fa als premis, n’hi va
haver tres d’extraordinaris i cinc
d’ordinaris:

* VIOLA, a la millor composició que enalteixi els valors
espirituals i ètics, a “L’univers intuït” de la poetessa Esther Gatell i
Poch de Calella.

Es van rebre un total de 187
originals.

*
FLOR NATURAL, premi d’honor i cortesia a la millor
composició que canti l’Amor, a la
composició “Parlem de dos” de la
poetessa Mireia Farriol i Gil de
Barcelona.

* Premi “MARIA CARDONA”, al millor poema que s’inspiri
en l’Arc de Sant Martí, al poema
“Signe de pau i d’aliança” del poeta Lleonard del Rio i Campmajó
d’Igualada.

* Premi juvenil “LA LLOPA”,
a la millor composició de tema
lliure, al poema “Terrissaire de
teulades” de la jove poetessa de
17 anys d’edat Irene Real i Babí de
Calders.

* ENGLANTINA, al millor
poema que enalteixi la nostra terra, les seves costums i tradicions,
a: “Absència” de la poetessa Eva

* Premi “FRANCESC CASTELLS”, al millor poema que
ens retrati una Imatge visual, a
“Trompe l’oeil” de la poetessa Isa-

* Premi “FRANCESC GRAU”,
a la millor prosa poètica de tema
lliure, a “Vermeer” de l’autor Òscar Palazón i Ferré de Tarragona.
* Premi “Germanes SAULA
PALOMER”, a la millor prosa poètica juvenil de tema lliure, a la
prosa “Sols un amor” de la jove
autora de 20 anys d’edat Alba

El jurat qualificador d’aquests
Jocs Florals ha estat format per:
* EDUARD MIRÓ I SALADRIGAS (poeta, filòleg i Mestre
en Gai Saber).
* MARTA PÉREZ I SIERRA
(filòloga i poetessa).
* JOSEFINA PERAIRE I ALCUBIERRE (filòloga, poetessa i
escultora). yy

El grup Filagarsa de Molins de Rei guanya el 37è
Concurs de Teatre Vila de Pineda de Mar
cola de teatre Artur Iscla que, a
més de fer l’entrega dels guardons,
van representar un fragment de
cadascuna de les obres participants.

PINEDA DE MAR

El musical Kbarret, de la Companyia Filagarsa de Molins de
Rei, que aquest any celebra els 25
anys, ha estat la gran guanyadora
del Concurs de Teatre Premi Vila
de Pineda de Mar amb un total de
10 premis, entre ells el de Millor
Companyia, Direcció, Votació Popular i el premi del grup d’adults
de l’Escola de Teatre.

Les sis companyies que han
participat en aquesta 37a edició
del Concurs de Teatre han estat el
Grup Filagarsa de Molins de Rei
amb Kbarret, Joventut Artística de
Calella amb La Loba, Sala Cabanyes de Mataró amb Joc de Cartes,
El Centru del Centre Parroquial de
Canet de Mar amb L’art de la comèdia, El Centre de Gràcia de Barcelona amb Toc-toc i la Inestable
Ceretana de Puigcerdà amb 1714,
tres-cents anys de setge.

La Gran Nit del Teatre, l’acte
de lliurament de Premis es va celebrar a la Sala Gran del Centre, i
durant tot l’espectacle va estar molt
present la figura de Josep Piris, el
responsable del Concurs de Teatre
i que va morir el passat dia 23 de
febrer.
Després de la projecció d’un
recull de fotografies, Rafa Ibáñez,
Delegat de Teatre del Centre, va
glossar la figura d’en Josep d’una
manera molt emotiva.
Els Premis de participació els
va entregar la seva filla Montse, i al

Premis a la millor companyia. Foto Joan Caimel

final de la gala, en els parlaments,
el regidor de Cultura, Santiago
Macip; el President del Centre, Joaquim Estol i l’Alcalde de Pineda,
Xavier Amor, també van tenir un

record per la figura d’en Josep Piris.

ven, més que els trofeus, era haver
conegut en Josep Piris.

Xavier Amor, va destacar que
el millor premi que s’emporta-

La Gran Nit del Teatre, va anar
a càrrec del Grup d’Adults de l’es-

Darrere del Grup Filagarsa, va
quedar la Companyia del grup de
Teatre El Centru del Centre Parroquial de Canet de Mar, amb L’art de
la comèdia d’Eduardo de Filippo i
en tercer lloc, Sala Cabanyes de
Mataró amb Joc de cartes, basada
en l’obra de Katherine Kressmann
Taylor; Adreça desconeguda. yy
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Objectiu: recuperar el mercat rus
més superada per la dels turistes
provinents dels Països Nòrdics.

la selva - maresme

L’any 2015 no va ser un bon
any si parlem de la presència de
turistes russos a la Costa Brava
o Costa de Barcelona. No va ser
un bon any perquè els anteriors
havien estat molt i molt bons i la
davallada de visitants va ser notable per diverses raons polítiques i
econòmiques.

La temporada 2016 ha començat amb un increment de la
capacitat aèria entre Rússia i l’Estat Espanyol.
El 2014, les cinc principals
destinacions del turisme rus varen ser Turquia, Egipte, Grècia,
Espanya i Tailàndia. Aquest 2016,
Turquia i Egipte cauen de la llista
degut a la suspensió de vols ordenada pel govern rus després de
diversos enfrontaments bèl·lics.

A casa nostra, es va notar la
caiguda però es va poder superar
amb altres mercats. On la patacada va ser més important va ser a
la demarcació de Tarragona on
els darrers anys s’havien especialitzat en el turisme rus i les alternatives eren més aviat escasses.
El 2016 sembla que ha començat diferent, i les poblacions
turístiques de la Selva i el Maresme han viatjat a la fira MITT de
Moscou amb els ànims renovats
i les ganes de recuperar, almenys
en part, les xifres de visitants de
no fa massa temps.
El 57,4% dels turistes russos que visiten l’Estat Espanyol
escullen Catalunya com a destinació. El MITT reuneix cada
any prop de 2.000 empreses i 200
destinacions.

A més a més, la Unió Europea
ha implantat el visat biomètric
que donarà als turistes russos la
possibilitat d’obtenir un multivisat amb validesa de fins a 5 anys.

Fira MITT de Moscou. Foto Lloret Turisme

Els turistes russos viatgen
principalment per diversió i el que
més busquen és el sol i la platja,
l’ambient familiar, els productes
culturals i el wellness. Es tracta

Lladre reincident a
Pinemar
PINEDA DE MAR

La Policia Local de Pineda de
Mar i els Mossos d’Esquadra han
detingut fins a deu vegades un
home per robatori o intent de robatori a la zona de Pinemar, el que
ha generat la preocupació dels veïns i del mateix Ajuntament.
La novena vegada que el van
detenir era un dilluns. El dimecres ja estava en llibertat i tornava
a intentar robar.
L’Ajuntament de Pineda de

Accés a Pinemar. Foto Yoyo

Mar ha anunciat la possibilitat de
presentar-se com a acusació en
aquest cas. Si no et presentes en la
causa, no t’informen del desenvolupament del cas.
El segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Pineda de Mar,
Jordi Masnou, es va desplaçar als
Jutjats d’Arenys de Mar per parlar
amb la Fiscalia. L’alcalde Xavier
Amor també ha mostrat la seva
preocupació per uns fets que es
repeteixen i que generen inseguretat entre els veïns. yy

d’un turista de classe mitjana o
mitjana-alta que majoritàriament
concentra les vacances durant els
mesos d’estiu. Degut al seu interès
pels productes culturals, el turista

rus produeix la major part de la
seva despesa en paquets turístics,
transports i excursions. De mitjana, el turista rus gasta 136€ al dia,
essent així la segona més alta, no-

Degut a aquests factors, durant els mesos de gener i febrer
s’ha pogut observar un important repunt de la capacitat aèria
entre Rússia i l’Estat Espanyol,
amb creixements interanuals del
6,1% (gener de 2016 en relació al
gener de 2015) i del 27,3% respectivament (febrer). El desembre de 2015, en canvi, hi va haver
un descens del 7’7% en relació al
mateix mes de 2014. yy
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setmana santa

Processó a Pineda de Mar

Jose Carlos Villaro, nou
regidor de Tordera

Un dels passos de la processó. Foto Yoyo

La Confraria Mare de Déu dels
Dolors i el Crist Jacent ha organitzat una Setmana Santa més,
la tradicional processó del Divendres Sant. La processó ha
comptat amb la participació
de prop de 500 persones. Començà a la seu de la Confraria, i

passà pel carrer Vallès, plaça de
Països Catalans, avinguda Hispanitat, avinguda Mediterrani,
plaça Nova, plaça dels Reis Catòlics i el passeig Costa Brava,
amb més de 4 hores de durada.
El silenci i el cant de les saetes
van acompanyar l'acte. yy

Un àngel anuncia la Pasqua

Presa de possessió de Villaro. Foto Yoyo
tordera

Jose Carlos Villaro va prendre possessió del càrrec de regidor de l‘Ajuntament de Tordera
durant el ple ordinari de març.
Villaro s‘incorpora al grup municipal de SOM Tordera, després
de la mort del regidor Carles Seijo, el mes de desembre passat.

Cant de l’Àngel. Tino Valduvieco

Calella manté viva la tradició del Cant de l’Àngel. Es fa
el diumenge de Resurrecció
a la plaça de l’Ajuntament. A

la mateixa plaça també es fa
una audició de sardanes, un
acte seguit pels calellencs i visitants. yy

Palafolls celebra la Festa Petita

SOM Tordera forma part de
l‘equip de govern amb dos regidors, juntament amb CiU. Villaro assumeix les tasques de les
regidories d‘Ordenació del Ter-

El símbol del nou logotip de
Tordera representa un dels elements més emblemàtics de la
memòria històrica local, el pont
de ferro.

