NÚMERO 23 | gener 2017 | ANY III | Publicació controlada per PGD

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

20.000 Exemplars GRATUÏTS

editada per

Edició maresme

cultura - Pàg. 9

Clavé 2017
La fortuna de Sílvia ha obert la
programació del Teatre Clavé de
Tordera d’aquest 2017 amb una
xerrada prèvia i la posada en escena.
Un altre dels plats forts serà Revolta
de bruixes.

rAdio marina

Moció de censura

cultura - Pàg. 23

Teatre Amateur
Calella, Pineda de Mar i Malgrat de Mar tenen en marxa en aquests moments els
tradicionals concursos de teatre per a companyies amateurs.

Estatal d’handbol

La moció es va presentar el 18 de gener i es discutirà el dia 1 de febrer. Foto Yoyo

Junts per Malgrat, fins ara al govern, conjuntament amb ERC, PDECat i CUP, han entrat al registre de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar una moció de censura per fer fora de l’alcaldia Joan Mercader (PSC). La
candidata és Carme Ponsa. El ple extraordinari per debatre i votar la moció es farà el dia 1 de febrer a les
12 h. Més informació a la pàgina 13

Any
Bertrana
La selecció catalana celebrant un dels títols. Foto Aitor Roger

La Selva i el Maresme han acollit el Campionat d’Espanya de Seleccions d‘Handbol 2017 de categoria infantil, cadet i juvenil, masculí i femení. L’esdeveniment s’ha jugat en 16 pistes habilitades de les 7 ciutats
seu: Blanes, Lloret de Mar, Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Calella i Mataró. Pàgina 25

Un festival musical i literari ha
obert a Tordera la commemoració de l’Any Bertrana. Aquest
2017 fa 150 anys del naixement
de Prudenci Bertrana, escriptor,
periodista i pintor, i 125 de la seva
filla Aurora. Serà un any carregat
d’activitats per recordar les seves
figures i obra. Pàgina 4

Espectacle inaugural de l’Any Bertrana. Foto Yoyo

Els temporals provoquen importants destrosses
Malgrat de Mar i Pineda de Mar
han patit greus desperfectes
amb els temporals de desembre
i gener. A Malgrat, la força de les
onades s’ha emportat la sorra i
les dunes i han inundat la Pomereda afectant diverses construccions de serveis dels càmpings de
la zona.
A Pineda de Mar, els desperfectes que ja havia ocasionat el temporal de desembre, s’han vist
agreujats pel temporal dels dies
21 i 22 de gener.
Pàgina 13

L’aigua s’ha emportat el carril bici i un tram de passeig de Pineda. Foto Yoyo

Construccions danyades per l’aigua de Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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L’Editorial
Els Drets de la majoria
L’Ajuntament de Blanes ha pres la iniciativa de fer una prova. Durant
tres mesos, l’horari de tancada de quatre de les discoteques de la zona
Pins-Plantera s’escurça a les 4 de la matinada, en lloc de les 6 com era
fins ara.

14è Calendari d‘Educació
Viària de Pineda de Mar

Les molèsties al veïnat, el vandalisme per al mobiliari urbà i als cotxes estacionats, la feina extra per als serveis de neteja i el sobreesforç de
mossos i policia local aconsellen buscar solucions per mantenir el necessari ordre ciutadà sense tant esforç i tant cost.
Ja fa molts anys que els països del nostre entorn cultural van prendre
mesures contra aquest problema limitant el consum irresponsable d’alcohol. En especial per als menors d’edat. A casa nostra ens hi hem posat
més tard, amb resultats diversos. Algunes enquestes parlen de que el jovent comença a ”beure” als 13 ½ anys tot i les limitacions legals vigents.
Els extensos horaris de tancament dels locals d’oci, que arriben fins a
l’alba, sembla que propicien el desplaçament dels grups que causen els
problemes als entorns d’aquest tipus de locals, al facilitar el retorn amb
els trens de primera hora.
No sembla convenient mantenir facilitats per a comportaments que
lesionen els drets de la majoria a dormir i a tenir els espais comuns endreçats.
No, almenys en els àmbits urbans, amb el cost de policia i neteja a càrrec de tots els ciutadans, inclosos els perjudicats. yy
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Autors calendari 2017. Foto Aj. Pineda de Mar
pineda de mar

El nou calendari de la Policia
Local de Pineda de Mar, té il·lustracions dels escolars de cinquè i
sisè de primària del municipi.
El calendari està il·lustrat
amb els 14 dibuixos guanyadors
del concurs que cada any organitza la Policia Local. En aquesta
edició s’hi poden trobar missatges com ara “Eduquem els nens
avui, per circular segurs demà”,
o bé “Junts podem salvar vides;
para, reflexiona i actua”. També
s’hi pot llegir “Si vols conduir
amb seguretat, el cinturó cordat i
el mòbil apagat” i en els dibuixos
s’hi pot veure el circuit d’educació viària, el trànsit a la N-II, l’ús
del patinet, la importància dels
serveis sanitaris i de respectar els

passos per a vianants o les dificultats que poden trobar les persones amb mobilitat reduïda.
Aquest concurs de dibuix ha
tingut la participació dels alumnes de cinquè i sisè de primària de
totes les escoles de Pineda, amb
un total de 530 alumnes. Cent dibuixos finalistes van ser escollits
per ser exposats i d’aquest centenar, s’han premiat els 14 dibuixos
que il·lustren la portada, la contraportada i els dotze mesos del
calendari d‘educació viària 2017.
Els infants premiats són:
Laia Molina i Benjumea (Escola Aloc), Alba Viana i Madueño (FEDAC), Natalia Balaguer
i Sanjuán (Escola Aloc), Bernat
Noheras i Viñolas (FEDAC), Cè-

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

93 766 30 30
93 769 51 02
93 769 03 86
93 766 44 34
93 769 13 45
93 769 04 56
93 769 21 04
93 741 89 85
93 766 51 84
93 769 05 59
93 769 44 00
93 766 19 71
93 766 59 20
93 766 15 52
93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament
Ambulatori Pineda
Ambulatori Poblenou
Arxiu Municipal
Biblioteca S. i Moret
Biblioteca Poblenou
Correus
Creu Roja
Deixalleria Mpal.
Mossos d’Esquadra
Of. d’Info. Turística
Policia Local
Servei d’Aigües
Serveis Socials
Taxis

93 767 15 60
902 111 444
93 766 30 32
93 767 15 60
93 762 37 96
93 766 20 16
93 762 34 86
93 762 54 11
93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
93 762 96 00
900 30 40 70
93 767 17 48
93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca
Centre Cultural
C. Esportiu Mpal. MES
Club de la Feina
Correus
Deixalleria
Oficina de Turisme
Pavelló G. Maragall
Pavelló Municipal
PIJ
Piscina Municipal
Policia Local
Camp de Futbol

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
93 115 38 99

TORDERA
Ajuntament
93 764 37 17
Assistència Social 93 764 22 74
Biblioteca
93 764 25 60
Camp de Futbol
93 764 10 53
Casal de Joves
93 764 58 85
Correus
93 765 04 41
Creu Roja
93 764 21 21
Deixalleria
93 764 34 97
Jutjat de Pau
93 764 27 96
Orientació Laboral 93 765 04 14
Pavelló Municipal 93 764 52 11
Pavelló Pl. Concòrdia 93 764 08 07
Policia Local
93 764 06 15
Tanatori
93 741 53 70
Teatre Clavé
93 765 05 72

061
93 741 16 16
937 690 201

lia Sicart i Plaza (Escola Aloc),
Alba Vargas i Menasalvas (Escola Aloc), Saray Teodoro i Ruiz
(Escola Jaume I), Marc Márquez
i Morales (Escola Aloc), Marc
Escuder i Poti (FEDAC), Ione
Piqueras (Escola Sant Jordi),
Douaa Dailal i Kahayat (Escola Poblenou), Yasmin El Jerari
i Alami (Escola Montpalau),
Jihan Taonil (Escola Antoni
Doltra) i Lucía Lanas (Escola
Mediterrània).
El calendari de seguretat viària de la Policia Local de Pineda
s’ha repartit a tots els alumnes
pinedencs i als diferents cossos
de seguretat de Catalunya. Es
publica gràcies a l’Ajuntament de
Pineda i al Servei Català de Trànsit que cada any hi dóna suport. 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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Calella aprova el pressupost 2017 valorat en
21,1 MEUR
CALELLA

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella aprova els pressupostos per l’any 2017. La proposta econòmica de l’equip de
govern va tenir l’aprovació dels
grups municipals del PDECat i
PSC (equip de govern), i el vot
en contra d’ERC, CUP i ICV. El
PP no va poder assistir a la sessió
plenària. Aquest 2017, l‘Ajuntament disposarà d’un pressupost
municipal de 19.920.000 d’euros, el que suposa un 6,91 % més
respecte al 2016.

«El pressupost de la
corporació suposa un
6,91% més respecte al
2016»
A aquest pressupost, cal afegir-hi el de Ràdio Calella Televisió i Gestvia. Així, el pressupost consolidat de la corporació per aquest 2017 arriba als
21.124.381,20 d’euros.
Cal destacar que en l’àrea
de Política Social augmenten en
72.000 euros el conjunt de partides vinculades al suport a les

persones, amb especial incidència en les atencions assistencials,
els serveis d’atenció a domicili,
els serveis comunitaris, i el nou
servei recentment creat del PADAH (Programa Atenció Domiciliària Alta Hospitalària). Així,
totes les actuacions de Protecció
i Promoció Social suposen globalment un import aproximat
d’1.200.000 €.
A manteniment de la ciutat
s’hi destinaran en total 200.000
euros (150.000 € més que en
l’exercici anterior), fent especial incidència en l’asfaltat de
diferents carrers (Cervantes,
Costa Fornaguera, Sant Antoni, Bruguera o plaça Pompeu
Fabra entre d’altres). A més,
es farà un pla a tres anys vista (2017/2018/2019) invertint
600.000 € durant aquests tres
exercicis en arranjament de
carrers de manera que es pugui
afrontar un veritable canvi en
positiu en l’estat de manteniment de la ciutat.
També s’incrementa en
40.000 € la partida de manteniment de parcs i jardins (parc

Dalmau, parcs i jardins). En el
manteniment
d’equipaments
públics (equipaments esportius,
Fàbrica Llobet-Guri, assegurances...) s’augmenten 128.000 €.
Seguretat Ciutadana (Policia Local) l’incrementen en 70.000€.
També en Economia Productiva
s’incrementen les despeses en
45.000 € (Mercat Municipal, dinamització comercial i subvenció Associació de Comerciants).
I en Divulgació i Transparència
l’increment és de 55.000 € (Turisme, Cultura, Comunicació
i Participació Ciutadana). Les
partides de Recollida de Residus
i Neteja Viaria augmenten en el
seu conjunt 33.000 €.

«La prioritat del govern
són les persones i el
manteniment de la ciutat»
Pel que fa a les inversions,
destaquen les partides destinades a la Participació Ciutadana,
la reposició de la via pública
(Bartrina, Riera Capaspre...), el
parc Dalmau, el projecte d’estàtues de bronze de figures i personatges singulars de Calella,

El plenari de desembre va aprovar el pressupost 2017. Foto Aj. Calella

l’Hostal Vell, Can Salom, la Fàbrica Llobet-Guri i equipaments
informàtics.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, destaca que “els

pressupostos pel 2017 recullen la
voluntat d’augmentar el servei a
les persones, incrementant les
inversions i promovent la millora del manteniment de la ciutat”.
yy
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Tordera commemora el 150è aniversari del
naixement de Prudenci Bertrana
més!”, un acte que combinà la
lectura de textos de Prudenci i
d’Aurora Bertrana (filla de Prudenci Bertrana, que va néixer
ara fa 125 anys), a càrrec de l’actriu Anna Farriol, projeccions
d’imatges inèdites i la música en
directe a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

Presentació dels actes previstos per aquest 2017. Foto Yoyo
tordera

Prudenci Bertrana, va néixer
el 1867 al municipi torderenc.
Va ser un artista polifacètic, que
va treballar en diferents àmbits
com l’escriptura i la pintura. En
aquest 2017 es commemoren els
150 anys del seu naixement. Tordera tindrà un paper rellevant,
treballant amb el Departament
de Cultura de la Generalitat i la
Institució de les Lletres Catalanes per donar a conèixer l’obra
de Bertrana.
L’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia, ha destacat la
importància per Tordera d’impulsar un seguit d’iniciatives i
actes culturals per reivindicar

la figura de l’escriptor, nascut a
Tordera, i posicionar així la vila
com a escenari de referència en
el marc d’activitats que també es
promouran des d’altres administracions com la Generalitat, la
Institució de les Lletres Catalanes i l’Ajuntament de Girona.

i a tot Catalunya en general, facilitar la creació d’un espai que
continuï la tasca d’investigació
i divulgació de la figura de l’escriptor més enllà del 2017 i difondre els motius del naixement
de Bertrana a Tordera i els vincles i relacions que va tenir amb
la població.

«El 22 de desembre el
plenari ja va nomenar
Bertrana fill il·lustre de la
vila»

El 22 de desembre, el plenari
va nomenar Prudenci Bertrana
fill il·lustre de la vila.

En aquest sentit, el consistori vol promoure el coneixement
de l’obra i la vida de Prudenci
Bertrana a Tordera en particular

El 19 de gener, coincidint
amb el dia del 150è aniversari
del naixement de Prudenci Bertrana, hi va haver un espectacle
literari-musical, promogut per
l’Ajuntament, “Més Bertrana,

Per altra banda, i de cara al
mes d’abril, l’Ajuntament també
prepara la producció del documental sobre la vida i l’obra de
l’autor. Per la producció d’aquest
reportatge, que s’estrenarà durant el lliurament del premis literaris Sant Jordi, s’ha comptat
amb la participació de figures
il·lustres del context cultural i
literari català, així com la participació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el
Conseller de Cultura, Santi Vila
i l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas.
Una altra de les accions destacades que es durà a terme en el
marc de l’Any Bertrana serà creació d’una nova infraestructura
consistent en un espai amb seu
a Tordera que continuï la tasca
d’investigació i divulgació de la
figura de Bertrana i en col·laboració estreta amb altres institucions que també tenen com a
objectiu l’estudi i la difusió de
l’obra de l’artista. En aquest sentit, l’Ajuntament està projectant

una ampliació de l’edifici de la
biblioteca per acollir entre d’altres l’arxiu històric local i que
preveurà un espai específic dedicat a l’autor i destinat a l’estudi de la seva vida i obra. Aquest
projecte rep el suport econòmic
del programa Xarxa de Governs
Locals de la Diputació de Barcelona.

«La figura i l’obra de
Prudenci Bertrana tindran
un paper destacat a la Fira
del Ram i la Fira del Conte»
La convocatòria de la modalitat del premi de periodisme
“Prudenci Bertrana” en el marc
dels premis literaris Sant Jordi,
la celebració de la Mostra Literària del Maresme a Tordera,
un cicle de conferències, sortides literàries i itineraris guiats,
les activitats de promoció de la
lectura, un espectacle multidisciplinar a càrrec de les aules de
formació artística del Clavé, la
representació de dues obres de
teatre amb les entitats locals de
Teatre (ACR Pere Cot i Fòrum
per al Teatre i la Cultura), la presència de la figura de Bertrana
a la Fira del Ram i a la Fira del
Conte i l’edició de publicacions
sobre l’escriptor completen el
programa d’accions de l’Any Bertrana a Tordera. yy

Jocs Florals 2017
calella

Els organitzadors dels Jocs
Florals de Calella han obert el
termini de presentació de treballs per a la seva 35a edició.
Hi ha temps de participar
fins al 25 de febrer. Els interessats hauran d’escriure poemes
d’un màxim de 100 versos. Els

premis són en metàl·lic i van
dels 150 als 200 euros. També
hi ha trofeus i lots de llibres. En
total, hi ha 8 categories, tres de
les quals són les tradicionals: la
Flor Natural (millor poema sobre l’amor), l’Englantina (treball sobre la nostra terra) i la
Viola (poema que enalteixi els
valors espirituals i ètics).

Pel que fa a les cinc categories restants, són el Premi Maria Cardona, al millor poema
dedicat a les barques; el Francesc Castells, a la millor corranda per dir a l’escalf d’una
foguera; i els premis juvenil La
Llopa, Francesc Grau i Germanes Saula Palomer, que són de
temàtica lliure. yy

Jocs Florals 2016. Foto Montse Cusell

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
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Joventut pregunta El Maresme tanca l’any amb una
als joves
reducció interanual de l‘atur
maresme

Una jove respon a l’enquesta. Foto Yoyo
malgrat de mar

tres temàtiques creus que als joves els agradaria que hi hagués a
Malgrat?

La Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar
ha realitzat una enquesta dirigida a la població jove del municipi
d‘entre 12 i 35 anys. Mitjançant
aquesta enquesta l‘Ajuntament
pretén saber quina és l’opinió i
quines són les inquietuds, les necessitats i les propostes dels joves
de Malgrat de Mar.

Coneixes el Pla Local de Joventut?

Aquestes són algunes de les
qüestions plantejades:

Creus que és necessari a Malgrat un consell de joves?

Defineix amb 3 paraules què
vol un jove de Malgrat.

En aquests moments s’estan
analitzant les respostes i properament es faran públics els resultats. yy

Quines activitats d’oci o d’al-

Tens propostes o reivindicacions que t’agradaria fer arribar a la
Regidoria de Joventut en concret?
Quines?

Diàleg entre
pintures i fotografies

Pintures i fotografies comparteixen sala. Foto Yoyo
palafolls

Rosa Vallespí i Teresa García
presenten les seves obres al MiD
de Palafolls.
La pintora i la fotògrafa han
establert un diàleg entre les seves
obres.
Tal com explica Rosa Valles-

pí, “els meus quadres han servit
d’inspiració per fer les fotografies
a Teresa García”.
Segons García, en veure els
quadres, “ràpidament vaig pensar
en quines fotografies podia fer”.
La mostra es podrà visitar fins
el 14 de febrer. yy

Desembre ha deixat al Maresme una nova baixada de l’atur.
707 persones han abandonat les
llistes de demanda d’ocupació.
Aquesta xifra representa una
reducció de l‘atur del 2,37 % respecte al mes anterior i d’un 11,34
% respecte al mateix període de
l‘any anterior. Encara, però, hi
ha 29.069 maresmencs i maresmenques que cerquen feina.
El descens de l’atur registrat
el mes de desembre deixa el Maresme amb una taxa d‘atur del
14,65 % i només Pineda de Mar
supera el 20 %. Paral·lelament,
Cabrera de Mar, Alella i Tiana
no arriben al 8%.
En dades absolutes, durant
el 2015, el nombre de persones
inscrites a les oficines d’ocupació
com a demandants de feina ha
baixat en 3.012.

