NÚMERO 24 | Març 2017 | ANY III | Publicació controlada per PGD

20.000 Exemplars GRATUÏTS

RI
DIRECTO IC
NÒM
GASTRO i 17
6
Pàgs. 1

editada per
rAdio marina
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Inversió de 2,1 MEUR

Política - Pàg.5

Nova alcaldessa
Carme Ponsa (JxM) és la nova alcaldessa de Malgrat de Mar després de
prosperar la moció a Joan Mercader
(PSC). Aquesta és la primera vegada des del restabliment de la democràcia que l’alcalde no és de la
llista socialista.

Obres de restauració

Façana marítima de Malgrat de Mar, el 2 de març. Foto Yoyo

L’Estat ha anunciat una inversió de 2,1 MEUR a la façana marítima de Malgrat de Mar i Pineda de Mar, una
de les zones més afectades pels temporals dels darrers mesos. Les obres duraran tres mesos; per tant, no estaran per Setmana Santa, tal com es reclamava des del territori. Més informació a las pàgines 6 i 7
Obres de restauració a Can Ratés. Foto Yoyo

Santa Susanna dedica 53.000 euros, la majoria aportats per la Diputació de Barcelona, per restaurar la torre de guaita de Can Ratés. Es tracta d’una talaia d’observació i defensa del 1585. Pàg. 18

Més
pernoctacions
La ciutat de Calella ha tancat el 2016 amb
1.835.537 pernoctacions. Els mercats emissors més importants han estat Alemanya,
Espanya, Regne Unit, Rússia i França. Pàg. 10

Societat - Pàg. 3

17a Festa Joan Petit
Nit d’estiu a Calella. Foto Aj. Calella

Tordera acollirà el 27 de maig la Festa Joan Petit amb l’objectiu
d’aconseguir diners per investigar el càncer infantil.

Carnestoltes 2017 a l’Alt Maresme
Els veïns de l’Alt Maresme han
sortit al carrer per viure amb intensitat el Carnestoltes d’enguany.
La pluja va deslluir les rues escolars previstes pel primer dia.
L’acte central ha estat un any
més la rua de l’Alt Maresme, que
va transcórrer entre Pineda de
Mar i Calella i que reparteix entre els participants 14.000 euros
en premis.
La canalla a la Rua de l’Alt Maresme. Foto Yoyo

Detall d’una de les disfresses de la Rua de l’Alt Maresme. Foto Yoyo

Més informació a la pàgina 4.
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L’Editorial
Les platges, problema endèmic
Quan els temporals malmeten les nostres platges apareixen dues respostes diferents, la del territori i la de l’Administració.

Dragut, el pirata que va
assetjar Pineda de Mar

Des del territori es proposen i busquen solucions basades en la correcta identificació de les causes que provoquen la persistent reducció
de les nostres platges a fi de que, un cop entesa la causa, es procuri evitar-ne la repetició i reparar-ne els danys.
Des de l’Administració, la resposta és o silenci o aportació de sorres
i pedres que tapin el problema, sense altres consideracions ni diàleg.
A vegades amb actuacions de difícil comprensió com l’extracció de 2
milions de tones de sorres del fons marí davant la costa blanenca per
aportar-les a la platja de Malgrat, com es va fer els anys 80, provocant
haver d’aportar sorres a Blanes al cap d’uns anys per compensar les anteriors extraccions.
Des del Centre d’Estudis Avançats de Blanes s’han fet estudis, conferències i publicació d’informes que haurien d’obrir una època de millor comprensió de l’origen del problema i també per encetar l’elaboració d’un pla integral per recuperar les platges del delta del Tordera
i de l’Alt Maresme buscant el consens amb els científics i els representants del territori.
Els alcaldes, però, es queixen de que no hi ha el diàleg necessari... yy
Presentació del Festival i el curt sobre Dragut. Foto Yoyo
pineda de mar
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L’Associació CinemArt de
Pineda de Mar, amb el suport de
l’Ajuntament, està preparant un
curtmetratge que combina la història i la ficció sobre el sanguinari
Dragut, pirata turc del segle XVI
que va assetjar la vila de Pineda
de Mar (1545). Es tracta d’un personatge significatiu pel poble, ja
que a la porta de l’església hi ha
un escrit amb el seu nom. Segons
explica Josep Martín, president
de CinemArt, “l’any passat ja vàrem fer un curt sobre Serra i Moret i enguany hem posat en marxa
un nou projecte”.
Els organitzadors creuen que

entitats, associacions i la gent del
poble pot participar activament
per fer possible aquesta ficció per
recrear els fets i fer possible aquest
projecte. Segons explica Marçal
Mora, el director del curt, “ara tot
just comencem, però fàcilment hi
participaran una vintena d’entitats i unes 300 persones, totes
voluntàries”.
Volen escenificar les darreres
hores de l’atac de la Pobla de Sa
Boada, l’actual Pineda de Mar.
Per fer que el document sigui espectacle, les imatges resultants
tindran un fil argumental inventat tot i que es basa en un fet històric de la vila, l’entrada dels pira-
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Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

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

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

tes turcs. La història dels vilatans
també serà rellevant, així com la
caracterització dels personatges
i de l’entorn en general, esperant
simular aquella època.
La presentació del curt serà el
mes de juny, coincidint amb el IV
Festival de Curts CinemArt. Començarà el 27 de juny i finalitzarà
l’1 de juliol. Fins a finals del mes
de març es poden presentar curts
al festival, que té quatre premis:
públic, animació, comèdia i vila
de Pineda de Mar. De moment,
ja n’han rebut més de 500. N’esperen un miler. El nombre de treballs finalistes serà de 40 que es
projectaran els dies del festival. yy

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 28 34
Casal del Jubilat
93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus
93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local
93 765 76 00
Teatre
93 762 06 11

93 762 93 70
900 41 00 41
SANTA SUSANNA
Ajuntament
93 767 84 41
CAAD
93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic
902 111 444
Estació nàutica
667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local
680 661 661
Taxis
93 767 85 71
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Tordera acollirà la 17a Festa Joan Petit
L’edició 2017 del torneig Joan
Petit compta amb més de 50 suports de personalitats de diferents àmbits del país, tant polítics com mediàtics, que s’aniran
desvetllant a les xarxes socials els
propers dies. L’acte també compta amb la col·laboració de diferents ajuntaments de la Conca de
la Tordera i d’altres administracions supramunicipals.

tordera

La Festa promoguda per la
Fundació Joan Petit, Nens amb
càncer, serà el dissabte 27 de maig.
Hi haurà un torneig d’hoquei amb
32 equips de jugadors que comencen a practicar aquest esport (de 3
a 6 anys) i un gran nombre d’actes
paral·lels amb l’objectiu de recollir
fons per finançar la investigació
sobre el càncer infantil.

En l’acte de presentació multitudinari fet a la Biblioteca es
van desvetllar els noms dels padrins de la trobada d’enguany,
paper que ha recaigut en la Colla
Gegantera de Tordera i l’actor de
Sant Feliu de Buixalleu, Quim
Masferrer.

«A més del tradicional
torneig d’hoquei, s’han
previst nombroses activitats
paral·leles»
Per la presidenta del Club Patí
Tordera, Carme Vilà, “és un honor, acollir aquesta festa”.
Joan Carles Garcia, alcalde de
Tordera, destaca que la relació entre Tordera i la Fundació “és molt
estreta. En Joan petit era fill de
Tordera”.
Carme Vilà ha fet una crida a
totes les persones que vulguin col·
laborar com a voluntàries, “tothom que ens pugui donar un cop
de mà pot passar pel despatx del
club, al pavelló Parroquial. Volem
que sigui la millor festa que s’ha
fet fins ara”.

Garcia, Vilà, el gegantó i Torner. Foto Yoyo

Joan Torner, pare d’en Joan
petit i president de la Fundació,
explica que les investigacions
sobre el càncer infantil han permès avançar molt, “actualment
el 80% dels casos tiren endavant.
Per tant cal guanyar el partit al
20% restant”. Per Torner, aquesta 17a edició serà molt especial
.“En Joan petit era de Tordera, el
seu avi va fundar el CP Tordera,
jo hi vaig jugar molts anys, ell
també hi jugava. La samarreta
que porta el gegantó de la fun-

dació aquest 2017 li queda molt i
molt bé (és la samarreta amb les
quatre barres del CP Tordera).
Dissabte, 27 de maig
La jornada es desenvoluparà
el proper 27 de maig i comptarà
amb la presència i participació
de 32 equips d’arreu de Catalunya, xifra rècord ja que és el
primer cop en disset anys que
s’hi aplegaran aquest nombre
de clubs.

La jornada-torneig aplega
mainada d’entre 3 i 6 anys de
categoria escoleta amb una participació total entre jugadors i
acompanyants de 800 persones.
La jornada serveix per gaudir de
l’hoquei patins i recaptar fons per
a la Fundació Amics d’en Joan Petit Nens amb Càncer. La fundació
destina aquest any els fons recaptats al projecte de recerca sobre
tumors pediàtrics del sistema
nerviós de l’Institut de Recerca de
la Vall d’Hebron.

«Els diners que
s’aconsegueixin es
dedicaran a la investigació
dels tumors pediàtrics del
sistema nerviós»
La festa es va fer l’any passat a Mataró. Després de Tordera serà el torn de Palafrugell
(2018), Manlleu (2019) i Andorra (2020). Segons Torner, “la festa es prepara amb molta anticipació i il·lusió”. yy
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Visca el rei Carnestoltes!
maresme

El Carnestoltes 2017 va començar amb la mirada fixada
al cel. El divendres 24 de febrer
era el dia reservat a les rues escolars. La pluja, però, va fer acte
de presència i es va haver de buscar un pla alternatiu com fer-ho
a l’interior dels centres o canviar
de data. A Malgrat de Mar, per
exemple, la rua es va ajornar fins
el dimecres 1 de març.
La rua de Malgrat de Mar
també estava fixada pel divendres a la nit. Els organitzadors
van esperar a les vuit del vespre
per decidir-se. En aquell moment, la situació meteorològica
ja s’havia estabilitzat i una hora
i mitja més tard, va començar
la festa del color i la gresca. El
Carnaval infantil es va celebrar
l’endemà.

Rua de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

A Tordera, la rua es va fer el
dissabte 25 a la tarda. Hi va haver
molta animació i també molt de
color i música al llarg de tota la
desfilada. Un dia més tard hi van
haver els actes que es programen
habitualment a la pista de Sant
Pere.
El Carnaval també es va desenvolupar amb normalitat a Calella, Pineda i Santa Susanna. A

Rua de Calella. Foto Yoyo

Calella, el dissabte, el Pregó del
rei Carnestoltes, festa infantil i
ball de disfresses amb la Banda
del Drac. A Pineda, Carnestoltes
infantil a Poblenou el dissabte,
i rua l’endemà diumenge. Santa
Susanna també es va afegir a la
festa.

«La pluja va deslluir les
rues escolars previstes pel
divendres 24 de febrer »
18è Carnestoltes de
l’Alt Maresme
Un any més, el Carnaval de
l’Alt Maresme ha comptat amb
les carrosses i comparses d’altres pobles, tal com es destacava
des de l’organització, “n’hi ha de
Barcelona, Tossa de Mar, Blanes,
Lloret de Mar, Pineda, Calella,
Malgrat de Mar... Més de 2.100
persones i 40 carrosses”.
Aquest any, s’han repartit
14.000 euros en premis. Dins la
categoria de carrosses, el primer
premi era de 1.000 euros, el segon de 500 i els tercer de 400. Pel
que fa a les comparses grans, el
primer premi ha estat de 2.500
euros, el segon de 1.300 i el tercer de 1.000. Per això, cada cop

més, els vestits de carnaval i les
carrosses estan més elaborades i
el nivell cada any és més exigent.
El Carnestoltes però, no és només motiu de festa i gresca, sinó
que també és un factor positiu per
al turisme. Els hotels comencen
a obrir les portes i això és un incentiu per a l’economia local, “hi
ha grups que participen a la rua
que es queden a dormir en hotels
de Calella i Pineda. La festa acaba
tard i aprofiten el diumenge per
descansar i després tornar cap a
casa”, apunten els organitzadors.

«El Carnaval de l’Alt
Maresme ha repartit 14.000
euros en premis»
La rua va començar a les set de
la tarda de l’avinguda Mediterrània de Pineda de Mar i va acabar a
la Fàbrica Llobet-Guri de Calella,
on hi va haver el ball i el lliurament de premis. Un nombrós públic va seguir l’animat recorregut
entre les dues poblacions.
El Carnaval de l’Alt Maresme
ha arribat a la 18a edició, plenament consolidat en les propostes
carnavalesques de la Selva i el
Maresme. yy

2a Cursa Jove de Pineda: molt més que una prova
esportiva
pineda de mar

L’Ajuntament de Pineda de Mar
organitza diumenge, 19 de març,
la 2a Cursa Jove adreçada a nois
i noies a partir dels 12 anys. S’organitza amb la implicació directa
dels alumnes del Pla de Transició al
Treball (PTT) de Pineda, que, amb
el suport del professorat, participen
activament en totes les fases prèvies
de l’organització i donaran suport
a la logística necessària per a la celebració de l‘activitat.
La cursa començarà a les 10
del matí a la Platja dels Pins, amb
dues opcions de recorregut de 5
i 10 quilòmetres que transcorreran també per la platja dels Pescadors i per la platja de les Dunes
de Santa Susanna. La inscripció
anticipada té un cost de 2 euros i
de 3 euros de forma presencial el
mateix dia de la cursa. La recaptació es destinarà íntegrament
a projectes solidaris de la Creu
Roja. Les inscripcions es poden
realitzar de forma on-line a través
de www.gesport.cat.

En la presentació, la regidora
d’Educació i Joventut, Sònia Moraleda, ha posat en relleu «l’aposta de l’Ajuntament per la formació dels joves, per l’aprenentatge
d’oficis i el contacte directe amb
el món empresarial real a través
de les pràctiques a empreses». Ha
explicat que un 64% d‘aquests joves retornen al sistema escolar reglat i un 22% s’insereixen al món
laboral quan finalitzen aquests estudis. Per tant, «és un programa
amb molts bons resultats, ja que
en total, el 86% de joves atesos han
reconduït la seva trajectòria professional».

Els alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT) estan implicats en la organització i el
desenvolupament d’aquesta cursa. Des del punt de vista educatiu, l’objectiu és el de millorar
la capacitat d’organització, l’autoestima i els hàbits saludables
dels alumnes, donant-los protagonisme i motivació a través
del foment dels valors que van
associats a l’organització d’un
esdeveniment i a la pràctica esportiva, l‘ètica i el civisme.

El regidor adjunt a alcaldia,
Francesc Horta, ha posat de manifest «la suma d‘esforços i el treball transversal en l’organització»,
ha fet un reconeixement especial
a l’alumnat i el professorat del
Pla de Transició al Treball, per la
seva implicació i capacitat d’organitzar-se i també perquè es tracta
d’una cursa solidària, enguany en
benefici de Creu Roja.

El PFI-PTT és un programa
de formació inicial per a la inserció laboral de joves d’entre 16
i 21 anys que hagin deixat l’ESO
sense obtenir el títol, organitzat
per l’Ajuntament de Pineda de
Mar i el Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. En el cas de Pineda
de Mar, compta amb dues modalitats, una d’auxiliar en muntat-

El Pla de Transició al Treball
(PFI-PTT)

ges d’instal·lacions elèctriques,
aigua i gas; i una altra d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic. Reben formació teórica i
pràctica.

«La cursa es farà el 19 de
març amb dos recorreguts
de 5 i 10 km »

En el projecte Cursa Jove hi
col·laboren de manera transversal diverses regidories de
l‘Ajuntament de Pineda, com
són Educació, Joventut, Esports
i Salut. A més, es compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Santa Susanna i de l’empresa
Gesport, especialitzada en gestió esportiva. yy

Joves a la cursa i a l’organització. Foto Aj. Pineda
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Carme Ponsa, nova alcaldessa de Malgrat de Mar
Una moció de censura deixa fora de l’alcaldia Joan Mercader (PSC)
d’Adults, Gent Gran, Igualtat, i
Salut Comunitària i Pública.

malgrat de mar

Carme Ponsa i Monge, de
Junts per Malgrat, és la nova alcaldessa de Malgrat de Mar. Ha estat
escollida durant un ple extraordinari de debat i aprovació de la moció de censura a Joan Mercader
del PSC. JXM, ERC, PDC i CUP
han votat a favor de la proclamació de Ponsa com a alcaldessa.
PSC i PP hi han votat en contra.
La Sala de Plens era plena de gom
a gom i molta gent va seguir el ple
des del carrer. Uns dies abans, hi
havia hagut una manifestació de
suport a Joan Mercader.