Hi ha hagut activitats Divendres Sant, dissabte i Diumenge
de Pasqua. La festa va començar amb un concert solidari
amb la Banda de Palafolls.
Pel segon dia, hi havia programades sardanes, trobada de

bestiari, desfilada i la primera
actuació del festival Singulars,
amb Xavier Calvet i Rosor Sala.
Finalment, diumenge hi va haver un taller de bombolles de
sabó, l’actuació dels Castellers
de l’Alt Maresme, cercatasques
i concert jove. yy

Pel que fa les tinences d’alcaldia, la primera la manté el regidor adjunt a l’Alcaldia i coordinador de govern, Josep Llorens,
la segona és per a Salvador Giralt
(que manté la delegació de l’àrea

de Serveis Personals), el tercer
tinent d’alcalde és el recent nomenat Jose Carlos Villaro (que
serà a partir d’ara el ponent de
l’àrea de Territori), mentre que
la resta de tinences d‘alcaldia les
seguiran ocupant Àngel Pous
(delegat de l’Àrea d’Atenció Social) i Marçal Vilajeliu (delegat de
l’Àrea de Règim Intern).
Durant el plenari també es va
concretar la presència del nou
regidor als òrgans i meses de representació municipal. yy

“Tordera somriu amb tu”
tordera

Taller de globus de sabó. Foto Yoyo

ritori, Medi Ambient i Pagesia.
Durant el ple també es va fer
efectiu el nomenament de Salvador Giralt com a nou regidor
d’Obres i Serveis i de Bàrbara
Vergés com a regidora de Sanitat, àrea que fins ara havia liderat Salvador Giralt.

La nova marca s’adapta a diferents colors i tonalitats d’acord
amb el missatge que es vol transmetre en el marc del pla de govern: Respira, per definir tot allò
que transmet la natura, l’entorn,
l’aire lliure. Sedueix, emmarcant
allò que identifica el poble, la
proximitat, les entitats. Imagina,
tot el que envolta el missatge de
la cultura, les arts i el potencial
creatiu. Innova, per unir el coneixement, la formació i l’emprenedoria. Es cuida, recorda la coresponsabilitat de la ciutadania en
mantenir un poble net i amable.
I finalment, somriu, atenent tot
allò que s’identifica en tant que
Som/Riu, reforçant el sentiment

de pertinença, reivindicant l’entorn fluvial com a font de noves
oportunitats i transmetent un

Nou logo de Tordera

missatge d’optimisme, proximitat
i responsabilitat compartida. yy

LA MARINA 19

abril DE 2016

Detecció precoç del càncer de
còlon

MÓN EDUCATIU

10 anys de l’Escola Sa Forcanera

Els avis van compartir experiències amb els alumnes. Foto Facebook Sa Forcanera

Aquest curs 2015-16 es compleixen 10 anys de la posada en
marxa del centre escolar blanenc,
primer en aules prefabricades i
des d’aquest mateix any, en l’edifici

definitiu, molt a prop d’on havien
estudiat fins ara. Per a celebrar-ho,
s’han preparat diverses activitats
pensades tant pels alumnes com
pels familiars. yy

Projecte intergeneracional
Taula informativa al passeig de Dintre. Foto Yoyo
blanes

L’Associació contra el Càncer
de Blanes fomenta les proves de detecció precoç del càncer de colon.
El programa va adreçat a tots
els homes i dones de 50 a 69 anys
i la prova de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera
gratuïta, un test immunològic per
detectar sang oculta en femta no
apreciable a simple vista.
Els ciutadans que poden aco-

llir-se al programa rebran una
carta informativa. Per participar-hi han d’anar amb la carta a
una de les farmàcies adherides
a la campanya on facilitaran tot
el necessari per fer la prova. Un
cop realitzat el test, s’ha de portar
a la farmàcia tan aviat com sigui
possible, segons explica la Rosa,
la coordinadora de l’entitat blanenca.
El resultat es comunicarà per
carta passats uns dies. En el cas
que la prova surti positiva (és a

dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una
colonoscòpia per descartar cap
lesió en el còlon o recte. Detectar
el tumor en la fase inicial facilita
el tractament.
El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos
sense produir molèsties i sovint,
quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. En
alguns casos, es detecten lesions
que, si no es tracten, amb els
temps poden esdevenir càncer. yy

Els furts de la taca
lloret de mar

Els Mossos d‘Esquadra han
detingut dos homes com a presumptes autors d‘onze furts a
Lloret de Mar. La policia havia
obert una investigació després
de comprovar que des del setembre de l‘any passat i fins aquest
març hi havia hagut una sèrie de
furts que seguien un mateix patró. Els lladres s‘acostaven a turistes, normalment d‘edat avançada, i els avisaven que tenien
una gran taca a l‘esquena i els
acompanyaven fins a un portal
amb l‘excusa de netejar-la, moment en què aprofitaven per sostreure tot allò que duien de valor. Actuaven en parella. Mentre
un feia veure que netejava la taca
amb tovalloletes i una ampolla
d‘aigua, l‘altre lladre l‘esperava al
carrer amb el vehicle a punt per

Els joves fan de professors als avis. Foto Manyanet Blanes

Al llarg del segon trimestre, a
l’assignatura d’Educació Ètico
Cívica, els alumnes de 4t d’ESO
del Col·legi Santa Maria de Blanes van preparar, treballar i realitzar un projecte d’aprenentatge
i servei anomenat Generació

3.0. Aquest projecte consistia
en realitzar tallers pràctics per
aprendre a utilitzar les noves
tecnologies. Els tallers anaven
adreçats a persones de més de
65 anys del casal d’Avis Benet
Ribas. yy

Neda a l’escola

fugir. Els detinguts van quedar
en llibertat amb càrrecs.
Els investigadors van comptabilitzar fins a onze delictes
perpetrats seguint aquest mateix
procediment de la taca falsa. Tot
i que la descripció de la indumentària dels lladres no sempre
coincidia, la policia va poder
constatar que es tractava de les
mateixes persones que canviaven de roba per no ser detectats.
Es tracta de dos homes de 44
i 46 anys, nacionalitat algeriana
i veïns de Vilassar de Mar i Premià de Mar que tenien múltiples
antecedents. Van passar a disposició del jutjat d‘instrucció en
funcions de guàrdia de Blanes,
que va ordenar la seva llibertat
amb càrrecs. yy

Alguns dels alumnes participants. Foto Escola Carles Faust

L’Escola Carles Faust de Blanes
ha organitzat de febrer a maig
una sèrie de classes de natació
per als alumnes del cicle inicial.
Entre els objectius, que els
alumnes es familiaritzin amb el
medi aquàtic, ajudar al desenvoMaterial confiscat. Foto ACN

lupament motriu i agafar hàbits
saludables relacionats amb l’esport.
El curs es fa a la piscina de l’Hotel Olympic i no té cap cost per a
les famílies. yy
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Serrano Bou exposa “Capritxos de Goya” a Vic
VIC

Quim Serrano Bou ha presentat Capritxos de Goya al Col·legi
d’Aparelladors d’Osona. La mostra forma part de la programació
de l’Ajuntament de Vic com a Capital de Cultura 2016.
L’artista blanenc interpreta els
Capritxos de Goya amb la seva
visió personal, fent un paral·lelisme entre la societat del 1779 i
la societat actual. Francisco Goya
va ser un dels pares de la pintura
moderna gràcies a que va dedicar
les seves últimes obres a interpretar la realitat amb sàtira, amargura i crítica.
Els Capritxos són una sèrie
de 80 aiguaforts creats pel pintor aragonès entre els anys 1797 i
1799 que reflectien el satíric i macabre de l’Espanya de finals del
segle XVIII. Dos segles més tard,
el 1981, Serrano Bou va pintar
el seu primer quadre d’art social
fent una crítica al cop d’estat del

23F, i al 1992 va ser cofundador
del Group Public Projects, primer grup d’art social a Espanya.
Amant de l’obra del pintor
aragonès, Serrano Bou es va endinsar en els Capritxos, comprovant que les mateixes motivacions que varen portar a plasmar
la realitat del segle XVIII a Goya
són vigents en les problemàtiques
socials que vivim actualment. A
partir del desembre de 2014 Serrano Bou es va proposar interpretar deu de les estampes de Goya
mantenint el seu grafisme i adequant-lo al dibuix dels gravats.
La tècnica que utilitza és el
puntillisme o degoteig, realitzat
de manera minuciosa i metòdica,
amb un escuradents. Això provoca que, per a la realització de cadascun dels quadres, l’artista hagi
hagut d’esmerçar-hi molts mesos.
Els colors recorden l’època negre
de l’artista; els negres i daurats,
els clars i foscos. Quim Serrano

fa un homenatge a Cadaqués,
incloent els seus paisatges com
a bressol del surrealisme. Amb
la interpretació dels Capritxos,
crea un paral·lelisme entre l’època
goyesca i la societat del segle XXI.
La crítica social que fa l’artista blanenc a través de les seves
creacions el duen, per exemple, a
comparar el Tribunal Constitucional de Madrid amb la Inquisició
Espanyola de segles enrere, o bé
a advertir dels perills i modern
esclavisme que poden suposar el
mòbil i les xarxes socials.
Nascut a Blanes l’any 1952,
Serrano Bou compta amb una
trajectòria professional de més
de 25 anys com a pintor i artista
visual. Durant la dècada dels vuitanta va residir a Nova York, viatjant contínuament pel continent
asiàtic. Una experiència que va
enriquir la seva gran versatilitat
artística i el seu instint innovador
com a creador.