El seguiment de les dades
d’atur que fa l’Observatori de
Desenvolupament Local del Consell Comarcal mostra una baixada
de la desocupació en tots els sectors econòmics i en tots els grups
d’edat. El col·lectiu SOA (sense
ocupació anterior) és el que amb
un 8,20 % reflecteix una davallada de l‘atur més intensa. També
destaca el descens del 7,82 % a
l‘agricultura i el 2,23 % del sector
serveis. Més discrets són els descensos a la indústria (0,96 %) i a la
construcció (0,64 %).
Aquests percentatges en la
comparativa interanual s’invertei-

xen de manera que és la construcció la que mostra una reducció de
l‘atur més elevada (19,03 %), seguida de la indústria (15,61 %), l’agricultura (12,91 %), el col·lectiu SOA
(9,85 %) i els serveis (9,17 %).
Pel que fa a grups d’edat, el descens de la desocupació més notable
s’ha registrat entre els més joves
(de 16 a 24 anys). La comparativa mesual indica una reducció de
l’atur del 12,85 % en aquest col·lectiu. En canvi, la lectura interanual
de les dades apunta que la reducció
percentual de l‘atur més important
ha estat en el col·lectiu de persones
d‘entre 35 i 44 anys (un 16,18 %). yy

POBLE

ATURATS

TAXA ATUR

DIF. 2015-16

CALELLA

1.382

16,63 %

- 7,87 %

MALGRAT DE MAR

1.366

16,62 %

- 8,69 %

PINEDA DE MAR

2.434

20,21 %

- 12,76 %

TORDERA

1.292

18,43 %

- 10,84 %

PALAFOLLS

611

14,97 %

- 12,21 %

SANTA SUSANNA

207

19,11 %

- 2,82 %

MARESME

29.609

14,65 %

- 11,34 %
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De la pista de gel a un deute de 16 MEUR
El Ple de Blanes aprova el Pla econòmic i financer per fer front a un deute de 16 milions d’euros de la Ciutat Esportiva

Terrenys on havia d’anar l’Illa Isozaki. Foto Aj. Blanes
JOAN FERRER - BLANES

A principi del nou segle, uns
inversors es van interessar per
construir a Blanes una pista de
gel. L’Ajuntament va pensar en els
terrenys que hi ha entre els antics
pavellons i el camp de futbol de la
zona dels Pins. Es volia una obra
emblemàtica i es va pensar en l’arquitecte japonès Arata Isozaki, autor del Palau Sant Jordi de Barcelona i el Palauet de Palafolls, entre
moltes altres obres, per dissenyar
el projecte. El dia que Isozaki va
visitar Blanes, va explicar que els
terrenys tenien un gran potencial
i que es podria fer un gran projecte innovador. Primer, però, calia
fer uns nous pavellons i camps de
futbol. Al mateix temps es presentava una ocasió per a concretar el
llargament reivindicat projecte de
la piscina municipal. El lloc escollit, Mas Cuní. L’Institut Català de
Finances va concedir un préstec de
30 milions que s’havia de tornar
amb els rendiments de l’anomenada Illa de Blanes. Des del 2010,
però, com que el projecte no tirava endavant, diverses propietats
de l’Ajuntament estaven aportades en garantia de la devolució de
tot el capital i de tots els interessos. El govern de Blanes i de la Generalitat governats fins aquell moment per CiU va canviar i va arri-

bar el tripartit. També va aterrar
la crisi i l’anomenada Illa Isozaki
es va aturar. Les obres de la Ciutat
Esportiva, van seguir endavant.
Primer es va acabar el pavelló i
anys després un dels dos camps de
futbol previstos inicialment. De la
piscina, ni rastre. Ara, després de
diversos requeriments, ha arribat
l’hora de tornar els diners perquè
es dissolgui el Consorci Portal de
la Costa Brava-Illa de Blanes. A
l’Ajuntament de Blanes li corresponen 16 MEUR. La resta ho assumeix la Generalitat. Fins ara no
s’ha pagat ni un euro en concepte
d’amortització o interessos.

«La Ciutat Esportiva s’havia
de pagar inicialment
amb els rendiments de
l’anomenada Illa de Blanes
que havia de dissenyar
Arata Isozaki»
Per fer front a aquesta despesa de 16 MEUR, el ple de Blanes ha aprovat un Pla Econòmic
i Financer que inclou les línies
generals dels pressupostos municipals per a la resta de mandat de
l’actual equip de govern, que finalitza l’any 2019. Preveu inversions
a préstec per 20 milions d’euros,

Inauguració Ciutat Esportiva (2011). Foto Joan Ferrer

dels quals uns 16 milions seran
per la part que li correspon en la
dissolució del Consorci. La resta,
per a d’altres obres, cas del Pla de
barris. La quota de la Generalitat
és de 21,2 milions.
Quan l’Ajuntament de Blanes
assumeixi la quota de 16 milions
d’euros que li correspon en la
dissolució del Consorci, quedarà
propietari de la Ciutat Esportiva
sense cap més obligació i recuperarà les seves propietats actualment aportades en garantia del
préstec. Es tracta dels 30.000 m2
de terrenys edificables on s’havia
de construir el complex de l’Illa
de Blanes, així com les finques
de propietat municipal en els
sectors avinguda de l’Estació,
carretera de Malgrat, Can Borell,
avinguda Catalunya i carrer Ernest Lluch.
El Pla econòmic i financer
s’ha aprovat en ple amb els vots
favorables del PSC, PEDCat,
ERC i el PP. Han votat en contra
ICV-EUiA, Ciutadans, Batega i
la CUP.
Les reaccions
L’alcalde Miquel Lupiáñez
(PSC), diu que s’ha treballat molt

abans de presentar aquest acord,
“era o caixa o faixa”.
Per
Joaquim
Torrecillas
(PDECat), “recuperem el 100%
dels terrenys per poder fer poble i
ens queda un deute de 16 MEUR
quan s’havia parlat inicialment
de 50”.
Àngel Canosa (ERC) destasca
que, “va costar més del previst i
es va fer menys del projectat. En
certs moments es va arribar a dir
que no costaria res. Això era un
insult a la intel·ligència”.
Per Joan Salmerón, d’EUiAICV, “avui és un dia trist per a
Blanes. La Generalitat no assumeix els acords de l’any 2002.
CDC i ERC que governen la
Generalitat haurien de treballar
perquè Blanes no pagui aquests
diners. Ens queda una patata calenta molt important. La llei els
empara, però no és ètic”. Salmerón, que ha viscut el projecte des
del govern i des de l’oposició municipal, va fer una roda de premsa
el dia abans del ple on va recordar
que, “Artur Mas, l’agost del 2000,
va posar la primera pedra de la
Ciutat Esportiva i va assegurar
que la Generalitat tenia un deute
moral amb la Costa Brava per les

grans inversions fetes a Tarragona. Després, ja com a president,
va inaugurar la Ciutat Esportiva”.
Sergio Atalaya, de Ciutadans, considera que no es podrà
afrontar el deute amb el pla actual, “amb els números actuals no
tenim marge de maniobra si no
s’apugen els impostos. Sou uns
ingenus”.
Per Lluís Yubero, del grup
municipal de Batega per Blanes,
“el vot favorable és incoherent.
Ha de pagar la Generalitat”.

«El Pla financer 2017-19
s’aprova amb els vots del
PSC, PDECat, ERC i PP»
Jaume Pujadas, de la CUP,
ha criticat el model polític de la
construcció de la Ciutat Esportiva, “sempre hi hem estat en contra. Els grans projectes només beneficien uns quants i perjudiquen
la majoria”.
Per últim, Salvador Tordera,
del Partit Popular, ha recordat
diferents deutes que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Blanes, “ara per ara ens deu uns 10
MEUR”. yy
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“Treballem per aprofitar al màxim la polivalència
de la Ciutat Esportiva”
Entrevista a Joel Comas, regidor d’Esports de l’ajuntament de Blanes
BLANES

Joel, quantes persones utilitzen diàriament la Ciutat Esportiva, camp de futbol inclòs?
Prenent com a mostra una
setmana de dilluns a diumenge,
mitjançant el control d‘accés que
hi ha, estem parlant aproximadament entre les 3.500 i les 4.600
persones/setmana.

aproximadament d‘entre 900.000
i 950.000 euros.
Actualment, la CEB genera
uns costos de funcionament d‘una
mica més d‘un milió d‘euros.
Per tant, la diferència entre el
què costava mantenir els antics
pavellons i els camps de futbol en
relació a l‘actual Ciutat Esportiva
Blanes i el Camp de Futbol, són
175.000 euros/any.

Cal tenir en compte que aquest
és el nombre d‘usuaris que accedeixen a les pistes. No està comptabilitzat el públic (pares i mares,
amics, acompanyants...) que també omplen les instal·lacions.

Per reduir aquestes despeses, es lloguen les instal·lacions.
Quants diners suposen aquests
lloguers?

De dilluns a divendres, de 2/4
de 5 de la tarda a 2/4 d’11 del vespre, ho tenim tot ple.

Cada any, hi ha més ingressos.
El 2014 van ser 56.000 euros; el
2015, 58.000 i l’any passat, 78.000.

Quan costa mantenir la Ciutat Esportiva?
L‘any 2009 els costos de funcionament (diferència entre ingressos i despeses) de l‘antic Pavelló Poliesportiu d‘Els Pins més
els Camps de Futbol annexos, era

Tothom paga el mateix?
No, tenim un conveni amb
l’Associació d’Hosteleria de Blanes i si els equips estan allotjats a
la població, gaudeixen d’un descompte del 35% del preu de tarifa.
Amb les federacions, cas de la de

futbol sala, i darrerament amb la
d’handbol, es signen convenis específics per a cada cas.
De moment, bàsicament estem parlant d’activitats esportives?
Sí, entre desembre i primers
dies de gener, per exemple, hi ha
hagut els campionats territorials
de futbol sala, l’USA futsal i el
campionat estatal de seleccions
d’handbol de diverses edats. En
tots els casos, les instal·lacions
han quedat petites. Hi havia cotxes aparcats al soterrani (400 places) el segon camp de futbol i tots
els exteriors de la CEB.
El juny passat hi va haver un
campionat de tennis taula que va
durar 15 dies. Es van muntar 50
taules de joc.
Les instal·lacions també poden acollir activitats no esportives?
I tant, estem treballant per
aprofitar la polivalència de la

Joel Comas als estudis de Ràdio Marina. Foto Yoyo

CEB. Abans de llogar-la a un privat, però, volem fer una sèrie de
proves per saber com s’ha d’actuar i quines són les necessitats
en cada cas.
La primera va ser la Nit de
l’Esport del juliol passat. Hi va
haver 800 persones. Primer totes
assegudes i després, en un altre
espai van sopar i van ballar. En
aquest cas es van utilitzar dues de

les quatre pistes del pavelló verd.
Aquest febrer hi haurà una
segona experiència.
Així és. En motiu del Carnaval 2017 s’està preparant una gran
festa. Ocuparem les 4 pistes verdes amb activitats lúdiques, inflables, tallers i per acabar, sopar
i ball. Serà el dissabte 25 de febrer,
el dia abans de la Gran Rua. yy
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Menys hores de
discoteca

Presència de Policia Local i Mossos a la zona d’oci nocturn. Foto Aj. Blanes
blanes

Quatre locals d’oci nocturn de
Blanes tanquen dues hores abans
durant els primers tres mesos
d’aquest any 2017.
Es tracta d’una prova pilot que
arriba després dels requeriments del
Síndic de Greuges amb l’objectiu de
solucionar les queixes dels veïns dels
Pins i la Plantera per sorolls i aldarulls. Els casos que més preocupen
són els de violència i vandalisme.
En la majoria dels casos, els problemes els generen joves de l’àrea
metropolitana de Barcelona que arriben a Blanes amb els darrers trens.
Des de l’estació es desplacen a la
zona d’oci i quan tornen cap a casa,
generen nombrosos problemes. Els
controls policials han estat habituals
a l’estació davant la sorpresa de la
resta de viatgers.
Aquests quatre locals pertanyen
a la zona d’oci nocturn dels Pins. Se-

gons ha informat l’equip de govern,
són les discoteques Arena, Kyaneos,
Cotton Live i Elephant. Hauran de
tancar a les 4 de la matinada, en lloc
de fer-ho a les 6, com era habitual.
La resta d’establiments mantenen
l’horari, segons les característiques
de cada local. La mesura es va començar a aplicar el dissabte 7 de
gener.
L’alcalde Miquel Lupiáñez s’ha
reunit amb representants dels quatre locals i els ha comunicat la decisió. Segons l’alcalde, “hi ha predisposició a col·laborar”.
Des del sector recorden que els
problemes són al carrer i asseguren
que la retallada horària posa en perill la viabilitat económica dels negocis.
A partir d’aquest mes de gener,
hi ha un seguiment setmanal per
valorar els resultats de la mesura. yy

Nou ERO temporal a la Nylstar
blanes

Els representants dels treballadors i l‘empresa han arribat a un
acord per a un nou ERO temporal a Nylstar de Blanes. El comitè
d‘empresa –format majoritàriament per UGT- ha signat l‘acord
després de rebre el suport majoritari de l‘assemblea de treballadors.
Amb aquest nou ERO temporal,
43 dels 173 treballadors aniran a
l‘atur un màxim de nou mesos.
El president del comitè, Juan José
Rodríguez, ha explicat que de mitjana, els empleats estaran quatre
mesos i mig sense feina. Rodríguez considera que és una “bona
fórmula” per evitar acomiadaments mentre l‘empresa recupera
clients i comandes. Nylstar s’ha
compromès ha incorporar a la feina els treballadors que es quedin
sense prestacions de l’atur.

certesa respecte al futur de Nylstar” i sosté que la situació comptable i econòmica “no mereix cap
credibilitat” perquè l‘empresa continua acumulant pèrdues.

millor manera de garantir una informació verídica i transparent de
la situació comptable i financera
de Nylstar seria que es declarés en
concurs de creditors.

“Molts treballadors esgotaran
la prestació d‘atur els propers mesos si es veuen afectats per l‘aplicació d‘aquest nou ERO temporal”,
indica CCOO. El sindicat reclama
un canvi en la direcció i l‘accionariat de l‘empresa i defensa que la

“CCOO no vol ser còmplice
ni sindicalment ni jurídicament
d‘aquesta situació ni dels possibles
esdeveniments futurs si segueix
gestionant l‘empresa l‘actual propietari”, conclou el sindicat en un
comunicat. yy

«L’ERO durarà nou mesos
i els treballadors aniran
rotant»
UGT espera que a partir
d’aquest gener incrementin les comandes i que això permeti donar
feina a més treballadors. Actualment, han tornat a la feina uns
vuitanta empleats i la fàbrica produeix 100 tones de fil al mes.

Imatges de primers de novembre. Foto ACN

Després d’estar mesos aturada,
la producció es va remprendre a
finals d’octubre.
El sindicat CCOO rebutja
aquest nou ERO temporal, de la
mateixa manera que es va oposar
al que van signar l‘agost passat. El
sindicat alerta que “continua la in-

Un dels treballadors de Nylstar. Foto ACN

Els habitatges d’ús turístic a debat
Lloret de Mar ha aprovat una
moratòria d’un màxim d’un any
per estudiar i regularitzar els habitatges d’ús turístic.

rístics van generar 289 intervencions per problemes de civisme o
excés de capacitat, entre d’altres.
L’any passat hi va haver 223 intervencions.

Quan es va fer el ple, hi havia
2.874 habitatges turístics legalitzats
i es calcula que uns 600 d’il·legals.
El 2015, aquests equipaments tu-

El nombre d’HUTS (habitatges
d’ús turístic) de Lloret suposa el
12% de comarques de Girona i el
5,2% del conjunt de Catalunya.

lloret de mar

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.A. Comas

«El nombre d’HUTS de
Lloret suposa el 12% de
comarques de Girona i
el 5,2% del conjunt de
Catalunya»
Hi ha barris que estan saturats i,
per tant, s’ha decidit aplicar una moratòria de com a mínim un any per
analitzar la situació i regularitzar-la,
segons explica el regidor d’Urbanisme, Joan Bernat. Segons Bernat,
“volem minimitzar les molèsties
sense perdre de vista els beneficis.
No volem castigar, volem regular”.
Ara es redactarà una ordenança que
reguli el sector, “és un tema transversal i cal una reflexió de totes les
parts implicades”, apunta el regidor.
C’s es va oposar obertament
a la moratòria al considerar que
aplicant la legalitat vigent ja n’hi
ha prou.

Segons el Millor, aquesta és
una alternativa a l’oferta turística obsoleta i ara es vol aturar.
Per Marc Fuertes, “aquest no és el
camí, és l’alternativa. Les incidències han baixat i els HUTS ja estan
regulats. Què volen?”.
ICV-EUiA, favorable a la moratòria, denuncia que els habitatges
turístics han encarit el lloguer permanent i el poden fer desaparèixer.
Per Francisco Rodríguez Pacios,
“s’ha de preservar el dret a l’habitatge que tenen tots els ciutadans”.

Pel regidor no adscrit, Enric
Martínez, “aquesta moratòria i
aquest estudi és una necessitat.
Se’ns ha anat de les mans, especialment a les urbanitzacions”.
Per Paulino Grácia, de En Lloret, Sí se puede, “la pressió pel ciutadà és més gran que a Barcelona.
Cal parlar amb tots els sectors i
quan tinguem l’ordenança, que es
faci complir”.

Pel PSC, “s’ha de buscar la millor
fórmula per a totes les parts implicades i reduir les molèsties als veïns”.

Per l’alcalde Jaume Dulsat, “no
anem contra els HUTS, busquem
una millor ordenació. És una moratòria temporal i no prohibitiva.
Volem fer fora als que ho fan malament. La resta pot estar tranquil·la”.