«Malgrat està governat
per 4 partits: JXM, ERC,
PDeCAT i CUP»
Formen part del nou govern, a
més de Carme Ponsa, els regidors
Mireia Castellà i Miquel Àngel
Ruiz de JXM, Ramir Roger, Ester Martínez i Ricard Núñez per
ERC, Neus Serra i Jofre Serret pel
PDeCAT i Paco Márquez i Núria
Casajuana de la CUP.
Joan Mercader, Óliver Sánc-

• Govern Obert, Serveis Generals, Serveis Econòmics, Oficina
d’Atenció al Ciutadà, Participació
Ciutadana i Noves Tecnologies,
de les quals el responsable és Ramir Roger (ERC).

«Dies abans del ple hi va
haver una concentració de
suport a Joan Mercader
(PSC)»

Nou equip de govern de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

hez-Camacho, Isabel Ortiz, Sònia
Viñolas, Raquel Martín i Sergio
Ortín que ha entrat al consistori en subsitució d‘Albert Cuní
pel PSC i Ana Vega del PP són a
l’oposició.
Carme Ponsa de 46 anys és
llicenciada en Ciències del Treball
per la UOC, diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat
de Girona (UdG) i diplomada en
Turisme per l’Escola de Turisme
de Sant Pol de Mar. Fins ara, havia
estat sòcia del govern que encapçalava Mercader entre el PSC i JxM.

Cartipàs municipal
El nou govern pivota sobre la
Junta de Govern Local, que està
format per l‘alcaldessa Carme
Ponsa i tres tinents d’alcalde, un
de cada grup. El primer és Ramir
Roger; el segon, Jofre Serret, i la
tercera, Núria Casajuana. També
es crea el Comitè de Govern. Un
òrgan que dona suport a l’alcaldia
i permet governar de manera col·
legiada. El govern s’estructurarà
en quatre àrees:
• Territori, Medi Ambient i Sos-

tenibilitat, de la qual n’és responsable Mireia Castellà (Junts per Malgrat). En aquesta àrea s’hi inclou
Esports, Mercats, Fires i Platges,
regidories que porta Miquel Àngel
Ruiz (Junts per Malgrat), i Turisme,
Comerç, Indústria i Pagesia, que
són per a Ester Martínez (ERC).

• Cultura, Patrimoni, Joventut, Ensenyament, Cooperació
i Solidaritat, que comparteixen
Ricard Núñez (ERC), nou regidor
de Joventut i Patrimoni, i Paco
Márquez (CUP), cap de l‘àrea i regidor de Cultura, Infància, Educació, Solidaritat i Cooperació.

• Serveis a la Persona i Habitatge és l’àrea que gestionen
Neus Serra (PDC) i Jofre Serret
(PDC). Serra és regidora d’Habitatge i també portaveu del govern. Serret és el cap de l’àrea i el
regidor d’Acció Social, Formació

La regidora de la CUP, Núria
Casajuan, és tinent d’alcalde i el
seu paper és de suport al govern.
També pren part al Comitè de
Govern i té competències a l’àrea
de Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat. yy
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El litoral de l‘Alt Maresme viu en un déjà vu continu
MARESME - selva

planificades han donat lloc a la
tempesta perfecta”. I es pregunten, i ara què? Platja o roques?

Els temporals han afectat greument la costa catalana aquests
darrers mesos amb nombroses incidències en platges i passejos tant
de la Selva com del Maresme. El
Centre d’Estudis Avançats de Blanes fa anys que analitza la situació i planteja possibles solucions.
Coincidint amb aquests nous temporals i els greus problemes que
viuen Malgrat de Mar i Pineda de
Mar, Rafael Sardà i Enric Sagristà
del Grup de Recerca de Sistemes
Socio-Ecològics en Ambients Costaners i Marins del Centre d‘Estudis Avançats de Blanes (CEABCSIC) han fet públic un escrit on
analitzen el passat, el present i les
opcions de futur.

Fa 10 anys, la desaparició parcial de la platja de s‘Abanell va fer
que les Associacions de Càmpings
i Hostaleria de Blanes demanessin al Centre d‘Estudis Avançats
de Blanes (CEAB-CSIC) una explicació cientificotècnica de la
problemàtica d‘erosió que s‘observava a la platja de s‘Abanell.
En aquest informe, ja s’apuntaven
les causes per les quals la platja i
el delta no responien com seria
habitual davant d‘un temporal i
explicaven per què una part considerable havia entrat en una fase
d‘erosió accelerada.

Segons els dos científics, “les
destrosses ocorregudes a la platja de la conca de la Tordera, a
Malgrat de Mar, eren previsibles”.
Segons ells, “una platja que ja no
pot complir amb la seva funció
de protegir el litoral a causa de
les modificacions a què s‘ha vist
sotmesa, un fort temporal de mar
i unes actuacions de defensa mal

En aquell moment ja es van
assenyalar també les possibles
solucions. D‘entre totes elles, “la
més important feia referència a
la necessitat de desenvolupar una
visió de futur per a aquesta zona i
un Pla Estratègic Integrat de conca i delta. En aquest pla, seria imprescindible el diàleg entre tots
els actors implicats per tal d‘esta-

blir un full de ruta que retornés
al sistema les seves funcions naturals en la mesura del possible.
Mentrestant, canalitzar un delta i,
a més, fer-ho trosset a trosset, no
ens sembla la millor opció”.
En absència d‘aquesta visió
i d‘aquest pla, quan es produeix
un temporal com aquest últim es
sol actuar de manera reactiva, introduint unes mesures d‘urgència
“que gairebé sempre, minimitzen
els danys, però no solucionen el
problema”.
Segons els experts, “la desembocadura de la Tordera està
excessivament modificada. Ha
perdut la zona d‘inundació amb
llacunes, característica dels ambients deltaics, i ja no pot retenir
els sediments que baixen pel riu.
En aquestes circumstàncies, les
obres de canalització i els espigons acceleren el procés erosiu
del delta i comencen a deixar al
descobert sorres que porten allà
compactades centenars d‘anys”.
Una part d‘aquestes sorres centenàries han desaparegut davant

Delta de la Tordera. Foto Yoyo

dels nostres ulls en l‘últim any. Es
tracta d‘un exemple més de l‘accelerat canvi global al qual estem
sotmesos i del que els científics
estan ja cansats d‘alertar.
Davant d‘aquesta situació, seguir fent el que fèiem no és una
opció. “Són imprescindibles nous
models de gestió costanera per
superar les nostres antiquades
formes de fer”.

Segons Sardà i Sagristà, “en
algunes zones resulta impossible
canviar el sentit d‘aquestes accions i haurem de lluitar contra la
naturalesa, alguna cosa no massa
intel·ligent quan aquesta es deslliga. En altres casos encara podem canviar la nostra forma de
fer i reconèixer la nostra posició
en la biosfera. I és que la natura
pot perviure sense l‘home, però
l‘home no ho pot fer sense ella.” yy

Amenaces i oportunitats
blanes

La Sala de Plens va acollir la xerrada-debat. Facebook Víctor Catalán

Des d’ICV-EUiA Blanes i Batega per Blanes, en col·laboració
amb l’Entitat Mediambiental
s’Agulla i CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes), es va organitzar un acte a la Sala de Plens
de l’Ajuntament per tractar els
problemes mediambientals i urbanístics del delta de la Tordera
i la platja de S’Abanell de Blanes.
L’acte va ser presentat per Dolors
Rubio (regidora de ICV-EUiA
per l’Ajuntament de Blanes). Van
intervenir Joan Mora (doctor en
Geografia i Ordenació del Territori Entitat Mediambiental S’Agulla), Rafael Sardà (investigador del
Centre d’Estudis Avançats de Blanes) i Víctor Catalán (arquitecte i
urbanista, regidor per ICV-EUiA
a l’Ajuntament de Blanes).

En l’explicació Joan Mora va
posar en clar el panorama de la
zona humida del delta i les espècies que viuen que aquesta
zona “Una zona envaïda pels canyissars, la desaparició de la llacuna i el bosc de la ribera, tot això
agreujat per la urbanització descontrolada de l’entorn (càmpings,
passeig, canalització del riu). Tota
aquesta degradació desemboca en
un greu problema d’alteració del
medi natural que a la llarga ens
afecta directament amb la pèrdua
constant de les platges a llarg/curt
termini”.
El fet que cada temporal s’emporti part de la sorra de les platges
es en part provocat directament
per la reducció de sediments que
el riu porta amb el seu cabal, la

disminució hídrica del aqüífers
i l’agricultura intensiva que fan
que aquests problemes es posin de
manifest cada vegada que tenim
un temporal. Tots aquests problemes venen donats per l’extracció
d’àrids, la construcció del passeig
i la canalització del riu entre els
anys 60 i 80 i mes recentment la
dessalinitzadora.
La visió de futur entre l’equilibri turístic i natural va ser argumentada per Víctor Catalán,
explicant que aquest problema
ens amenaça des del creixement
urbanístic descontrolat de la
bombolla urbanística a la Costa
Brava i la proliferació de càmpings, alterant la zona de la desembocadura. yy
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Inversió de 2,1 MEUR
MARESME

L’Estat invertirà 2,1 MEUR en
la millora dels desperfectes que els
temporals han provocat a la façana
marítima de Malgrat de Mar i Pineda de Mar.
El termini d‘execució de les
obres serà d‘uns tres mesos i, per
tant, estarien enllestides poques setmanes abans de l‘inici de la temporada d‘estiu. L‘objectiu plantejat des
del territori perquè la intervenció es
fes abans de la Setmana Santa no es
podrà complir, segons va explicar el
delegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo durant una visita
a la zona dels càmpings de Malgrat
de Mar, un dels punts més damnificats. “La inversió és important i s’ha
de treballar perquè el que es faci
perduri en el temps”.
A Malgrat de Mar, l‘actuació
consisteix en recol·locar l‘escullera existent en forma de corba, fer
una nova escullera de protecció del
camí de la Pomareda al llarg d‘uns
350 metres i fer l‘aportació de sorra
a la platja “que sigui necessària”.
Des del nou equip de govern
de Malgrat de Mar, s’ha criticat que
les obres s’hagin anunciat sense

parlar-ho amb el territori. “El nou
govern expressa el malestar per fer
l‘anunci d‘una obra d‘aquesta magnitud sense preguntar ni facilitar
els informes que des del consistori
s‘han demanat”.
L‘Ajuntament ha demanat al
Govern espanyol que es faci un
estudi de l‘impacte mediambiental
que pot tenir la construcció de l‘escullera sobre el delta de la Tordera.
El Govern també es queixa que la
delegació del govern va informar
una hora abans a l‘Alcaldia de la visita d‘Enric Millo a Malgrat. Neus
Serra ha explicat que la voluntat del
govern era que la visita que es fes
“propiciés un espai de trobada per
poder resoldre dubtes i poder plantejar qüestions que havien quedat
en incògnita. Això no s‘ha produït
i que, per això, traslladarem aquest
malestar formalment i demanarem
una trobada d‘urgència, ja que en
cap cas el que volem és paralitzar les
actuacions que s‘hagin de fer, perquè volem que quan arribi la temporada d‘estiu això estigui resolt”.
Amor, Salvem el Litoral i Rull
Després dels temporals, l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor,

Esvoranc de 10 m2

La màquina dins del forat. Foto Yoyo
blanes

El terra del passeig de s’Abanell de Blanes va cedir quan una
màquina de neteja hi estava treballant i l‘Ajuntament ha demanat
a la Generalitat que ho investigui.
El vehicle va quedar atrapat
al forat però el conductor va resultar il·lès i va poder sortir pel
seu propi peu. Agents de la Policia Local i de Protecció Civil
van acordonar la zona i una grua
proveïda d’un braç extensible es
va encarregar de retirar la màquina sinistrada, que té un pes de
6 tones. La grua no va entrar al

passeig per evitar agreujar la situació amb el seu pes. A l‘espera
de l’informe tècnic, el consistori
creu que els darrers temporals
podrien ser una de les causes de
l‘erosió de l‘espai. La zona es va
tancar per motius de seguretat.
La llosa de formigó que s’ha enfonsat té una gruix d’entre 12 i 15
centímetres.
El punt on s‘ha produït el forat està situat molt a prop del delta de la Tordera, una zona amb
diversos càmpings i molt transitada per vianants i corredors. yy

també va demanar que la millora
de la façana marítima es treballés
conjuntament entre totes les parts
implicades. “S’ha de treballar des
del Ministeri amb polítics i tècnics
de la zona afectada. El que no podem permetre és que cada any s’hagi de fer una inversió milionària.
Calen solucions definitives”.
La Plataforma Salvem el Litoral,
d’altra banda, demana solucions
globals i no puntuals per a la costa
del Maresme.
Salvem el Litoral defensa que
els espigons no són la solució al
problema. “Podem arreglar una
zona i perjudicar-ne una altra”, asseguren.
Durant una visita a Pineda de
Mar i Malgrat de Mar, el conseller
Josep Rull ha recordat que el 2015
el Ministeri de Foment ja es va
comprometre amb un pla estratègic
valorat en 50 MEUR per solucionar
la situació de la costa maresmenca,
però només s‘hi va comprometre
amb una part de la inversió, 30
MEUR. El conseller reclama que
l‘administració competent assumeixi tots els costos i demana celeritat perquè això es faci. yy

Estat actual del passeig de Pineda de Mar. Foto Yoyo

Platja de Malgrat, 2 de març. Foto Yoyo
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SUCCESSOS

Intervenció immediata

C-32: pendents del TSJC
blanes - tordera - lloret

El TSJC ha admés a tràmit el
recurs presentat per les entitats
contràries al perllongament de la
C-32 entre Blanes i Tossa.

Evacuació en helicòpter un cop estabilizat. Facebook Policia Local

La ràpida intervenció d’efectius de la Policia Local de Lloret, amb el posterior suport
del SEM, va salvar la vida d’un
operari que va patir una aturada
cardíaca a l’avinguda de les Ale-

gries. Un cop estabilitzat, va ser
evacuat en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Uns
dies després, l'afectat va visitar
la seu de la Policia Local per
agrair la ràpida intervenció. yy

Desallotgen trenta persones

L‘Alt Tribunal obre una peça
separada per estudiar si atura el
projecte de forma cautelar. Les
obres, segons les previsions de
la Generalitat han de començar
aquesta primavera (al moment de
tancar aquesta edició encara no hi
havia hagut cap pronunciament
del TSJC).
La Sala Contenciosa Administrativa ha donat un termini de
9 dies als ajuntament de Blanes,
Tordera i Lloret de Mar per si es
volien personar a la causa.
La Generalitat ha tingut 10
dies per presentar la documentació pertinent. Des de la plataforma que aglutina totes les entitats
contràries al projecte, valoren positivament la resposta de la justícia i consideren que és “un primer
pas” en el camí per “aturar definitivament aquest projecte”.
Aturem la C-32 ha criticat que
s’hagin penjat els cartells anunciant l’obra quan el tema està en
mans judicials. També ha criticat
que l’alcalde Jaume Dulsat hagi
demanat a gremis i entitats que
defensin el projecte mentre està
en mans dels jutges.