Quim Serrano amb Miquel Lupiáñez (d’esquena). Foto Aj. Blanes

A banda de les innombrables
exposicions i mostres que ha fet
Serrano Bou a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol, la seva
obra ha estat exposada internacionalment en llocs tan emblemàtics com Nova York, Miami,
Mèxic, Itàlia o Dubai. Les seves

obres formen part de col·leccions privades i institucionals,
com ara Goldmann Properties,
Miami, Prudencial Basche Security, Nova York, Museu Contemporani de Girona, i CEDAN
Fundación de Arte Beulas, entre
d’altres. yy

La Revista Blanda arriba a la majoria d’edat
BLANES

Les arrels industrials de Blanes
coetànies de l’antiga SAFA, és un
dels temes centrals de la revista
Blanda de l’Arxiu Municipal. El
número 18 està dedicat a la memòria de Josep Bota i Gibert, assidu col·laborador de la publicació.
Segons Antoni Reyes, director
de l’Arxiu, “la relació de Blanes
amb el tèxtil va molt més enllà
de la Safa i un bon exemple és el
treball sobre la Fàbrica de Teixits
de la historiadora Maria Àngela
Sagrera”.
L’empresa va complir un periple de prop de 60 anys, des del

La Fàbrica dels Teixits 1919. Fons AMBL

1889 fins al 1958, quan Blanes ja
començava a viure els primers
anys de l’incipient i nova indústria turística. Situada on actualment s’alça l’Hotel Costa Brava,
en l’antic carrer dels Massans, la
factoria va anar canviant de nom
amb el pas del temps, i un dels
darrers amb què se la va conèixer
era el de la marca Fabra & Coats.
La recerca, però, va molt més
enllà i fa un repàs a la gran època
que va viure la indústria, i sobretot la de teixits. Per això, repassa
les diferents fàbriques de gènere
de punt que van ser coetànies de
la Fàbrica dels Teixits a Blanes. A
banda de la més gran que va ser

un referent durant dècades al municipi, l’antiga SAFA creada l’any
1923 -actualment Nylstar-, hi havia les fàbriques de Can Tosas i
Can Sicra, petites espardenyeries i
diverses empreses dedicades també als gèneres de punt.
Altres articles que es recullen a
Blanda cal esmentar Joan Mirambell, un memorable arquitecte paisatgístic que va viure entre finals
del segle XIX i principis del XX,
d’Andreu Peralta.
El veterà mariner blanenc Albert Ros parla sobre les supersticions i creences de la gent de la mar,
entre elles el mal auguri que supo-

sava embarcar dones. Per la seva
banda, Pep Vila tracta sobre els
aliments més comuns que menjava la gent de Blanes entre els segles
XIV i XVIII; i finalment Antoni
Reyes, relata la història i evolució
d’una de les ermites més emblemàtiques de la vila la c apella de
l’Esperança, construïda l’any 1556.
Una altra secció de la publicació és la que es presenta sota
el títol La Força de les Imatges. A
propòsit del Fons Josep Maria Padern. Signada pel tècnic de l’Arxiu
Municipal Aitor Roger, analitza la
informació que es pot extreure de
l’extens fons fotogràfic cedit per
l’artista. Es tracta de 23.000 ins-

Assistents a la presentació. Foto Yoyo

tantànies que emmarquen cronològicament un període de 30 anys,
del 1955 al 1985.
Per últim, també s’inclouen
dues biografies. La primera, signada per Juli Baca amb el títol Memòries de pesca, reflexa la vida de
Ton Castañer (Blanes, 1917-2014),
de pares i avis pescadors que va
viure sempre al barri de S’Auguer,
davant del mar i de l’emblemàtica
roca de Sa Palomera. L’altra perfil
correspon a Pepe Soteras, pioner
dels empresaris turístics de la vila,
retratat literàriament en aquest
cas per la ploma de Ramon Freixenet i presentat amb un títol prou
original: Cafè, Copa i Puro. yy
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Blanes recupera els cinc dies de focs artificials per la
Festa Major de Santa Anna
Els membres de la Comissió
Tècnica del Jurat Qualificador del
Concurs de Focs d’Artifici han valorat altres millores complementàries que s’han inclòs enguany a les
bases de participació. Una d’elles és
que s’ha suprimit la imposició que
hi ha hagut durant tots aquests anys
en matèria de cartelleria. Cadascun
dels dies l’empresa que disparava havia d’incloure entre els efectes l’encesa d’un rètol lluminós al cim de Sa
Palomera on s’havien de posar diferents escrits.

blanes

Blanes recupera els cinc dies de
focs artificials per la Festa Major. El
2012 es va reduir la durada del concurs a quatre dies per raons econòmiques.
La 46a edició del Concurs de
Focs anirà del divendres 22 de juliol
fins al dimarts 26, coincidint amb el
dia central de la Festa Major, la festivitat de Santa Anna, patrona del
municipi.

«El concurs es farà del 22 al
26 de juliol»
Del que es tracta, en definitiva,
és de donar-li encara més relleu a
un dels principals reclams amb què
compta Blanes. Així ho assenyala el
primer tinent d’alcalde i regidor de
Cultura i Festes, Quim Torrecillas:
“Al recuperar un dia més entenem
que serà una manera de dinamitzar
molt més el municipi, perquè un dia
de focs repercuteix en l’economia
municipal, segons càlculs que ens
arriben de Promoció de la Ciutat,
a l’entorn de mig milió d’euros. Per
tant, entenem que és una inversió en
l’espectacle i a la vegada una millo-

«Cada empresa, pel sol fet
de participar, rep 19.000
euros»
Espectacle Accitana Ma. Angustias, guanyadora de les dues darreres edicions. Foto Quim Llorens

ra per a tot el comerç i la restauració
del municipi”. Les empreses que optin a participar tenen de termini fins
a mitjans del mes d’abril per presentar les seves pliques.
El fet de ser triat per participar al
concurs significa que cada empresa
seleccionada rebrà 19.000 € per llençar el seu espectacle, i optarà a guanyar el primer premi de 6.000€ (ma-

Revaloritzar el
patrimoni

Participants a la taula rodona. Foto Yoyo

Blanes treballa per revaloritzar el patrimoni del Vescomtat de
Cabrera com atractiu turístic i cultural. Un dels eixos d’acció serà la
restauració del Castell-Palau dels
Vescomtes i l’organització d’esdeveniments com ara fires i recreacions històriques. El punt de partida
serà la signatura d’un conveni de
l’Ajuntament, el Bisbat i l’Associació
Amics del Palau.

Castell-Palau –ubicat on actualment s’emplaça l’Església Santa Maria i l’Esbarjo Parroquial- i la Font
Gòtica, situada al carrer Ample.
Aquest darrer vestigi, que es conserva en molt bon estat després de
la restauració de l’any 2006, és una
dels millors exemples d’arquitectura
civil gòtica que encara es pot visitar,
i va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat
l’any 2013.

Blanes encara conserva testimonis molt destacats d’aquella època,
principalment amb els vestigis del

Aquests dies s’ha pogut visitar
una exposició a Casa Oms i s’ha organitzat una taula rodona. yy

blanes

teixes quantitats dels darrers anys).
També suposa que se la convidi per
tornar a participar al concurs de Blanes l’any vinent, quedant seleccionada automàticament si la plica que
presenta reuneix els requisits.
Enguany es dedicarà a l’esdeveniment internacional un pressupost
de 126.000 €, dels quals 95.000 corresponen als pagaments que es fan a

les empreses participants, i la resta a
despeses d’organització, premis i trofeus. Per poder afrontar l’increment
d’un dia més d’espectacles pirotècnics que hi haurà en aquesta 46a edició, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació
de Firaires de Barcelona, que augmentarà uns dies més la instal·lació de les seves atraccions coincidint
amb la Festa Major de Santa Anna.

Aquesta vegada s’ha decidit
treure aquest requisit perquè l’espectacle sigui més lluït, ja que sovint el
què passava era que, depenent de si
hi havia o no vent, el fum que provocava dificultava la visibilitat. Amb
tot, aquesta supressió tindrà una
única excepció: el dia central de la
Festa Major de Blanes, quan continuarà encenent-se el tradicional
cartell on es llegeix Glòria a Santa
Anna abans de començar o acabar el
castell de focs. yy
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Govern majoritari a Lloret

Activitats per a la
gent gran amb una
gossa ensinistrada
blanes

L’Hospital Asil Sant Jaume de
Blanes, que pertany a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva
(CSMS), ha portat a terme per primera vegada una activitat assistida
amb una gossa ensinistrada.

Els 11 membres del nou govern. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El PSC entra a formar govern
amb CiU i ERC a Lloret de Mar.
Les negociacions feia setmanes
que duraven. CiU va guanyar les
eleccions el maig de 2015 però la
candidatura de Jaume Dulsat va
quedar lluny de la majoria amb un
consistori molt fragmentat, un total de 8 grups municipals.
Els convergents van reeditar el
pacte amb ERC (que té dos regidors) i des de llavors governaven

en minoria. Amb la incorporació
dels tres regidors socialistes, el
govern municipal arriba als onze
integrants i assoleix la majoria absoluta al plenari, un fet que dóna
estabilitat al consistori.
El PSC va ser la tercera força
més votada a les passades eleccions municipals. També tenen representació municipal: Millor, En
Lloret, Sí Se Puede; C’s i el regidor no adscrit Enric Martínez, ex
membre del PPC.

NOU
CAVA ROSAT
DE BLANES
Coincidint amb la
festa de Sant Jordi
de 2016 Ses Vernes
presenta el nou cava
Blanes Signature Rosat

Aquest pacte segueix en la
línia iniciada pel PSC a la ciutat
de Girona, on els socialistes també s‘han incorporat al govern en
minoria de CiU per garantir l‘estabilitat i arribar fins a la majoria
absoluta.
A Blanes PSC i CIU governen
junts per primera vegada des de
l’inici del mandat 2015-19. Fa poques setmanes s’hi ha incorporat
ERC. yy

Concretament, la gossa, anomenada Wanda s’utilitza perquè
tingui contacte amb persones
amb diversitat funcional. Mitjançant el contacte amb el gos és fàcil evocar sentiments i emocions,
fer un treball de reminiscència, de
memòria, sensitiu i motriu, entre
d’altres activitats. La coordinadora
assistencial de l’Hospital Asil Sant
Jaume de Blanes, la Dra. Elena
Miñana, explica que l’activitat facilita la reducció dels nivells d’ansietat, promou la relaxació i permet
la interacció dels residents entre
ells. La gossa està uns 45 minuts
amb les persones grans i li donen
ordres, l’acaricien, hi juguen, etc.
sota la supervisió de Lara Ávila,
que és terapeuta ocupacional de la
CSMS.