«Tots els grups van donar
suport a la moratòria de
màxim un any menys
Ciutadans i el Millor»

Finalment tots els grups van
donar suport a la moratòria de màxim un any menys Ciutadans i el
Millor, és a dir 15 vots a favor i 6
en contra. yy
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La fortuna de Sílvia i Revolta de bruixes al Clavé
rebrà la visita del grup de danses
tradicionals del País Basc Etorkizuna que, en un espectacle titulat Lanabesak, mostrarà a través
de diverses coreografies escenes
dels oficis que han gaudit de més
tradició a la seva terra. Serà el 22
d’abril.
La programació per a públic
adult es completa amb l’espectacle de producció pròpia Prismes
| Miralls | Bertrana, que s’estrenarà el 26 de març en el si de la
commemoració dels 150 anys del
naixement de l’escriptor Prudenci Bertrana.
La fortuna de Sílvia
tordera

La fortuna de Sílvia, un text
de Josep Maria de Sagarra amb
segell del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), encapçalat per
l’actriu Laura Conejero i amb
un repartiment en què també
hi figuren en Pep Munné, l’Anna Alarcón, la Muntsa Alcañiz,
l’Albert Baró i la Berta Giraut,
ha obert l’any 2017 al Clavé de
Tordera. Una proposta de teatre emmarcada en l’Europa de
la Segona Guerra Mundial que
ha arribat a Tordera de la mà de

Revolta de bruixes

Teatres en Xarxa, una agrupació
de teatres –entre ells el Teatre
Clavé– que promouen la gira de
l’espectacle per diversos municipis de Catalunya.
Dies abans, amb la intenció
d’aprofundir en l’espectacle i en
el text de Sagarra, el director del
TNC, Xavier Albertí, i el director de La fortuna de Sílvia, Jordi
Prat i Coll, van oferir una xerrada oberta al públic a l’Auditori
del mateix Clavé.

L’altra gran proposta del
cicle de teatre és Revolta de
bruixes, un text de Josep Maria
Benet i Jornet interpretat per la
Kompanyia Lliure. L’espectacle,
produït pel Teatre Lliure, narra
tot allò que els succeeix a les sis
dones encarregades de la brigada de neteja d’un despatx i el vigilant del local. La gira de Revolta de bruixes, impulsada també
per Teatres en Xarxa, farà parada al Teatre Clavé de Tordera
el diumenge 12 de març, com a
activitat relacionada amb el Dia

Internacional de la Dona.
En l’àmbit de la música, destaca el concert titulat Vivències
encapçalat pel guitarrista i compositor Diego Cortes. Després
de recórrer escenaris d’arreu
del món –des d’Argentina fins a
Rússia, passant per Xile, Mèxic
i diversos països europeus–, el
12 de febrer presenta un nou espectacle al lloc que l’ha vist créixer: Tordera. I també en música
i dansa, de la mà de l’associació
La Nostra Dansa, el Teatre Clavé

Per als més petits, el cicle familiar proposa tres espectacles
molt diferents entre ells. D’una
banda, la màgia de Melanie a
Amazing, dirigit pel Mag Lari
(1 d’abril); d’una altra banda, les
titlles de l’Estaquirot Teatre a
l’espectacle En Jan Totlifan (4 de
març); i finalment, Concertino,
un concert de música barroca per
a infants d’entre 1 i 5 anys (4 de
febrer). El cicle familiar es completa amb la projecció de dues
pel·lícules d’animació: El Petit
Príncep (18 de març), basat en el
conte d’Antoine Saint-Éxupery i
Buscant La Dory, de Pixar / Walt
Disney (18 de febrer). yy
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Calendari sobre la Calella ciutat rockera
mitologia catalana
tordera

Dani Rangil presenta una
nova edició del calendari sobre la
mitologia catalana.
Rangil destaca que molta gent
només coneix la mitologia grega,
“quan n’hi ha a cada poble”. Cada
mes es dedica a un personatge. El
calendari inclou una petita explicació que es pot ampliar en el
blog sobre mitologia que té Rangil. “El vaig crear ara fa dos anys

i ja supera les 70.000 entrades. Els
temes relacionats amb Sant Jordi i
Sant Valentí són els que han generat més entrades”.
Segons Rangil, “des de temps
remots, la gent ha volgut trobar
respostes a tot el que l’envolta.
Ara hi ha respostes científiques
però fa molts i molts anys, la mitologia cobria aquestes inquietuts”. yy

Participants a la darrera edició. Foto Aj. Calella
calella

L’Screamin’ Festival de Calella nominat als Ameripolitan
Music Awards.

Presentació de Rangil a la Biblioteca. Foto Yoyo

El fermall del rei Elf
tordera

En el mateix acte, el blanenc
Fèlix Rabassa va presentar el seu
relat “El fermall del rei Elf”. Forma
part del llibre Començar de zero i
altres narracions amb les millors
obres presentades al Premi Guillem de Belibasta de Tragó de Segre (Alt Urgell).
“El fermall del rei Elf” ens permet conèixer en Sau el Caçaire,
l’heroi de la història, un personatge que avança pels boscos nevats
de les Terres Salvatges darrere els
lladres del fermall del rei Elf.

Fèlix Rabassa. Foto Yoyo

Segons destaca Rabassa, “la
fantasia està de moda des de fa uns
quinze anys amb l’aparició del Senyor dels Anells i posteriorment la
sèrie Joc de Trons”.
Aquest és el primer relat de
Rabassa, que ja ha assegurat que
tindrà continuïtat. “Hi haurà més
històries relacionades amb el món
que acabo de crear. També treballo
en una novel·la”.
Fins ara, Rabassa havia publicat Cooperativisme agrari a
Blanes. yy

L’Screamin’ Festival, considerat un dels certàmens més importants dedicats al Rock & Roll
dels anys 50, ha estat nominat
als Ameripolitan Music Awards
2017 en la categoria de millor
festival. Comparteix nominació
amb el Nashville Boogie, el New
England Shake Up, el Best Little
Cowboy Gathering i el Westport
Roots Festival (tots ells celebrats
als Estats Units).
És el primer cop que un festival que no és estatunidenc està
nominat als premis.

Creats l’any 2014 pel músic
texà Dale Watson, els Ameripolitan Music Awards volen donar
reconeixement a tots aquells que
dediquen la seva vida al Rock &
Roll, des de cantants, fins a locutors de ràdio, passant per festivals.
Els guanyadors s’escullen a través
de votació popular. Es faran públics aquest mes de febrer, durant
la gala que se celebrarà al Paramount Theater d’Austin (Texas,
Estats Units).
L’Screamin’ Festival va néixer a Calella fa dinou anys i des
de llavors no ha parat de créixer.
En l’edició del 2015 van assistir
amants de la música de fins a 26
nacionalitats diferents que van poder gaudir del millor Rock & Roll a
la platja i a la Fàbrica Llobet-Guri.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha valorat molt
positivament aquesta nominació
i ha recordat la importància que
té per la ciutat que l’Screamin’
Festival es recuperés al 2011,
“L’Screamin’ Festival ens aporta
una internacionalització que no
és fácil d’aconseguir, l’Screamin’
porta el nom de Calella arreu del
món”.
Calella també és la seu del Calella Rockfest, un festival que se
celebra a l’octubre, encarat al rock
més clàssic, el hard-rock i el blues
rock. El festival, que va néixer el
2013 amb la intenció de portar
grups musicals d’àmbit internacional a la ciutat, està inclòs en
la llista dels millors festivals del
2016 de la revista Ruta 66. yy

Retiren pins afectats pel
tomicus
MARESME

Una subvenció del Departament d‘Agricultura de 100.000
euros permet actuar sobre 80
hectàrees, un 10% del bosc afectat per la plaga del tomicus.
Oriol Bassa, enginyer forestal
del Consell Comarcal del Maresme, explica els factors que han
contribuït al desenvolupament
de la malaltia que des de fa mesos
ha arrasat bona part dels boscos
de la comarca. “La pluja ha disminuït un 20% i la temperatura
ambient ha augmentat un grau i
mig. Si hi afegim les condicions
del sòl, fa que uns individus que
ja hi eren ara ataquin els arbres
més febles”.

menta el risc d’incendi forestal i
també el risc d’inundacions”.

Aquesta situació porta una
sèrie de riscos associats, “aug-

Els tècnics alerten que si no
s’actua abans del pròxim mes de

Efectes del tomicus sobre els pins. Foto ACN

març, quan el tomicus tornarà
a emergir dels troncs, el risc de
“desastre ecològic” al Maresme
augmenta exponencialment. yy
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Un impacte econòmic de prop de 700.000 euros en
esdeveniments esportius
Moisés garcía - lloret de mar

Les activitats esportives generen a Lloret de Mar un impacte econòmic de 700.000 euros. Aquests són els càlculs que
ha fet l’Ajuntament de Lloret de
Mar, pel que fa al 2016. La destinació, sota la marca de Lloret
Vila Esportiva, ha completat un
nou any amb una agenda farcida
d’activitats, actes i competicions
esportives que han portat milers
de visitants al municipi. Segons
l’equip de govern, es van organitzar gairebé 250 esdeveniments,
una xifra que va suposar la participació de 50.000 participants,
aproximadament. Tot plegat, va
deixar 700.000 euros.

«El 2016 es van organitzar
gairebé 250 esdeveniments,
una xifra que va suposar
la participació de 50.000
participants»
Per aquest 2017, l’objectiu
és doblar la xifra. I és que Lloret
de Mar tornarà a tenir un ampli repertori de competicions de
gener a desembre. De moment,
l’any ha començat amb dos es-

deveniments que han reunit un
bon grapat d’esportistes. D’una
banda, la vila ha estat una de les
seus del Campionat d’Handbol de
Seleccions Autonòmiques, amb
la participació de 19 federacions
estatals, que ha reunit més de
2.000 participants. D’altra banda,
els tres camps de futbol del municipi han acollit el 13è Torneig
de futbol d’Any Nou de la XEF
(Xarxa d’Escoles de futbol del
RCD Espanyol), amb la presència
d’equips valencians, navarresos,
aragonesos i, fins i tot, italians.
Un dels plats forts d’aquest
2017 serà el Globasket, que tornarà a Lloret de Mar per segon any
consecutiu. Es tracta d’un torneig
internacional de bàsquet, que es
disputarà del 8 al 13 d’abril. Hi
participaran nens i nenes de 12
a 14 anys, en les categories infantil i mini. La previsió és que
participin 150 equips d’arreu del
món. Això suposaria unes xifres
de prop de 1.800 jugadors i 2.000
acompanyants adults. Entre els
conjunts que formaran el torneig
hi ha entitats d’alt nivell com el
Barça, el Baskonia, l’Uni Girona
o el Fenerbahçe turc.

«Per aquest 2017 es preveu
doblar l’impacte econòmic
del darrer any, que va ser de
700.000 euros»
Globasket és un projecte que
va més enllà d’un torneig. S’aposta per la formació i, al llarg dels 6
dies, hi haurà jornades formatives
per jugadors i pares. A més, l’esdeveniment compta amb dos ambaixadors de luxe. Són els jugadors
professionals Pau Ribas, del Barça,
i Leonor Rodríguez, de l’Uni Girona. Des de l’Ajuntament de Lloret
de Mar es valora de manera molt
positiva que la destinació sigui la
seu de la competició, ja que se la
considera d’alt nivell i amb molt
potencial per convertir-se en una
referència a Europa.
Per Setmana Santa, entre
molts d’altres esdeveniment esportius, Lloret de Mar serà una
de les seus del MIC. La població
allotja des de fa anys bona part
de l’organització, equips participants i acompanyants arribats
d’arreu del món. Les activitats,
però, són constants i n’hi ha pràcticament cada setmana.

Lloret acull des de fa anys el MIC. Foto David Rueda (MIC)

Lloret de Mar disposa d’una
important infraestructura esportiva: camp de futbol municipal,
camp del Molí, pistes d’atletisme,
piscina olímpica... També juga a
favor de Lloret de Mar la planta hotelera, bona part oberta tot
l’any, que permet acollir tot tipus
de grups. En alguns casos, els mateixos hotels acullen campionats.
Aquest serà el cas del Nacional Radikal Darts 2017, que se celebrarà
del 12 al 15 del proper mes d’octu-

bre, al qual es preveu l’assistència
de més de 3.000 persones entre
participants en el torneig i acompanyants. La seu de l’esdeveniment
serà el Palau de Congressos Olympic on tindran lloc totes les fases
classificatòries del campionat.
Lloret Turisme ha signat un
acord de col·laboració amb l’empresa Radikal Darts, organitzadora d’un prestigiós campionat
de dards en l’àmbit estatal. yy

Ses Vernes Rosat

El Cava Rosat que fa honor a Joaquim Ruyra
Amb raïm de la varietat garnatxa
negra Ses Vernes fa un cava
rosat d’alta qualitat que porta
el sobrenom de “Vinya de
Rosa” en homenatge al mestre
Joaquim Ruyra i el seu llibre
“Pinya de Rosa”.
Aquest llibre, que prenia el
nom d’un nus mariner en
forma de pilota, és un recull
de comptes amb les obres més
emblemàtiques per a Blanes
com El rem de Trenta-quatre,
que narra l’ofrena a la Verge del
Vilar d’uns mariners salvats del
naufragi.
L’Agrupament escolta de Pinya
de Rosa, el Jardí Botànic Pinya
de Rosa i l’escola Pinya de Rosa
porten orgullosament aquest

nom en homenatge al mestre.
En la mateixa sintonia i amb un
punt divertit, Ses Vernes també
ha volgut fer un homenatge
informal al “príncep de les

lletres catalanes” posant el joc
de paraules “Vinya de Rosa”
al millor cava rosat de la seva
collita.
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Més de 5 milions
de turistes

Obres de millores a
l’aparcament de Can Xardó
lloret de mar

L’aparcament gratuït de Can
Xardó, amb 140 places d’estacionament gratuït, es troba ubicat
entre el CAP del carrer Girona i
la masia de Can Saragossa i s’accedeix pel carrer Puig de Castellet, en què hi ha entrada i sortida de vehicles. També disposa
d‘una sortida per l’av. Vila de
Blanes. Les obres tenen un cost de
204.398 euros.
Platja de Lloret, estiu 2016. Foto M.A. Comas
comarques de girona

Les comarques gironines van
rebre durant el 2016 (dades fins
el novembre) 5.094.073 turistes,
una xifra rècord que suposa superar per primer cop la barrera dels
5 milions. A més, es van registrar
19.380.385 pernoctacions. Aquestes xifres suposen un increment
del 4,6% respecte el 2015.
Segons les dades oficials recollides per la Generalitat, es registra una lleu davallada del turisme
francès, es recupera el turisme rus

(que havia anat molt a la baixa) i
es nota un increment en l’arribada de turistes nord-americans.
En el cas concret de Lloret
de Mar, la principal destinació
de la Costa Brava, de gener a novembre, el turisme va pujar un
7,6% respecte el 2015, tenint en
compte que la destinació va rebre 1.175.000 visitants i que van
fer prop de cinc milions i mig de
pernoctacions. L’estada mitjana
del turista als hotels se situa en
4,2 dies. yy

l’actual escala de sortida en direcció al CAP, i ampliació de l’enllumenat general i col·locació d’ enllumenat a les tres escales.
Joan Bernat, regidor d’Urba-

El projecte de millora de
l’aparcament consisteix en la pavimentació amb mescla asfàltica
de la totalitat de la zona d’aparcament; millora de la circulació
de vehicles invertint el sentit de
circulació entre els dos nivells, de
manera que el desnivell existent
es faci de baixada i no de pujada
com fins ara; augment del sistema de recollida d’aigües pluvials
i millor delimitació de les zones
de “no aparcament” amb la finalitat d’evitar els mals aparcaments.
També es milloren els accessos
de vianants amb la implantació
d’una nova escala, i la millora de

nisme ha explicat que “l’execució de les obres es farà procurant
mantenir sempre una part de
l’aparcament obert per tal que els
veïns hi puguin aparcar, excepte
en moments puntuals”. yy

Treballs de millora de l’aparcament. Foto M.A. Comas

Treballen pel nou sociosanitari
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret de
Mar està treballant en el plec de
condicions per a la construcció
del nou sociosanitari de Lloret de
Mar i té previst que a finals d’any
pugui iniciar els tràmits per a la
seva licitació.
L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, ha explicat que “l’equip
de govern considera que aquest
equipament és una de les necessitats més urgents de la vila i s’ha
marcat aquest projecte com a acció prioritària per al 2017”.

Vista aèria de Can Buc i el Rieral. Foto M.A. Comas

Respecte a la possible ubicació de l’equipament, encara està
per determinar. En paraules de

l’alcalde, “és probable que sigui
al solar de Can Buc al barri del
Rieral, però no es descarten altres
ubicacions ”.
El solar de Can Buc té una
superfície de 9.500 m2 i l’Ajuntament el va adquirir l’any 2008.
El sociosanitari actual data
de l’any 1974 i s’hi va fer una reforma i ampliació de la primera
planta l’any 1995. Actualment
l’equipament compta amb 63
places sociosanitàries, 24 places
de residència assistida i 15 places
d’hospital de dia.
Queixes al Parlament
ICV-EUiA de Lloret porta al

Parlament les queixes sobre el
centre sociosanitari.
Ho ha fet a través del grup Catalunya Sí Que Es Pot, que ha preguntat al govern si és coneixedor
de diferents qüestions que afecten
l’hospital sociosanitari Nicolau
Font. La principal preocupació està
relacionada amb el menjar que serveix. Segons el diputat Marc Vidal,
també s’ha detectat una disminució de la qualitat assistencial i un
augment de la càrrega de treball del
personal de la residència.
Aquestes preocupacions ja fa
temps que s’havien plantejat a la
Corporació de Salut del Maresme
i la Selva. yy
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Temporals de desembre i gener

Efectes del temporal de desembre a la zona de Sa Palomera. Foto Yoyo
la selva - maresme

La costa catalana s’ha vist afectada per un fort temporal el cap de
setmana del 21 i 22 de gener. En
molts llocs ha plogut sobre mullat
perquè ja van patir diverses destrosses amb una llevantada que hi
va haver el mes de desembre.
A Blanes i Lloret de Mar, s’ha
perdut sorra i s’han patit alguns
desperfectes. Molt més mal para-

da n’ha sortit la façana marítima
de Pineda i Malgrat de Mar.
El Passeig marítim de Pineda
de Mar ha patit greus desperfectes
arran dels temporals de desembre
i els d’aquest gener.
La regidora de Comunicació,
Sílvia Biosca, explica que quan
encara no s’havien recuperat del
primer temporal, ha arribat el se-

Camí de la Pomereda de Malgrat de Mar inundat. Foto Yoyo

gon i els danys s’han multiplicat,
“el carril bici ja no existeix, també
ha quedat afectat l’enllumenat públic i el mobiliari urbà”.

de sorra i redactaran un projecte
tècnic per instal·lar una escullera
que defensi la façana marítima”
apuntava Biosca.

gua s’emportés la sorra i les dunes
que hi havia per a protegir aquesta
zona propera a la desembocadura
de la Tordera.

El dilluns dia 23 hi va haver
una reunió amb responsables de
Costes, inicialment prevista per
parlar del temporal de desembre.
Després d’analitzar la nova situació, ja es van pactar algunes actuacions, “hi haurà una aportació

Un altre dels municipis especialment afectats pel temporal ha
estat Malgrat de Mar.