Els bombers en plena actuació. Foto Aj. Blanes

Un incendi en un pis de la carretera de l’Estació de Blanes mobilitza 10 dotacions de diferents
cossos d’emergència. Segons ha
apuntat el mateix propietari del
pis afectat, tot sembla indicar
que un endoll de la cuina s’ha

encès per causes desconegudes,
provocant un intens fum. Una
trentena de persones van ser
desallotjades de manera preventiva. No s’han de lamentar danys
personals. Un cop ventilat l'edifici, es va poder tornar a casa. yy

Els alcaldes es pronuncien
Miquel Lupiáñez (Blanes),
Jaume Dulsat (Lloret de Mar) i
Gisela Salandich (Tossa de Mar)
van coincidir a Blanes en l’acte
de presentació del Carnestoltes
de la Costa Brava Sud. Quan van
acabar, a petició dels mitjans de

393 plantes de marihuana

Imatges de la plantació. Foto Mossos

El jutge ha enviat a presó un
home que tenia una plantació
de marihuana a Lloret de Mar
i havia punxat la llum per afavorir el creixement de la droga.
El detingut, un serbi de 38 anys
sense antecedents, feia créixer
393 plantes de marihuana en

una casa del carrer Rafael Albertí del municipi. Precisament,
la defraudació del fluid elèctric
va ser la pista que va posar els
agents d‘investigació en alerta
i els va donar la certesa que, a
dins de l‘habitatge, el sospitós hi
cultivava droga. yy
Cartell a Lloret de Mar. Foto Aturem la C-32

comunicació, es van pronunciar
sobre l’obra.
Miquel Lupiáñez va assegurar
que l’Ajuntament no es personava
en la causa. “El que hem fet és enviar l’acord de ple unànime sobre
la C-32. En aquest acord es deia
que faríem un procés participatiu i que enviaríem els resultats al
Parlament i al conseller”.
Jaume Dulsat va recordar que
el plenari s’havia manifestat obertament a favor de l’obra amb 16
vots favorables d’un total de 21.
(Aturem la C-32 sempre ha defensat que en el procés de participació ciutadana, el NO es va imposar
amb rotunditat). Dulsat defensa el
projecte després que s’hagi afegit la ronda de Lloret. “Fa molts i
molts anys que necessitem millorar les comunicacions. Som l’únic
del municipis turístics importants
de l’Estat que no té accés directe a
l’autopista”.
Gisela Saladich assegurava
que l’Ajuntament de Tossa encara
no havia examinat en profunditat
la documentació i parlava a nivell
personal. “Tossa necessita aquesta
carretera. Cada dia de l’any tenim
problemes per arribar a l’Hospital
Comarcal i altres serveis que hi ha
a Lloret o Blanes”.
Manifest a favor de la C-32
El Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, la Mesa Empresarial de
Turisme de Lloret de Mar, el Club
d’Economia de Lloret de Mar, l’Associació de Comerciants de Lloret
de Mar, l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar, l’Associació de Taxis de Lloret de Mar,
la Cambra de Comerç de Girona,
l’Associació. La C-32 per Lloret i

Parcs Aquàtics de la Costa Brava,
entre d’altres, s’han sumat a les demandes a favor del perllongament
de la C-32 fins a Lloret de Mar.
Diverses entitats, empreses i associacions han signat un manifest i
es personaran com a codemandats
en el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC).
Amb aquesta acció les entitats
i associacions de Lloret volen incidir en una demanda que qualifiquen “d’històrica del territori”
ja que fa gairebé 27 anys que es
reclama. La primera demanda de
l’autovia va ser per part del Club
d’Economia el maig de 1990. Segons es concreta en el manifest,
“l’any 1995, quan es va completar
per primera vegada la planificació territorial de Catalunya, el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTCG) ja recollia
l’actuació del perllongament de la
C-32 i l’execució de l’obra ha estat consensuada i definida al llarg
dels anys per part dels diferents
governs de la Generalitat” sense
transformar-se mai en realitat.
En el manifest, els signants posen en valor l’execució del perllongament perquè és “una solució als
problemes de mobilitat que actualment es produeixen a la vila, ja
que a banda de la connexió ràpida
i directa amb Barcelona, suposarà
la connexió de Lloret amb Europa, gràcies a l’enllaç amb l’AP-7 de
Maçanet amb l’autovia i l’enllaç
d’aquesta amb la C32 fins a Lloret”,
entre d’altres.
També explica que l’actual
proposta “és la de menor afectació ambiental de totes les que
han estat promogudes al llarg del
temps”. Aturem la C-32 ha criticat durament la nota. yy
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Nous elements d’art Obres a la plaça de les Mèlies
palafolls

Una formiga gegant se suma a
l’art urbà de Palafolls.
Des de fa uns dies, una gran
formiga ocupa un dels laterals de
l’escola de Mas Prats.
Es tracta d’un gran mural
pictòric realitzat per la brigada
municipal i que dóna color a un
edifici auxiliar de l’escola.
Fa uns mesos, les regidories de
Joventut i Ensenyament van obrir
un concurs per tal de buscar una
proposta de grafit de gran format
per tapar aquesta paret, utilitzada
sovint per a fer-hi pintades. La
idea era condicionar i dignificar

l’espai. Finalment el concurs va
quedar desert i ha estat la brigada municipal qui ha acabat convertint aquesta paret, que dóna
al camí de St. Genís, en una nova
obra d’art de carrer.
Aquesta formiga gegant, que
passeja per un altre planeta, se
suma a la resta d’obres que es poden trobar als carrers del municipi.
La idea del consistori és poder
pintar algunes parets d’edificis
municipals amb frases d’autors i
autores catalans. Seran intervencions breus i que es podran trobar
arreu del municipi. yy

Treballs inicials. Foto Yoyo
pineda de mar

Les obres de remodelació de
la plaça de les Mèlies de Pineda de
Mar respectaran la imatge d’una
plaça arbrada i amb sauló (terra),
amb la millora del conjunt del mobiliari urbà, els enjardinaments,
l‘ordenació de les terrasses i uns
gronxadors accessibles a tots els
nens i nenes amb mobilitat reduïda.
En una segona fase, l’Ajuntament preveu la remodelació
dels carrers al voltant de la plaça
amb una plataforma única. Així,
Formiga gegant. Foto Aj. Palafolls

Del mercuri al led
palafolls

Palafolls inicia la substitució
de l’enllumenat públic per leds.

que suposa un estalvi del 60%.

La brigada de lampisteria de
l’Ajuntament de Palafolls ha començat a canviar tots els fanals del
barri de St. Lluís per substituir les
bombetes de mercuri per un nou
sistema d’il·luminació led.

Per aquest any hi ha una consignació pressupostària de 70.000
€, cosa que ha de permetre canviar
tot l’enllumenat públic de St. Lluís i també actuar en d’altres punts
del poble, com ara la zona de Can
Batlle o el carrer Mas Pinell al barri de Sta. Maria.

En concret s’estan canviant les
bombetes de 125W per leds que, tot i
donar la mateixa llum que el sistema
actual, només consumeixen 50W, el

La previsió, però, és continuar amb l’actuació els propers anys
fins canviar tot l’enllumenat públic del municipi. yy

Canvi de bombetes. Foto Aj. Palafolls

la plaça i els carrers quedaran al
mateix nivell i sense barreres arquitectòniques.
Durant les obres la plaça de les
Mèlies està delimitada, per seguretat, amb una tanca d’obra. S‘habilita un pas per creuar-la. Es calcula que la remodelació de la plaça
tindrà un cost de 140.000 euros.
Projecte
Els treballs consistiran en la
renovació del paviment de sauló

i la substitució dels bancs existents per uns de nous del mateix
model que els de la plaça d’Espanya. També es procedirà a l’ordenació de les terrasses de la plaça
i a la renovació de les jardineres
de la zona central amb la plantació d’arbustives aromàtiques. Per
millorar l’enllumenat nocturn,
s’instal·laran dues columnes amb
diversos punts de llum i es millorarà la distribució de la resta de
fanals. Alhora, se soterraran les
línies elèctriques aèries que creuen la plaça. yy
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societat

Presentació de llibre

Calella tanca el 2016 amb
1.835.537 pernoctacions
calella

Calella ha tancat el 2016 amb
1.835.537 pernoctacions, unes xifres facilitades per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Calella
que engloben les pernoctacions
que s’han generat a la ciutat de
maig a octubre de 2016.

La presentació es va fer a la Biblioteca. Foto Yoyo

La Biblioteca de Calella ha acollit la presentació del llibre No
abandonis quan el rastre és calent de Xavier Àlvarez Llaberia.
La novel·la està ambientada en
el tràfic de menors a la ciutat de
Barcelona. L’autor fa 14 anys que

és mosso d’esquadra, i en aquest
treball hi ha alguns apunts de la
vida diària com a policia. “A vegades, la ficció permet explicar
veritats”, apunta Àlvarez, que en
aquests moments ja treballa en
un nou llibre. yy

Tallers a la Biblioteca

Biblioteca de Palafolls. Foto Yoyo

El cap de setmana previ a la diada de Sant Valentí, la Biblioteca
de Palafolls va organitzar un taller per fer diversos objectes que
els nens i nenes participants van
regalar als seus pares el 14 de fe-

brer. Els tallers de la Biblioteca
de Palafolls sempre solen tenir
llista d’espera. En aquest cas, hi
havia 25 places cobertes amb
molta antelació i 10 persones
més en llista d’espera. yy

Curs de fotografia

El material, els models i la fotògrafa. Foto Yoyo

Els responsables de Can Batlle
de Palafolls treballen dia rere
dia per omplir-lo d’activitats i
contingut. Darrerament s’ha
organitzat un curs de fotografia.
Ha anat a càrrec de la malgratenca Marta Santiago, estudiant

de Publicitat i Relacions Públiques a la Pompeu. La fotografia
ha estat el seu hobby des de petita. Es va tractar dels aspectes bàsics per aconseguir penjar bones
imatges a les xarxes socials. yy

Del total de pernoctacions registrades, el 85% correspon a persones que van estar allotjades en
hotels, un 11% en càmpings i un
4% en apartaments turístics.

«El 85% de les estades es fan
en hotels, l’11% en càmpings
i el 4% en apartaments»
Pel que fa a l’ocupació hotelera, Calella ha registrat en total
1.528.241 pernoctacions, xifres
que representen un augment del
5,36 % respecte el 2015. Cal destacar la clara projecció internacional de la ciutat, i és que el prop
del 80% de les pernoctacions realitzades es van produir gràcies
a viatgers procedents de fora de
l’Estat.
Els mercats emissors més
importants han estat Alemanya, amb 347.524 pernoctacions;
Espanya, amb 304.462; Regne
Unit, amb 238.902; Rússia, amb
196.995, i França, amb 158.935.
Cal destacar que el mercat català,
amb 80.014 pernoctacions, gairebé ha triplicat el nombre d’estades respecte el 2015 (30.171)
que ha suposat un increment del
178,46%.
L’augment registrat es reparteix positivament en tots els
mercats principals exceptuant el
cas d’Alemanya, que tot i mante-

Platja central. Foto Aj. Calella

nir-se en primera posició, durant
el 2016 va mostrar una davallada
del 8,14%.
Entre els mercats que més han
augmentat durant el 2016, a més
del català, destaquen Rússia, situat en quarta posició amb 196.995
pernoctacions, que ha augmentat
un 32,25% i França, cinquè mercat, amb 158.935 pernoctacions i
un augment del 37,63%.

«Els principals mercats
emissors són Alemanya,
Espanya, Regne Unit, Rússia
i França»
Càmpings i apartaments
turístics
En total, els càmpings han
comptabilitzat de maig a octubre 197.688 pernoctacions, el que
suposa un increment del 25,91%
respecte el 2015, que se’n van
comptabilitzar 157.010. D’altra

banda, els apartaments turístics
han patit una caiguda del 17,14%
respecte el 2015: passant de
75.850 pernoctacions a les 62.849
d’enguany.
Visites web i pernoctacions
L’agost del 2016, Calella va
presentar el nou web de destinació turística www.calellabarcelona.com, que suposa un replantejament de l’estratègia de màrqueting en comunicació turística. Des de la renovació del web,
s’ha mostrat un increment en el
volum de visites (13,76%) i usuaris (11,23%) amb relació al 2015.
També es percep una correlació
entre l’increment en les pernoctacions i les visites al web: el mercat britànic ha incrementat les visites al web en un 92% i un 2,16%
en les pernoctacions; el mercat
rus ha augmentat un 65,69% les
visites i un 32,25% les pernoctacions; i les visites provinents de
França han augmentat un 9,66%
i les pernoctacions un 37,63%. yy
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Rafel Nadal presenta 53a edició dels Premis Recvll
La senyora Stendhal de Blanes
blanes

La nova novel·la de Rafel Nadal ha encadenat quatre reedicions fins a assolir els 25.000 exemplars des que va sortir a la venda
el 18 de gener. Des de l’editorial
Columna se subratlla que l’obra
està consolidada al número 1 de
les llistes dels més venuts i que
és el llibre de més èxit de l’actualitat editorial catalana en l’inici
d’aquest 2017.
L’obra està basada en la vida
d’un noi que perd els seus pares al
final de la Guerra Civil.

A mesura que es va fent gran,
el protagonista pren part pels perdedors de la guerra.
A banda de La senyora Stendhal, Nadal també és autor d’Els
mandarins, un llibre de retrats
sobre el poder; Quan érem feliços,
premi Josep Pla del 2012, i Quan
en dèiem xampany. La maledicció
dels Palmisano, novel·la prèvia
a La senyora Stendhal, ha estat
traduïda a catorze llengües. En
aquests moments Nadal, ja està
treballant en nous projectes. yy
Exposició per recordar edicions anteriors. Foto Aj. Blanes
blanes

Els premis Recvll es lliuraran
el diumenge 12 de març. Com a
activitats complementàries, es
pot visitar a Casa Oms (carrer
Ample), l’exposició “Els dinars de
Recvll. Literatura abans dels Premis”. El dissabte dia 11, es representarà l’obra de teatre Nebraska
de Jordi Portals, guanyadora del
premi Josep Ametller 2012.
A nivell literari, enguany hi
ha hagut canvi de president del

Nadal signant el seu llibre. Foto Yoyo

Nous plans d’ocupació
blanes

L’Ajuntament de Blanes ha incorporat un total de 30 persones a
qui s’ha contractat a través del programa Treball i Formació, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. L’import per a l’execució
d’aquest programa és de 364.558
euros, que estan cofinançats pel
SOC i el Fons Social Europeu.
És el nombre més alt de contractes que s’ha pogut fer a l’Ajuntament de Blanes en relació als darrers anys, quan havien estat menys.
La regidora de Promoció de
la Ciutat, Dafne Galvany, ha remarcat la idoneïtat d’aquests
plans d’ocupació. “És una mane-

Imatge del grup. Foto Aj. Blanes

ra d’afavorir l’ocupabilitat de les
persones en situació d’atur, que
puguin tornar a entrar en la roda
de la vida laboral. També els dóna
l’oportunitat de poder reciclar-se
en les respectives especialitats de
perfils professionals”.
La majoria dels nous treballadors i treballadores compten amb
un contracte de sis mesos, mentre
que en el cas de tres d’ells serà de
dotze mesos. El seu perfil professional és prou variat, i en aquest sentit
el nombre més alt és de 7 oficials de
paleta, 3 pintors, 1 lampista i 1 serraller. Igualment, hi ha 4 auxiliars
administratius i 3 administratius,
5 conserges i un ample ventall d’especialitzacions. yy

jurat, de Vicenç Llorca a Vicenç
Villatoro.
L’acte de lliurament de premis
previst per al dia 12 mantindrà el
mateix format de l’any passat que
es va fer al Teatre Municipal. Hi
participaran alumnes de l’Oficina de Català de Blanes, la Banda
i Cobla del Col·legi Santa Maria i
Quim Bautista amb la col·laboració de Paula Fossatti del grup teatral Ralek. Després de l’acte, hi ha
previst un dinar.

Com cada any s’han convocat sis gèneres: narració, poesia,
periodisme, retrat literari, teatre i
conte infantil. Totes les obres guanyadores tenen assegurada la seva
publicació. Les dotacions econòmiques dels premis són: Premi de
Narració Joaquim Ruyra (2.500
euros), Poesia Benet Ribas (1.500),
Periodisme Salvador Reynaldos
(800), Retrat Literari Rafel Cornellà-Joaquim Abril (800), Teatre
Josep Ametller (2.000) i Conte Infantil Joan Petit (600). yy
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Sanció econòmica i acord perquè es restauri la
zona alterada
missió d‘una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic
continuat de càmping (ampliació
del Càmping Bella Terra), sense
llicència i no legalitzable segons
els planejaments urbanístics vigents, a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 40.

blanes

L’ajuntament de Blanes s’ha
reunit en sessió extraordinària el
dilluns 6 de març per aprovar una
sèrie de punts relacionats amb la
situació urbanística de tres càmpings que van quedar pendents en
el ple de febrer.
Després d’aprovar la declaració d’Urgència, es van debatre,
votar i aprovar els tres punts previstos.
Primer - Instar a l’Alcalde, la
Regidora d’urbanisme i al departament d’urbanisme a reprendre
la tramitació dels expedients de
restauració de la realitat física il·
legalment alterada, relativa a les
ampliacions dels càmpings Bella
Terra i Blanc d’Eivissa, sense títol.
Instar a l’Alcalde, un cop
transcorregut el termini establert
pels expedients per a la restauració de la realitat física alterada,
cas que les persones interessades
no hagin executat la restauració
de l’ús del sòl (càmping), en sòl
agrícola de protecció, ordeni l’execució forçosa i/o subsidiària de la
restauració.