Per a poder garantir el major
nombre de participants, es van realitzar dues sessions de 15 i 18 persones. D’aquesta manera, es va poder
treballar la interrelació dels usuaris i
la relació directa d’usuari i gos.
Des de l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes es considera l’acció
com a activitat extra, però la intenció és repetir-la un parell de vegades més durant l’any. yy

Activitat assistida a l’Hospital Asil Sant
Jaume. Foto CSMS

Blanes Signature Rosat
Amb l’etiqueta de Blanes Signature que incorpora el perfil de
Blanes del dibuix de Ricard Ferrer “traça blanenca”, es presenta
el nou rosat de Ses Vernes, un cava jove amb poc més de 12
mesos de criança.
Gràcies a la bona acollida al primer Blanes Signature blanc,
que va aparèixer al mercat pel darrer Nadal, Ses Vernes completa
el cava dedicat a Blanes amb un nou rosat jove.
Amb un bouquet fresc i un color descaradament viu, el nou cava
és ideal per a les actuals formes de consum del cava català: com
aperitiu acompanyant una mica de “pernil del bo” o com a copa
per compartir amb la colla en un dels locals de trobades d’amics,
de parelles o de feina.
Les noves formes de comportament social fan que cada dia més
gent usin aquests locals, on la música és protagonista. Tan si és
per quedar amb amics com per menjar un mos, els nous locals
conviden a demanar una copa original, diferent, sofisticada, com
ara un cava rosat de casa nostra.
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El CD Palafolls i el CF Tordera
entre els millors de 2a Catalana

esports

El CEEB Tordera campió

tordera - palafolls

Els primers equips de futbol de
Palafolls i Tordera estan fent una
gran temporada a la 2a Catalana.
Després de 27 jornades, el Palafolls és segon a només un punt del
totpoderós Llagostera B, un equip
format amb l’únic objectiu de pujar
a 1a Catalana. El Tordera, després
d’alguns dubtes a mitja temporada,
amb el canvi d’entrenador ha posat
la directa i ha passat a ocupar la
quarta posició, malgrat la darrera
ensopegada (2-3 amb el Cornellà
de Terri).
Els números són clars. El Palafolls ha guanyat 17 partits, n’ha
empatat 5 i n’ha perdut 5. Ha marcat 42 gols i n’ha rebut només 25.
És l’equip menys golejat de la categoria. El Palafolls, dirigit per Josep
Matas “Pai” va aconseguir l’ascens
l’estiu passat, i l’objectiu de consolidar-se a 2a Catalana s’està complint
amb escreix. La promoció d’ascens
la tenen a tocar però tampoc cal
descartar pujar directament. El
Llagostera és a només un punt.
El CF Tordera va començar la
lliga amb Joan Tarruella a la banqueta. Fa unes setmanes, però, es

L’alegria de les campiones. Foto CEEB Tordera

CF Tordera 2 - CD Palafolls 1. Foto Yoyo

va decidir fer un canvi i donar la
responsabilitat del primer equip a
Jose Càceres, fins aquell moment
entrenador del juvenil. Entre les
victòries aconseguides amb Càcerers com a tècnic hi ha els partits
jugats a casa contra el Llagostera i
el Palafolls. Després de 27 partits,
el CF Tordera porta 13 victòries, 4
empats i 10 derrotes, 48 gols a favor
i 56 en contra. Els partits pendents
fins acabar la lliga són:
17 d’abril:
Palafolls-Banyoles
Blanes-Tordera
24 d’abril:
Tordera-Besalú
Bisbalenc-Palafolls

1 de maig:
Palafolls-Bescanó
Base Roses-Tordera
8 de maig:
Tordera-Sant Gregori
Llagostera-Palafolls
15 de maig:
Palafolls-Vilamalla
Can Gibert-Tordera

24 victòries en 24 partits jugats han servit a l’equip femení per guanyar el títol de lliga
de la 1a Catalana. L’ascens a
Copa Catalunya, però, haurà
d’esperar. La final a 4 es jugarà

a finals de maig. Per al tècnic
Marc Alonso, caldrà mantenir
la concentració i el nivell de
joc per arribar amb les màximes opcions als dos partits
claus de la temporada. yy

Dos campionats catalans

22 de maig:
Palafolls-Breda
Tordera-Camprodon
29 de maig:
Guíxols-Palafolls
Breda-Tordera yy

Sofia Xuan Zhang. Foto CTT Calella

Les jugadores del Tennis Taula Calella han aconseguit el
campionat català 2016 femení
individual i el de dobles. Sofia Xuan Zhang es va proclamar campiona individual i en

dobles fent parella amb Alba
Fernández. El campionat català absolut i adaptat es va celebrar a les instal·lacions de la
Fàbrica Llobet-Guri.yy

Semifinalistes a la categoria or

Components del CT Malgrat

El primer equip del Tennis
Malgrat ha tornat a fer una
gran actuació al Catalunya
Terceres categoria or. Ha salvat la màxima categoria i ha

aconseguit arribar a les semifinals i convertir-se així en un
dels 4 millors equips de Catalunya. Actualment estan centrats en la lliga catalana. yy
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L’esport femení al Maresme
pineda de mar

Coincidint amb el Dia de la
Dona, es va celebrar un debat organitzat per la Penya Barcelonista
de Pineda de Mar amb les alcaldesses de la zona.
La penya pinedenca és una de
les poques penyes d‘arreu de Catalunya que cada any organitzaven
acte dedicat a les dones amb motiu del 8 de març.
Van participar Carme Aragonès, 1a tinent d’alcalde de Pineda de Mar; Montserrat Candini,
alcaldessa de Calella, Montserrat
Garrido, alcaldessa de Sant Pol,
Blanca Arbell, alcaldessa de Canet
de Mar i Rosa Fontané, alcaldessa
de Montgat.

A la taula rodona, es van fer
aportacions sobre l‘esport femení,
els estereotips de les dones i els
homes, els rols socials i la influència de la mentalitat competitiva.
També van debatre sobre les
dones i la política, i el fet que fa
uns anys, expliquen, “seria impensable quatre alcaldesses en aquesta
taula rodona”, i també van manifestar que “només hi ha paritat a
la política perquè s‘ha legislat per
això”, alhora que van defensar el
paper de les dones a la política.
L‘acte es va fer al local social
de la Penya Barcelonista de Pineda, moderat pel periodista esportiu, Salvador Itchart. La jornada va
acabar amb un sopar. yy

Les cinc protagonistes de l’acte. Foto Yoyo

Nairo Quintana guanya la Volta

Final primera etapa. Foto Tino Valduvieco
calella

El ciclista colombià de Movistar Nairo Quintana, ha guanyat
finalment la Volta a Catalunya,
seguit de Contador, a 7 segons, i
Daniel Martin, a 17.
El rus Tsatevitx (Katuixa) es
va imposar a l‘última etapa amb
final a Montjuic. Han estat set
dies de ciclisme de primer nivell,

els millors equips i els millors
corredors lluitant per emportar-se la victòria final. Les diferències a Port Ainé, etapa reina,
han estat claus a l’hora de decidir
el guanyador final.
La primera etapa, Calella-Calella, i la segona Mataró-Olot, es
van decidir a l’esprint i totes dues
van tenir el mateix guanyador, el

francès del Cofidis, Nacer Bouhanni. Aquestes dues victòries li
van permetre ser líder fins a l’arribada a l’alta muntanya. A la tercera etapa, Girona-La Molina (Alp),
es va col·locar líder Daniel Martin,
un corredor que resideix habitualment a Girona. L’etapa reina amb
final a Alp, va suposar el lideratge
per a Nairo Quintana amb una di-

I Cursa Jove

Inici de la cursa. Foto Yoyo
pineda de mar

El dissabte 9 d’abril es celebrà la 1a Cursa Jove de Pineda de
Mar, oberta a la participació de

joves d‘entre 16 i 35 anys. Aquesta
cursa ha estat especial perquè ha
tirat endavant amb la implicació directa dels alumnes del Pla

ferència de 7 segons sobre Contador. Tot i que el ciclista espanyol
ho va intentar fins al darrer quilòmetre, ja no hi ha haver canvi
de líder. Tot va començar a Calella i va acabar a Barcelona. L’any
vinent, Calella tornarà a acollir la
sortida de la Volta.
L’alcaldessa Montserrat Candini, està molt satisfeta de rebre any
rera any la Volta, “és un esdeveniment de primer nivell. L’espectacle
que ofereixen en directe és molt
bonic de veure”. Candini també
destaca l’impacte mediàtic de la
prova, “les imatges que surten de
la ciutat i del territori i la promoció prèvia suposen molts minuts
de televisió i pàgines de diaris. Si
s’hagués de pagar, costaria uns
350.000 euros, uns diners que nosaltres no podríem afrontar”.
Classificació general:
1-QUINTANA, Nairo Alexander
MOVISTAR TEAM
30:50:19

2-CONTADOR, Alberto
TINKOFF
a 00:00:07
3-MARTIN, Daniel
ETIXX - QUICK STEP
a 00:00:17
4-PORTE, Richie
BMC RACING TEAM
a 00:00:17
5-VAN GARDEREN, Tejay
BMC RACING TEAM
a 00:00:27
Millor equip:
BMC
Muntanya:
Thomas De Gendt
Esprints
Thomas de Gendt
Joves:
Hugh CARTHY
Millor català:
Joaquim “Purito” Rodríguez yy