Els responsables dels càmpings es mostraven indignats després de veure com l’aigua se’ls emportava part de les instal·lacions i
molt crítics amb les administracions “per no haver trobat una solució definitiva”. yy

Moció de censura a Malgrat

Registre d’entrada de l’ajuntament de Malgrat. Foto Yoyo
malgrat de mar

Junts per Malgrat, fins ara al
govern, conjuntament amb ERC,
PDECat i CUP han entrat al registre
de l’ajuntament de Malgrat de Mar
una moció de censura per fer fora
de l’alcaldia Joan Mercader (PSC).
La moció ha estat presentada
per: Mª Carmen Ponsa, Mireia
Castellà, Ramir Roger, Maria Ester Martínez, Ricard Núñez, Mª
Neus Serra, Jofre Serret, Núria
Casajuana i Francisco Jesús Márquez contra l’alcalde-president
de l’Ajuntament, Joan Mercader
Carbó, proposant com a candidata
alternativa a Carmen Ponsa (JxM).

Els regidors que defensen el
canvi d’alcalde ho argumenten en
8 punts on destaquen la passivitat
de l’alcalde i la paràlisi del consistori. També critiquen Joan Mercader de no complir els acords de ple.
Consideren que Joan Mercader
“té manca de lideratge i cultura
democràtica”.
Joan Marcader (PSC), ha fet públic un comunicat amb el seu posicionament on assegura que mantindrà contactes amb les diferents
formacions polítiques per poder
continuar treballant per Malgrat de
Mar, “com alcalde, pensant sempre

amb el municipi, després d’assabentar-me del trencament del pacte
de l’equip de govern amb JxM per
la premsa, iniciaré una roda de
contactes amb tots els partits polítics, per això, per prioritzar el present i el futur de Malgrat”.
En el comunicat, Mercader exposa la feina feta en els 18 mesos
de mandat. Un grup de veïns han
organitzat una concentració i una
recollida de signatures de suport a
l’alcalde.
La moció es debatrà i votarà
el dia 1 de febrer a les dotze del
migdia. yy

La carretera del Camí de la
Pomereda, zona dels càmpings,
ha desaparegut després que l’ai-

14 LA MARINA

gener DE 2017

Més de 107.000 visitants al
Marimurtra

novetats nadalenques

Videomapping

blanes

El Jardí Botànic Marimurtra
de Blanes no rebia més de 100.000
visitants des de l’any 2008. L’índex de visites del 2016 representa
un increment d’11.794 persones
respecte el 2015, un fet que consolida la importància turística i
cultural del Jardí.
Façana de l’ajuntament el 5 de gener. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar va rebre els Reis
d’Orient amb un videomapping
projectat a la façana de l’Ajuntament. La façana de la Casa de la
Vila es va convertir en una “gran

pantalla màgica” on es van projectar imatges relacionades amb
les festes nadalenques i la tradició marítima de la vila. yy

Els Pastorets del Mirall

Pastors i Misteris 2016. Foto Albert Alenyà

Blanes ha estrenat aquestes passades festes nadalenques una
nova versió de Pastors i Misteris,
l’obra del 1929 escrita pel poeta
Pere Puig i Llensa. En aquesta
ocasió la direcció ha anat a càr-

Per nacionalitats, els principals grups que han visitat Marimurtra són els francesos (25.336)
seguits dels catalans (22.788). El
grup de nacionalitat russa, tan
significatiu fins el 2014, ha continuat estancat al voltant dels 9.000
visitants després que en aquell
any Marimurtra registrés una
afluència de fins a 17.228.
La Fundació Carl Faust, propietària i gestora del Jardí Botànic
Marimurtra, valora molt positivament aquestes xifres en un context de recuperació del turisme a
Catalunya i de la Costa Brava en
particular. També en la revitalit-

Templet de Limé. Foto Fundació Marimurtra

zació d’un interès pels paratges
més icònics i significatius de casa
nostra, entre els quals destaca
Marimurtra, una proposta lúdica
i cultural amb un gran interès botànic i paisatgístic.
De cara a aquest 2017, i amb
la intenció de consolidar aques-

tes xifres, la Fundació Carl Faust
ha posat en marxa una nova modalitat d’entrada batejada amb el
nom de “Quatre estacions, quatre
jardins”, que permet una visita al
Jardí Botànic Marimurtra a cadascuna de les estacions de l’any
a un preu molt avantatjós que representa un 50% de descompte. yy

Impulsen la recuperació del
camí de ronda a Cala Bona

rec del Mirall, que ha ofert la
seva particular visió d’aquesta
representació tan blanenca. Els
actors han estat els habituals del
Grup Pastorets de Blanes. yy

Concert solidari
Camí de ronda a la zona de Cala Bona. Foto Aj. Blanes
blanes

Aquest gener s’ha adjudicat
la redacció del projecte pel sector
sud, i ha començat el projecte de
pavimentació i millores diverses,
així com el desbrossament del
sector nord.
Música i solidaritat. Foto Yoyo
blanes

El grup AMA ha protagonitzat un concert solidari a la parròquia de Santa Maria a benefici
de Càritas. Els organitzadors de-

manaven al públic menjar o bé
diners en efectiu.
El concert es va fer el dissabte
14 de gener. yy

Les obres més importants
corresponen a un projecte adjudicat a l’empresa Aglomerats
Girona S.A. per un import de
133.686 euros, i amb una previsió
d’acabament de tres mesos com a
màxim. Els treballs consisteixen
en la pavimentació del camí de

ronda arran de Cala Bona, l’adequació dels accessos a la platja,
així com la reparació i modificació del tram final de l’escala que
connecta l’ermita Sant Francesc
amb la platja.
També s’han adjudicat d’altres treballs que també significaran un pas endavant en la recuperació del Camí de Ronda de
Blanes al seu pas per Cala Bona.
Es tracta de la neteja i desbrossament del seu tram nord amb
l’objectiu que el personal tècnic
pugui fer un estudi més acurat i

precís sobre les obres de millora
que cal fer per poder tornar-lo a
obrir al públic.
La darrera Junta de Govern
Local de l’any passat celebrada
el 29 de desembre va adjudicar
a l’arquitecte Xavier Cayuela Solano la redacció del projecte de
prolongació del camí de ronda
de Cala Bona pel seu tram sud
fins al carrer de l’Ermita. Aquest
altre extrem limita amb el Jardí
Botànic Marimurtra i amb finques particulars, i inclourà un
mirador arran de mar. yy
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Premi estatal de cuina
mateixa categoria.
La fase final es va celebrar a
Madrid. Inicialment es van presentar 900 receptes. Després en
van quedar 30 per arribar a les
tres finalistes de cada categoria:
tapa, plat principal i postres.

Subvenció de
400.000 euros

Aquest 2016 ha estat l’any
dels llegums i per això es va
plantejar fer uns postres de cigrons, tal com explica Francisca
González, professora de segon
de pastisseria del Bisbe Sivilla.
El plat constava de pa de pessic amb faves de pistatxo, cruixent de safanòria, merengue de
cigrons, mousse de cigrons i
pasta de pistatxo.

Marta Hernández a Madrid. Foto Institut Bisbe Sivilla
CALELLA

Una alumna de l’institut
Bisbe Sivilla de Calella guanya
el concurs estatal “Mediterraneamos”.

Marta Fernández es va imposar a la categoria de postres
amb un plat anomenat “Deconstrucció de cigrons”. Nadia Esteban va quedar finalista de la

Participar en aquestes activitats extraescolars suposa
molta feina, però també un gran
incentiu per als alumnes, “són
moltes hores de feina fora de
l’horari lectiu, però val la pena
perquè suposen un gran al·licient per als alumnes”, apunta
González.
El Bisbe Sivilla ofereix cicles
formatius de dos anys de cuina,
sala, direcció de cuina, direcció de sala i pastisseria. A nivell
de turisme, s’imparteix guia i
agència de viatges. yy

La calellenca Laia Noguera
presenta Amor total
calella

Amor total és un llibre de més
de 500 pàgines fruit de l’experimentació on es combina, entre
d’altres, la poesia i el teatre.
Segons Noguera, “és el llibre
que mai no escriuria. Hi ha registres que fins ara mai no havia uti-

litzat com ara la ironia o l’aspecte
còmic. Habitualment ens acomodem a una dicció amb la qual ens
identifiquem i sempre seguim pel
mateix camí. En aquest cas, però,
ha estat diferent. He sortit de la
meva zona de confort. He oblidat
qui sóc per aprendre coses noves.
Ha estat un treball d’anys”.

Laia Noguera explica que la
idea va sorgir del també escriptor
Lluís Calvó, “després de Triomf i
Caure, em va proposar fer una
cosa diferent”.
En aquests moments, Laia
Noguera treballa en diverses col·
laboracions i segueix investigant,
“Investigo molt. Forma part del
meu caràcter. El proper que faci
serà molt diferent a Amor total”.
Noguera també disposa
d’una pàgina amb poesia en anglès: https://itsworditblog.wordpress.com/
L’escriptora calellenca va
guanyar el 2003, el Premi Recull
de poesia. Anteriorment ja havia guanyat l’Amadeu Oller per
a joves escriptors, “aquest premi
em va marcar i el Recvll em va
afiançar”.

Laia Noguera signant exemplars de la seva obra. Foto Yoyo

Després van arribar els premis
Miquel de Palol i Ausiàs March,
entre d’altres. yy

El Centre Cívic acollirà diversos serveis. Foto Yoyo
santa susanna

L’Ajuntament
de
Santa
Susanna rebrà una subvenció
de 400.000 euros provinents de
la Diputació de Barcelona per
tal d’adequar la sala polivalent
del Centre Cívic, un espai amb
capacitat per a 400 persones on
es podran organitzar espectacles i altres esdeveniments.
Part dels diners també es destinaran a quatre aules del mateix
edifici.

Aquesta subvenció permetrà
millorar significativament les
instal·lacions i l’experiència dels
usuaris i és un pas important per
al ple funcionament de l’equipament. En aquest sentit, un altra
fita important serà el trasllat de
la biblioteca municipal a l’edifici
del Centre Cívic on ocuparà un
espai de més de 900 m 2. Està previst que la nova biblioteca es pugui inaugurar durant la primera
meitat d’aquest any. yy

In fraganti
calella

Detenen a Calella dos homes
de 38 i 29 anys, de nacionalitat
espanyola i veïns de Pineda de
Mar com a presumptes autors
dels delictes de robatori amb força, robatori i furt d’ús de vehicle
i danys després d’encastar un
cotxe contra un aparador. yy

Foto Mossos d’Esquadra
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PEIX I MARISC
Celmar “Ca La Cèlia”
C. Mallorca, 71 - 93 761 09 68
Malgrat de Mar
Domèstic
Pg. Europa, 2 - 93 766 40 89
Pineda de Mar
El Cep
C. Ramon Turró, 61
93 765 25 85 - PALAFOLLS
El Hogar Gallego
C. Ànimes, 73 - 93 766 20 27
Calella
El Peix Grillat
C. Industria, 56 - 638 846 490
Calella
Els Pescadors
C. Platja, s/n - 93 762 63 99
Pineda de Mar
La Llar dels Pescadors
Pg. Manuel Puigvert
93 769 71 50 - Calella
La Peixateria
C. Dr. Vives / C. Llobet i Guri, s/n
93 769 18 78 - Calella
Pepet
Av. Montserrat, 43 - 93 767 17 41
Pineda de Mar
Pulperia Galicia
C. Creus, 42 - 93 766 43 47
Calella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Roda
Creus, 8
93 769 41 39 - Calella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUINA
MEDITERRÀNIA
Bei Pepe Restaurant
Pg. Marítim, 24 - 93 765 42 41
Malgrat de Mar
Beltran 9
PI. Can Verdalet, C/. D, Nau 112
93 764 35 04 - Tordera
Bon Lloc
C. Jovara, 66 - 93 769 59 60
Calella
Bon Repòs
Av. dels Pins, s/n - 93 767 84 75
Sta. Susanna
Boulevard Don ángel
Av. del Mar, 14 - 93 767 83 64
Sta. Susanna
Ca La Margarida
Av. Montserrat, 15 - 93 767 12 20
Pineda de Mar
Ca la Maria
C. Veïnat Sant Daniel, 99
93 764 08 05 - Tordera
Ca L’Aureli
Pg. Marítim, 3 - 93 767 28 35
Pineda de Mar
Ca L‘Estevenet
C. Major, 38 - 93 762 01 08
Palafolls
Ca l’Isard
C. Jovara, 109 - 661 291 373
Calella
Cal Nano
C. Veïnat de Sant Pere,masia 29
93 764 53 82 - Tordera
Can Casellas
C. Veïnat Sant Jaume, 6
93 764 54 77 - Tordera

CARNS I BRASA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
Àgora
Passatge de Maria Aurèlia Capmany, 19
93 761 46 56 - Malgrat DE MAR
Andrea Isabel
Urb. la Vall, esc. B
93 767 87 43 - Santa Susanna
Bavaria Lounge
C. Torrentó de Can Gelat, 2
681 322 299 - Santa Susanna

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

639 313 074

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

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

MONTADITOS I
TAPES

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

Antonio
Pg. Marítim, 17
937654253 - Malgrat DE MAR

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

Azor
C. Creus, 37- 937690659
Calella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

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

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

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

La Bodega Bar Restaurant
Av. del Mar, 12 - 93 767 77 21
Sta. Susanna

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

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

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

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

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

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

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

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

MENJARS
EXÒTICS

NIT I COCTELERIA
777 Club de Mar
Pg. de Mar, s/n - 93 769 08 61
Pineda de Mar
Aloha
C. Torrentó de Can Gelat, L8
667 573 825 - Santa Susanna
Jada
Ctra. N-II, Can Gelat
93 767 83 01 - Santa Susanna
La Mar Bonica
Av. dels Pins,1
93 765 38 09 - Malgrat de Mar
Magma
C. Mèxic, 4 - 630 428 381
Pineda de Mar
Maui Beach Club
Av. dels Pins, 33
678 335 801 - Malgrat DE MAR
Moon Restaurant
C. Sant Esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

La Gran Muralla
C. Abat Oliba, 7 - 93 765 40 52
Malgrat de Mar
La Pèrgola
Av. del Mar, s/n - 93 767 83 70
Sta. Susanna
Luna Gaucha
Pl. Ajuntament, 8
93 769 19 46 - Calella
Macanudo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella
Marina
C. Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella
Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella
Nou Wok
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna

· El fogó de la Marina ·
Mongeta blanca estofada amb cloïsses
INGREDIENTS:
400 g de mongetes blanques
500 g de cloïsses
2 cebes petites
1 porro
1 pebrot verd
1/2 pebrot vermell
2 fulles de llorer

2 grans d’all
1 cullaradeta de pebre
dolç vermell
1/2 got de vi blanc
2 caienes
Uns brins de safrà
Oli d’oliva i sal

PREPARACIÓ:
La nit anterior a la seva preparació, deixarem les mongetes en remull. Les cloïsses s’han de netejar. Les deixarem en un bol amb
aigua i sal. Posarem les mongetes en una olla, les cobrirem d’aigua i en el primer bull afegirem el porro, les cebes, el pebrot verd
i vermell i el llorer, tot sencer.
Les deixarem a foc lent i durant el bull, retirarem l’escuma. Quan
el bull sigui net, incorporarem l’oli i el pebre dolç vermell. Retirarem les verdures, (un cop siguin cuites les mongetes), les triturarem amb una mica de brou amb la precaució de retirar les fulles
de llorer. Tot seguit ho afegirem novament a l’olla. Remenarem
amb una cullera de fusta.
En una paella amb oli, enrossirem els alls tallats, afegirem les cloïsses, el vi i les caienes. Un cop obertes les cloïsses, espolvorarem amb julivert.
Ara és el moment d’incorporar el contingut de la paella a l’olla,
afegint el safrà, remenant i, si cal, rectificarem de sal. Ho deixarem coure 5 minuts més perquè es barregin bé els sabors.
Aquí teniu un plat de llegums exquisits, ideal per aquests dies tan
freds!
Que aprofiti!
Manoli Bustamante

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

Basilico Pizzeria
Av. Costa Brava, 30
93 765 74 41 - Palafolls
El Corral del Pollo
Ctra. Accés Costa Brava, Km-2,2
93 765 21 79 - Palafolls
La Cuina d‘en Titet
Camí Ral, 20
93 128 09 15 - Tordera

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

PIZZERIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUINA D’AUTOR
Can Formiga
C. Església, 104 - 93 767 17 35
Pineda de Mar
El Rebost del Bisbe
C. Valldebanador, 39
93 766 12 01 - Calella
La Taverna
C. Ciutadans, 15 - 93 767 00 78
Pineda de Mar
Muniesa Espai Gastronòmic
C. Carme, 12 - 692 685 059
Malgrat de Mar
SAFRÀ
C. del Mar, 43 - 93 767 17 77
PINEDA DE MAR
Victor Trochi Restaurant
C. Sindicat, 24
93 765 22 39 - Palafolls
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Ombres de la
Transició

Segon trimestre a l’Aula
calella

Un total de 238 socis han participat en el primer trimestre de
l’Aula d’Extensió Universitària de
Calella.
S’ha incrementat el nombre
d’assistents a les diferents conferències programades i, a més, s’ha
realitzat una sortida al Monestir
de Predalbes.

Recreació dels fets ocorreguts el febrer de 1977
tordera

El 20 de gener de 1977 un
grup de veïns de Tordera es van
desplaçar a Hostalric per seguir
el Ral·li Costa Brava. El desplaçament, però, va acabar en tragèdia.
El jove torderenc de 23 anys Adolfo Bárcena va morir d‘un tret de
la Guàrdia Civil.
Va ser en plena Transició,
després de la mort de Franco i
abans de les primeres eleccions
democràtiques. Les autoritats de
l’època ho varen tapar i va deixar
molts interrogants sense resposta.
Aquest és el tema que tracta el documental “Ombres de la
transició: El cas Bárcena” dirigit
per Quim Fors i Santi Barrera.