(Unanimitat) El càlcul matemàtic de la sanció suposava una
quantitat superior, però, la llei
fixa com a sanció màxima la d’un
milió i mig d’euros.
Tens debat
Les dues sancions econòmiques es van aprovar per unanimitat. Foto Yoyo

Votació: 17 vots favorables
(PSC, PDeCAT, ERC, ICV-EUiA,
Batega i CUP) i 3 de contraris (PP
i Cs). No va assistir al ple Marian
Anguita (ICV-EUiA).
Segon - Imposar una sanció de
20.604€, a la societat Xops, SL, en
la seva qualitat de promotor, per la
comissió d‘una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat d’ampliació d’un

càmping (ampliació del càmping
El Pinar) sense llicència urbanística i il·legalitzable, amb posterior
restauració de la realitat física il·legalment alterada, a la finca situada
a l’avinguda Vila de Madrid núm.
44 tipificada a l‘article 213.a la LU.
D’acord amb l’article 85 de
la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre
del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions
Públiques contra la present reso-

lució no es pot interposar cap acció o recurs en via administrativa.
(Votació: Unanimitat) La sanció
era inicialment de 129.000 euros
però hi ha hagut descomptes per
haver retornat la zona al seu estat
original i per haver pagat la multa
abans de concloure l’expedient.
Tercer - Imposar una sanció
d’1.500.000 € a la societat Càmping Bella Terra, SA, en la seva
qualitat de promotor, per la co-

Malgrat que en dos dels punts
hi va haver unanimitat i en l’altre
17 vots favorables, la tensió va ser
molt present al llarg dels 90 minuts de ple. La majoria de grups de
l’oposició van advertir al govern
que no intenti legalitzar la situació
dels càmpings amb el nou Pla General. Des del govern, es va remarcar que fins ara mai ningú no havia posat unes sancions d’aquestes
quantitats i va recordar que en un
futur es pot debatre si es demana a
la Generalitat que legalitzi la zona,
tal i com preveu la llei. yy
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“Casa nostra, casa vostra”
selva - maresme

Recollida de signatures, actes
per aconseguir diners, un macro
concert i una manifestació multitudinària han estat els principals
ingredients de la campanya “Casa
nostra, casa vostra”, de suport als
immigrants. El principal objectiu,
que les administracions es mobilitzin per poder portar immigrats
a casa nostra.

«Més de 30.000 persones
han mort ofegades al
Mediterrani des de l’any
2000»
Les darreres dades de l’ONU
indiquen que 224 milions de
persones han hagut de deixar el
seu país arran de la situació de
desigualtat econòmica i pobresa
que sacseja el seu lloc d’origen. A
aquestes, cal sumar 65,3 milions
de persones (xifra amb què s‘assoleix els 290 milions de persones)
les quals, segons estimacions de
l‘Agència de la ONU per als Refugiats (ACNUR), han hagut de
fugir per la violència i les guerres. D‘aquestes, 21,3 han hagut de
creuar fronteres i buscar ajuda en
un altre país. Indrets com el mar
Mediterrani s’han convertit en
dramàtic escenari d’aquesta fugida, on des de l’any 2000 es calcula
que hi han perdut la vida 30.000
persones, que han intentat arribar
a Europa, bé des de Líbia i Egipte
cap a Itàlia, des de Turquia cap a
les Illes Gregues, o bé des del Magreb per arribar a les costes espanyoles. Només durant el 2016 han
mort més de 4.000 persones.
Durant molts dies va ser habitual veure taules on es recollien signatures de suport a la
campanya arreu del país. També
es van organitzar actes: festivals,
concerts, xerrades de divulgació
d’una banda i per recollir diners
de l’altra. Paral·lelament, s’organitzaven autocars per anar al
gran concert del Palau Sant Jordi
i una setmana després a una manifestació, la més multitudinària
que hi ha hagut a Europa en defensa dels refugiats.

Dansa pels refugiats a Blanes. Foto Yoyo

El concert
El Palau Sant Jordi de Barcelona s‘omple de solidaritat amb els
refugiats.
Més de 15.000 persones assisteixen al concert “Casa nostra,
casa vostra”, amb la participació
de més de 50 grups i artistes per
donar un toc d‘alerta sobre l‘actual crisi humanitària.
Grups i artistes de procedències i estils ben diversos han pujat
a l‘escenari per reivindicar que
Catalunya és terra d‘acollida. Serrat, Llach, Sopa de Cabra, Marina Rossell, Jaume Sisa o Manolo
García són alguns dels noms destacats presents en el concert, dirigit per Ruben Wagensberg i Lara
Costafreda amb posada en escena
de la Fura dels Baus i la coordinació de Primavera Sound amb la
col·laboració del Canet Rock.
Volem acollir
Milers de persones omplen el
centre de Barcelona per reclamar
que Catalunya sigui terra d’acollida
de refugiats. Una setmana després
del concert multitudinari al Palau
Sant Jordi, la campanya unitària
“Casa nostra, casa vostra” culminà
amb aquesta marea blava –que va
fer un recorregut des la plaça Urquinaona fins a la Barceloneta, al
peu del mar Mediterrani- per exigir
que s’acabin les excuses i arrencar

el compromís de totes les institucions amb l’acollida. Prop de 70.000
persones han signat el manifest i
fins a 1.200 entitats s’han adherit
a la manifestació, que comptà amb
una nodrida representació institucional, política, cultural i de la societat civil catalana.

«Un macro-concert i una
manifestació han estat
els actes centrals de la
campanya»
La Meera té divuit anys, en fa
només tres que va arribar a Catalunya procedent de Síria. “A casa
ho teníem tot, però ens mancava
la llibertat. Volem fer fora el dictador i que arribi la democràcia“,
explica. Ella és un dels testimonis
que, en nom de les persones que
fugen de casa seva en busca d’un
futur millor, ha participat en l’acte de clausura de la manifestació
Volem Acollir.
També ha pres la paraula la
Dara, una dona que va arribar a la
seva estimada Barcelona durant
la guerra dels Balcans.
“No crec que al 92 fóssiu més
simpàtics i que avui sigueu diferents. Volem obrir les fronteres
i l’única diferència és l’impediment polític i la mentida, però
aquesta marea humana tan generosa farà que ho aconseguim”,
explica. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

Recollida de signatures a Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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50è aniversari de la Cobla del Col·legi Santa Maria
diverses formacions d’exmúsics”.
En aquests moments s’està
preparant un llibre dels 50 anys,
continuació del que ja es va publicar quan es van commemorar els
40 anys de la Banda. “En aquell es
parlava de la Banda i de la Cobla,
ara la informació quedarà centrada en la Cobla. Sortirà a finals
d’any per poder recollir tots els
actes commemoratius”.

Primera audició. Col·lecció Domènec Valls (Arxiu Municipal)

Un altre projecte d’aquest aniversari és la col·locació en un lloc
emblemàtic del poble d’un monument dedicat al músic, un monument de Sergi Ros que es paga
gràcies a nombroses aportacions
d’institucions, empreses i particulars. “Des de fa temps negociem
amb l’Ajuntament on col·locar-lo”.
Al llarg de l’any també s’estrenarà una sardana commemorativa
que està fent el calellenc Jordi Feliu.

Formació actual. Foto Associació Banda-Cobla
blanes

Un concert de La Principal
de la Bisbal i la Cobla del Col·legi
Santa Maria obrirà el 19 de març
els actes commemoratius de les
noces d’or de la formació.
Joaquim Hostench, president
de l’Associació Banda-Cobla Col·
legi Santa Maria, recorda que ara
fa 50 anys (21 d’agost de 1967), La
Bisbal, ja va apadrinar a la pri-

mera cobla infantil de Catalunya
creada gràcies a la iniciativa del
pare Joaquim Alqueza, “Primer
va ser la Tuna, després la Banda
(1965) i dos anys més tard, la Cobla (1967). En aquell moment, La
Principal de la Bisbal ja va fer de
padrina i, per tant, hem cregut
convenient que 50 anys més tard
repeteixin. Hi haurà una part del
concert amb La Bisbal, l’altre amb
l’actual cobla, i una tercera, amb

Segons Hostench, “al llarg
d’aquestes cinc dècades, el gran
objectiu ha estat formar músics.
Bona prova de què s’ha aconseguit és que a la majoria de cobles
hi ha músics sorgits a Blanes”.
Hostench es mostra optimista al
parlar del futur. “Sempre és diu
que el món de la sardana només
atrau a la gent gran. Si parlem de
cobles, no és així. La majoria de
formacions té gent jove amb moltes expectatives de futur”.
Aquests són els músics que el
21 d’agost de 1967 van debutar al
passeig de Mar davant la Casa del
Poble, amb l’apadrinament de la
Principal de la Bisbal:

Flabiol: Manuel Utset
Tibles: Jaume Mollfulleda, Quico
Torrent i Jesús Villacampa
Tenores: Javier Crous i Quim Valls
Trompetes: Francesc Sagrera,
Rafael Maresma, Vicenç Perxachs
i Josep Riera
Trombó: Josep Matas
Saxòfon tenor: Miquel Buixeda
Bombardins: Josep M. Guinart,
Joan García i Quim Gallart.
Tuba: Josep Alum

«Els 50 anys es
commemoraran amb un
concert, un llibre, una
sardana i un monument
al músic»
Molt més que una cobla
Actualment és una associació musical sense ànim de lucre,
Associació Banda-Cobla Col·legi
Santa Maria de Blanes, i compta
amb una formació de Banda, una
de Cobla, una Big Band i l’Escola
de música del Col·legi Santa Maria per a complementar l’educació
dels joves músics.
L’Escola de Música
Són una escola de música amb
quasi 30 anys d‘experiència en la
formació de músics.
Proposa un pla d‘estudis en el
què, a part d‘aspectes teòrics i de
formació cultural bàsica, es contempla l‘aprenentatge i la pràctica
d‘un instrument. Aquesta pràctica
comença després del que anomenen
sensibilització musical, reservada als

alumnes de P4 i P5. L’instrument és,
majoritàriament, l’eix de tot el procés d’aprenentatge. Al seu voltant, a
banda de la classe individual, es potencien la participació en la banda o
diferents grups instrumentals.
La Banda
La banda està formada a partir d‘instruments de vent-metall,
vent-fusta i percussió.
Aquesta etapa implica un
desenvolupament musical i instrumental que, partint des d‘un
nivell bàsic, permet l‘evolució en
el treball de conjunt de la banda
amb les seves diferents famílies. El
procés musical de la banda ha de
donar com resultat l‘abast gradual
de millors nivells tècnic-interpretatius i de conjunt, que permeti a
l‘agrupació l‘avanç responsable cap
a l‘execució de repertoris de major
complexitat.
La Big Band
L‘any 2012 va sorgir la idea de
formar una Big Band com a complement indispensable per als
joves músics, tant per al desenvolupament tècnic de l‘instrument
com per una comprensió clara
dels components més importants
de la música: ritme, harmonia i
melodia. En aquest sentit la improvisació juga un paper fonamental en el desenvolupament de
la tècnica i la creativitat.
El repertori es compon de temes de llatí-jazz, blues, samba, bossanova, funky, swing... La formació
és de 17 músics. yy

Un lladre obre la “Rescatem la Sanitat pública”
porta als Mossos
mentre robava
blanes

LLORET DE MAR

El jove estava arrencant el cablejat elèctric d’una casa de Lloret
de Mar, quan una patrulla que
havia rebut l’alerta d’un possible
robatori va presentar-se al lloc. Tot
i que la casa era nova, a dins no hi
havia cap moble i el pany estava
forçat. El jove va obrir la porta com
si res fent-se passar pel propietari.
Quan els agents li van demanar la
documentació, amb l’excusa que se
l’havia deixada a dins, va tornar a
entrar a l‘habitatge i va provar de
fugir despenjant-se per la balconada posterior. Els Mossos, però,
el van atrapar i se’l van endur em-

manillat per un delicte contra el
patrimoni.

La Plataforma “Junts per la
Sanitat” ha convocat pel diumenge dia 12 de març una manifestació en defensa de la sanitat pública. Sortirà a les deu del
matí del Monument a la Sardana
del passeig de Mar, per acabar a
l’Hospital Comarcal.

El robatori es va produir en
una casa de Lloret de Mar situada
a la urbanització de Rocagrossa. El
jove, que té 28 anys, és espanyol i
sense domicili conegut, havia entrat a l’habitatge aprofitant que era
de nova construcció, però que encara no hi vivia ningú.

La manifestació s’ha convocat arran de la mort d’una nena
al centre hospitalari blanenc, un
fet que va mobilitzar diversos
col·lectius que es van concentrar al Veïnat de la Plantera i que
posteriorment van constituir la
Plataforma “Junts per la Sanitat”.

L’home, que té antecedents,
va quedar en llibertat i va ser
citat per presentar-se davant del
Jutjat d‘Instrucció de Guàrdia
de Blanes. yy

Entre les reivindicacions:
acabar amb les retallades, posar
fi a les llistes d’espera o l’obertura dels CAP les 24 hores del
dia. yy

Concentració de veïns a la Plantera. Foto Yoyo

LA MARINA 15

març DE 2017

Consell dels Infants de Calella
CALELLA

Més de 100 alumnes de 5è i
6è de Primària es van presentar
per formar part del Consell d’In-

fants. Finalment, el nombre d’escollits ha estat de 28. El Consell
dels Infants de Calella s’ha constituït aquest febrer en un solem-

ne acte a l’ajuntament Vell.
L’objectiu del Consell dels
Infants és conèixer l’opinió dels
nens i nenes de la ciutat i implicar-los en la presa de decisions.
A més, l’experiència de formar
part d’un projecte de participació infantil. És en sí mateix un
exercici de ciutadania de ple dret
en la construcció d’un entorn
millor i ens ajuda a fomentar la
cultura participativa i democràtica, segons explica l’alcaldessa
Montserrat Candini.
Durant l’acte, l’alcaldessa de
Calella va plantejar als consellers i conselleres tres encàrrecs:
“conèixer els drets i deures dels
infants, divulgar el que aprenguin entre els seus companys
d’escola i dissenyar la ludoteca

Membres del Consell. Foto Yoyo

«El Consell està format per
28 alumnes de 5è i 6è de
Primària»
que es muntarà a la Fira del proper mes de setembre”.
Després de l’acte, l’Abril i
l’Adrià, dos dels 28 membres del
Consell, comentaven les seves
sensacions. Per l’Abril, “és una
manera d’ajudar a millorar la
nostra ciutat. D’aquesta manera
no només decidiran les persones
grans”. Per l’Adrià, “podrem fer
una Calella millor i diferent”. En
relació a l’encàrrec de saber els
drets dels infants, “potser molts
infants no saben que tenim drets
i deures. Jo els explicaré a la classe”, apunta l’Adrià.

Aquests alumnes, ja havien
passat per l’ajuntament quan eren
més petits en el marc del programa “Apropa’t a l’ajuntament”. Per
Candini, “ells ja coneixen l’ajuntament i abans de decidir quins
serien els consellers, hi ha hagut
un treball previ a classe molt interessant i enriquidor per a tots els
que hi han participat”.

«Entre tots dissenyaran la
ludoteca de la propera Fira»
El projecte compta amb l’assessorament de la Diputació de
Barcelona i un cop constituït entrarà a formar part de la xarxa de
projectes de participació infantil
de la Diputació de Barcelona. yy

Els alcaldes del Maresme reclamen més Mossos
maresme

El Consell d’Alcaldes del Maresme dedicat a les polítiques de seguretat ha reclamat al conseller d’Interior, Jordi Jané, la necessitat de
millorar la seguretat a la comarca.
Tot i que les estadístiques indiquen una disminució dels delictes d’un 3,5% en l’últim any, la
sensació d’inseguretat augmenta
pel repunt de determinats modalitats de delictes. En aquest sentit,
els robatoris amb força en domicilis pugen un 1,7%. Aquesta realitat “preocupa” el Departament,
segons ha reconegut Jané.
Amb l’aprovació dels nous

pressupostos calcula que el cos
pugui disposar de nous agents
el 2018. Jané també farà gestions
perquè les respostes judicials siguin més ràpides.
Els robatoris a domicilis són
els que més alarma social generen
i, en conseqüència, els que més tenen en alerta els cossos policials
dels municipis on es produeixen.
A la comarca del Maresme aquesta modalitat va a l’alça, tot i que
no amb una tendència virulenta
com anys enrere.
De solucions imminents,
però, de moment no n’hi ha i
caldrà esperar més d’un any per

poder comptar amb nous efectius (nova promoció) i poder-los
distribuir pel territori. “Vivim
situacions que requereixen una
especial atenció”, s’ha queixat
l’alcalde de Mataró, David Bote.
“La necessitat de més seguretat és
una exigència ciutadana i serem
contundents”, assegura.
El conseller Jané reconeix
la realitat de la situació i en el
“mentrestant” de l’arribada de
nous efectius es compromet a
continuar reclamant una resposta més contundent davant els lladres reincidents, que són els que
protagonitzen aquests robatoris
a domicilis que tant preocupen.

Activitat comercial
malgrat de mar

Malgrat de Mar ha organitzat
aquest febrer, la Fira d’Hivern i
ha començat el març amb una
nova edició de l’Outlet. La primera proposta, al carrer i la segona,
sota cobert.
Dues iniciatives per a dinamitzar l’activitat comercial de la vila
en uns mesos de poc moviment.