XXII Marxa BTT
de Transició al Treball (PTT) de
Pineda de Mar que han participat
activament en totes les fases de
l‘organització i han donat suport a
la logística necessària per a la celebració de l‘activitat. L‘objectiu de
la cursa era millorar l‘autoestima
i els hàbits saludables del joves,
donant-los protagonisme i motivació, a través del foment dels valors que van associats a la pràctica
esportiva, l‘ètica i el civisme.
La cursa es va fer a la Platja
dels Pins amb un recorregut de
cinc quilòmetres que anava per la
Platja dels Pescadors i per la Platja
de les Dunes de Santa Susanna. yy

Alguns dels participants. Foto Yoyo
pineda de mar

El Club Ciclista Pineda va organitzar una nova marxa. Hi havia
dos recorreguts, un de 35 Km. I
un altre de 20 Km. Els participants

van rebre uns mitjons de ciclisme
i van participar en una botifarrada. La prova va començar a Can
Xaubet i va transcórrer pels camins i corriols de l’entorn. yy
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blanes
Dia 15
Projecció i debat:
Documental District Zero,
amb el director Pablo Tosco. Assoc.
Cultura Mistura.
Sala Roberto Bolaño de la
Biblioteca Comarcal. 19 h
Dia 16
MÚSICA: RECORDS PER A TU
Grup Nabac
Teatre de Blanes. 18 h
3a Jornada de recuperació
dels búnquers, de les 10 h
a les 18 h. Presentació del llibre
“Patrimonicidi”, de Roger Molinas
Dies 16 i 17
REGATES. TROFEU PRIMAVERA
OPTIMIST G-3
Club Vela Blanes
Dia 17
XXV RUTA DE LES ERMITES DE
BLANES
Centre Excursionista Blanes
Passeig de Mar. 9 h
Del 18 al 30
Exposició: La Llegenda
de Sant Jordi del dibuixant i
il·lustrador Esteban Maroto
Biblioteca Comarcal

LLORET
Dia 23
Diada de Sant Jordi
XXIX CONCURS DE MURALS AL
CARRER
Passeig de la Mestrança.
De 10.00 a 13.00 h
I CICLE DE TALLERS I DANSES
POPULARS AL CARRER
Esbart Joaquim Ruyra
Banc dels Músics
De 18.00 a 20.00 h
CONCERT DE BANDES SONORES
DE PEL·LÍCULES. LA MILLOR
PEL·LÍCULA DE LA TEVA VIDA
Assoc. Musical Amateur
Casa del Poble. 18.00 h
TEATRE: CONILLET
amb Clara Segura
Teatre de Blanes. 21.00 h
CAMPIONAT D’ESPANYA DE
KENPO
Club Esportiu Shorei-ryu
Ciutat Esportiva Blanes
De 8.00 a 22.00 h
Dia 24
VI TRIATLÓ VILA DE BLANES
Club Triatló Blanes
Passeig de Mar. 9.30 h

Dia 21
MARXA ATLÈTICA ESCOLAR DIA
DE SANT JORDI. INS Sa Palomera
d ‘11.00 a 12.30 h

ENTREGA DE PREMIS CONCURS
DE MURALS I ACTUACIÓ
INFANTIL
Banc dels Músics. 12.30 h

Imatge Gràfica. Jaime Forns
(il·lustrador de còmics)
Xerrada al Primer Casino. 20:20 h

Dies 27 i 28
VI Curs d’autoprotecció per
a dones
Horaris de matí o tarda
Ciutat Esportiva
Més informació i inscripcions a la
Policia Local

Dia 22
Especial Revetlla de Sant
Jordi a la Biblioteca:
Hora del conte: Llegendes
i històries de Blanes amb
l’Assumpta Mercader
Sala Roberto Bolaño. 17.30 h
Mostra de dansa
De les 18.30 a les 20.30 h
Debat d‘Aula Blanes:
Dilemes ètics del segle XXI
amb el Dr. Salvador Macip, Dr. Toni
Muñoz i Mar Gibernau
Biblioteca Comarcal. 20.30 h
II RAM DE MOTS AMB CONCERT
DE GUIllEM SOLDEVILA
Pl. Verge Maria. 20.30 h
Del 22 d’abril al 25 de maig
Promocionem la Cultura,
Fomentem la Lectura
dedicat a la Dansa.
Entitats convidades: Esbart
Dansaire Joaquim Ruyra, Escola
de Dansa Esclat, Escola de Dansa
Daina, Escola de Dansa Miriam
Bertran, Assoc. Country Blanes.
Biblioteca Comarcal.

Dia 28
Taller de creació de la
dansa i la poesia:
Del moviment a la paraula de la
paraula al moviment amb l ‘Ariadna
Sarrats i Cristina Fernández. A les
18 h i a les 20 h
Imatge Gràfica
Victoria Cano (artista tèxtil).
Xerrada Primera Casino. 20:20 h

DE L’11 AL 14
TORNEIG INTERNACIONAL DE
VETERANS PETANCA VILA DE
LLORET
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h
dia 14
CINECLUB ADLER:
“EL HIJO DE SAÚL”
Teatre Lloret. 21 h
dia 15
XII NIT DE LA CULTURA
LLORETENCA
Teatre de Lloret. 20 h
Donació de sang
A la Biblioteca, de 10:00 a 14:00 i
de 16:30 a 21:00. Al Centre Cívic
El Rieral, de 18:00 a 21
DIA 16
EL RACÓ DELS CONTES:
“CONTA’M AURÈLIA,
COM EREN ABANS LES
BIBLIOTEQUES?”
(A càrrec de Borinto Groc)
Biblioteca Municipal. Plaça Pere
Torrent, 1. 11.30 h
TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) A càrrec de Borinto Groc
Museu del Mar. 18 h
ASSOCIACIÓ EXTREMENYA:
ACTUACIÓ MUSICAL
Teatre de Lloret. 20 h
DIA MUNDIAL DEL PARKINSON
Plaça de l’Església. 9-14 h
dia 17
SARDINADA POPULAR BARRI
DELS PESCADORS
Barri dels Pescadors. 10-13 h
CERCAVILA GURUDWARA SHRI
NANAKDEV JI SINGH SABHA
Av. Vidreres, Carles Rahola i
Llorens, av. Rieral, Sra. de Rossell i
av. Vidreres. 11-14 h
CINEMA: KUNG FU PANDA 3
Teatre de Lloret. 17.30 h
CINEMA: LA HABITACIÓN
Teatre de Lloret. 20.30 h

dia 18
CINEMA: LA HABITACIÓN
Teatre de Lloret. 18 i 21 h
dia 21
CINEMA: LA PIEL QUEMADA
Teatre de Lloret. 21 h
dia 22
APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA
DE LA LLENGUA CATALANA
a càrrec de Josep M. Nadal
Farreras. Club Marina Casinet. 20 h
NIT DE LA CULTURA LLORETENCA
Teatre de Lloret. 20 h
REVETLLA DE SANT JORDI:
DIA DE LA BIBLIOTECA
Biblioteca Municipal. 18-20 h
VII Trobada de Corals
Lloretenques
Església Parroquial Sant Romà.
19.30 h
dia 23
DIADA DE SANT JORDI
36a. FIRA DEL LLIBRE I DE LA
ROSA. Pl. de la Vila - Passeig
Verdaguer. 10 - 20 h
SARDANES. Plaça de la Vila Passeig Verdaguer. 19 h
EL RACÓ DELS CONTES:
“ELS BUFAMALETES I EL DRAC
MALCUAT”

Biblioteca Municipal. 11.30 h
TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) Museu del Mar. 18 h
dia 24
FESTA DELS TRES TOMBS
Plaça Vila - plaça Església. 11-14 h
TEATRE INFANTIL:
“MUSICÀLIA I ARA QUÈ?”
Teatre de Lloret . 18 h
dia 25
CINEMA: LA CHICA DANESA
Teatre de Lloret. 18 i 21 h
dEL 28 AL 29
FESTIVAL INTERNACIONAL
FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 17- 21 h
dia 28
CINE CLUB ADLER: “RAMS
(EL VALLE DE LOS CARNEROS)”
Teatre de Lloret. 21 h
dia 29
II TORNEIG INTERNACIONAL
DE WATERPOLO FEMENÍ
‘WOMEN SPRING CUP’
Piscina Municipal. 9-20 h
EL RACÓ DELS CONTES:
CONTE EN ANGLÈS
Biblioteca Municipal. 18 h
DIA MUNDIAL DE LA DANSA.
BALLAR ENS FA BÉ
Pati Anglès de la Biblioteca. 20 h
A LES PORTES DEL CANVI
POLÍTIC
A càrrec de Joan Botella i Corral
Club Marina Casinet. 20 h

Dies 29 i 30
TEATRE: PLOU A BARCELONA
Grup de teatre El Mirall
Teatre municipal. 21 h
Dia 30
ACTES 20è ANIVERSARI Ass.
Pensionistes i Jubilats
Pl. Espanya. Tot el dia

dia 30
EL RACÓ DELS CONTES: “LA
CALAIXERA D’EN PERET”
A càrrec de Carmina Rabasseda
Biblioteca Municipal. 11.30 h

II ANIVERSARI COLLA
CASTELLERS ALT MARESME
Pl. Dies Feiners. 19 h

TALLER DE PAPIROFLÈXIA (+6
anys) Museu del Mar. 18 h

CONCERT DE MIQUEL ROIG
Pl. Dies Feiners. 21 h

CONCERT VIGÍLIA DE L’APLEC
COBLA JOVENÍVOLA
Teatre de Lloret. 21.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