Després de dos anys d’investigacions, gravacions i muntatge, la
presentació està prevista pel cap
de setmana del 17 i 18 de febrer
al Teatre Clavé, coincidint amb
l’efemèride dels 40 anys de la seva
mort. A Hostalric, la presentació
es farà el 24 del mateix mes.
El documental, que també
serveix per fer una radiografia a
la societat de l’època, ha comptat amb l’ajuda de l’Ajuntament
de Tordera i el suport logístic de
l’Ajuntament d’Hostalric, a més
de la col·laboració de familiars i
amics d’Adolfo Bárcena, periodistes de l’època i l’Associació
Cultural i Recreativa Pere Cot,
que ha escenificat diverses escenes dels fets. yy

Les marques del
Marquès de la lluna

Enguany, l’Aula compta amb
dues novetats. Una d’elles és el cicle
de monogràfics sobre l’Egipte faraònic. La previsió és finalitzar-lo
amb una sortida al Museu Egipci
de Barcelona i realitzar un taller de
jeroglífics.

ta a través dels guerrers de Xi’an, a
càrrec de Dolors Folch.
- Dimecres, 15 de febrer - L’herència kantiana en el segle XXI, amb
Marcel Cano.
- Dimecres, 22 de febrer- EGIPTE
FARAÒNIC (IV). Hatxepsut: de
reina a faraó d’Egipte amb la Dra.
Núria Castellano.

Al bloc, Serra fins ara hi ha
publicat 50 relats. Deu d’aquests
relats són la base del llibre.

- Dimecres, 1 de març - Riure per
viure, amb Aura Costa.
- Dimecres, 8 de març- Ferran Sunyer i Balaguer, un exemple de su-

Les xerrades es fan al Casal de
l’Amistat. yy

Programació:
- Dimecres, 1 de febrer- La Casa
Blanca: d’Obama a Donald Trump
amb Núria Ribó.
- Dimecres, 8 de febrer - Una aproximació a la civilització xinesa vis-

Primera xerrada del 2017 amb Joan Vives. Foto Roser Ametller

Consell Municipal d’Infants
calella

Els nens i nenes de Calella
treballaran i opinaran sobre la
seva ciutat.
Ho faran en el Consell Municipal d’Infants, que estarà
format per joves entre 10 i 12
anys. El ple municipal ha aprovat la proposta amb l’objectiu
de tenir en compte la visió dels
més petits en la presa de decisions.

per conèixer l’opinió dels més
joves de la ciutat.

sectorials o de representació
existents a la ciutat.

En total, participaran 35
alumnes de 5è i 6è de primària
de les escoles de Calella, que seran escollits democràticament
pels seus companys. Es reuniran de manera mensual.

Amb aquest projecte, Calella s’adhereix a la Xarxa de
projectes de participació infantil de la Diputació de Barcelona. És la pròpia Diputació, des
de l’Àrea d’Educació, qui dóna
suport als membres de la xarxa, oferint espais de coordinació i intercanvi, recursos per a
la formació dels professionals
implicats ens aquests projectes
(dinamitzadors i tècnics municipals) i suport per a la realització d’activitats comunes. yy

El Consell Municipal d’Infants serà convocat i presidit per
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i hi participaran els
representants de tots els grups
municipals. A més, funcionarà
com qualsevol altre dels òrgans

La Clara, en Jaume i l’Anna
són els protagonistes de Les marques del Marquès de la lluna.
La presentació, que l’autor va
organitzar perquè fos diferent al
que es fa habitualment, es va fer a
la Biblioteca.
El llibre es pot comprar a 12 euros, versió paper, i a 3 la digital. yy

- Dimecres, 22 de març- Antonio
Machado: vida i poesia, amb Marisa Sotelo.
- Dimecres, 29 de març- El regnat
de Pere, el Gran. L’expansió per la
Mediterrània central, amb Eduard
Botanch.

Serra signant exemplars. Foto Yoyo

El torderenc Xavier Serra té
des de fa 5 anys un bloc on escriu
relats eròtics i ara fa uns mesos
va rebre la proposta d’una editorial de Madrid (Mouse) per fer
un llibre.

- Dimecres, 15 de març- Zurich,
1916: Dadà o el naixement de l‘anti-art, amb Eduard Cairol.

D’altra banda, aquest curs també compta amb les trobades d’òpera, que han rebut valoracions molt
positives. Les properes sessions seran el 27 de gener, el 24 de febrer i
el 31 de març a la Biblioteca.

La regidora d’Educació, Núria Parella, considera que és
una iniciativa molt important

tordera

peració, amb Manuel Castellet.

Visita escolar a la Sala de Plens. Foto Aj. Calella
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El futur de la N-II al Senat
comarques de girona

El PP rebutja al Senat fixar un
calendari per accelerar el desdoblament de la N-II.
El senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué, ha estat l’encarregat de defensar una moció
de cinc punts que exigia al govern espanyol acabar els treballs
tècnics durant el primer semestre del 2017, detallar un pla i un
calendari d’execució, agilitzar les
licitacions, evitar demores i prioritzar les actuacions en aquelles

vies amb major volum de trànsit.
El senador del PDECat ha explicat que en els últims 8 anys només s’ha desdoblat un tram de 6
km entre Sils i Caldes i ha alertat
que, de seguir amb aquest ritme,
es trigarà més de 80 anys a desdoblar els 52 quilòmetres de diversos trams de via entre Tordera i la
Jonquera. En aquest sentit, Bagué
ha lamentat que el govern del Partit Popular no s’obri a trobar una
solució a un problema que s’arrossega des del 1993.

Des del Partit Popular, el senador Antonio Romero ha argumentat que no és possible establir
un calendari per a l’execució del
desdoblament de la N-II perquè
“hi ha moltes actuacions que no
depenen del Ministeri de Foment”.

societat blanes

Batecs

Romero ha defensat les actuacions que ha portat a terme l’Estat a Catalunya assegurant que el
ministeri de Foment ha destinat
més d’11.200 milions d’euros a
millorar les infraestructures catalanes. yy

Batecs a la Parròquia. Foto Yoyo

La Polifònica de Blanes i la
Coral Cantaires de Caldes La
Igualtat han actuat a la Parrò-

quia de Santa Maria oferint el
concert “Batecs”. yy

Circ a Morralla

Millores als accessos a les urbanitzacions de Tordera. Foto Yoyo

Blanes regala art
Morralla Espai Creatiu. Foto Yoyo

Morralla Espai Creatiu disposa
d’un ampli programa d’activitats
per a diversos públics: concerts,
teatre, malabarisme…

Un dels espetacles familiars
d’aquestes festes nadalenques ha
estat una proposta relacionada
amb el món del circ. yy

La tradició de les quines

Taulell amb les publicacions municipals. Foto Aj. Blanes
blanes

Allotjada a la Sala García-Tornel del Carrer Ample, RegalArt ha
aplegat aquestes passades festes
nadalenques en un mateix indret,
les creacions d’artistes locals o
vinculats a la vila, així com entrades per a la nova programació del
Teatre de la Costa Brava Sud a Blanes i altres productes d’edició municipal. Tot a preus molt assequibles i amb importants descomptes,
que s’oferien “coincidint amb unes
dates especialment significatives
pels regals que s’acostumen a fer”,
segons explicava el regidor de Cul-

tura, Joaquim Torrecillas.
El preu de les obres d’art oscil·
lava dels 25 als 300 euros. Al preu
de les entrades pel teatre se’ls hi
aplicava un descompte del 15%.
Les publicacions municipals costaven de 3 a 10 euros.
Les obres d’art eren dels artistes Albert Arribas, Quim Serrano, Esteban Maroto, Isaac Ulam,
Anna Baucis, Anna Brugada,
Anna Tordera, Fèlix Gallent,
Francesc Orench, Georgina Parrilla, Jesús Meneses, Joan Gaitán,

Margarita Arqués, Maria López,
M. Sagrario Guerrero, Susanna
Martín i Teresa Ramos.
Pel que fa a les propostes del
teatre del primer trimestre del
nou any, inclouen vuit espectacles
protagonitzats, entre d’altres per
noms propis de l’escona catalana com Ramon Madaula, Roger
Coma o David Bagés. Cinc de les
actuacions són teatrals, dues de
dansa, amb les Companyies XeviXaviXou i Forever Rey del Pop,
i una és musical i a càrrec d’XTramp Show. yy

Quina a l’Esbarjo. Foto Yoyo

Des da fa uns anys, cada Nadal,
s’organitzen a Blanes diverses
quines, tradició molt arrelada
a diverses poblacions en què
els premis són productes i no

diners com el tradicional bingo.
Enguany, per exemple, hi ha hagut quines a la Cooperativa i a
l’Esbarjo. yy
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El Mirall estrena Guantanamera
l’elenc Xavier Pascual, Jaume
Claret, David de la Fuente, Xavier Rubio i Ferran Garcia.

blanes

Guantanamera és una comèdia negra, una ironia sobre el
món del teatre amb guió i direcció de Pep Alum, i la tutoria de
Martí Torras, que acaba d’estrenar al Teatre Romea La Taverna
dels Bufons.

La il·luminació va a càrrec
de Carlos González; el so amb
Kore Velasco, Xavier Puigdemont i Oriol Gruart; el vestuari és del Mirall; i la construcció
d’escenografia d’Enric Amposta. Per la seva banda, el grafisme
i fotografies són d’Anna Galí, el
suport tècnic d’Audioselva i pel
maquillatge es compta amb la
col·laboració de Nina Esteve.

«El guió i la direcció és de
Josep Alum i la tutorització,
de Martí Torras»
Amb aquest muntatge, el grup
El Mirall ha tancat les activitats del
seu 30è aniversari que ha inclòs
l’estrena de projectes com Plou a
Barcelona, amb alguns dels actors més emblemàtics del grup, o
Els boscos d’en William, un treball
compartit amb el grup Quantus de
Lloret. Més recentment, El Mirall
ha assumit la direcció de Tot assajant Pastors i Misteris per a l’Associació de Pastorets de Blanes.
Ara, com se sol dir, el grup
torna als seus orígens i, en la línia
miralliana d’anteriors produccions, Guantanamera es presenta
com una comèdia negra on el
col·lectiu parla del teatre dins el
teatre. Una ironia sobre el teatre
amateur i el teatre professional,

«Amb aquesta producció es
tanca la commemoració del
30è aniversari»
Assaig de Guantanamera. Foto Aj. Blanes

reivindicant d’aquesta manera el
seu ADN irrenunciable. També
reflexiona en clau d’humor àcid
sobre com pot resultar de perillosa una afecció quan es cau en
mans de fonamentalistes de la
praxi teatral.
Un segrest estrambòtic i surrealista és el condiment escollit

perquè el col·lectiu de 15 actors
i actrius que hi ha dalt l’escenari
representin això mateix: una barreja de debutants, veterans, alumnes del taller de joves... aprenent
teatre. L’ofici teatral vist des de
dins i des de fora des de diferents
perspectives que aporten anys
d’experiència en alguns casos i
ganes d’agafar-ne en d’altres.

El quadre d’actrius i actors
que donen vida als personatges
de Guantanamera està presidit
sobretot per dones, i en aquest
sentit hi trobem Anna González, Sílvia Marquès, Eva Ariza, Paula Tomé, Mercè Maresma, Lali Batrí, Esther Bordallo,
Diana Hernáez, Cristina Pérez,
i Mónica Garcia. Completen

Si bé la dramatúrgia i direcció de l’obra és de Pep Alum,
en aquesta ocasió s’ha comptat
de nou amb la col·laboració de
Martí Torras Mayneris, que ha
tutoritzat la direcció. Ja ho va fer
amb anterioritat en les anteriors
produccions del Mirall Malson
of a Bitch i Els Boscos d’en William, que han format part dels cicles del 25è i 30è aniversaris del
grup teatral, respectivament. yy

Teatre de la Costa Brava Sud
blanes - lloret de mar

La representació de Guantanamera
a càrrec del Mirall ha obert la programació de l’any 2017 al Teatre de
la Costa Brava sud.
Aquestes són les properes representacions i projeccions:
26 de gener, Lloret de Mar
La academia de las Musas
(Cineclub Adler)
28 de gener, Lloret de Mar
Tornar, la filla de
Chagall (Companyia Cos a Cos)

El test es representarà a Blanes el 3 de març

29 de gener, Lloret de Mar
Beatles kids

sobre les famílies
imperfectes

23 de febrer, Lloret de Mar
Fàtima (Cineclub Adler)

5 de març, Blanes
Dibi-dubi-dubà (Rialles)

29 de gener, Blanes
Contes del món de les
germanes Baldufa (Rialles)

12 de febrer, Blanes
La bella dorment amb
Dreams Teatre (Rialles)

24 de febrer, Lloret de Mar
Lloret Espai Off: Ragazzo

4 de febrer, Lloret de Mar
El nombre, a benefici de
l’AECC Lloret

17 de febrer, Lloret de Mar
Lloret Espai Off: Ventura

3 de març, Blanes
El test, una comèdia de
Jordi Vallejo

12 de març, Lloret de Mar
Novios con solera (Justo
Molinero y Descastaos)

5 de febrer, Lloret de Mar
Taller de màgia en família

19 de febrer, Blanes
Orgasmos, una comèdia
de Dan Israely

4 de març, Lloret de Mar
La música de les paraules
(Montserrat Carulla)

11 de febrer, Lloret deMar
El bon pare, una comèdia

19 de febrer, Lloret deMar
Papirus (espectacle familiar)

5 de març, Lloret de Mar
Dones, havaneres i versos

12 de març, Blanes
Acte de lliurament dels
Premis Recvll 2017
17 de març, Lloret de Mar
Acció poètica amb el
poema V de l’Espai Desert de
Pere Gimferrer. Una coproducció
del Teatre de la Selva i de Lloret.

El bon pare es podrà veure a Lloret de Mar l’11 de febrer
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Promoció turística a Madrid L’aeroport de
Vilobí no remunta
la selva - maresme

Les poblacions de la Selva i
el Maresme han tingut una gran
presència al saló del turisme de
Madrid en un estand de més de
900 metres quadrats que presentava tota la oferta catalana
“Catalunya és casa teva” és
l‘eslògan elegit aquest any per
presentar les diverses destinacions turístiques catalanes a FITUR la principal fira del sector
que se celebra a Madrid.
Els visitants hi podien trobar
propostes de les nou marques turístiques catalanes (Costa Brava,
Costa de Barcelona, Barcelona,
Costa Daurada, Terres de l’Ebre,
Catalunya Central, Terres de

Lleida, Val d’Aran i Pirineus), a
través de l’oferta de més de setanta empreses.

Coincidint amb la declaració
del 2017 com l’Any del Turisme
Sostenible per part de la Comissió Europea i les Nacions Unides,
Catalunya reivindica a FITUR la
seva oferta ecològica.
A més del turisme sostenible,
l’estand de Catalunya presentava
tota la seva diversitat d’experiències pensades per als turistes,
des de vacances en família, enoturisme, aventura i muntanya, a
turisme rural i oportunitats per
a fer reunions.
Per aquest motiu a l‘estand hi

havia una cabina sensorial de realitat virtual on els visitants podien experimentar a través d‘un
vídeo amb imatges pròpies de la
destinació catalana (castellers,
diables, el museu Dalí) acompanyades per moviment, fragàncies
i canvis de temperatura. També
un cotxe de Fórmula 1 cedit pel
Circuït de Catalunya.

Els visitants també hi van
trobar un cinema a la fresca on
es poden veure els espots promocionals de la campanya de
publicitat dirigits per Cesc Gay.
També destaquen les propostes
gastronòmiques de l‘Hotel-Escola Sant Pol de Mar, que oferia un
menú degustació amb productes
de tot Catalunya. yy

Aeroport de Vilobí d’Onyar. Foto ACN
vilobí d’onyar

L’any 2016 van passar per
les instal·lacions aeroportuàries
1.664.000 de passatgers, el que
suposa una davallada del 6,2%
en relació al 2015. Aquesta quan-

titat queda molt lluny dels 5,5
milions d’usuaris del 2008, quan
Ryanair encara no operava des
de Barcelona. Les previsions per
aquest 2017 són superar el 2 milions d’usuaris. yy

La llegenda del
traginer
Mostrador de Lloret de Mar a FITUR. Foto Ajuntament de Lloret de Mar

Marató de donacions de sang
la selva - maresme

Normalment, els hospitals
catalans tenen reserves de sang
per a deu dies. Després de festes,
en canvi, tenien reserves per a
cinc dies i encara menys pel que
fa a grups negatius, que es tro-

baven amb reserves per a d‘un a
tres dies.
La Marató de Donants de
sang 2.0 és la campanya de donació més gran de l‘any i s’ha desenvolupat del 13 al 20 de gener als

principals hospitals de Catalunya
recollint 11.662 bosses. La campanya s’ha fet en poblacions com ara
Palafolls, Malgrat de Mar i Lloret
de Mar, però especialment en
grans hospitals, els ajuntaments
de les quatre capitals catalanes i,
per primera vegada a la Generalitat de Catalunya.
Un estudi del Centre d‘Estudis d‘Opinió ha posat de manifest
que un 40% dels catalans no sap
quin grup sanguini té i per aquest
motiu, s’ha dedicat la Marató de
Donants de Sang 2.0 de Catalunya als grups sanguinis. El lema
de la campanya ha estat “La teva
sang diu coses. Comparteix-les”
amb l’objectiu de posar de relleu
la informació que es pot saber
d‘una persona a partir del seu
grup sanguini, com ara de qui pot
rebre sang, a qui pot donar-ne o
quins usos pot tenir la seva sang.