Fira d’hivern de Malgrat. Foto Yoyo

Veïns de Malgrat de Mar i de
poblacions veïnes s’han acostat a
les dues activitats amb l’objectiu
de trobar “el millor producte, al
millor preu”. yy

Jané amb els alcaldes. Foto ACN

D’entrada, està descartada una
redistribució d’efectius que porti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punta del Riu Tordera
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 àustria
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
Ptge. 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

· El fogó de la Marina ·
Pollastre amb ametlles
INGREDIENTS (per a 4 persones)
800 g de cuixetes de pollastre (sense os)
1 ceba
200 g de xampinyons filetejats
1 pebrot verd
3 cullerades soperes de ketchup
4 cullerades soperes de soja
1 cullerada de farina de blat de moro (maizena)
100 g d’ametlles crues
Mig got de vi blanc
Mig got d’aigua
Sal, pebre i oli d’oliva

PREPARACIÓ:
En primer lloc trossegem el pollastre en talls petits, salpebrem
i fregim fins que quedi daurat. El retirem i reservem. La ceba i el
pebrot els tallem en trossos mitjans i els sofregim a la mateixa
paella on hem fet el pollastre. Quan estiguin quasi a punt, afegim
els xampinyons i els deixem fer una estona. Incorporem el pollastre, la salsa de soja, el ketchup i, en el darrer lloc, el vi.
A continuació diluïm la farina de blat de moro amb una mica d’aigua. L’afegim al pollastre. Aquest és el moment d’afegir les ametlles (prèviament daurades en una paella). Ho deixem coure tot 5
minuts.
Podem servir el plat acompanyat d’arròs bullit o quinoa.
I arriba el millor moment del procés; el moment de tastar-ho.

Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella

Que aprofiti!
Manoli Bustamante

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

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

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

CUINA D’AUTOR

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

Can Formiga
C. Església, 104 - 93 767 17 35
Pineda de Mar

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

El Rebost del Bisbe
C. Valldebanador, 39
93 766 12 01 - 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

La Taverna
C. Ciutadans, 15 - 93 767 00 78
Pineda de Mar

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

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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Restauren la torre de guaita de Can Ratés
santa susanna

Datada de l’any 1585, aquesta torre
tenia la funció de talaia d’observació i de defensa per respondre als
atacs periòdics de pirates i corsaris
que, des de principis del segle XVI,
patien els pobles de la costa del
Maresme.
L’estat descuidat que presentava la
torre en l’actualitat havia fet imprescindible aquesta intervenció,
des d’un punt de vista de seguretat,
però sobretot també per la necessitat de la seva recuperació i posada
en valor com a element patrimonial i edifici emblemàtic per a la vila
de Santa Susanna.
El pressupost de les obres és de
53.000 € dels quals la Diputació de

Barcelona n’aporta 49.000€ i la resta l’Ajuntament.
Els treballs que s’estan duent a terme s’han centrat principalment en
l’adequació de la zona de la coberta
de la torre. Primerament, ha calgut
retirar els elements més moderns
i que estaven en desús, com el parallamps, l’antic sistema d’il·luminació i altres elements. Ha calgut
sanejar i tot seguit consolidar els
paraments de la corsera i els matacans de la part superior de la torre, molt afeblits pel pas del temps
i l’acció dels agents meteorològics
(pluja, vent, etc.). Així mateix, s’ha
realitzat l’aixecament del paviment
existent a causa de la gran acumulació de terra i d’elements vegetals
a sobre de la coberta i sobretot per

la greu filtració d’humitats que patien els murs i les plantes inferiors
de la torre.
Aquests treballs s’han realitzat
amb un seguiment arqueològic, el
qual ha permès documentar el paviment original de la torre.
L’empresa Signinum Restaura SL, especialitzada en conservació-restauració de patrimoni
arqueològic i monumental, està
duent a terme l’execució de tots
els treballs inclosos en el projecte d’intervenció, el qual compta
amb el vistiplau de l’Ajuntament
de Santa Susanna, la Diputació
de Barcelona i el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. yy

Torre de Can Ratés. Foto Aj. Santa Susanna

Ciutat Subterrània 2017
«El treball de dos mesos es
podrà veure a Barcelona i
Tordera»

Participants a la Ciutat Subterrània 17’. Foto Fundació Clavé
tordera

Aquest febrer s’ha posat en
marxa la quarta edició de Ciutat

Subterrània, la residència de joves creadors que es duu a terme a
Tordera.

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

Ciutat subterrània 04 compta
amb la participació de sis creadors que durant un període de
dos mesos desenvolupen els seus
projectes a Mas Panella (Tordera)
al voltant de la temàtica comuna que dona nom a la convocatòria. El procés conclourà amb
una mostra col·lectiva al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) que posteriorment es traslladarà a Tordera.
Ciutat Subterrània és un projecte impulsat per l’Ajuntament de
Tordera, la Fundació Teatre Clavé
i la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona.

Durant els mesos de febrer
i març de 2017, sis joves creadors
s’han instal·lat a Mas Panella -una
antiga masia rehabilitada com a
espai per a allotjament i creació i
gestionada per la Fundació Teatre
Clavé- on desenvolupen els seus
projectes al voltant de la temàtica
comuna que dona nom al projecte:
Ciutat subterrània. Dos mesos durant els quals l’Alan Piris, l’Adrià
Gamero, en Gabriel Llinàs, en David Calle, en Marc Anglès i l’Alberto Gil experimenten i creen, cadascun en una disciplina artística
concreta, sobre realitats que sovint
queden soterrades, són invisibles o
bé són considerades un tema tabú
en la societat actual.
Comissariat per la Tónia Coll,
professora de la Facultat de Belles

Arts de la Universitat de Barcelona, el procés de creació finalitzarà
amb una mostra col·lectiva dels
projectes al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona,
que s’inaugurarà el dimarts 4
d’abril a les 19h. Posteriorment,
la mostra es traslladarà a Tordera,
municipi on s’ha gestat.

«Ciutat Subterrània ha
arribat a la 4a edició»
Ciutat subterrània és un projecte que va néixer amb la inquietud de situar en un mateix pla
de creixement col·lectiu tot allò
que està latent dins d’una ciutat:
el cosmopolitisme com a signe
d’identitat i de reflexió. yy
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Més de 2,5 milions de trucades al 112
catalunya

El telèfon d‘emergències 112
de Catalunya, CAT112, va atendre l‘any 2016 més de 2,5 milions
de trucades.
Del total de trucades rebudes
durant l’any passat, 1.465.585
van generar l’activació de recursos d’emergències (trucades
operatives) per 1.368.208 l’any
anterior.
La revetlla de Sant Joan i el
dia 5 d’agost (incendi forestal de
la Pobla de Montornès), van ser
els dos dies de l’any 2016 en què
el 112 va atendre més trucades,
10.256 i 9.395 trucades respectivament.

Sala de control del 112. Foto Protecció Civil Generalitat

Maresme
Des del Maresme, l’any passat es van fer 57.892 trucades al
telèfon d’emergències 112, un

8,2% més que l’any 2015 (53.488
trucades). La majoria d’aquestes
trucades van ser per demanar assistència sanitària 21.809 (37,7%)
davant les 19.847 del 2015; per
motius de seguretat 18.054
(31,22%) per 17.131 el 2015; 8.385
per motius de trànsit (14,5%) davant les 7.533 del 2015; i per incendis 2.478 trucades (4,3%) per
2.468 trucades al 2015.
Un 34,4% de les trucades des
del Maresme al 112 l’any 2016
es van fer des de Mataró (19.920
trucades davant les 19.080 del
2015); 4.393 avisos es van rebre
des de Pineda de Mar (7,6%) respecte els 4.053 avisos durant el
2015; i 3.560 trucades es van fer
des de Calella (6,1%) per 3.212
trucades del 2015.
Selva
Des de la Selva, l’any passat

es van fer 27.900 trucades al telèfon d’emergències 112, un 6,2%
més que l’any 2015 (26.257 trucades). La majoria d’aquestes,
10.232 (36,7%) van ser per demanar assistència sanitària davant
les 9.852 del 2015; per motius de
seguretat 8.125 (29,1%) per 7.423
trucades al 2015; 5.207 trucades
per motius de trànsit (18,6%) davant 4.777 al 2015; i per incendis 1.217 trucades (4,4%) davant
1.110 trucades al 2015.
Un 23,6% de les trucades al
112 l’any 2016 des de la Selva
es van fer des de Lloret de Mar
(25,7%) 7.180 avisos davant 6.374
trucades el 2015; des de Blanes
(6.583 trucades davant 6.640 trucades al 2015); i 2.216 trucades
es van fer des de Maçanet de la
Selva (8%) per 2.074 trucades durant el 2015. yy

Tres detinguts a Lloret de Mar
lloret de mar

La Policia Local de Lloret va
rebre avís dels Mossos d’Esquadra
el 28 de febrer d’un robatori amb
força, en grau de temptativa, pel
mètode d’encastament en un local
comercial de Blanes. Tres persones
encaputxades que circulaven en

un turisme el van envestir contra
la persiana d’un establiment comercial i van fugir del lloc sense
poder consumar el fet delictiu.
La Policia Local de Lloret de
Mar va establir un dispositiu per
localitzar i detenir els presump-

tes autors, que van ser localitzats
a l’accés a Lloret per l’avinguda de
les Alegries.
El conductor del vehicle sospitós va fer cas omís a les ordres dels
agents perquè s’aturés i es va iniciar
una persecució pel barri del Rieral

fins que varen poder ser bloquejats
al carrer Senyora de Rossell.
Les persones detingudes són
tres homes entre els 21 i 39 anys de
nacionalitat italiana, croata i bosniana, tots amb un ampli historial
delictiu.

Nova temporada dels Maduixots
maresme / selva

Els castellers de l’Alt Maresme
han donat el tret d’inici a la temporada 2017 amb el llançament de
la campanya “Tasta’ns!”. En aquesta campanya, i tot jugant amb la
fruita que dóna el sobrenom a la
colla, els Maduixots es pregunten
“de què tenen gust els castells?”
i conviden a la població de la comarca a “tastar-los”.

«Els assajos són a l’Escola
Sant Jordi de Pineda de Mar
els dimarts i els divendres»
Els castellers de l‘Alt Maresme
són una colla castellera que engloba 7 pobles de l‘Alt Maresme i la
Selva Marítima (Calella, Pineda de
Mar, Santa Susanna, Malgrat de
Mar, Palafolls, Tordera i Blanes).
Són coneguts amb el sobrenom
de Maduixots, en referència al color vermell de la seva camisa i al
fet que el maduixot és una planta
cultivada extensament a la comar-

ca del Maresme. Els seus millors
castells són el 5d7, el 4d7a i el 3d7a,
que van descarregar en una mateixa actuació a la diada de la colla
del 2016.
La temporada dels de la camisa
vermella va començar el divendres
17 de febrer amb l’anomenada Escola de Castells. Són uns assajos
oberts amb unes característiques
especials que s’enfoquen en els aspectes més bàsics de la tècnica castellera. Aquests assajos tenen com
a objectius facilitar la tornada a la
rutina per als castellers veterans,
donar l’oportunitat de provar posicions noves per a aquells que en
tinguin ganes i, per sobre de tot,
facilitar l’entrada al món casteller
a persones que vulguin provar
l’experiència.
L’Escola de Castells ha durat
dues setmanes i mitja, fins al 7
de març. A partir d’aquesta data
comença la programació habitual d’assajos. Els assajos ordinaris

continuen sent oberts a tothom,
però s’enfocaran ja en preparar les
estructures per a les primeres actuacions de la temporada, que arrencarà per als Maduixots a Mollet
el 19 de març.
Els assajos són a l’Escola Sant
Jordi de Pineda de Mar els dimarts
de 8 a 10 del vespre i els divendres
de 8.30 a 10.30. La canalla està citada una hora abans i els músics
només els divendres.

«Els Maduixots són una colla
castellera que engloba 7
pobles de l‘Alt Maresme i la
Selva Marítima»
Els castellers complementen
aquest inici de temporada amb
una sèrie de tallers a diverses escoles de primària de l’Alt Maresme,
amb l’objectiu de donar a conèixer
l’activitat castellera als més menuts. yy

Imatge de la campanya Tasta’ns

Durant l’escorcoll del vehicle,
els agents van trobar múltiples
eines susceptibles d’esser emprades en fets delictius així com material per dificultar la identificació dels autors (roba de recanvi,
guants, passamuntanyes, etc.) yy
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societat lloret de mar

Joan Majó al Casinet

Nou conveni entre ASPRONIS
i el CVB
BLANES

Els presidents del Club Vela
Blanes, Amadeu Nualart, i el del
Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS, Xavier Manresa, han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues entitats, un conveni
que permetrà a 7 esportistes la
pràctica de la vela accessible a les
aigües marítimes de Blanes.
Joan Majó i alguns dels seus llibres. Foto M.A. Comas

Joan Majó, natural de Mataró, va
pronunciar la conferència “Perspectives econòmiques i de treball
per als propers anys a Europa”.
L’any 1979 va ser escollit alcalde
de Mataró (PSC-PSOE). El 1985

fou nomenat ministre d’Indústria
i Energia del Govern espanyol.
Aquests darreres anys ha treballat
per a l’empresa privada. És autor
de diversos llibres, la majoria de
caire económic. yy

El conveni, amb validesa per
a dos anys, és el quart que les entitats blanenques estableixen per

a l’entrenament amb sessions formatives teòriques de navegació i
pràctiques a l’aigua.
Per a la nova temporada -que
s’inicia aquest mes de març- i com
en els darrers convenis, el Club
Vela Blanes proporciona l’embarcació –un raquer- així com
dos entrenadors especialitzats
als quals acompanya un monitor
d’ASPRONIS. Així, es fa possible
la inclusió esportiva de les persones en una disciplina minoritària

en l’àmbit de la discapacitat, que
es practica de manera unificada.
Els esportistes del Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS han
adquirit molta pràctica en aquests
anys gràcies als entrenaments en
el Club de Vela Blanes, com ho
demostra l’or olímpic aconseguit
als XX Jocs Special Olympics de
Vilanova i la Geltrú 2013 o el segon lloc als Special Calella-Barcelona 2014, entre d’altres èxits. yy

La medicina en clau femenina

Participants al curs d’enguany. Foto Yoyo
Doctora Joan Ruiz. Foto M.A. Comas

La doctora Joan Ruiz ha participat en una xerrada organitzada per l’Aurora, que s’ha fet
a la Biblioteca. L’Aurora, d’altra
banda, ha programat una sorti-

da per anar al Museu Nacional
d’Art Contemporani (MNAC)
el 18 de març. El preu és de 30
euros i inclou l’autocar, l’entrada
al museu i el dinar. yy

Dia internacional de la Dona
BLANES

Trobada a Santa Cristina

Foto de família a la porta de l’ermita. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha acollit la trobada anual de propietaris de sales
de cinema. La reunió, que cada
any es fa en un indret diferent,
l’organitza el Gremi d’Empresaris de Cinema de Girona. Hi
havia representants del sector

de l’exhibició de Tossa, Olot,
Lloret, Girona, Prat de Llobregat, Puigcerdà, Palamós, Begur,
Torroella de Montgrí, Figueres
i Camprodon. Hi va haver una
missa, la visita al Museu del Mar
i un dinar. yy

Aquest 2017, en motiu de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març), la
Comissió de la Condició Jurídica
i Social de les Dones de Nacions
Unides ha convingut com a tema
de treball prioritari: l’apoderament econòmic de les dones en
un entorn, el mercat de treball,
sotmès a constants canvis.
En aquest marc, l’Institut Català de les Dones posa en marxa
la campanya #corregimladesigualtat que posa de manifest que
corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom. Volen que
Catalunya estigui al capdavant en
la lluita per la igualtat efectiva de
dones i homes en la vida familiar,
política, social, comunitària, econòmica i cultural.

aprovada pels vuit grups del consistori.

molt camí per recórrer. Les dones
patim molts micromasclismes”.

Jordi Urgell, ponent de la moció va destacar el lema d’enguany
i l’objectiu, “el 50/50 l’any 2030”.

Mario Ros, regidor de l’àrea
d’Igualtat, va explicar, entre d’altres, que “s’està preparant una
maleta pedagògica”.