26 LA MARINA

abril DE 2016

l’agenda

MARESME
Fins Al 24 d’abril
Calella
Festimatge’16. A diferents
punts de la ciutat. Organitzat per
Foto-Film Calella:.
- Festival de la Imatge de Calella
- 40è Trofeu Torretes de
Fotografia
- 43è Trobada Internacional de
Cinema 9,5
- 22è Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Més informació a:
www.fotofilmcalella.org
DIA 13
Calella
Enric Granados,
romàntic, alhambrista i
goyesc (en el centenari de la
seva mort). A càrrec del Sr. Joan
Vives al Casal l’Amistat. 18.30 h
DIA 14
Pineda de Mar
Inici del curs de pintura. De
la realitat a l‘abstracció
Centre Anna Bachs. 18.30 h
Calella
Club de lectura sènior
Tardes de tertúlia, amb el
llibre “Venjança de Sevilla” de
Matilde Asensi. Coordina: Quima
Martínez Codina. A l’Ajuntament
Vell 18 h
Club de lectura en anglès,
Coordina Sîan Mathias.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h

escriptor i fotògraf especialitzat
en viatges. Al Museu del Turisme.
20 h

de Joan Boher.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11.30 h

Cerimònia del lliurament
del Premi Ciutat de Calella
amb actuació d’Aliskim.
Sala Mozart. 22 h

Santa Susanna
Rap Maresme al Centre BTT
De 16 h a 20 h

Malgrat de Mar
Cinema: Langosta
Centre Cultural. 22 h
Santa Susana
Xerrada a càrrec de Caritas. 19 h
Tordera
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“Viatge a les golfes” de
Quim Haro a la Biblioteca. 19 h
Del 15 al 24
Malgrat de Mar
MalgrART
DIA 16
Pineda de Mar
La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural, 22 h
Calella
Inici del curs de
premonitors/es
d’activitats de lleure
infantil i juvenil. El curs
es realitzarà els dies 16, 23 i 30
d’abril.
Centre d’Acció Jove.

Palafolls
Singulars
Concert a càrrec d‘Enric Verdaguer
i Bikimel al Teatre. 22.30 h
DIA 17
Alt Maresme
Mitja Marató Costa de
Barcelona Maresme.
Sortida de Calella, 9 h
Calella
Torneig de Sant Jordi de
Bitlles Catalanes
A la Zona Esportiva la Muntanyeta
9h
Taller de maquillatge
personalitzat, amb Aurora
Mancebo al Local d‘Oncolliga 11 h
Pineda de Mar
Bicicletada popular
Sortida de l‘Escola Mare de Déu
del Roser, recorregut pg. Marítim
fins al Far de Calella i tornada. 10 h
Missa Rociera
Capella de Les Creus, 10 h
Conferència: Un viatge
sonor
Maragall, núm.19. 12 h

DIA 15
Pineda de Mar
Presentació del llibre‚
La vaga de lloguers a
Barcelona de Manel Aisa
Auditori de Can Comas. 19 h

Tordera
Lectura en anglès
(nou espai). Biblioteca. 18 h
DIA 20
Calella
Xerrada de nutrició “els
additius en els aliments”,
amb la dietista Sara Justícia.
Al Local d‘Oncolliga. 10 h
“Orígens del cristianisme:
en el creuament del món
grec, romà i semític”.
A càrrec del Dr. Jaume Flaquer.
Doctor en estudis islàmics. Jesuïta,
professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya. Al Casal l’Amistat.
18.30 h
Palafolls
Taller obert a totes
les dones de Palafolls
EMPODERA‘T.
Inscripcions al Casal de la Dona.
De 9 h a 12 h

DIA 21
Calella
Ball per a la gent gran
A l’Espai Mercat. 18 h - 21 h

Calella
Tertúlies en català entorn
del llibre Ajudeu-me. El crit
d’una llengua que vol seguir viva
d’Eliana Oliveira.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11 h a 12 h

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Calella
La selecció per
competències o com
trobar el treballador que
necessites.
Jornada adreçada a empreses i
emprenedors a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament Vell. 09.30 - 14.15 h

Tordera
XERRADA: Introducció a
l’agricultura regenerativa
a càrrec de Luís Bosch López de
Andujar. Biblioteca. 19 h

Meditació per la pau
Maragall, núm. 19,20 h

Cicle de Viatgers: la volta
al món en un museu. Xerrada
“Alaska i el Yukon. Terres del Nord”,
a càrrec de Jordi Canal-Soler,

DIA 19

Xerrada “Mindfulness:
Un cervell atent és un cervell
feliç” a càrrec de Edurne Floristán
psicòloga i psicoterapeuta del
Centre Guiomar.
Casal de la Dona. 19 h

Tordera
TALLER FAMILIAR: Hort urbà,
a càrrec d’Ester Casanovas
Biblioteca. 17:30 h

Xerrada d’Eliana Oliveira
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 18 h

Primera sessió del cicle
Troba la teva feina.
Identificar el propi capital de
competències: competències
fortes i àrees de millora (I)’.
Al Centre d’Acció Jove. 09.30 h-13 h

Club de lectura en anglès
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h
DIA 22
Taller de titelles amb
material reutilitzat, per a
nens i nenes de 6 a 12 anys.
11.00- 13.00 h, a l’Espai Mercat
Escriure per riure. Taller
d’escriptura (8 a 12 anys) a càrrec

La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural. 18h
DIA 18

Calella
10è aniversari de la
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça amb les següents
activitats:
- Al matí, Penjada de globus de

colors a la façana.
- 19.30 h, Lectura pública entorn
del llibre “Calella Flash-back” de
Francesc Grau i Viader, a càrrec
dels alumnes de l’Oficina de Català,
organitzada per Judit Farré.
- 20 h, Presentació de la Guia
de recursos 25 literarutes pel
Maresme, realitzada per les
Biblioteques del Maresme.
A continuació projecció del vídeo
de la ruta de Calella basada en
el llibre “Calella Flash back” de
Francesc Grau i Viader.
- 20.30 h, Actuació de Núria
Navarro interpretant l’obra Els
quartos de la Virgínia.
Tertúlies en català entorn
del llibre “Ajudeu-me”. El
crit d’una llengua que vol seguir
viva d’Eliana Oliveira.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 11 h – 12 h
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls i la participació
d’alumnes de les escoles de
primària de Calella que han iniciat
el curs per aprendre a ballar
sardanes.
A la plaça de l’Església. 15.15 h
Taller Fes la rosa de Sant Jordi
Al Mercat municipal. 17 h - 20 h,
“Concert de Sant Jordi”, a
càrrec de Cor l’Aixa, en benefici de
l’Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital. Escola Pia. 21:30 h
Pineda de Mar
Cinefòrum
Maragall, núm. 19. 20 h
Tordera
Revetlla de Sant Jordi
TALLER FAMILIAR “Sant Jordi,
roses i dracs!”
Taller creatiu per a nens i nenes a
partir de 6 anys. Biblioteca 17 h
RECITAL POÈTIC: “Palabras de
Miguel, homenaje al poeta Miguel
Hernández”. A càrrec de José
Manuel Garzón i José Galiana
(piano). Biblioteca 21 h
Festival multipolar
Contes per adults: Palabras de
Miguel, homenatge al poeta
Miguel Hernández
Biblioteca. 21 h
Santa Susanna
Trobada del Club de
lectura. Dos amics de vint anys,
de Sebastià Alzamora. Al local
social. 18 h
Proposta musical (participen:
orquestra, coral, gralla, cant).
A Can Ratés. 18 h
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DIA 23

DIA 29

Calella
Calella Cycling Week 2016
“Montnegre Adventure”.
Durant tot el dia i fins al dia 30
inclòs, per diferents indrets de
Calella i rodalies.

Calella
Finalització del període
de presentació d’obres
participants a la Mostra
Literària de Calella 2016.
Al Registre General de l’Ajuntament
de Calella. 14 h

Fira del llibre i de la rosa
10.00- 21.00 h, a la plaça de
l’Església

Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
Contes de quan començava el
món a càrrec de Paula Cano i Toti
Guixé. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 18 h

10è aniversari de la
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça amb les següents
activitats:

CINEMA: Lejos de los
hombres
Dirigida per David Oelhoffen.
Centre Cultural. 22 h

- 11.30 h. Celebració institucional
- 12.00 h. Activitat familiar: Els
músics de Bremen, conte amb
titelles de Sim Salabim.
- 13.00 h. A la plaça de
l’Ajuntament, Ball de gegants
amb la participació de la colla
de Geganter/es i Grallers/es de
Calella.
Festa: La Sang del Drac
amb els concerts dels
grups EVE, Dj ZAD i Punks
and Kompany. Activitat sorgida
del Pressupost Participatiu de la
Regidoria de Joventut.
23.30 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri
Tordera
Fira de Sant Jordi
Roses, llibres, manualitats,
anglès, intel·ligència emocional,
espectacles. Concurs literari,
presentacions de llibres, vermut
musical...
Plaça de la Concòrdia, de 10 h a 21 h
Pineda de Mar
Concentració de parades
de llibres i roses
Lloc: pl. Mèlies i pl. del Pilar
Inauguració de la Sala
Multiespai de la Biblioteca
Serra i Moret. 12 h
Concert amb motiu de la
celebració de Sant Jordi
Plaça de les Mèlies, 22 h

La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre “El Nom”
Sala Gran del Centre Cultural , 22 h
Santa Susanna
Ruta poètica d’Isidre
Mollfulleda. En motiu de la
presentació de la Guia de
recursos de les Biblioteques del
Maresme 2016, es farà l’itinerari
descrit a la guia a través dels
poemes del poeta.
- Seguidament: Presentació
del Vídeo de la Ruta, al
Local Social. Biblioteca
Municipal.
Sortida de la Plaça Catalunya 10 h
Jocs gegants i tallers a la
plaça, a càrrec de la companyia
la Xarranca.
Plaça Catalunya. 16.30 h a 19.30 h
Parades de venda de
llibres i roses
Plaça Catalunya, tot el dia
Palafolls
TALLER A LA BIBLIOTECA.
“Vine al taller de Sant Jordi“ a
càrrec de Montse Roig. Per a
nens i nenes de 6 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca
10:30h