Donacions a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Des del Banc de Sang, es recorda que amb una vegada no
n’hi ha prou i que pràcticament
tothom pot donar sang. yy

Llegenda del traginer en titelles. Foto Yoyo
lloret de mar

L’ermita de les Alegries ha
acollit un any més la Festa del
Traginer. Hi va haver xocolatada,

jocs infantils, missa amb l’acompanyament del cor Alba de Prima
i la representació del traginer, enguany a través de titelles. yy
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Els pressupostos participatius
executaran 26 projectes

societat lloret

Xerrada de Rufián

blanes

Gabriel Rufián, a l’entrada de la Casa de la Cultura. Foto Facebook G. Rufián

El diputat al Congrés d’ERC,
Gabriel Rufián, va fer que la sala
d’actes de la Casa de la Cultura
de Lloret de Mar quedés petita
en una xerrada organitzada per
ERC, assemblea.cat i Lloret per

la independència. Presentat pel
regidor i diputat Jordi Orobitg,
va repassar l’actualitat política a
Catalunya i Madrid, centrant-se
sobre el camí que ha de portar
cap a la independència. yy

Anem a la platja

L’Ajuntament de Blanes desenvoluparà durant el primer semestre d’enguany les actuacions sorgides a proposta dels veïns d’arreu
del municipi a través del procés
d’elaboració dels Pressupostos
Participatius 2016. Finalment no
farà falta portar les propostes dels
veïns a votació, ja que són viables
econòmicament totes les que es
van escollir inicialment.
En total, les 22 actuacions quantificades i valorades pels tècnics de
les diferents àrees municipals suposaran un cost de 194.091 euros,
distribuïts en les sis zones en què es
van aplegar els barris del municipi a
l’inici del procés participatiu.
N’hi ha de tota mena: des

d’adaptar passos de vianants perquè siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda fins
a tanques, miralls de regulació de
trànsit o bé renovacions concretes
de jocs infantils en parcs urbans.
També hi ha projectes més
complexos com arreglar el paviment i pintar una pista esportiva,
o bé la neteja i desbrossament de
terreny que inclou paviment i delimitació d’una altra pista esportiva en un altre barri, valorats respectivament en 16.800 i 28.500€.
D’altres són molt més senzills i
fàcils de complir, com ara una
taula de ping pong o dos gronxadors per a bebès a dos parcs.
Retirar pedres del parc i col·locar
sorra en un parc públic, instal·lar
bancs o bé una cistella de bàsquet

són d’altres actuacions que s’han
inclòs als pressupostos.
La més costosa correspon al
barri de la Plantera, on s’invertiran
al voltant d’uns 50.000 € -un cost
que es pot reduir a la baixa un cop
s’hagi licitat- per condicionar tota
la vorera entre el passeig i els cotxes
de la rambla de Catalunya en direcció a la carretera de Malgrat.
Queden quatre propostes per
quantificar amb les que s’arribarà
a una inversió global de 315.000€.
Un parc per a gossos que es farà al
parc de Xon Ferrer, entre els barris
de Quatre Vents i la Plantera, i la
reordenació i millora substancial
de tres parcs públics localitzats als
barris de Ca la Guidó, Can Borell i a
la carretera de Lloret-La Pedrera. yy

Un dels plafons de la mostra. Foto M.A. Comas

Aquest mes de gener, un dels
que menys s’utilitza la platja,
s’ha pogut veure una exposició
al Museu del Mar, sobre la Costa Brava de fa unes dècades, al

principi del boom turístic. Entre
les imatges, n’hi havia de Lloret
de Mar fetes per l’Emili Martínez Passapera. yy

El Parc Xon Ferrer tindrà un espai per a gossos. Foto Yoyo

Nova zona enjardinada al barri de Mas Enlaire
En total, sumant les dues fases de què ha constat el projecte,
el què abans era un talús erm ara
inclou prop de 3.000 plantes i arbres. A la primera hi ha 1.448 unitats de plantes arbustives i bulboses que corresponen a 11 espècies
diferents, mentre que a la segona
fase s’han plantat 1.512 plantes
arbustives i bulboses de 9 espècies
i 12 arbres de 3 espècies.

blanes

Feia almenys cinc anys que
l’Associació de Veïns de Mas Enlaire demanava a l’Ajuntament de
Blanes que s’endrecés i enjardinés
el talús central que separa el desnivell que hi ha a l’avinguda de la
Pau. Es tracta d’un talús amb un
alt grau d’inclinació que abasta
prop de 500 metres de llargària,
a tocar en un extrem amb l’Escola Sa Forcanera i a l’altre amb el
Mercat d’Abastaments.
La zona era totalment erma,
sense cap enjardinament ni aigua,
presentava sempre un creixement
descontrolat de males herbes.
Per això estava considerada com
de baix manteniment, ja que tan
sols es desbrossava un o dos cops
a l’any en funció de la climatologia. El què demanaven els veïns
del barri és que s’embellís aquest
entorn, ajudant d’aquesta manera
a fer-lo més agradable.
Des de l’Àrea de Medi Ambi-

«S’han col·locat prop de
3.000 plantes i arbres en un
talús de 500 metres »

Operaris de jardineria treballant a Mas Enlaire. Foto Aj. Blanes

ent, coordinada amb l’empresa
encarregada del manteniment de
jardineria pública de Blanes, la
Fundació Aspronis, així com amb

la mateixa Associació de Veïns, es
va dissenyar un projecte planificat perquè es fes en dues fases. La
primera es va fer la primavera de

fa dos anys, al 2015, mentre que la
segona ha finalitzat tot just aquest
mes de gener, quan s’ha donat per
acabada l’actuació.

Una de les principals innovacions que s’ha introduït en aquest
projecte, i que fins ara no s’havia
utilitzat en cap altre lloc de Blanes, és la distribució en triangle
dels elements que s’han anat incorporant. Per fer-ho més atractiu, s’ha jugat barrejant les gramínies i les plantes arbustives. yy
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La força del teatre amateur
Concursos a Calella, Pineda i Malgrat de Mar
MARESME

El 43è Concurs de Teatre
Amateur “Premi Ciutat de Calella” ha tornat a posar-se en marxa
aquest mes de gener.
Del 22 de gener al 26 de març,
el Teatre Orfeó Calellenc acull una
obra cada diumenge a les 18.30 h
en el marc del 43è Concurs de
Teatre Amateur “Premi Ciutat de
Calella”
Des de fa 43 anys l’entitat cultural Joventut Artística Calellenca, amb el suport de l’Ajuntament
de Calella i la Generalitat de Catalunya, organitza aquest concurs
on deu companyies de teatre amateur representen una obra i opten
a guanyar alguns dels premis que
un jurat professional atorga al final de la competició. En paraules
del tinent d’alcaldia responsable
de l’àrea de Ciutadania i Cultura,
Xavier Arnijas, “les millors companyies de teatre amateur han
passat per Calella gràcies al concurs”.
El president de Joventut Artística de Calella, Francesc Playà,
ha explicat que estan treballant en
aquesta edició des del mes de juny
i que cada any és un concurs més
conegut: “ja contem amb una base
de dades formada per més de cent
companyies i enguany s’han presentat gairebé quaranta grups teatrals al concurs dels quals n’hem
seleccionat deu”.

Cartell del Concurs de Calella

El concurs va començar amb
Dotze sense pietat (22/01, Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà). Les restants propostes són:
L’hostalera (29/01, Grup Artístic
Carles Xena d’Arenys de Mar),
Amb els pixats al ventre (05/02,
Grup de Teatre Paranys de Sant
Joan de Vilatorrada), Germanes
(12/02, Centre Cultural i Recreatiu Pineda de Mar), En portada
(19/02, Fargam Teatre de Terrassa), Agnès de Déu (26/02, Enric
Borràs del Centre Parroquial de
Sant Feliu de Llobregat), El misantrop (05/03, Grup el Centre,
del centre moral de Gràcia de
Barcelona), T-10 (12/03, Associació Artística Encert de Sabadell), El malalt i el metge (19/03,
Grup de Teatre Bell Lloc de Sant
Pere de Ribes), Descalços pel parc
(26/03, Centre Parroquial el Centru de Canet de Mar).

Presentació del Concurs de Calella. Foto Aj. Calella

38è Concurs “Premi Vila
de Pineda de Mar”
Aquesta serà una edició especial del Concurs de Teatre. Serà la
primera sense la coordinació de
Josep Piris i Tro, que ens va deixar
quan encara faltava una representació de la darrera edició.
Actuacions previstes:
-29 de gener, El Pescador d’estels, amb la companyia K-mama
de Calafell.
-5 de febrer, Dotze sense pietat,
amb la Inestable Ceretana Teatre
de Puigcerdà.
-12 de febrer, Un esperit burleta, amb Atrezzo Grup de Vilafranca del Penedès.

-19 de febrer, Descalços del
parc, amb El Centru Parroquial de
Canet de Mar.

Calefell i Centelles. Un total de 40
obres optaven a participar al concurs malgratenc.

-26 de febrer, La venganza de
don Mendo, amb Teatre Talión de
Lleida.

Les properes representacions són:

-5 de març, Nit de ràdio 2.0,
amb Impuls teatre de Molins de
Rei.
-21 d’abril, Gala de cloenda i
lliurament de premis.
XXIè Concurs de Teatre Vicenç Bayarri
El concurs que organitza el
grup Germanor de Malgrat de
Mar va començar l’octubre passat. Fins ara s’han fet tres de les
represnetacions previstes amb
grups de Vilafranca del Penedès,

-29/01/17 - Júlia, la filla de Jim
Hawkins (Grup Blaugranascena
de Sant Feliu de Codines).
-12/02/17 - Cansalada Cancel·
lada (Grup Amics de les Arts de
Terrassa).
-26/02/17 - Lampedusa (Grup
Punt i Seguit de Terrassa).
-12/03/17 - Corona d’espines
(Grup Qollunaka de Terrassa).
-26/03/17 - Nit de Ràdio 2.0
(grup Impuls Teatre de Molins de
Rei). yy

Pengen l’estelada al balcó de l’Ajuntament de Malgrat
Irina Carnicero - MALGRAT

Els regidors de l’oposició del
consistori malgratenc d’ERC,
PDECat i CUP van penjar l’estelada per mitjans propis just abans
que comencés ple municipal
d’aquest mes de gener. El motiu
va ser la negativa de l’alcalde Joan
Mercader (PSC) de penjar la bandera, seguint la moció que es va
aprovar al ple de novembre. L’estelada va restar penjada al l’Ajuntament de Malgrat durant la nit,
però a primera hora ja no hi era.
JxM no va ser-hi al moment
de penjar l’estelada, tot i haver
votat a favor de la moció. Segons
Carme Ponsa (JxM), “no era el
que havien acordat” i va explicar
que “havien quedat en penjar la
bandera després de la sessió plenària i no abans”.

Moment de penjar l’estelada. Foto Yoyo

Aquesta acció es va fer pocs
dies abans de la presentació de la
moció de censura a Joan Mercader (pàgina 13).

Cuní renuncia al càrrec
El regidor de Cultura de Malgrat de Mar Albert Cuní ha renunciat al seu càrrec “per motius
estrictament personals”.
Cuní ha presentat la seva dimissió públicament al darrer ple,
on s’ha acomiadat de l’equip de
govern, de la resta de regidors
del consistori i dels malgratencs
i malgratenques amb un discurs
amb gran contingut emocional,
polític i amb diverses referències
a la cultura.
Cuní assegura que deixa
l’equip de govern “per motius
estrictament personals” i no per
possibles desavinences amb l’alcalde i el grup municipal a què
pertany com s’havia apuntat des
d’alguna formació política. Es
preveu que el lloc del regidor sortint l’ocupi Sergio Ortín, el número 7 de la llista del PSC Malgrat a
les darreres eleccions. yy
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Calella i Mataró
El Girona FC es prepara a Top
amb la Volta 2017 Ten de Tordera
girona - tordera

Des de principis d’any, el Girona FC utilitza un parell de cops per
setmana les instal·lacions del complex esportiu Top Ten de Tordera,
situat a la carretera de Blanes.

Final 1a etapa 2016. Foto Tino Valduvieco
maresme

Els organitzadors ja han definit la majoria d’etapes que es disputaran aquest 2017. La prova arriba enguany a la 97a edició.
El primer dia, la sortida i l’arribada, com és habitual aquests
darreres anys, serà a la ciutat de
Calella. Calella, per tant, acollirà
tots els equips al llarg del cap de
setmana previ a l’inici de la prova,
el dilluns 20 de març.
La segona jornada serà una
contra rellotge per equips, novetat

d’aquesta edició, al Pla de l’Estany.
La tercera etapa començarà a
Mataró i acabarà a la Molina.
La Volta també tindrà sortides
d’etapa des de Valls, Tortosa i Barcelona, darrera jornada.

El Girona ha utilitzat habitualment per entrenar diversos camps
de gespa natural de la demarcació
com ara els de Palafrugell o Peralada
a més de Montilivi. Ara, però, disposa d’un camp especialment preparat
i uns vestidors al complex Top Ten,
uns espai amb diversos camps de
futbol que al llarg de l’any acull nombroses competicions internacionals
amb jugadors de totes les edats i que

des de fa anys, també obre els seus
camps a clubs del centre i el nord
d’Europa en els mesos de més fred
en els seus països d’origen.
Zona d’ascens directe
El Girona Futbol Club ha iniciat el diumenge, 22 de gener, la
segona volta del campionat de Segona A, Liga 1, 2, 3.
El rival ha estat el Sevilla Atlètic
( 2 - 0) i ho ha fet en llocs d’ascens
directe a Primera, després d’una
gran primera part de lliga.
Els de Pablo Machín han aca-

bat la primera volta en segona posició, amb 39 punts, amb un marge
de 4 respecte del tercer, el Getafe
sumant 11 victòries, 6 empats i 4
derrotes. A més, els gironins ha estat l’equip més golejador del campionat, amb 35 dianes, i el cinquè que
menys gols encaixa, amb 20.
Una de les dades més positives
és la trajectòria a Montilivi, en que
no ha perdut cap partit.
En aquest sentit, el tècnic del
Girona, Pablo Machín, assegura
que “els rècords tenen poca importància si no s’aconsegueix el premi
de l’ascens”. yy

Joaquim “Purito” Rogríguez,
serà present a la Volta 2017 com a
convidat, després de fer-ho molts
anys com a participant. Al final de
la darrera temporada es va retirar,
i coincidint amb la cursa, rebrà de
l’organització la Medalla d’Honor. yy

Prova pilot a Calella
El Girona FC entrenant a Top Ten. Foto Twitter Girona FC

Circuit maresmenc de cros
maresme

Les inclemències del temps
del cap de setmana del 21 i 22 de
gener, va obligar a suspendre el
Cros de Canet de Mar, 6a prova
del Circuit maresmenc de cros
2016-17.

Un cartell anuncia les activitats programades. Foto Ajuntament de Calella
calella

Obren “La Muntanyeta” per la
lliure pràctica esportiva.
Es tracta d’una prova que consisteix en l’obertura de la zona esportiva més enllà de l’horari de les
activitats programades amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada i
convivència perquè els joves es puguin relacionar, jugar i fer esport.
Així, “La Muntanyeta” romandrà oberta dissabtes i diumenges,
de 9 a 18 h. Per accedir a aquest
espai, no cal fer inscripció prèvia,
però si que cal respectar l’horari de
les activitats programades que s’hi
puguin celebrar. A l’entrada de l’es-

pai es podran consultar els horaris
de les activitats programades, a
més de cada divendres a les xarxes
socials de l’Ajuntament de Calella.

Per tant, la darrera prova disputada fins ara ha estat la d’Alella,
el 18 de desembre passat. Anteriorment s’havien celebrat les curses de
Santa Susanna, Els Arenys, Mataró

i Malgrat de Mar.
Entre gener i febrer es disputaran les 4 darreres curses:
- 7a prova, PALAFOLLS (diumenge, 29 de gener).
- 8a SANT POL (diumenge, 5 de
febrer).
- 9a CALELLA (diumenge, 19 de
febrer).

El Circuit maresmenc està organitzat per Gesport i el Consell
Esportiu del Maresme.
Altres proves:
El dia 19 de març es farà la
Cursa Jove de Pineda de Mar. Hi
ha dos recorreguts, un de 5 Km i
l’altre de 10. Les inscripcions costen 2 euros.
Una setmana més tard, és a
dir el 26 de març està programada
una nova edició de la Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme.
Les inscripcions es limiten a 1.500
atletes i fins el 31 de gener es pot
fer a preu reduït.

“La Muntanyeta” és un espai
apte per practicar esports com
futbol 7, bàsquet, handbol, futbol
sala, atletisme, bitlles catalanes o
patinatge. Per practicar aquests
esports, els usuaris hauran de portar el seu propi material.
Amb accions com aquesta,
l’Ajuntament de Calella pretén
animar els joves a practicar esport
a l’aire lliure, a més de relacionar-se amb altres persones. yy

- 10a PINEDA DE MAR (dissabte, 25 de febrer) – Cloenda i lliurament premis Circuit.

La prova passarà com és habitual per la façana marítima de
Calella, Pineda, Santa Susanna i
Malgrat de Mar.
El circuit maresmenc va començar a Santa Susanna. Foto Yoyo

Aquest any, com a novetat, hi
ha una cursa de 5 Km. yy
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L’handbol omple els pavellons de la Selva i el
Maresme

S’han jugat partits a Blanes, Lloret, Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Calella i Mataró

que han participat a l’estatal han
pujat al podi.

la selva - maresme

Des del 2 fins al 7 de gener s’ha
celebrat el Campionat d‘Espanya
de Seleccions d‘Handbol 2017 de
categoria infantil, cadet i juvenil,
masculí i femení. L’esdeveniment
s’ha jugat en 16 pistes habilitades
de les 7 ciutats seu: Blanes, Lloret
de Mar, Tordera, Palafolls, Malgrat
de Mar, Calella i Mataró amb 2.000
jugadors, milers d’acompanyants,
un centenar d’àrbitres, un centenar
de voluntaris, premsa especialitzada i responsables federatius que
han donat vida als pavellons i a les
ciutats on han jugat i especialment
on s’han allotjat (Blanes, Lloret de
Mar i Santa Susanna).

«S’han jugat més de 300
partits en 16 pistes de 7
poblacions»
Durant la competició s’han disputat més de 300 partits i hi han
participat les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Valencia,
Canàries, Cantabria, Castella La
Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Ceuta, Euskadi, Extremadura, Galícia, Illes Balears, La Rioja,
Madrid, Melilla, Navarra, Astúries
i Murcia. El campionat està orga-

Han aconseguit quatre medalles d‘or, una de plata i una de
bronze als campionats estatals de
seleccions territorials d’hanbol disputats a la Selva i el Maresme.
Les seleccions que van aixecar
el títol van ser la infantil femenina,
la cadet femenina, la cadet masculina i la juvenil masculina. La plata
va ser per a la juvenil femenina i el
bronze, per a la infantil masculina.
El campionat 2017, suposa un salt
endavant respecte al 2016, quan
es van assolir dos ors i tres plates,
i tanca de manera brillant la celebració dels 75 anys de la federació
catalana.