Clara Castrillo va proposar
que s’elabori un protocol contra
les agressions masclistes en actes com els de la Festa Major. Per
Dolors Rubio d’ICV-EUiA, “hi ha

Moció a Blanes
La va presentar ICV-EUiA
i Batega per Blanes, però va ser

Marxa lila. Foto Aj. Blanes

Tots els regidors que van intervenir van tenir un record per
Marian Anguita, de baixa des de
fa temps. yy
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El Pla Parcial Costa Brava tira endavant
La primera fase compta amb
un pressupost d’execució material de 5.133.189,19 €, mentre
que la segona fase, que acabarà
d’urbanitzar des de l’alçada de
l’escola Sa Forcanera fins el cementiri –on es farà la connexió
amb el carrer Anselm Clavé-, té
assignat un pressupost d’execució
de 3.726.107,03 €. El pressupost
global del projecte, doncs, és de
8.859.296,22 €.

BLANES

Comencen els treballs del
Projecte d’Urbanització del Pla
Parcial Costa Brava a Blanes, amb
un pressupost de 8,85 MEUR. Les
obres, que impulsa una junta de
compensació privada, estaven
pendents d’execució des del 2008.
Un dels treballs que s’està fent
és la senyalització del curs per
on discorren les rieres descobertes que hi ha en diferents indrets
d’aquesta zona, principalment
les que hi ha entre els barris de la
Pedrera i Mas Enlaire. El projecte
preveu que es cobreixi tot el curs
que va des de la rotonda de Mas
Borinot fins a la rotonda de la Riera Alta, al costat de la plaça 11 de
Setembre.
També es cobriran tres rieres
de cabdal molt més petit que continuen encara descobertes i que
travessen el Pla parcial: Mas Guelo, Mas Palou i Residencial Vistamar. El cobriment de tota aquesta
sèrie de rieres és una de les necessitats llargament reivindicades des
de l’Ajuntament i els veïns de la
zona, a causa de les molèsties que
ocasionen.

«Les obres d’urbanització
del Pla Parcial Costa Brava
costaran 8,85 MEUR»

Les màquines han començat a fer el moviment de terres. Foto Yoyo

Dues fases
Actualment els moviments de
terra han començat en la primera
fase, que abasta des de la rotonda de Mas Borinot fins a l’alçada

de l’escola Sa Forcanera, situada
entre l’avinguda de la Pau i la
futura avinguda del Parlament,
l’eix viari que travessarà longitudinalment tots els terrenys. Quan
estigui totalment construït aquest

La importància de reciclar
l’oli domèstic
MOISÉS GARCIA - LLORET DE MAR

Una de les principals causes
de la contaminació de les aigües
residuals de les zones urbanes és
l’oli domèstic. Sovint, les males
praxis provoquen aquest tipus de
conseqüències en el medi ambient, ja que és habitual que aboquem l’oli per l’aigüera o el vàter.
Per tal de combatre-ho, i per augmentar els índexs de reciclatge
d’aquest líquid, l’Ajuntament de
Lloret de Mar ha posat en marxa
una campanya per fomentar el reciclatge de l’oli domèstic.

una campanya que pretén crear
un hàbit en el ciutadà, que moltes
vegades no sap què fer amb l’oli
que utilitza”. Destaca que només 1
litre d’oli pot contaminar-ne 1.000
d’aigua. A més, assenyala que,
“tots els elements que es dipositen
en els contenidors de reciclatge se
li acaben donant un valor i això es
tradueix en ingressos per al municipi”. La campanya, així com el

Des de finals del mes de gener, es poden trobar, en diferents
zones de la vila, contenidors taronges per llançar la substància.
De moment, se n’han col·locat
vuit, amb la possibilitat d’augmentar-ne el nombre si la campanya té dades positives. Per
fer ús d’aquests contenidors, els
ciutadans compten amb embuts
per facilitar la deposició de l’oli,
amb un adaptador per poder enroscar-lo a qualsevol ampolla de
plàstic.
Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, “aquesta és

Contenidor per deixar l’oli. Foto M.A. Comas

cost dels contenidors, ha anat a
càrrec de l’empresa GBI, encarregada de gestionar el servei de recollida d’escombraries del municipi.
A Blanes, aquest curs, s’ha
implicat als escolars en el reciclatge d’oli de cuina. Cada alumne va
rebre un recipient per anar col·
locant l’oli domèstic i evitar que
vagi a parar a l’aigüera. yy

vial en les dues fases, connectarà
per un extrem amb la girola de
Mas Borinot, i per l’altre amb el
carrer Anselm Clavé a través del
carrer Santa Cecília.

Un cop estiguin enllestides les
obres d’urbanització, el Pla Parcial preveu en el futur la construcció de tota una sèrie de blocs de
pisos –en el plantejament inicial
n’hi havia uns 500–, i edificacions per a d’altres usos. Així, hi
haurà locals comercials, cessions
d’aprofitament mig per patrimoni de l’Ajuntament de Blanes, un
equipament públic de 2.620 m2
–situat molt a prop de l’escola Sa
Forcanera–, i zones verdes que
abasten diverses superfícies. yy
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El Blanes dels Masos al Blanda 19
va haver-hi durant la transició,
un cop tancat el període de la
dictadura de Francisco Franco.

blanes

D’entre les cinc recerques que
composen el gruix més important de la revista de l’Arxiu Municipal, destaca el primer estudi
inèdit fins ara sobre la importància agrícola de Blanes, entre
els segles XIV i XVII. Signat per
Joan Baltrons i el mateix director
de l’arxiu, Antoni Reyes, s’aproxima al territori que s’estenia
més enllà de les muralles de la
vila durant la baixa edat mitjana
i part de l’època moderna, i que
tenia els masos com a nucli vital
central.
En parlar de mas no es refereixen al concepte actual de casa
de camp, sinó a una explotació
agrària que pot tenir terres de
conreu, boscos, pastures i també
una casa.

«El tema central tracta de
la importància agrícola de
Blanes, entre els segles XIV
i XVII»
Per evidenciar la importància d’aquest article de recerca,
la portada de Blanda reprodueix
una d’aquestes antigues extensions agràries: Mas Domènech,
avui desaparegut. Ho fa a través

El també historiador i tècnic
de l’Arxiu, Joaquim Roura, segueix amb la seva sèrie dedicada
a destacar diversos aspectes del
segle XVII al municipi selvatà
parlant en aquest cas de Penúria
i violència a Blanes a principis
del disset. Un altre col·laborador
habitual, Pep Vila, recull tres
receptes de rebosteria blanenca
del segle XIX: Crema de brou de
pa, crema de llet i menjar blanc.

«La portada és una
aquarel·la de Joan Padern
del 1965»

Autors de les recerques, autoritats i personal de l’Arxiu. Foto Yoyo

d’una aquarel·la de l’any 1965
signada pel pintor blanenc Joan
Padern. Així esdevé un homenatge pòstum a l’artista que va
morir l’any passat.

prodon-Agulló, un privilegiat
indret situat sobre la badia de
Blanes, en el promontori situat
entre el Jardí Botànic Marimurtra i el Convent.

criure diverses obres –entre elles
l’exitosa La tornada del Titó-, va
ser diputat al congrés de Madrid
i va fer la carretera de Blanes a
Arbúcies passant per Hostalric.

Un altre article que en aquest
cas reivindica la figura d’un personatge històric que l’autor –Aitor Roger, historiador i tècnic de
l’Arxiu– considera injustament
tractat, inclou una interessant
proposta per esmenar-ho. Es
tracta de crear el Mirador Cam-

Es tractaria de retre un doble homenatge a Ferran Agulló,
conegut perquè va ser qui va batejar el nom de la Costa Brava des
de Blanes, i a Francesc Camprodon, que en canvi no ho és tant.
Camprodon va ser el propietari
de l’emblemàtic Convent, va es-

La resta d’articles també fan
interessants aportacions sobre
diversos aspectes de la història
del municipi. Un d’ells és L’Associació de Caps de Família de
Blanes, a càrrec de Pere Reixach,
que tracta sobre els primers indicis de participació ciutadana que

En l’apartat de biografies, Albert
Ros, fa una repàs a les pesques
excepcionals al port blanenc durant els darrers 80 anys, en base
a la seva experiència. Per la seva
banda, Joaquim Ponsdomènech
signa l’altre perfil biogràfic sobre la nissaga de Cal Sargento,
una família de pescadors molt
coneguda. Es tracta d’un article
publicat també com homenatge
pòstum, ja que l’autor va morir
l’any passat. yy

Per Sant Josep, verdeja el cep

Ses Vernes Rosat
L’antiga dita popular recorda
que a mitjans de març els ceps
comencen a ensenyar algun
brot.
A la vinya de Ses Vernes de
Blanes tot està preparat per
a rebre aquest anunci de
primavera que són els primers
brots. Després dels treballs
d’hivern i sobretot després de
la poda que aquest any han fet
uns especialistes empordanesos,
un cop recollits i cremats els

sarments de l’any passat, (a
Blanes se’n diuen tòries) ara
toca esperar la brotada.
S’ha podat “a dos ulls” o “poda
curta”, deixant dues gemmes
productives a cada “dit”.
Quan la saba de la planta
comenci a apretar, a cada
gemma li sortirà un borró que
serà el nou sarment. Aquest
sarment farà tres menes de
brots: pàmpols, circells i raïms.

Amb aquests raïms, farem el
cava de Ses Vernes i el Blanes
Signature de 2017.
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Passos a nivell
pineda de mar / calella

ADIF, gestora d’infraestructures ferroviàries, ha anunciat
que treballa per suprimir els passos a nivell de Pineda de Mar i
Calella de la línia R1 de Rodalies.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha rebut la notícia
amb escepticisme, “no és la primera vegada que anuncien la supressió. Ara, però, ho han publicat al BOE”. Si el projecte tira endavant, Candini ho té clar, “s’ha
de treballar conjuntament amb el
territori”.

Sílvia Biosca, regidora de Comunicació de Pineda de Mar, valora positivament l’anunci, “per raons
de seguretat”. Biosca, en tot cas, recorda que calen alternatives per arribar a la façana marítima, “la primera línia de mar té una gran importància per a la nostra població i
s’hi ha d’accedir amb facilitat i amb
totes les garanties de seguretat.”

Teleassistència a través del
consum d’aigua

El projecte s’eleva globalment
a 5’8 MEUR i inclou també la supressió de passos a nivell a La Llagosta, Llinars del Vallès i Ribes de
Freser. yy
Planta de Palafolls. Foto Cedida per Sorea
palafolls

Sorea, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, subministra diàriament a la comarca del
Maresme una mitjana de 50.000
metres cúbics d’aigua potable, xifra que equival a 20 piscines olímpiques, i que serveixen per abastir
un total de 216.333 persones.
Sorea és l’encarregada de subministrar l’aigua a 22 municipis
del Maresme, participa en la gestió del clavegueram d’unes altres
7 i gestiona la depuració d’aigües
residuals de la majoria de loca-

Pas a nivell de Pineda de Mar. Foto Yoyo

Quatre pinedencs a
l’UniRaid 2017
pineda de mar

Es tracta d’un raid solidari per
a universitaris que transcorre pel
Marroc.
Els quatre pinedencs participants són: Pau i Jan Martí, Anna
Bruguera i Clàudia Tarridas, tots,
caps del Cau.
El projecte consisteix a fer
2.500 quilòmetres en equips de
4 a 5 vehicles de més de 20 anys
portant material escolar i roba a
diversos indrets, segons explica Pau Martí, “és un treball en
equip, és fomenta la solidaritat

Els quatre pinedencs de l’UniRaid. Foto Yoyo

entre companys i es combina
l’esport amb l’ajuda a persones
necessitades. Hi portem material
escolar i roba”.
Les escoles i instituts de Pineda s’han implicat en el projecte
aportant el material que han traslladat al Marroc. Pocs dies abans
de marxar, es va fer una presentació dels vehicles.
Tot i que no és cap competició,
hi ha un temps màxim per fer cada
etapa. El raid va comptar amb la
participació de 80 cotxes d’arreu
de l’Estat, 45 de catalans. yy

litats de la comarca mitjançant
l’empresa mixta SIMMAR amb el
Consell Comarcal.
També s’encarrega de la gestió de la planta potabilitzadora i
la xarxa de transport d’aigua del
Consell Comarcal del Maresme.
La directora de clients de Sorea
a Catalunya, Montse Solé detalla
que gràcies a la implantació de la
telelectura de comptadors –actualment hi ha només 80.000 unitats a Catalunya–, la companyia
pot fer un seguiment continu del

consum d’aigua en cada habitatge
i, a partir d’aquest, definir alarmes
per avisar de situacions en la que
el consum és superior al que és habitual, per detectar fuites, o també
quan el consum és inferior, “amb
aquestes alertes es pot millorar la
gestió i ajudar als ciutadans”.
Aquest any comencen les proves. La implantació, en tot cas,
seria gradual.
Sorea té presència a 263 municipis i abasteix més d’un milió
d’usuaris a Catalunya. yy
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Sumant Capacitats Posen nom als dos pavellons
poliesportius
calella

L’Ajuntament de Calella iniciarà els treballs per habilitar un nou
circuit inclusiu Sumant Capacitats, que constarà de tres recorreguts que passaran per espais
naturals com el passeig de Garbí,
el Far, les Torretes, el pont de fusta sobre la carretera, la miranda
de la Roca Grossa i els camins de
ronda, i que tindrà com a objectiu fomentar la pràctica de l’activitat física a l’aire lliure entre els
col·lectius de persones que tenen
diversitat funcional.

Els circuits inclusius a la natura, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, són una iniciativa
de BOX21 de la Fundació Itinerarium, entitat sense ànim de lucre
que té com a objectiu ajudar a millorar la qualitat de vida i fomentar la pràctica de l’esport, corrent i
caminant, entre les persones amb
més dificultats. La principal novetat és que són recorreguts adaptats
a tothom, senyalitzats permanentment, en diferents ciutats i
pobles del país. Actualment hi ha
una quinzena de circuits inclusius
operatius a Catalunya i una quinzena més de projectats, que s’obriran properament.

El projecte, que neix d’una
proposta del grup municipal d’ERC, té un cost total de
10.527€ (IVA inclòs) que inclou
l’estudi i creació del circuit inclusiu, la implementació de l’app
“Joc de Valors” i les xerrades i
suport de la Fundació. La Diputació de Barcelona concedeix un
ajut de 5.000€. ERC ha fet pública una nota recordant que aquesta iniciativa formava part del seu
programa a l’apartat dedicat a
l’Anella Verda. Des d’esquerra es
valora positivament que el govern l’hagi asumit i es treballi de
manera conjunta amb ells.

La Fundació Itinerarium impulsa aquest projecte, que encapçala Anna Vives, coneguda, entre
altres, per ser la creadora de la
tipografia que porta el seu nom,
Anna, i per haver estat nominada a Catalana de l’Any. El projecte no només vol sensibilitzar
sobre les capacitats de les persones sinó tirar endavant iniciatives que ajudin a millorar la seva
satisfacció personal. Els padrins
del projecte són els campions del
món de curses de muntanya Kilian Jornet i Núria Picas. yy

tordera

Els ciutadans/es de Tordera han
escollit gràcies a un procés de participació ciutadana que a partir d’ara
el pavelló de la plaça de la Concòrdia rebi el nom de Pavelló Parroquial. Ha rebut un 43% dels vots.
El pavelló situat a l’avinguda
dels Països Catalans rebrà el nom
de Pavelló dels Països Catalans
amb més del 40% dels vots emesos.
Properament es registraran els
noms oficials de les instal·lacions
esportives, es comunicaran a les
entitats esportives que utilitzen
diàriament els pavellons del canvis oficials i s’efectuaran els canvis
pertinents a les senyalitzacions
viàries.
Resultats i dades:
Pavelló de l’avinguda Països
Catalans:
- Pavelló dels Països Catalans,
40,625% dels vots.
- Pavelló Municipal, 6,25%.
- Altres (conjunt de diversos noms
amb menys del 5% de votació),
53,125%

L’hoquei es juga al Pavelló Parroquial. Foto Yoyo

Pavelló de la plaça de la
Concòrdia:
- Pavelló Parroquial, 43,75%
- Pavelló Germans Torner, 15,625
- Pavelló de la Concòrdia, 6,25%
- Altres (conjunt de diversos noms
amb menys del 5% de votació),
34,37%
Des de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, amb el suport del departament de comuni-

cació, s’ha dut a terme el recompte
i el control del procés participatiu
en línia a través del portal Muneval.es.
La voluntat del govern municipal és que, amb eines com aquesta, s’obrin noves vies de diàleg i
participació entre la ciutadania i
el govern que afavoreixin conjuntament les estratègies de futur del
municipi. yy

Pineda tanca el Circuit
Maresmenc de Cros
pineda de mar

Un dels trams per on es passarà. Foto Aj. Calella

Volta 2017
calella

La ciutat de Calella acollirà un
any més la sortida i l’arribada de
la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que
aquest any celebra la 97a edició.
Entre els inscrits, destaquen
Alberto Contador i Cris Froome.
Hi haurà 18 equips UCI World
Tour, màxim nivell, i 7 de la UCI

Web Volta Catalunya

Professional Continental, aquests
convidats per l’organització.
La Volta començarà el dilluns
20 de març a la ciutat de Calella, que
dies abans ja viurà l’ambient ciclista
amb l’arribada dels equips, organització i mitjans de comunicació.
Ràdio Marina oferirà cada dia
informació de la prova amb informatius especials a les 8:30 i 12:00. yy

El circuit dels Pins de Pineda
de Mar ha acollit la darrera prova del Circuit Maresmenc de Cros
2016-17.
Els tres primers classificats de la
general a Pineda de Mar han estat:
1. Edgar Sumskis, de La Sansi.
2. John Galindo, del TRICBM.
3. Pablo García, del Pratenc A.A.

guanyadora del circuit, categoria
Open. Soto ha aconseguit, entre
d’altres 3 victòries i 3 segones posicions.

tres millors han estat: Ilias Regragi (CA Calella), Faissal el Meziani
(AMISI) i Pablo García (Pratenc
AA).