DIA 24
Calella
22a Trobada del Truc
Plaça d’Espanya. 09.15 h - 14 h
Pineda de Mar
Taller de sabó
Maragall, núm.19, 10:30 h
Cicle En Sintonia: Les Jams,
música jazz en directe
Can Comas, 12 h
Paellada popular
Plaça del Carme, 14 h
Festa de Sant Jordi del
Casal d‘Avis de Poblenou
Berenar per als socis i entrega de
roses
La companyia del Centre
Cultural presenta l‘obra
de teatre El Nom
Sala Gran del Centre Cultural. 18 h
Malgrat de Mar
Cinema: All That jazz
Centre Cultural. 18 h
Santa Susanna
Ruta Salvador Espriu a
Arenys de Mar.
Itinerari poètic per Arenys de
Mar a càrrec de Pep Quintana.
(Places limitades, cal apuntar-se a
la Biblioteca Municipal, fins al 22
d’abril). 10 h
Cantada d’havaneres, a
càrrec del grup Port Vell.
Plaça Catalunya. 12.30 h
Botifarrada popular,
A càrrec dels Xqt’s i Buscant
Susanna. A la Rambla dels Països
Catalans. 14 h
Audició de sardanes amb la
cobla Principal de Cassà.
Al Pavelló d’Esports. 18.30 h
Palafolls
Desfilada de moda amb la

col·laboració del Casal d‘homes i
altres comerços. Plaça Valls d‘Ax. Hi
haurà música en directe tot fent el
vermut Migdia.
Dia 25
Palafolls
Club de lectura
es comentarà el llibre de Michel
Tournier, Divendres o els llimbs del
Pacífic, A càrrec de Toni Sala. A la
biblioteca. 19.30 h
DIA 26
Calella
Taller de cuina exhibició
alumnes Bisbe Sivilla.
Al Mercat Municipal. 10- 15 h
DIA 27
Calella
Conferència: “Introducció
a la poesia de Joan Vinyoli”.
A càrrec del Dr. Jordi Marrugat.
Doctor en estudis hispànics. Doctor
en filologia catalana. Crític literari,
editor i assagista. Al Casal l’Amistat.
18.30 h
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
Sala de la Biblioteca La Cooperativa
Matar a un ruiseñor, Harper Lee.
19 h
DIA 28
Calella
Taller de Goulin QiGong,
Gimnàstica Xinesa per
la Prevenció del Càncer,
a càrrec del Professor Enrique
Iranzo. Al Passeig Manel Puigvert
(davant L‘Espai Caixa) 10 h
Cineclub: Lluny dels homes
(drama) VOS. Sala Mozart 21 h
Pineda de Mar
Diada de Lectura en veu
alta. Pati de Can Comas, 10 h

Palafolls
Xerrada Adquisició del
llenguatge a càrrec del
centre Guiomar amb el psicòleg
psicoanalista Jordi Alcàsser. 19 h
dia 30
Calella
Celebració del Dia
Internacional de la Dansa.
Tallers i xerrades relacionats amb
diferents disciplines de dansa.
Durant tot el dia.
A partir de les 11.00, a la plaça de
l’Ajuntament. 18.00 h, a la plaça
de l’Ajuntament, Mini gala de
dansa amb infants fins a 12 anys.
I a les 20.00 h, gala de dansa com
a cloenda del Dia Internacional de
la Dansa. En cas de pluja, la mini
gala es farà a la sala polivalent de
la Fàbrica Llobet-Guri i la gala, se
celebrarà a la Sala Mozart.
Hora del conte
Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
11.30 h
Balls de Saló.
A partir de les 17.00 h, a la
plaça de l’Església. A les 17.30 h,
xocolatada popular.
Malgrat de Mar
TEATRE AMATEUR: Crits
Interpretada pel Grup Kaliu.
Centre Cultural. 22 h
Santa Susanna
Concert a càrrec de la
coral Atzavara.
A l’Església Parroquial. 21 h
Palafolls
Singulars
Concert a càrrec de Luthea Salom i
Mazoni al teatre. 22.30 h
Del 29 d‘abril a l‘1 de maig
Pineda de Mar
Mostra Nacional de Teatre
Amateur
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EL FOGÓ DE LA MARINA

MAGDALENES CASOLANES
ELABORACIÓ:
Batem els ous amb el sucre. Afegim l’oli, la llet, la vainilla i la ratlladura de llimona sense deixar de batre.
Barregem la farina, el llevat i el pessic de sal. Afegim a la massa, incorporant-ho amb
l’ajuda d’un colador perquè quedi tamisada.
Treballem la massa suaument durant una estona i la deixem reposar en un recipient tapat durant unes hores a la nevera.
Prescalfem el forn a una temperatura de 210º. Omplim els motlles de magdalenes amb
la massa, amb la precaució de deixar un espai suficient perquè pugin. Decorem amb els
pinyons i empolsem amb sucre.
Ara és el moment de fer servir el forn. El temps de cocció és d’uns 15 minuts. Quan les
veiem daurades serà la senyal que ja són cuites.
Un consell: Perquè els motlles de magdalenes no es trenquin, sobretot si són de paper,
és recomenable utilitzar una safata especial per “muffins”. Així el resultat és impecable.
Una recepta molt senzilla, però el resultat us sorprendrà!
BON PROFIT!
Manoli Bustamante

Ingredients per a la massa:
4 ous grans, 175 g de sucre, 60 ml de llet,
200ml d’oli d’oliva, 210 g de farina, 10 gr
de llevat en pols, la pell d’una llimona
ratllada, un pessic de sal, i
1 culleradeta d’essència
de vainilla.

Per decorar:
Sucre, pinyons, motlles
de magdalenes.
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Av. dels Tarongers

08.11

09.11

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’Autobusos

09.45

11.15

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’Autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

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

Barcelona - Pineda de Mar (divendres i dissabtes)

00.15

01.15

03.10

04.10

Barcelona

00.15

01.00

02.00

03.05

04.05

Calella – Benzinera

23.51

01.06

02.06

04.01

05.01

Calella – Benzinera

23.32

00.17

01.07

01.52

02.52

03.57

04.57

Calella – Mercat

23.52

01.07

02.07

04.02

05.02

Calella – Mercat

23.33

00.18

01.08

01.53

02.53

03.58

04.58

Calella – Plaça de les Roses

23.53

01.08

02.08

04.03

05.03

Calella – Plaça de les Roses

23.34

00.19

01.09

01.54

02.54

03.59

04.59

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.55

01.10

02.10

04.05

05.05

Pineda de Mar – Pg. Costa Brava

23.36

00.21

01.11

01.56

02.56

04.01

05.01

Pineda – Sant Joan

23.57

01.12

02.12

04.07

05.07

Pineda – Sant Joan

23.38

00.23

01.13

01.58

02.58

04.03

05.03

Pineda de Mar - Barcelona (de diumenge a dijous)

Pineda de Mar - Barcelona (divendres i dissabtes)

Pineda de Mar – Riera

00.02

02.02

03.02

04.12

05.08

Pineda de Mar – Riera

23.43

00.28

01.18

02.03

03.03

04.08

05.08

Pineda de Mar – Garbí

00.04

02.04

03.04

04.14

05.10

Pineda de Mar – Garbí

23.46

00.31

01.21

02.06

03.06

04.11

05.11

Calella – Sant Jaume

00.05

02.05

03.05

04.15

05.11

Calella – Sant Jaume

23.49

00.34

01.24

02.09

03.09

04.14

05.14

Calella – Oficina Turisme

00.06

02.06

03.06

04.16

05.12

Calella – Oficina Turisme

23.50

00.35

01.25

02.10

03.10

04.15

05.15

Sant Jaume – Av. Vallderoure

00.07

02.07

03.07

04.17

05.13

Sant Jaume – Av. Vallderoure

23.51

00.36

01.26

02.11

03.11

04.16

05.16

Barcelona

01.06

03.06

04.06

05.16

Barcelona

00.52

01.37

02.27

03.12

04.12

05.17

economia local

Carpe Birrem a Calella
calella

calella

Es tracta d’una fira de la
cervesa artesana i productes
de proximitat, envoltada de
l’alegria i l’animació d’activitats per al públic familiar
i juvenil. Hi havia 14 expositors de cervesa i 6 “food
trucks”.
Hi havia un espai de maridatge on es van fer tastets
de cervesa artesana i maridatges de cervesa, formatge i
pop. Es va celebrar al passeig
Manuel Puigvert durant els
dies de Setmana Santa. yy

Campanya de la Renda 2015

Gots commemoratius. Foto Tino Valduvieco

Aquest exercici s’han introduït novetats importants
respecte a l’anterior, com per
exemple la modificació del límit pels contribuents obligats
a declarar, reducció per aportacions en plans de pensions,
noves deduccions per famílies
nombroses... Aquestes entre
d’altres són algunes de les modificacions que els contribuents hauran de tenir en compte per presentar la Declaració
de la Renda 2015 i per això és
important tenir un bon assessorament, com per exemple

l’equip d’Assessors Fiscals de
Tarinas Fiscal et Legal. El 30
de juny, l’Agència Tributària
donarà per acabada la campanya de la renda d’aquest any.