Un dels més de 300 partits jugats. Foto Yoyo

nitzat per la Federació Catalana
d‘Handbol, la Real Federación Española de Balonmano i el Consejo
Superior de Deportes. A més, ha
comptat amb el suport de la Secretaria General de l‘Esport de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Diputació de
Barcelona com també dels ajuntaments que són seus del campionat.
La Ciutat Esportiva Blanes ha

«Les seleccions catalanes
han aconseguit quatre
medalles d‘or, una de
plata i una de bronze»
habilitat sis pistes: Quatre a la Pista
Verda, una a la Pista Blava i una a la
Vermella. Per la seva banda, Lloret
hi ha participat amb tres instal·lacions (El Molí 1 i 2 i Pompeu Fa-

bra); Malgrat de Mar amb la pista
del Pavelló dels Germans Maragall;
Calella amb el Parc Dalmau; Palafolls amb El Palauet; Mataró amb
dues pistes del Pavelló Teresa Ma
Roca i amb el Pavelló Eusebi Millán; i finalment Tordera amb el
Pavelló Municipal.
Èxit de Catalunya
Totes les seleccions catalanes

La Ciutat Esportiva de Blanes
es va omplir per veure les grans finals del torneig.
El moment més emotiu de la
jornada final va arribar quan el
president de la Federació Espanyola d‘Handbol, Francisco Blázquez,
va fer un petit homenatge a Emma
Garcia, jugadora de l‘Amposta que
va perdre la vida el 23 de novembre
passat. yy

Molina mira al futur després El Lloret d’hoquei
d’abandonar les DTM
jugarà la Copa 2017
moisès garcía - lloret de mar

lloret de mar

El pilot lloretenc Miguel Molina no seguirà competint a les DTM
alemanyes. I és que, durant el mes
de desembre, va rebre la notícia
que Audi el deixava fora de la seva
plantilla de pilots oficials per a la
pròxima edició del campionat. Segons Molina, ha estat una sorpresa,
ja que considera que la del 2016 ha
estat la millor temporada que ha
passat, amb dues victòries i un tercer lloc, sent un dels millors pilots
de la marca.
La seva baixa és provocada per
la reestructuració que ha hagut de
fer el Grup Wolkswagen-Audi, ja
que la competició passarà de tenir
vuit cotxes per marca a només sis.
Això ha impedit que el lloretenc
hagi pogut seguir amb un lloc a
les DTM, on competia des de l’any
2010. Durant set temporades, ha
aconseguit la fita de ser el primer
espanyol a guanyar una cursa
d’aquest campionat, disputant 87
proves, amb quatre victòries, set

El Lloret tindrà com a rival a
quarts, un dels caps de sèrie: Barcelona, Vic, Reus o Liceo. També hi
participaran el Voltregà, el Vendrell
i l’Alcobendas, aquest darrer com a
organitzador de la fase final.
El Lloret ha acabat la primera
volta en setena posició després
d’haver baixat de categoria la temporada passada recuperant la plaça a darrera hora.
El president Josua Pérez valora
molt positivament aquesta primera

Molina celebrant la victòria a Nurburgring

podis i sis pole positions. Miguel
Molina lamenta la seva marxa, ja
que considera que amb un parell
d’anys més hauria pogut lluitar pel
títol de campió.
Ara, el lloretenc és optimista i

espera tornar aviat al món del motor d’alt nivell. Té diverses opcions
com, per exemple, el Mundial de
Resistència o la Fórmula E. Tot i
així, reconeix que encara ha de valorar-ho amb tranquil·litat i veure
quin és el millor camí. yy

Partit de la primera volta. Foto Yoyo

part del campionat destacant especialment que l’equip està format per
jugadors de la pedrera.El president
del club lloretenc ha volgut destacar
la tasca del tècnic Manel Barceló.
Per Barceló, jugar la Copa no ha
estat un objectiu d’aquesta primera
part del campionat, “el nostre objectiu és la salvació. Anar a la Copa està
molt bé però necessitem els punts
que ens mantinguin a l’OK Lliga.
La temporada passada no van estar
en zona de descens fins a la darrera
jornada, però, un gol ens va portar a
Primera Divisió”. yy
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l’agenda

LLORET (febrer)

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

CAPS DE SETMANA
VISITES GUIADES A CAN FONT
Dissabtes: 11 h i 17 h
Diumenges: 11 h
Venda entrades Museu del Mar

Club Marina Casinet. 20 h

DIA 3
CONFERèNCIA “Perspectives
econòmiques i de treball per als
propers anys a Europa” per Joan
Majó. Club Marina Casinet. 20 h

TEATRE: “EL BON PARE”.
Comèdia sobre les famílies
imperfectes. Teatre de Lloret. 21 h

DIA 4
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES TALLERS
Museu del Mar. 17- 19 h
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h
TEATRE. “EL NOMBRE”
Dia Mundial contra el Càncer
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 5
TIRADA A L’ART
Es Trajo d’en Reinè. 8-10 h
TALLER DE MÀGIA (7-14 anys)
Teatre Lloret. 10 h
PACK MAGIA: RAPHAEL CAPRI
AMB L´ACTUACIÓ DE JOAN
HERRERA. Teatre de Lloret. 12 h
DIA 10
CONFERÈNCIA “El noucentisme
català” per Jordi Casassas

DIA 11
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h

FIRA PRODUCTES d´ALIMENTS
ARTESANS. Plaça de la Vila. 9-20 h
DIA 12
MERCAT DE BROCANTERS,
COLECCIONISTES
Pl. Pere Torrent. 9-14 h
DIA 16
XERRADA: “Medicina en clau
femenina”, per Joana Ruiz
Biblioteca Municipal. 20 h
DIA 17
TEATRE Espai OFF: VENTURA
Hostal Vila del Mar. 20 h
CONFERÈNCIA “La cuina de
convent dels dominics durant el
temps del barroc”. Club Marina
Casinet. 20 h
DIA 18
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h
DIA 19

DIA MUNDIAL DEL GUIA DE
TURISME. 11 h
TEATRE PAPIRUS
Espectacle sense paraules per 4-9
anys. Teatre de Lloret. 17.30 h
DIA 23
CINE CLUB ADLER. FàTIMA
Teatre de Lloret. 21 h / 22.20 h
DIA 24
EL RACÓ DELS CONTES
Nemo (anglès) per Acàdemia CELL
Biblioteca Municipal. 11.30 h
DIA 25
EL RaCÓ DELS CONTES
Story Time Arround the World
(anglès), per Kids & Us Lloret
Biblioteca Municipal. 11.30 h
Carnaval 2017
DIA 24
ARRIBADA DEL CARNESTOLTES
Plaça de la Vila. 19-21 h
DIA 25
CONCURS DE DISFRESSES AL
LLOC DE TREBALL. 10-19 h
DISFRESSES AL CARRER
11-13.30 h
RUA CARNAVAL 16 h
Pg. Camprodon i Arrieta-pg.

blanes (febrer)
Dies 5 i 19
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA
MÀ “La Ganga”
Avinguda Catalunya-La Plantera.
De 9.30 a 14 h.
Dia 12
RIALLES. TEATRE MUSICAL
“LA BELLA DORMENT”
Companyia Dreams Teatre.
Teatre de Blanes. 17.30 h

Verdaguer-pg.Agustí Font-Av.Just
Marlès-Av.Rieral
Passeig Marítim

Marlès-Av.Rieral
Passeig Maritim

BALL DE LES DONES. Auditori
Gran Casino Costa Brava. 23.30 h

Ball - Entrega de Premis
Auditori del Gran Casino Costa
Brava. 23 h

DIA 26
RUA CARNAVAL 12 h
Pg. Camprodon i Arrieta-pg.
Verdaguer-pg.Agustí Font-Av.Just

DIA 1 de març
POPULAR I TÍPIC
ENTERRAMENT DE LA
SARDINA. Centre Vila. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Del 13 al 28
DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO
Exposició d’aparells d’alta
fidelitat HIFI a càrrec de
Vicenç Ginestà.
Al vestíbul de la Biblioteca. Durant
el matí des del vestíbul, Emisió
d’un magazine de Ràdio Blanes,
amb la participació del programa
de ràdio La Taverna, amb la

col·laboració de Ràdio Blanes i la
Biblioteca.
Dia 13
Taller familiar: Fem ràdio
d’Olga Cercós i Albert Niell. Per a
pares i mares amb nens i nenes
a partir de 7 anys. Inscripcions
Biblioteca. A les 18 h, a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 19
TEATRE. COMÈDIA. ORGASMOS
de Dan Israely. Teatre de Blanes.
19 h
carnaval 2017
Dia 24
RUES ESCOLARS
Dia 25
FESTA A LA CIUTAT ESPORTIVA
Dies 26
GRAN RUA
BIBLIOTECA COMARCAL
Fins al 10
Exposició de Projectes
d’Arquitectura: Treballs
de l’ETSAB a l’Illa de Blanes.
Organitza el Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Blanes.

DEL 13 AL 28
DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO
De l’1 al 3
Exposició La veritat
inefable. El llibre d’Amic e Amat
de Ramon Llull. Diputació de
Girona. Al primer pis.
Dia 7
Conferència d’Aula
Blanes. La tonyina vermella:
un recurs inesgotable Dra. Ana
Gordoa (CEAB-CSIC). A la Sala
Roberto Bolaño. 20 h
Dia 8
Nascuts per Llegir:
Biblionadons, amb la Piruleta
contes. A la Sala Infantil. 10.30 h
Àgora Jove. Laboratori de
pensament crític: Preparem un
debat a l’entorn de Merlí. A partir
de 15 anys. Places limitades. A la
Biblioteca Jove. De 18 a 19.30 h
Xerrada Mindfulness
Com transformar la ment, amb
el Mestre de meditació Kadampa
Xavier Cortés, mestre budista de
l’escola de Girona. Organitza: Dona
Terra. Sala Roberto Bolaño. 19 h
Dia 9
Club de Lectura Infantil:

Un petó de mandarina, d’Eulàlia
Canal. Per a nens/nenes de 8 a 11
anys. A la Biblioteca Jove. 17.30 h
Dijous de Lletres i Mots
(tertúlia literària per a adults):
La Sra. Florentina i el seu amor
Homer de Mercè Rodoreda.
Projecte Llegir el Teatre (Club de
Lectura, TNC i Departament de
Cultura de la Generalitat. A la Sala
Roberto Bolaño. 20 h
Dia 16
Taller Jove, Jocs de Taula
i Coaching amb en David
Quesada. Per a joves a partir de
12 anys. 18 h. A la Biblioteca Jove.
Dia 17
Club de Lectura Juvenil.
El príncep de la boira, de Carlos
Ruiz Zafón, per a joves a partir de
12 anys. A la Biblioteca Jove. 17 h
Presentació del llibre La
Senyora Stendhal de Rafel
Nadal, amb la presència de l’autor.
19.30h. A la Sala Roberto Bolaño.
Dia 23
Celebrem el Carnaval amb
L’hora del conte i taller
de maquillatge La pallassa
Priska, amb l’Eva González.
A les 18 h a la Sala Infantil.
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CALELLA (febrer)
EXPOSICIONS
Museu-Arxiu Municipal de
Calella (c. Escoles Pies, 36)
Horari: de dimarts a dissabte de
17 a 20 h. Diumenges i festius
d’11 a 14 h.
Museu del Turisme de
Calella (c. Sant Pere 122-140)
Horari: de dimarts a dissabte de
17 a 20 h. Diumenges i festius
d’11 a 18 h.
Biblioteca Can Salvador de
la Plaça (pl. Ajuntament, 31)
Fins al 18 de febrer: Exposició
fotogràfica “Piel flamenca” a
càrrec de Francisco Rojas, de Foto
Film Calella.
Horari: tardes, de dilluns a
divendres de 16 a 20.30h; matins,
dijous i divendres de 10 a 13 h
i, dissabtes fins a les 13.30 h.
Tancat el 7 de gener.
DIA 1
Conferència: “La Casa
Blanca: d’Obama a Donald
Trump”. A càrrec de la Sra.
Núria Ribó. Periodista. Professora
de Ràdio en el Departament
de Periodisme de la UAB.
Excorresponsal de TVE als EE.UU.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
DIA 2
El Debat de les Idees, una
proposta de constitució per a
la república catalana; amb Jordi
Domingo i Toni Fitó, membres
de Constituïm.
20 h, a l’Espai Mercat.
DIA 3
Inici del 18è Cafè Jazz a
Calella, concert amb Laura
Simó (veu), Esteve Molero
(trombó), Oscar Ferret (piano),
Jordi Mestres (contrabaix) i Cidao
Rodrigues (bateria). Direcció:
Juan Carlos Narzekian. Entrada
gratuïta. 22 h, a la Sala Mozart.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

DIA 4
Duet d’arpes, un concert
amb més de 80 cordes, amb
Esther Pinyol i Caterina del Cerro
(música clàssica). 21 h, a la Sala
Mozart.

DIA 12
representació de l’obra
Germanes, a càrrec del Centre
Cultural i recreatiu de Pineda
de Mar. Direcció: Pol Bertran.
18.30h, al teatre Orfeó Calellenc.

DIA 5
Trobada d‘intercanvi i
col·leccionisme.
09 - 15 h al passeig M. Puigvert
(Gàbia fins Riera Capaspre).

DIA 15
conferència: “L‘herència
kantiana en el segle XXI”.
A càrrec del Sr. Marcel Cano.
Professor del Departament de
Filosofia Teorètica i Pràctica de la
Universitat de Barcelona.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

representació de l’obra
Amb els pixats al ventre, a
càrrec del grup de teatre Paranys
de Sant Joan de Vilatorrada.
18.30 h, al teatre Orfeó Calellenc.
DIA 8
Primera sessió dels tallers
de cerca activa de feina
Troba la teva feina:
“Identificació de competències
(I)”. 9.30 - 13 h, a la Fàbrica
Llobet-Guri.
conferència: “Una
aproximació a la
civilització xinesa vista
a través dels guerrers
de Xi‘an”. A càrrec de la Dra.
Dolors Folch. Professora del
Departament d’Humanitats de
la Universitat Pompeu Fabra.
Directora de l’Escola d’Estudis
d’Àsia Oriental de la UPF.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
DIA 10
Concert amb Rubén Fernández
(veu), Rai Ferrer (contrabaix),
Andreu Zaragoza (guitarra),
Gabriel Amargant (saxos) i
Ramón Ángel (bateria). 22 h, al
Restaurant La Gàbia (pg. Manuel
Puigvert).
DIA 11
DPutuCooL, amb The
Chanclettes (humor català). 22 h,
a la Sala Mozart.

DIA 16
projecció de la pel·lícula
No culpes al karma de lo
que te pasa por gilipollas
(comèdia romàntica) VO.
Directora: Maria Ripoll. 21 h, a la
Sala Mozart.
DIA 17
inici del Torneig
Internacional de Petanca.
10 h, al passeig Manuel Puigvert.
concert amb Mireia Feliu (veu)
i Ismael Dueñas (piano).22 h, a la
Sala Mozart.
DIA 18
Armonia Quartet-Quartet
de Corda, amb Oleg Shport
(violí 1r), Vladimir Chilaru (violí
2n), Tiran Vardanyan (viola) i
Massimo Mameli (violoncel)
(música clàssica). 22 h, a la Sala
Mozart.
DIA 19
24è Cros “Ciutat de
Calella”.
9 h, a la zona esportiva La
Muntanyeta.
representació de l’obra
En Portada, a càrrec del
Grup Fargam Teatre de Terrassa.
Direcció: Rubén Domènech.
8.30 h, al teatre Orfeó Calellenc.

DIA 22
conferència: “Egipte
faraònic IV Hatxepsut: de
reina a faraó d’Egipte”.
A càrrec de la Dra. Núria
Castellano. Doctora en Història
per la Universitat de Barcelona,
especialista en egiptologia.
18.30h, al Casal l’Amistat.
DIA 23
celebració del dijous
llarder amb animació
infantil Magium 2017
(clown, màgia, balls i alguna
sorpresa) a càrrec de Txikrik.
17.30 h, a la plaça de d’Església.
Cineclub: Fúsi (Virgin
Mountain) (drama romàntic) VOS.
Director: Dagur Kári (Islàndia
2015). 21 h, a la Sala Mozart.
DIA 24
Segona rua de
Carnestoltes de
l‘Ensenyament Públic
de Calella amb el següent
recorregut: sortida de
l’Institut Bisbe Sivilla pel carrer
Valldebanador; Joan Maragall;
riera de Capaspre fins carrer de
La Riera; plaça de l‘Ajuntament;
plaça de l‘Església; Església
fins Sant Josep; Sant Josep fins
Bruguera; plaça de l’Església
i tornada al centre pel mateix
recorregut inicial. 10 - 11.30 h.
rua de Carnestoltes de
l’Escola Pia (infantil i primària)
pels carrers de Sant Pere, Sant
Antoni, Sant Joan, Bruguera,
Romaní, Església, fins a Sant
Pere per entrar de nou al centre
escolar. 15.15 h.
rua de Carnestoltes de
l’Escola Freta des del centre
d‘infantil i primària pels carrers
de Jovara, Balmes, Anselm Clavé,
Costa i Fornaguera fins a Jovara
per entrar de nou al centre

escolar. 15.40 h.
concert amb Gorka Benítez
(saxo), Dani Pérez (guitarra) i
David Xirgu (bateria). 22 h, al
Sublim (Turisme, 8-10).
DIA 25
Data límit per participar
als XXXV Jocs Florals de
Calella. Per informació: Amics
de la Poesia, telèfon 937690522
o per correu electrònic
amicsdelapoesia@hotmail.com
pregó d’en Carnestoltes.
Tot seguit, sortida de la rua
infantil. 17 h, a la plaça de
l’Ajuntament.
Tot seguit, i com a continuació de
la festa del Carnaval infantil, a la
Fàbrica Llobet-Guri, repartiment
de berenar a tota la mainada i
animació Quin sarau a càrrec de
Xarop de Canya.
En cas de pluja la festa s’iniciarà
directament a la Fàbrica Llobet
Guri. Amb preferència d’entrada
als grups participants a la rua.
ball de disfresses amb La
Banda del Drac. Servei de bar a
càrrec de l’Agrupament Escolta
Montnegre. A la mitja part, pregó
d’en Carnestoltes. 23.30 h, a la
Fàbrica Llobet-Guri.
DIA 26
representació Hansel i
Gretel, de la Roda Produccions
(espectacle familiar - català). 17 h,
a la Sala Mozart.
representació de l’obra
Agnès de Déu, a càrrec del
Grup Enric Borràs del Centre
Parroquial de Sant Feliu de
Llobregat. Direcció: Josep Lluís
Argemí i Marc Rius. 18.30 h, al
teatre Orfeó Calellenc.
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Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

L’epidèmia de grip s’instaura a Catalunya

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

E

n la darrera setmana de
l’any, quatre setmanes
abans del que ha estat habitual en els últims anys, l’epidèmia de grip s’ha instaurat a
Catalunya. En la setmana 51
del 2016 es va superar el llindar
de 110 casos de grip per cada
100.000 habitants, punt de tall
que estableix l’inici de l’epidèmia
estacional de grip, segons dades
del Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a
Catalunya (PIDIRAC). Aquest
any el tipus de virus predominant, i quasi bé únic de moment,
és el virus A (H3N2), que correspon al virus A estacional que ens
afecta des de fa a prop de 50 anys
en les epidèmies hivernals, a diferencia del virus A (H1N1), que
va produir la pandèmia del 2009,
i que des d’aleshores ha provocat
alguns anys brots epidèmics. Una
bona notícia és que el virus A que
circula enguany està inclòs en la

vacuna antigripal i, per tant, s’espera una gran efectivitat de la
vacunació: les persones vacunades aquest any estaran ben protegides i en un alt percentatge no
agafaran la grip.
La confirmació dels casos de
grip es fa amb proves diagnòstiques que detecten la presència
del virus en les secrecions nasals
o faríngies recollides amb un escovilló a persones amb sospita
clínica de grip. Aquestes proves
es realitzen als centres sentinella de grip, que vigilen sistemàticament la circulació dels virus
respiratoris a Catalunya, també
en la majoria dels hospitals catalans, especialment als pacients
hospitalitzats o als que presenten
factors de risc, i en alguns centres concrets d’atenció primària.
En la gran majoria de centres
sanitaris i consultes mèdiques, el
diagnòstic de grip es fa per sospita clínica davant dels símptomes
suggestius que presenta el pacient en el moment en què ja s’ha
declarat oficialment l’epidèmia.
Cal saber que la grip és una ma-

laltia que habitualment provoca
febre alta, que pot durar fins a
4-7 dies, amb afectació de l’estat
general, mal de cap, dolors musculars, símptomes respiratoris i
de vegades digestius. En els lactants i nens petits sovint només
provoca febre, irritabilitat i mal
estar, essent difícil confirmar
amb certesa si es tracta o no de
grip. La grip no és un refredat,
pot presentar complicacions
com otitis, sinusitis, bronquitis i
pneumònies fins a un 5-25% de
les persones que la pateixen. Els
menors de 2 anys presenten taxes
d‘hospitalització elevades, fins i
tot superiors als adults majors de
65 anys, encara que és en aquests
on s’observen les taxes més altes
de complicacions i mortalitat. A
més els nens actuen com a principals transmissors de la infecció
a familiars, a altres nens i en general a la resta de la població.
Els antibiòtics no curen la grip,
encara que segons dades del eurobaròmetre del 2016, el 52%
dels espanyols creu el contrari,
i els prenen de forma innecessària i contraproduent. El que
és molt important quan es diagnóstica a una persona de grip
és l’aïllament i repòs domiciliari
fins a les 48 hores de la desaparició de la febre i especialment en
el cas dels nens per un període
d’almenys 7 dies. Aquesta recomanació redueix el risc de complicacions i la transmissió de la
malaltia a la comunitat, limitant
l’extensió de l’epidèmia. Només
cal prendre analgèsics-antitèrmics pel mal estar o la febre alta i
convé hidratar-se bé. Si ho indiquen els professionals sanitaris,
els pacients amb factors de risc
o les persones hospitalitzades
poden beneficiar-se de tracta-

ments antivirals específics per a
la grip d’ús restringit. Són essencials la mesures higièniques per
reduir la transmissió intrafamiliar, escolar o comunitària. Cal
rentar-se les mans molt sovint,
tapar-se la boca amb el braç en
tossir, utilitzar mocadors de paper i evitar l’exposició cara-cara.
Les persones amb factors de risc
i els majors de 65 anys haurien
d’evitar estar al càrrec de nens
amb sospita de grip pel seu major risc de complicacions si agafen la infecció.