La segona classificada ha estat
Esther Cruz (independent) i la tercera, Irene Melina (Team Calella).

Les properes cites atlètiques a
l’Alt Maresme seran la Cursa Jove
de Pineda (19 de març) i la Mitja
Marató Costa de Barcelona Maresme (26 de març). yy

En categoria Open masculí els

Les tres primeres classificades:
1. Irene Soto, independent.
2. Esther Cruz,independent.
3.Irene Melina, del Team Calella
Triathlon.
Amb aquesta prova s’arriba
al final del Circuit Maresmenc
de Cros que va començar el 22
d‘octubre del 2016 a Santa Susanna i que ha visitat les poblacions
d‘Arenys, Mataró, Malgrat, Alella,
Canet, Palafolls, Calella i finalment Pineda de Mar.
Irene Soto, que corria com
a atleta independent, ha estat la

Sortida d’una de les proves. Foto Gesport
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Presenten +KESPORT!
catalunya

El projecte + KESPORT ! està
focalitzat en el desenvolupament
del que l’Organització Mundial de
la Salut identifica com habilitats
per a la vida, elements pedagògics
perquè els nens estiguin millor
preparats a l’hora d’afrontar les
primeres dificultats que el futbol
i la convivència presenten, gestionar les emocions, les situacions
d’estrès, la presa de decisions o el
tractament de la igualtat de gènere.

«Hi participen: A.D. Cala
Guidó, Futsal Blanesport
83 i el Racing Pineda
Futbol Sala»

També pretén + KESPORT!
que els nens i nenes del futbol català actuin com a agents socials de
canvi de les males conductes de
pares i aficionats a les grades i en
l’erradicació dels episodis de fúria
i de violència en els camps.
Hi participen nois i noies
de 6 a 12 anys de 72 equips de
futbol sala i futbol d’arreu de
Catalunya. Entre els clubs participants hi ha l’A.D. Cala Guidó,
Futsal Blanesport 83 i el Racing
Pineda Futbol Sala.

cacional del futbol formatiu català. El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va participar
a l’acte. “Si volem un país de primera necessitem uns ciutadans
de primera, amb els seus drets i la
seva plena llibertat i això ho aconseguirem gràcies al futbol, perquè
el que avui apreneu entrenant i
jugant, guanyant i perdent, el que
apreneu quan caieu i us torneu a
aixecar, tot això us servirà per al
futur, us formarà enterament”,
ha manifestat Puigdemont dirigint-se als jugadors.

El Poliesportiu Municipal
Sergio Manzano, de Bellvitge, ha
acollit la presentació del projecte
+KESPORT!, un acte festiu i edu-

Entre els padrins del projecte:
Julio Alberto, Sergio González,
Paco Sedano, Júlio Salinas, Natàlia
Arroyo i Santi Gea. yy

Acte de presentació. Foto FCF

El CH Lloret juga la Copa a Alcobendas
lloret de mar

El Lloret ha jugat per quarta vegada la fase final de la Copa
d’Hoquei. Després de fer una gran
primera volta del campionat de
lliga, el conjunt que dirigeix Manolo Barceló va acabar setè i es va
guanyar el dret de jugar la Copa a
Alcobendas, tota una fita tenint en
compte que a l’estiu era equip de 1a
divisió. El rival va ser el Liceo de la
Corunya. Els lloretencs van plantar
cara, però van acabar perdent.
Aquesta és la fitxa tècnica d’un
partit que ja forma part de la història del conjunt lloretenc.
HC Liceo (2+1): Xavi Malián, César Carballeira, David
Torres, Josep Lamas, Henrique
Magalhães –cinc inicial– Toni
Pérez, Marc Coy, Carlo Di

Liceo 3- Lloret 1. Foto Lluís Velasco (RFEP)

XII Copa de la Reina
catalunya

La fase final de la Copa de la
Reina d’hoquei sobre patins es

disputarà a Lloret de Mar del 10
al 12 de març. El divendres dia 10
hi ha previst els quatre partits de

quarts de final, dissabte les semifinals i diumenge, la gran final.
Els partits del divendres es jugaran a partir de les 16:00, els de
dissabte, a les 11:00 i a les 13:00 i
la final, a les 18:00.
Hi participaran els vuit millors
equips de la primera volta de l‘OK
Lliga femenina: Gijón, Voltregà,
Palau de Plegamans i Manlleu, que
surten com a caps de sèrie.

Cartell de la competició

També hi participen: Bigues
i Riells, Liceo de la Corunya, Las
Rozas i Terrassa. Lloret de Mar,
per tant, repeteix com a capital de
l’hoquei femení. yy

Benedetto i Martín Payero.
CH Lloret Vila Esportiva (0+1):
Ferran Serra, David Plaza, Lluís
Grau, Marc Grau, Àlex Grau –cinc
inicial– Adrià Farré i Xavier Sulé.
Gols: 1-0, Josep Lamas, min
8; 2-0, Marc Coy, min. 12; 2-1,
Marc Grau, min. 30; 3-1, Josep
Lamas, min. 44.
Àrbitres: Iñigo López Leiton i
Jonathan Sánchez. Groga a Àlex
Grau.
A partir d’ara, el principal objectiu és el mateix que hi havia al
començar la temporada 2016-17,
assegurar la permanència matemàtica el més aviat possible. La
Copa ha estat un premi a la feina
ben feta. yy
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l’agenda

LLORET
DIA 9
CONFERÈNCIA: LES DONES EN
EL PATRIMONI CULTURAL DE
LLORET. A càrrec d’Anna Fuentes.
Biblioteca municipal. 20 h.
CINE CLUB ADLER: DESPUÉS
DE LA TORMENTA.
Teatre de Lloret. 21 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MERCAT DE BROCANTERS i
COL·LECCIONISTES. EXPOSICIÓ
DE VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 10 h-14 h.
TEATRE: NOVIOS CON SOLERA
A càrrec de Justo Molinero. Preu:
25 €. Teatre de Lloret. 12 h / 17 h.

DIA 11
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 9-20.30 h.

DIA 17
CONFERÈNCIA: el meu amic
Prudenci Bertrana
A càrrec de Ramon Solsona.
Club Marina Casinet. 20 h.

VISITA GUIADA RUTA INDIAN
A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar.
6-12 ANYS. Museu del Mar. 11 h.

ACCIÓ POÈTICA SOBRE EL
POEMA V DE L’ESPAI DESERT
DE PERE GIMFERRER
Teatre de Lloret. 21 h.

EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 18
VISITA GUIADA RUTA INDIAN
A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar.
6-12 ANYS. Museu del Mar. 11 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.
CONCERT DELS PERDONS
CORAL DE L’ESCALA
Església Sant Romà. 21 h.
DIA 12
APLEC DELS PERDONS
CAMINADA A SANTA CRISTINA
ARROSSADA POPULAR
SARDANES. Pl. de la Vila. 9-18 h.

EL RACÓ DELS CONTES: LA
MÀQUINA DE NO FER SOROLL
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

TEATRE: LA CAIXA MÀGICA DE
LA IMPROVISACIÓ
Teatre de Lloret. 17.30 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

DIA 26
CONTES: LITTLE CHEFS
Contacontes en anglès. Hall del
Teatre de Lloret. 12 h.

DIA 19
TEATRE: TONI JODAR, UNA
CONFERÈNCIA BALLADA
Teatre de Lloret. 19 h.
DIA 23
CINECLUB ADLER: EL PERDUT
de Christophe Farnarier.
Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 24
CONFERÈNCIA: La nissaga
dels Botet
A càrrec de Joan Domènech i
Moner. Club Marina Casinet. 20 h.

TALLERS PER A NENS:
PINTURA DE LLAVERIAS
6-12 anys. Can Saragossa. 17.30 h.

DIA 25
VISITA GUIADA
RUTA INDIAN A CAN FONT
Venda tiquets Museu del Mar
Museu del Mar. 11 h.

TEATRE: ILEGAL IMPRO.
ESPECTACLE D’IMPROVISACIÓ.
Teatre de Lloret. 21 h.

EL RACÓ DELS CONTES:
contes màgics
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

CONFERÈNCIA: JOAQUIM
BOTET I SISÓ, un figura gironina
oriunda de Lloret.
Club Marina Casinet. 20 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 11
TEATRE. “NEBRASKA” de Jordi
Portas / Premis Recvll 2012 /
Teatre de Blanes. 21 h.

Dies 18 i 25
TALLERS DIVERSOS. Organitza:
ADAB. Escoles de Dansa Aires i
Daina.

Dia 12
- ENTREGA DE PREMIS
RECVLL. Teatre de Blanes. 12 h
- Xerrada al Primer Casino.
Transport i col·leccionisme amb
Miquel Alventosa, 11.15 h.

Dia 18
TEATRE. HOMENATGE A
FEDERICO GARCÍA LORCA
“LUNA DE CAL Y DE ADELFA”
As. Anadaluza de Ardaleños y
Amigos de Ardales. Teatre de
Blanes. 21 h.

Del 18 al 2 d’abril
PINCELADAS. Félix Morata.
A la Sala García Tornel.

ESPECTACLE:
POLTRONA-PLA “PP”
Teatre de Lloret. 17.30 h.

DIA 30
CINECLUB ADLER:
EL TESTAMENT DE LA ROSA.
D’Agustí VillarongaTeatre de
Lloret. 21 h.

Espectacle show clown:
MARABUNTA. DIA MUNDIAL DEL
TEATRE. Teatre de Lloret- 21 h.

blanes

Del 17 al 26
BLANES, MI CASA. ARDALES
MI PUEBLO. As. Andaluza de
Ardaleños y Amigos de Ardales.
Sala Casa Oms.

XXXVIII MARXA POPULAR A
LES ERMITES DE LLORET
19 km. Plaça de la Vila. 8 h
Inscripcions al Puntet
972 372 268.

DIA 27
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MONOLIT
Música- dansa.
Plaça Pere Torrent.
17-19 h.

Dia 19
CONCERT 50 ANIVERSARI
COBLA COL·LEGI SANTA
MARIA amb La Principal de la
Bisbal. Teatre de Blanes. 19 h.
TALLER DE GITANES. Esbart
Joaquim Ruyra / Passeig de Mar.

Dia 23
Xerrada al Primer Casino
Fundació Joan Petit. 20 h.
Dia 25
CONCERT SUPERTRAMP
MUSIC TOUR X-TRAMP SHOW
Teatre de Blanes. 21 h.
Dia 26
RIALLES. CONTES,
ESCENOGRAFIA, TITELLES
CONTES AL TERRAT.
Companyia Anna Roca.
Teatre de Blanes. 17.30 h.
Dia 30
Xerrada al Primer Casino
As. Estimem les Ermites.
20:20 h.
Biblioteca Comarcal
Dia 13
Projecció del documental
Nosotras, de Jordi Évole,
a càrrec de SIAD Blanes, en
commemoració del Dia de la
Dona Treballadora. 18.30 h, a la
Sala Roberto Bolaño.
Dia 15
Xerrada: La malaltia és la
teva oportunitat II, a càrrec
d’ Adriana Morató Francolí. 19 h
a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 17

Club de Lectura Juvenil.
17 h, a la Biblioteca Jove.

PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA

Dia 21
Dia Mundial de la Poesia
Clubs de Lectura de la Biblioteca
Recital de poesia. 19 h al
vestíbul.

Entitat convidada a la
Biblioteca: Dones Artesanes
de Blanes (ADAB).

Dia 22
Àgora Jove, laboratori de
pensament crític. 17.30 h a
la Sala Roberto Bolaño.
Dia 27
Presentació del llibre
Hombres para el siglo XXI.
Semblanzas de hombres
feministas amb Jordi
Bonaterra Carreras i Rai Crespí
Ripoll. 18.30 h
A la Sala Roberto Bolaño.
Dia 28
Conferència d’Aula
Blanes: Perquè volem
comprendre? amb el Dr.
Xavier Antic (UDG). 20 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 29
Xerrada. Organitzat per Dona
Terra. Programa Empodera’t.
19 h, a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 30
Hora del Conte en anglès.
18 h a la Sala Infantil.

Dia 10
Xerrada taller: Què són
els mandales? Presentació
del projecte “Mandales per la
Pau”, a càrrec de Marta Solà i
Montse Humanes.
19 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 16
Xerrada taller: Essències
florals per a les dones a
càrrec de Juan Carlos Calderón.
19 h.
Dia 17
Xerrada taller:
Dansateràpia, a càrrec de
Joana Peral. 19 h.
Dia 24
Xerrada taller: Cercle de
somnis des de la Gestalt
a càrrec de Beatriz D. Lorenzo.
19 h.
Dia 31
Xerrada taller:
Mindfulness i meditació
per l’equilibri interior a
càrrec de Josema Torres. 19 h.
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Maresme
Del 2 de març al 20 d’abril
Tordera
Mes de la Salut: Xerrades,
exposicions, tallers, balls...
dia 8
Pineda de Mar
Lectura del manifest
“Dia internacional de les Dones“
Plaça Catalunya. 12 h.
Dones d‘aquí i dones d‘allà
Presentació d‘un reportatge que
recull el paper de la dona en
diferents països.
Auditori de Can Jalpí. 18 h.
dia 9
Pineda de Mar
Berenar multicultural de
dones.
C/ Barcelona, 35, ent. 17 h.
Taller juvenil “De què vols
parlar?” Cal inscripció prèvia
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Cercle de dones
Biblioteca Serra i Moret. 18:30 h.
Xerrada: La dona
blaugrana. Local Social Penya
Barcelonista. 20:30 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

(bateria). 22 h, al Restaurant La
Gàbia (pg. Manuel Puigvert).

(davant monument de la
Sardana) 9 h.

Palafolls
XERRADA - APRENDIENDO A
COMER: HABITOS NUTRICIONALES
CORRECTOS. ¿CÓMO NOS
PUEDEN AYUDAR LAS PLANTAS?.
Casal de la Dona 18 h.

programació del 43è
Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra T-10, a càrrec
de l’Associació Artística Encert de
Sabadell. 18.30 h. Teatre Orfeó.

CONCERT ACúSTIC
Can Batlle. 21 h.

Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Cervianenca. Pavelló
Municipal 18:30 h.

Dia 11
Pineda de Mar
Mercat d‘Artesans
Pl. Espanya. 10 h-21 h.
5a Jornada del Campionat
de Catalunya de Paràlisi
cerebral de futbol sala
Pavelló Municipal de Can Xaubet.
11 h -14 h.
Calçotada i barbacoa
popular. Complex Esportiu de
Can Xaubet. 14 h.
Formació “Asesorar con
el alma“. Josep Gimbernat. C/
Joan Maragall, 19. 17 h.
Cicle de Concerts: Concert
de Cançons i Romanços Catalans,
amb Jaume Arnella. Auditori. 19 h.

Calella
Taller “Menopausa.
Equilibra els seus
símptomes”, 15.30 h, a la seu
de l’Associació Dones de Calella
(Fàbrica Llobet-Guri).

Calella
Hora del conte: El Drac
del riu. 11.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.

Dia 10
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.

West Side Story i Romeo
i Julieta a benefici d’Amics i
Voluntaris de l’Hospital. Venda
anticipada al Museu Arxiu
Municipal. 22 h, a la Sala Mozart.

CINEMA. FRANTZ
22 h. Al Centre Cultural.

Palafolls
TALLER: EL DIA DEL PARE
Biblioteca Enric Miralles. 11 h.
Per a nens i nenes de 3 a 5 anys.