En el cas dels contribuents que
hagin de pagar a Hisenda i ho
vulguin fer en dos terminis, el
dilluns 7 de novembre s’ha de
fer el segon pagament. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

caps de setmana i festius

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.26

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.29

07.33

07.36

07.39

07.46

07.52

Calella

06.05

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.52

08.55

08.58

09.11

09.16

09.20

09.23

09.26

09.47

09.51

09.54

09.57

10.11

10.17

10.21

10.24

10.27

11.11
12.11
13.11
14.07

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.17

11.21

11.24

11.27

11.30

11.47

11.51

11.54

11.57

12.00

12.17

12.21

12.24

12.27

12.30

12.47

12.51

12.54

12.57

13.00

13.17

13.21

13.24

13.27

13.30

13.47

13.51

13.54

13.57

14.00

14.13

14.18

14.21

14.24

14.27

14.46

14.50

14.53

14.56

14.59
15.19

15.11

15.16

15.20

15.23

15.26

15.47

15.51

15.54

15.57

17.11
18.11
19.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.16

17.21

17.24

17.27

17.30

17.47

17.51

17.54

17.57

18.00

18.16

18.21

18.24

18.27

18.30

18.47

18.51

18.54

18.57

19.00

19.16

19.21

19.24

19.27

19.30
19.47

19.46

19.50

19.53

19.56

19.59
20.17

20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.44

20.48

20.51

20.54

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12

21.10

21.30
21.49

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.33

06.38

06.41

06.45

06.48

09.00

09.04

09.07

09.10

09.15

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

06.57

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

07.27

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.21

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

06.27

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

16.00
16.19

16.11

22.09
22.27

Tordera

07.59

15.29
15.49

Blanes

06.18

10.30
10.49

Malgrat
de Mar

06.15

10.00
10.19

Santa
Susanna

06.11

09.29
09.49

Pineda
de Mar

06.08

09.01
09.19

Blanes

Santa
Susanna

06.03

08.31
08.50

08.48

Tordera

Malgrat
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

caps de setmana i festius

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
CALELLA
Farmàcia Ángel M.
Mela Jambrina
C. Balmes
Caprabo
C. Sant Joan
Xaloc Calella
C. Església
Frankfurt La
Riera
Riera Capaspre
Caprabo
Turisme
Creu Groga
Sant Jaume
el tall
C. Església

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

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

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

PALAFOLLS
Benzinera Galp
Ctra. Accés Costa Brava
Casal dels Avis
Avda. Costa Brava
Bar El Cafè de
Palafolls
C. Francesc Macià
FaRmàcia Solé
Av. Pau Casals
Oulet Perfums
C. Major

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

també
al teu
costat!

Maresme

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

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

ALBA
VIVAS
COLON
NOÉ
NOÉ
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
J. MIR
FRANCITORRA
FRANCITORRA
SETÓ
V. SEGARRA
E. LLOBET
COSTA
MELA
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
COLÓN
Badia
Segarra
Segarra
Francitorra
Alba
Vivas

Adreces i telèfons
CALELLA

PINEDA

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

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

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

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

LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
LUCEA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
Marcoval
Marcoval
Vendrell

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

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

Entrevista a XAVIER RIGOLA (FOTO-FILM CALELLA)

“Tenen tanta importància les darreres
produccions com les pel·lícules dels primers socis”
PAU BARTOLÍ

de cada edició i això també cal tenir-ho en compte.

Foto-Film Calella està d’aniversari.
L’entitat celebra durant tot el 2016 les
seves noces d’or i es planta al 50è aniversari amb nous reptes per endavant i
amb projectes consolidats, com el reconegut Festimatge, que finalitza a finals
de mes i al que any rere any es presenten cineastes i fotògrafs de tot el món.
Enguany, el festival ha estrenat col·laboració amb la VIII edició dels Premis
Gaudí organitzats per l’Acadèmia de
Cinema Català.

És conegut arreu del món?
Ara el món és molt petit i ens fem
creus des d’on arriben les fotos pel
Trofeu Torretes de fotografia. Per
exemple enguany hem rebut més
de 5.500 fotos de 48 països diferents. Però és que el trofeu Torretes
de Curtmetratges té ja participació
internacional i el Certamen 9,5
sempre ha sigut referent a Europa.
Si entenem que el Festimatge ha
sorgit com l’agrupació d’aquests
tres esdeveniments, la conclusió és
que el certamen té un nom més enllà de les nostres fronteres. I n’estem
molt orgullosos.

Com va començar Foto-Film?
Va ser el 1966 quan una sèrie d’emprenedors, amb en Santiago Marré
al capdavant, van decidir que era
hora de constituir una entitat pròpia amb voluntat de promocionar
la imatge i el cinema. N’estic segur
que cap d’ells es pensava que aquella
idea arribaria tan lluny.
Què ha canviat des dels inicis fins
ara?
Jo diria que, menys les ganes de fer
coses, ha canviat gairebé tot. Ens ha
tocat viure una època d’avenços en
tots els sentits i això, sens dubte, ha
fet que la possibilitat física de fer
noves coses incidís en l’actuació de
la gent en tots els àmbits de la vida. I
de retruc, la possibilitat d’expressar
les idees mitjançant les imatges ha
estat espectacular.
Quins han estat els principals
projectes?
50 anys donen molt de sí. Cada vegada que s’ha fet un projecte, ja sigui de cinema o de fotografia, ha estat pensant en el moment en que es
feia i no amb la transcendència que
podria tenir. Des del primer film de
l’entitat ‘Aquella noia, aquella solitud’ (1984) amb guió de Quim Ribas, fins a cada nou projecte, poden
intervenir-hi des de quatre o cinc
persones fins a més d’un centenar. I
trobar aquestes persones i el suport
necessari per fer el projecte realitat,
ha estat i és una de les feines més fonamentals de la secció.

Xavier Rigola, president de Foto-Film

de cinema. Alguns d’ells ja han
passat a les escoles oficials de cinema i, evidentment, ja utilitzen les
noves tècniques i programes digitals de gravació i editatge per a les
seves produccions actuals.
Com celebreu aquest 50è aniversari?
La celebració es fa de forma continuada tot l’any, de manera que,
com a mínim cada mes, fem una
activitat ja sigui relacionada amb
la fotografia o amb el cinema, així
com també tallers i cursos. Convidem tothom a venir. Les activitats
són obertes a tot el públic.
Quan fa que ets president de l’entitat?
Ara ja farà quatre anys, tot i que ja

ho havia estat abans. Això vol dir
que aquest any, un cop acabats els
actes dels 50 anys de Foto-Film,
caldrà que algú altre es posi al capdavant de l’entitat per als propers 4
anys, tal com diuen els estatuts de
1966.
Estàs content al capdavant?
Sí. Si no ho estigués ja hauria demanat el relleu. Una entitat del pes
de Foto-Film, on hi ha molta gent
i es fan moltes activitats, no pot
liderar-se sense un convenciment
ferm. És un honor però també
porta responsabilitat vers la gent
de fora i de dins de l’entitat. I cal tenir present que sense un equip que
treballi plegat, no es fa res. Afortunadament, a Foto-Film existeix
sens dubte aquest equip.

Quins reptes es planteja Foto-Film?
De moment el nostre futur passa
per poder fer tot el que hem plantejat per aquest any del 50e aniversari, que no és poc. Després, com hem
fet sempre, mirarem de dur a terme
les noves idees que sorgeixin de la
mà de socis i simpatitzants.
Ha crescut massa el Festimatge?
Hem arribat a un punt on la part
econòmica comença a pesar força
i els temps són com són. Si podem
seguir tenint les ajudes econòmiques, tirarem endavant edició rere
edició, sense presses i sense voler
morir d’èxit. Som ja un referent
dins el món de la imatge a nivell
internacional i cal cuidar-ho molt.
Hi ha un gran esforç humà darrere

Què ha de tenir una bona fotografia per ser premiada?
Una cosa molt simple: que agradi al
jurat. I això pot dependre de molts
factors. Una bona foto, és una bona
foto. Que sigui o no premiada és
molts cops fruit del jurat que li
toqui en aquell concurs. Una de
les idees que intentem inculcar als
alumnes dels cursets que fem des
de fa ja més de 30 anys és que una
bona foto és aquella que transmet
el que l’autor vol expressar. Que sigui premiada o no té un gran percentatge de sort, però si l’autor està
satisfet de la feina feta, ja té premi.
I un curtmetratge?
El mateix. Al final una foto o un
curtmetratge no és res més que
l’anhel d’un autor d’expressar una
idea. L’única diferència és el mitjà
amb que ho vol fer.

Porta’m als 70...
És l’època dels primers socis pioners del cinema amateur calellenc.
Recordo Marrè, Brugués, Frigola,
Aldea, Puigframis, Palau, Tubert,
Marlet, Pascual i tants d’altres que
queden a la memòria de cadascun
de nosaltres. Pel·lícules filmades
amb els formats familiars de 9,5,
doble 8 i super 8 mm.
...i arriben els 90.
I els principis del 2000 amb una
nova etapa de cineastes igual d’importants. Serra, Ruiz, Arcas, Ejby,
Ciurana, Forest i altres nous aficionats a les imatges en moviment
vinculats a l’entitat o bé formats a
través dels nostres cursets i tallers

Admeteu fotografies retocades?
Sí. Crec que si no fos així seria un
error. És un aspecte que no em
preocupa en absolut. Que es retoquin o no les fotografies és més un
tema tècnic que un tema de fons.
Al final el fotògraf vol explicar una
història sorgida d’una idea i és lògic que empri tots els mitjans que
té a l’abast per aconseguir que el
lector entengui el missatge que vol
expressar. Cada autor té la llibertat
de retocar o no les seves fotos, al final són seves i el món les veurà tal
com les presenti.

Fem Pinya, una de les imatges premiades al Festimatge 2016. Foto Miquel Rodríguez.
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Algun consell?
Cap. Més que res, donar les gràcies
a tothom que en aquests 50 anys ha
participat, tant directament com
indirectament, dels treballs i col·laboracions que el Foto-Film ha dut
a terme. Consistoris, institucions,
agrupacions i fins i tot els mateixos
ciutadans anònims del carrer que
han invertit part del seu temps en
mirar les exposicions o han vingut
a veure els curts que hem fet. PER
MOLTS ANYS. També vosaltres
heu de bufar les 50 espelmes. yy