Encara que les vacances escolars
de Nadal probablement produiran
un alentiment de l’ona, el pic epidèmic es produirà en 4-6 setmanes, a finals de gener, i la durada de
l’estació gripal serà de 10-12 setmanes, fins a mitjans de març. La
grip té un gran impacte en la comunitat i l’única estratègia preventiva efectiva és la vacunació. Encara s’hi està a temps. Les persones
amb malalties de base i els majors
de 65 anys no haurien de córrer el
risc de patir-la, les conseqüències
podrien ser lamentables. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’Autobusos

09.45

11.45

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’Autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

N-82 (Nocturn)
Barcelona - Santa Susanna (de diumenge a dijous)
Barcelona

Barcelona - Santa Susanna (divendres i dissabtes)

00.20

01.30

03.20

04.30

Barcelona

00.10

01.20

02.20

03.15

04.30

Mataró

23.15

0.50

02.00

03.50

05.00

Mataró

23.00

23.55

00.40

01.50

02.50

03.45

05.00

Calella – Mercat

23.43

01.18

02.28

04.18

05.28

Calella – Mercat

23.28

00.23

01.08

02.18

03.18

04.13

05.28

Calella – Plaça de les Roses

23.45

01.20

02.30

04.20

05.30

Calella – Plaça de les Roses

23.30

00.25

01.10

02.20

03.20

04.15

05.30

Pineda de Mar

23.47

01.22

02.32

04.22

05.32

Pineda de Mar

23.33

00.28

01.13

02.23

03.23

04.18

05.33

Santa Susanna

23.55

01.30

02.40

04.30

05.40

Santa Susanna

23.40

00.35

01.20

02.30

03.30

04.25

05.40

Santa Susanna - Barcelona (de diumenge a dijous)

Santa Susanna - Barcelona (divendres i dissabtes)

Santa Susanna

00.15

01.35

03.15

04.35

05.45

Santa Susanna

00.00

00.55

01.55

03.05

04.05

04.30

05.45

Pineda de Mar

00.19

01.39

03.19

04.39

05.49

Pineda de Mar

00.04

00.59

01.59

03.09

04.11

04.36

05.49

Calella – Sant Jaume

00.21

01.41

03.21

04.41

05.51

Calella – Sant Jaume

00.06

01.01

02.01

03.11

04.13

04.38

05.51

Calella – Oficina Turisme

00.23

01.43

03.23

04.43

05.53

Calella – Oficina Turisme

00.08

01.03

02.03

03.13

04.15

04.40

05.53

05.09

06.19

Mataró

23.15

00.40

01.35

02.35

03.45

04.45

05.10

06.25

Barcelona

23.50

01.15

02.10

03.10

04.20

Mataró

23.25

0.49

02.09

03.49

Barcelona

00.00

01.25

02.45

04.25

economia local

Concurs d’Idees Emprenedores
pineda de mar

Pineda ha presentat el Concurs d‘Idees Emprenedores
“Llença’t” amb l’objectiu d’incentivar entre els joves el talent
creatiu i emprenedor.
L‘alcalde de Pineda, Xavier
Amor, ha explicat que aquest
Concurs s’emmarca dins del
programa de suport i d’ajuda a
l’emprenedoria del Centre Innova que fa molts anys que acompanya les persones que volen
iniciar una activitat empresarial
al municipi. L’alcalde anima als

joves a participar al concurs i a
treballar pels seus objectius: «val
la pena ser positius, ser pacients
i lluitar pel que els agrada, i alhora, aprendre dels errors», ha
afegit Xavier Amor.

«Llença’t vol incentivar el
talent creatiu i emprenedor
dels joves»
El comunicador i coach especialitzat en emprenedoria,
Sergio Fernández, va concloure

l’acte de presentació del Concurs
i va transmetre a les persones assistents els missatges que considera fonamentals per emprendre
i aconseguir els objectius que es
proposin. El principal, va afegir,
és saber «què és el que t’agrada,
quin és el teu do, i posar-lo al
servei de les altres persones».
Per a participar cal tenir entre 15 i 35 anys, i presentar un
projecte d’idea emprenedora. El
termini acabarà el proper 15 de
març. yy

Xerrada de motivació de Fernández. Foto Aj. Pineda

30 LA MARINA

gener DE 2017

TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

caps de setmana i festius

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.26

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.29

07.33

07.36

07.39

07.46

07.52

Calella

06.05

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.52

08.55

08.58

09.11

09.16

09.20

09.23

09.26

09.41

09.46

09.51

09.54

09.57

10.11

10.17

10.21

10.24

10.27

10.42

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.11

11.17

11.21

11.24

11.27

11.30

11.47

11.51

11.54

11.57

12.00

12.17

12.21

12.24

12.27

12.30

12.47

12.51

12.54

12.57

13.00

13.17

13.21

13.24

13.27

13.30

13.47

13.51

13.54

13.57

14.00

14.13

14.18

14.21

14.24

14.27

14.46

14.50

14.53

14.56

14.59

12.11
13.11
14.07

15.19
15.11

15.16

15.20

15.23

15.26

15.47

15.51

15.54

15.57

16.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.42

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.11

17.16

17.21

17.24

17.27

17.30

17.47

17.51

17.54

17.57

18.00

18.16

18.21

18.24

18.27

18.30

18.47

18.51

18.54

18.57

19.00

19.16

19.21

19.24

19.27

19.30

18.11
19.11

19.47
19.46

19.50

19.53

19.56

19.59
20.17

20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.39

20.44

20.48

20.51

20.54

21.10

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12
21.30
21.49

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.33

06.38

06.41

06.45

06.48

09.00

09.04

09.07

09.10

09.15

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

06.57

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

07.27

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.20

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

06.27

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

16.00
16.19

22.09
22.27

Tordera

07.59

15.29
15.49

Blanes

06.18

10.30
10.49

Malgrat
de Mar

06.15

10.00
10.19

Santa
Susanna

06.11

09.29
09.49

Pineda
de Mar

06.08

09.01
09.19

Blanes

Santa
Susanna

06.03

08.31
08.50

08.48

Tordera

Malgrat
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

caps de setmana i festius

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.28

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.07

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18
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Farmàcies de guàrdia

punts de distribució de la marina
Gener - Febrer

calella - Pineda de mar			
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BADIA
FRANCITORRA
NOGUERA
MELA
MELA
COLÓN
NOE
PLANAS
CASTELLS
VIVAS
FRANCITORRA
FRANCITORRA
MIR
SETÓ
SEGARRA
LLOBET
MELA
COLÓN
COLÓN
NOE
PLANAS

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2

CASTELLS
NOGUERA
COSTA
VIVAS
VIVAS
FRANCITORRA
ALBA
ALBA
COSTA
COLON
NOE/BADIA
NOE/FRANCITORRA

PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA

CALELLA

PINEDA

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

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA
C. Barcelona, 26
Tel: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA
C. de Mar, 14A
Tel: 93 762 31 87
Farmàcia ALBA
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel: 93 762 25 38
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel: 93 769 27 77
Farmàcia V. SEGARRA
C. Santiago Rusinyol, 93-99
Tel: 93 762 69 79
Farmàcia SETÓ
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia GARBÍ
C. 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
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
VENDRELL
VENDRELL

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
LUCEA
LUCEA

TORDERA

MALGRAT DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venc per 300 € portàtil Acer
nou a estrenar
Venc per 300 € portàtil comprat
aquest mes de maig:
guillermocaba@gmail.com.
Tel. 644 472 077 - Acer Aspire.
Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 332 139

Generador motosoldador
de 6.000 w marca Honda con solo
190 horas de uso por la mitad de
su precio en tienda. 678 870 901

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

Piano Casio
Venc Piano Casio Model - Privia.
Estat impecable amb extres inclosos. Preu: 360 €. Tel. 607 860 652

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

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

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

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

ENTREVISTA A JORDI MOLINA MEMBRIVES (TENORA, COMPOSITOR I DIRECTOR MUSICAL)

“Utilitzo un instrument tradicional de la terra per
buscar la meva manera d’expressar-me musicalment”
l’any 1992. En aquell moment estava
començant i dedicava molts esforços
a la composició. Al presentar-me al
concurs i guanyar-lo em va fer insistir en un camí que posteriorment s’ha
convertit en una part essencial de la
meva feina.
A banda de la feina com a intèrpret
i compositor, també destaca la seva
trajectòria com a director de cobla.
Quines ha dirigit i quines dirigeix
ara?
Doncs com a director titular he dirigit les cobles Marinada i actualment
la Cobla Simfònica de Catalunya i
la Flama de Farners. Com a director
convidat he dirigit la majoria de cobles del país.

El músic Jordi Molina sempre acompanyat de la seva tenora. Foto A.M.
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El tenora blanenc Jordi Molina està de
gira. Presenta el nou disc Matèria del
temps, fruït de les seves experiències
musicals viscudes en més de trenta anys
de músic professional i també de les
seves darreres experimentacions musicals. Molina, que ha estat convidat gairebé per tot el món per mostrar la música de la seva tenora però també per
compondre i dirigir, és un dels màxims
referents amb aquest instrument, i vol
popularitzar-lo com a símbol de Catalunya. Ha compost una cinquantena
de sardanes i ha rebut desenes de premis i reconeixements musicals. La seva
relació musical amb el seu poble natal,
Blanes, ha estat sempre molt estreta,
però també amb els municipis del Maresme, en especial Calella, on l’any 1985
va fundar i va ser director de l’Escola de
Cobla de Calella. També a Calella li ha
escrit tres sardanes: Només a un pas
(1989), Calella Ciutat Pubilla (1999)
i El silenci del Far (2015).
Per què aquest títol Matèria del
temps per al nou disc?
El títol fa referència a un quadre de Tàpies. Ell va iniciar un corrent pictòric,
l’informalisme matèric, on va utilitzar
elements de la terra com l’argila, la pols
i el fang, per construir el seu llenguatge
artístic. Utilitzo això com a metàfora ja que, en certa manera, jo he fet el
mateix. Utilitzo un instrument tradicional de la terra per buscar la meva
manera d’expressar-me musicalment.
El so instrumental de la tenora lidera
la dels altres instruments. Vol ser una
reivindicació de l’ús de la tenora?
Sempre m’ha acompanyat aquesta
funció, de manera volguda o no. El
fet que faci servir la tenora com a
mitjà d’expressió i donat la falta de
referents en la seva utilització fora
de la cobla sempre ha comportat un
punt de reivindicació.

Quins estils musicals podem escoltar en aquest darrer treball?
Si l’haguéssim de catalogar, potser es
podria definir com a música fusió
d’arrel, però bàsicament és el resultat
de les meves influències i gustos com
a músic. El que sí he volgut fer és una
música que tingués una gran acceptació de públic, independentment del
fet que una tenora lideri el projecte.
Per això, he reunit un gran grup de
músics que m’acompanyen i que són
dels millors del país: Joan Díaz (teclats i melòdica), Joan Aguiar (violí,
guitarró i mandola), Franco Molinari
(contrabaix), Marc Vila (percussions), Ramon Prats (bateria), Júlia
Molina (veu) i jo mateix a la tenora.
Crec que hi surt algun familiar al
disc...
Doncs sí, hi ha la meva filla a la veu.
Fa anys que canta al Cor Jove de l’Orfeó Català, és la més jove del grup i
veure-la al meu costat a l’escenari em
fa especial il·lusió.
Aquest nou disc és el treball més
complet que ha realitzat mai?
No ho sé si és el més complet, però
sí un dels més pensats i amb el que ja
feia molt de temps que anava pensant
perquè significava un canvi important en la meva trajectòria.
Fa molts anys que va acompanyat
de la tenora. Ha pensat en canviar
d’instrument o a aquestes alçades
seria com fer-li el salt?
De fet, jo sóc clarinetista i saxofonista. Va ser l’any 1999 quan vaig deixar
el món de les cobles-orquestres per
dedicar-me exclusivament a la tenora. És l’instrument amb el que sempre
m’he sentit més a gust i amb el que he
decidit explicar-me musicalment.
Com molts blanencs, va iniciar
els estudis musicals als 7 anys a la

Banda i cobla del Col·legi Santa
Maria de Blanes, sota el mestratge
del pare Joaquim Alqueza. Què recorda d’aquells anys?
Doncs ho recordo d’una manera
molt agradable, ja que l’aprenentatge
sempre va ser com un joc compartit
amb els amics, i el fet d’anar a tocar ja
des de molt jovenets ens va donar a
tots una experiència que difícilment
es pot trobar a les escoles de música.
Tot i que fa uns anys que ha instal·
lat la seva residència a Torroella de
Montgrí, els seus inicis i consolidació musicals van ser a Blanes. Conserva relació amb altres músics de
Blanes?
I tant que conservo relació amb altres músics de Blanes! De fet, a la
majoria de formacions musicals,
orquestres i cobles trobes músics
blanencs producte d’aquell fenomen
que va començar fa tants anys i que
encara continua.

Actualment forma part d’alguna
formació musical?
Com a instrumentista no formo part
de cap formació, vaig totalment per
lliure. Bàsicament toco amb els projectes que jo inicio i col·laboro amb
qui m’ho demana.
Quin moment viu la música catalana?
Catalunya és un país productor de
músics de gran qualitat. Hi ha molts
músics amb un grandíssim nivell que
ja fa anys que són un referent en diferents estils musicals. El problema
és que som un país petit i no es pot
absorbir tota aquesta quantitat de
propostes, el mercat és petit i el que
no funciona o funciona malament
és l’exportació. En música som un
Després de presentar el disc a
Barcelona, Calella, Manresa, Torroella de Montgrí, Manlleu, Mollerussa i les Borges Blanques,

país comprador no venedor per infraestructura, però ho podríem ser per
qualitat i quantitat de projectes musicals.
I la tenora?
La tenora viu potser el millor moment
de la seva història. El nivell ha augmentat en els darrers anys i hi ha molts
músics molt ben preparats.
La seva activitat concertística ha estat molt intensa i ha recorregut gairebé tot el món. En quin lloc que encara no ha tocat li agradaria fer-ho?
He tingut la sort de poder viatjar per
tot el món fent música, des de Sudàfrica a la Xina, fent gires per Rússia,
EUA, Argentina... Potser un lloc que
m’agradaria i no he anat seria els països
nòrdics: Suècia, Noruega i Finlàndia.
Doncs, a abrigar-se i cap allà! I amb
qui li agradaria compartir escenari
musical?
Posats a escollir...amb Pat Metheny! És
un guitarrista americà que m’ha influenciat molt.
La seva tenora ha viatjat moltíssim.
L’ha perduda en algun viatge?
Perdre-la, no. Perquè sempre la porto
a sobre, amb mi. Però he tingut moltes anècdotes curioses. Per exemple,
fa uns anys a l’aeroport de Frankfurt,
quan passava el control em van fer
muntar l’instrument i tocar-lo per
comprovar que era músic. Ja em veus a
mi, en ple aeroport, tocant la tenora.
Va ser bastant surrealista! yy
els propers concerts de Matèria
del temps són a l’Auditori de Barcelona, l’11 de febrer, i a Masquefa, el 19 de febrer.

Blanes és un dels municipis d’on
han sortit més músics. Com veu
aquest fet un músic internacional
com vostè?
Hi ha viles o ciutats en les que, per
determinades circumstàncies, sorgeixen més artistes d’una o altra
especialització. A Blanes ha passat
amb la música com també passa de
manera encara més àmplia al País
Valencià. La majoria de vegades això
succeeix per iniciativa privada i aquí
tot això va passar gràcies a la constància i perseverança d’un home a
qui li hem d’agrair profundament el
seu esforç: el pare Joaquim Alqueza.
Ha rebut molts premis i reconeixements. De quin se sent més orgullós?
Tots els premis són d’agrair i molt
ben rebuts. Potser un dels que em
va fer més il·lusió va ser el Premi
Ramon Serrat de Joves Compositors

PRÒXIMA EDICIÓ: 8 març

Matèria del temps és el nou disc de Jordi Molina, amb música fusió d’arrel