Pineda de Mar
Taller infantil: Crea pots
de sal decoratius
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Cercle de Dones
Biblioteca Serra i Moret. 18:30 h.
Documental Indomables.
Una historia de Mujeres
Libres. Sala d‘actes de Can
Comas. 19 h.
Calella
Presentació del llibre
Cosas que debí decirte
hace cien años, de Mercè
Roura. Ed. Zumaque. 19 h, a la
Biblioteca Can Salvador.
concert: Amb ulls de
dona, a càrrec d’Ihsanlulu en
homenatge al Dia Internacional de
les Dones. 20.30 h. Sala Mozart.
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Tati Cervià (veu),
Luis González (piano), Toni Pujol
(contrabaix) i César Martínez

Dia 13
Calella
Presentació del llibre La
senyora Stendhal de Rafel
Nadal. 19.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
Dia 14
Pineda de Mar
Pineda negra: Club de lectura
de novel·la negra, dirigit per Fèlix
Núñez. Biblioteca Serra i Moret.
20 h.
Calella
Xerrada sobre el paper
de la dona a les diferents
cultures. 17.30 h, a l’Espai
Mercat.
Palafolls
TALLER “DECORACIó DE
PASTISSOS”. Can Batlle. 17 h.
Dia 15
Pineda de Mar
Contes en veu alta, places
limitades. Biblioteca Poblenou.
18 h.
Calella
Conferència: “Zurich, 1916:
Dadà o el naixement de l’antiart”. A càrrec del Dr. Eduard
Cairol. 18.30 h, al Casal l’Amistat.

Club de lectura: La colla dels
vermells. Debat sobre Missió al
pantà, de Luca Blengino
Biblioteca Serra i Moret. 17:30 h.
Taller per adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Calella
Classes de Taixí-Chi-Kung
per a malalts de càncer i familiars,
amb la Rosa Solà. Organitzat per
Oncolliga Calella. 17 h, al Gimnàs
Cise (c. Batlle, 38).
Cicle Gaudí: El Elegido.
21 h, a la Sala Mozart.
Dia 17
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h. Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
Pineda de Mar
Activitat infantil:
Lecturant, un àpat molt especial.
Biblioteca Serra i Moret. 18 h.
Recital de poesia: Dona i
poesia. Biblioteca Serra i Moret.
19:30 h.
Calella
conferència: “El Vescomtat
de Cabrera i l’antic terme
de Montpalau”. A càrrec de
l’historiador Joan Llinàs Pol.
19.30 h, al Casal l’Amistat.
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Roger Martínez
(saxos), Joan Solana (piano),
Manel Fortià (contrabaix) i Marc
Bòdalo (bateria). 22 h, la Sala
Mozart.

Dia 12
Malgrat de Mar
VERMUT - CONCERT JAZZ A
LA BARRETINA. 11.30 h. Local
social 1r pis de La Barretina
Interpreta: Hugo i Arnau.

Exposició “Trànsit, viatjant per
la vida”, a càrrec de Joves per la
Igualtat i la Solidaritat.18 h, a la
plaça de l’Església.
Divina Òpera - Piano a 4
mans, amb Carles Lama i Sofia
Cabruja. 21 h, a la Sala Mozart
Palafolls
TALLER “EL DIA DEL PARE“
Biblioteca. Enric Miralles 10:30 h
Per a nens i nes de 6 a 12 anys
Dia 19
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT JAZZ A LA
BARRETINA. 11.30 h Local social
1r pis de La Barretina. Interpreta:
Quartet de jazz Marçal.
Pineda de Mar
En sintonia: JAM
Can Comas, 12 h
Tordera
El petit príncep
Teatre Clavé, 18 h
Calella
43è Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra El malalt i
el metge, a càrrec del Grup de
Teatre Bell Lloc. 18.30 h, al teatre
Orfeó Calellenc.
Dia 20
Calella
Sortida de la Primera
etapa de la 97a Volta
Ciclista. 12.30 h. Passeig de les
Roques amb riera de Capaspre.

Dia 21
Calella
Xerrada “La menopausa, mites
i tabús”. Dra. Curós. 19.30 h, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell.

Pineda de Mar
Cinema a l‘Auditori. 18 h.

Calella
Lectura del manifest amb
motiu del Dia Internacional
de les Dones, a càrrec de
Queralt Pedemonte i inici de
la 5a Marxa per la Dona
Treballadora.
Passeig de Manuel Puigvert

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

Pineda de Mar
Club de lectura, la colla dels
verds, llegirem el llibre Entre
bastidors d‘Anna Cabeza.
Biblitoeca Serra i Moret. 17.30 h

TEATRE AMATEUR 21è Concurs
de Teatre: Corona d’espines,
interpretada pel grup Qollunaka
de Terrassa. 18 h Centre Cultural.

Tordera
Teatre: Revolta de bruixes
Clavé, 18 h.

Pineda de Mar
Clochard amb El Tricicle
L‘Auditori. 22 h

Palafolls
XERRADA “Una lógica más allá de
la lógica, perspectiva universal del
desdoblamiento de los tiempos,
lógica global convergente“. Casal
de la dona. 18 h.
Dia 16
Pineda de Mar

Dies 18 i 19
Santa Susanna
Trobada de 600 i motor
antic.
Dia 18
Malgrat de Mar
XERRADA-INAUGURACIÓ
Padre Toño. 12 h, sala
d’Exposicions del Centre Cultural.

Dia 22
Calella
Conferència: “Antonio
Machado: vida i poesia”. A càrrec
de la Dra. Marisa Sotelo. 18.30 h,
al Casal l’Amistat.
Dia 23
Pineda de Mar
Taller per a adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h
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38è concurs de Teatre
Amateur
Premi Vila de Pineda de Mar.
Centre Cultural i Recreatiu, 18 h.
Calella
Veredicte i proclamació
dels guanyadors dels
35a edició Jocs Florals de
Calella. 12 h, a la Sala Mozart.
43è Concurs de Teatre
Amateur, premi “Ciutat de
Calella”, amb l’obra Descalços
pel parc, a càrrec del Centre
Parroquial el Centre de Canet
de Mar. 18.30 h, al teatre Orfeó
Calellenc.

Dia 24
Tordera
Marató de donació de
sang. Pavelló dels Països
Catalans, de 10 a 22 h.

Jovenícola de Sabadell. Centre
Cultural Recreatiu, 19 h.

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

Calella
“Comunicació adequada
entre els adolescents
a l‘entorn 2.0”. Espai de
formació per a pares i mares de
fills de 10 a 16 anys. 10 -13 h, a
l‘àrea d‘Educació
(Fàbrica Llobet-Guri, av. del
Parc cantonada c. Sant Pere).

CINEMA: LA DONCELLA
22 h Centre Cultural.
Calella
18è Cafè Jazz a Calella,
concert amb Carme Canela (veu),
Miguel Villar (saxos), Dani Pérez
(guitarra), Oriol Roca (bateria)
i David Mengual (contrabaix i
composició).
22 h al Bahari Club.
Dia 25 i 26
Santa Susanna
Copa Catalana
Internacional de BTT.
Dia 25
Pineda de Mar
Cicle de Concerts: Concert
de Sardanes a càrrec de la Cobla

Concert: Martirio, 30 años
L‘Auditori, 22 h

Orgasmos, amb Roger Pera
i Sam Sánchez. 22 h, a la Sala
Mozart.
Palafolls
10è Aniversari de la
Biblioteca. Xocolatada,
inflables, gegants i capgrossos,
hora del conte i màgia (matí).
TALLER DE PRIMERS AUXILIS.
Dirigit a parelles amb nadons o
nens. Casal de la dona, 10 h.
FESTIVAL “SINGULARS“ amb
Pep Sala. Casal d‘Avis, 22:30

Dia 26
Alt Maresme
9a. Mitja marató Costa
Barcelona-Maresme (matí)
Tordera
Any Bertrana: Prismes Miralls
Bertrana. Teatre Clavé, 18 h.
Malgrat de Mar
VERMUT-CONCERT JAZZ A LA
BARRETINA. Interpreta: Rosa
Sánchez duet. 11.30 h Local
social 1r pis de La Barretina.
TEATRE AMATEUR
21è Concurs de Teatre: Nit
de Ràdio 2.0. Interpretada pel
grup Impuls Teatre de Molins de
Rei. 18 h Centre Cultural.
Pineda de Mar
Calçotada popular
Pl. Espanya, 13 h.
Jornada Diocesana de
Catequesi
Pati de Can Comas, 12 h.
Cyrano de Bergerac
a càrrec de la Companyia de
Centre Cultural Recreatiu.

Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls. Al Pavelló
Municipal 18:30 h.
Dia 27
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
18 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. Per a nens i nenes
de 9 a 11 anys, cal inscripció.
Palafolls
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
Dia 29
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. Washington square
de Henry James. Modera Neus
Mateu, cal inscripció.
Pineda de Mar
Avui tertúlia: es comenta
el llibre El bell estiu de Cesare
Pavese, a càrrec de Maria Matas.
Biblioteca Serra i Moret, 17 h.
Contes en veu alta, places
limitades. Biblioteca Poblenou
18 h.
Trobada del club de
lectura, es llegirà Un día en la

vida de Ivan Denisovic a càrrec
de Toni Sala. Biblioteca Serra i
Moret. 20.30 h.
Calella
Conferència: “El regnat
de Pere, el Gran. L’expansió
per la Mediterrània central”. A
càrrec del Dr. Eduard Botanch.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Palafolls
XERRADA “EDUCAR SENSE
CRIDAR“. Dirigida a pares, mares
i famílies de nens de 4 a 12 anys.
Escola Ferreries, 17:30 h.
Dia 30
Pineda de Mar
Taller per a adults:
Coneixement del significat de les
figures del tarot com a arquetips,
a càrrec d‘Anna Ferrando Vila
Biblioteca Poblenou. 18 h.
Llegir el teatre: Club de
lectura vinculat a la programació
del Teatre Nacional de Catalunya,
dirigit per Pol Beltran. Biblioteca
Serra i Moret. 20 h.
Calella
Cineclub: Pastel de Pera con
Lavanda. França 2015.
21 h, a la Sala Mozart.
Dia 31
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Mònica Torra.
18 h, Sala de la Biblioteca La
Cooperatia.
Pineda de Mar
Taller: Saviesa oriental
per a la vida quotidiana,
a càrrec de l‘escriptora i coach
Maite Bayona. Biblioteca
Poblenou, 19 h.
Calella
18è Cafè Jazz a Calella
amb Juan de Diego (trompeta),
Dani Pérez (guitarra) i Joe Smith
(bateria). 22 h, al Sublim.
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Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)
Línia

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

19.08

Blanes – Estació d’Autobusos

09.45

11.45

13.45

15.45

17.45

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

09.59

11.59

13.59

15.59

17.59

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Blanes – Estació d’Autobusos

08.15

10.15

12.15

14.15

16.15

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

09.08

11.08

13.08

15.08

17.08

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

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

Barcelona - Santa Susanna (divendres i dissabtes)

00.20

01.30

03.20

04.30

Barcelona

00.10

01.20

02.20

03.15

04.30

Mataró

23.15

0.50

02.00

03.50

05.00

Mataró

23.00

23.55

00.40

01.50

02.50

03.45

05.00

Calella – Mercat

23.43

01.18

02.28

04.18

05.28

Calella – Mercat

23.28

00.23

01.08

02.18

03.18

04.13

05.28

Calella – Plaça de les Roses

23.45

01.20

02.30

04.20

05.30

Calella – Plaça de les Roses

23.30

00.25

01.10

02.20

03.20

04.15

05.30

Pineda de Mar

23.47

01.22

02.32

04.22

05.32

Pineda de Mar

23.33

00.28

01.13

02.23

03.23

04.18

05.33

Santa Susanna

23.55

01.30

02.40

04.30

05.40

Santa Susanna

23.40

00.35

01.20

02.30

03.30

04.25

05.40

Santa Susanna - Barcelona (de diumenge a dijous)

Santa Susanna - Barcelona (divendres i dissabtes)

Santa Susanna

00.15

01.35

03.15

04.35

05.45

Santa Susanna

00.00

00.55

01.55

03.05

04.05

04.30

05.45

Pineda de Mar

00.19

01.39

03.19

04.39

05.49

Pineda de Mar

00.04

00.59

01.59

03.09

04.11

04.36

05.49

Calella – Sant Jaume

00.21

01.41

03.21

04.41

05.51

Calella – Sant Jaume

00.06

01.01

02.01

03.11

04.13

04.38

05.51

Calella – Oficina Turisme

00.23

01.43

03.23

04.43

05.53

Calella – Oficina Turisme

00.08

01.03

02.03

03.13

04.15

04.40

05.53

05.09

06.19

Mataró

23.15

00.40

01.35

02.35

03.45

04.45

05.10

06.25

Barcelona

23.50

01.15

02.10

03.10

04.20

Mataró

23.25

0.49

02.09

03.49

Barcelona

00.00

01.25

02.45

04.25

economia local

Camí del centenari
tordera

Carns i Embotits Torra és una carnisseria ubicada a Tordera que es dedica
a l’especejament, elaboració i venda de
carns i embotits al major i al detall.

Un dels mostradors de Can Torra

Rent CB
pineda de mar

Carns i Embotits Torra és una empresa
familiar fundada l’any 1921, per tant ja té
96 anys. Carns i Embotits Torra està situada al Passatge del Sindicat, 3. yy

Empresa dedicada al lloguer turístic i vacacional de
cases i apartaments.
A les portes d’una nova
temporada busquen cases
i apartaments moblats per
llogar.
Treballen a Barcelona,
Alt Maresme i Costa Brava. Rent CB està ubicada al
carrer Dr. Bertomeu, 15, de
Pineda de Mar. yy

RentCB a Pineda de Mar
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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

05.20

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
Març

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

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

29 NOE
30 NOE
31 SETÓ

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

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

TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Marcoval
Marcoval

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Marcoval
Marcoval
Marcoval
Marcoval
Marcoval
Marcoval
Lucea
Lucea
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 95 €. Tel. 600 768 238.

Venc telescopi Pentaflex
80-900 GoTo. Nou per estrenar
Motors per localitzar situació i
comandament computeritzat.

Preu 225 €. Contacte: 607119563
o trencosta@hotmail.com

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.

Venc Honda Scoopy
Honda Scoopy 74 20.000 km.
Preu: 600 € - Tel. 679 44 21 38

Venc assecadora
Assecadora d‘evacuació Aspes.
6 kg es ven per no fer-la servir.
95 euros. Tel: 625 27 77 17

ona correctament. Preu 45€.
Tel. 600 76 82 38.

Venc rentadora
Rentadora Haier de 6 kg. 1200 revolucions. Molt poc ús: 120 €
Tel: 625 27 77 17.

Tricicle infantil en molt bon estat. Té poc ús. Preu 20 €.
Tel. 600 76 82 38.

Bicicleta estàtica “vintage” BH
Vibrotempo. Dels anys ’90. Funci-

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 Quim Fors i Santi Barrera (Centre d’imatges i documentals de Tordera)

“En aquella època no hi havia explicacions i van
quedar molts interrogants”
joan ferrer i bernat

Què va passar amb el guardia civil
que va disparar el tret?

El 20 de febrer de 1977 un grup de veïns de Tordera es va 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 Guardia Civil.

S.B. Durant molts anys s’havia dit,
que l’havien destinat al País Basc i que
havia mort en un atemptat d’ETA.
Gràcies al treball d’investigació, hem
pogut constatar que va ser traslladat
a Àvila, on va ser nomenat tinent.
Posteriorment va ser capità a Lleó, on
es va retirar. Per tant, el cas Bárcena
no va afectar en res la seva carrera.

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 van deixar molts interrogants sense
resposta.
Aquest és el tema de què tracta el
documental Ombres de la transició:
El cas Bárcena dirigit i produït per
Quim Fors i Santi Barrera, que s’ha
estrenat aquest febrer a Tordera i
Hostalric. El documental, que també
serveix per fer una radiografia a la
societat de l’època, ha coincidit amb
la creació del Centre d’Imatges i Documentals de Tordera. Santi Barrera
i Quim Fors, de manera individual,
tots dos junts o amb d’altres persones
i col·lectius ja havien fet d’altres treballs de recerca: “Història del CF Tordera (1914-2014) –DVD-” , “el Joc de
Tordera (Trivial sobre la població)” o
els llibres Història gràfica de Tordera, L’hoquei patins, un esport arrelat
al poble o Història oral de la Guerra
Civil, entre d’altres.
Per què vàreu escollir aquest
tema?
Santi Barrera (S.B.)- El 21 de febrer
de 1977 van aparèixer a Tordera
unes octavetes denunciant la mort
de l’Adolfo i convidant la població
a anar a l’enterrament i a manifestar-se per reclamar que s’aclarissin
els fets. En Quim (Fors) aquell dia
feia 14 anys i va quedar molt impressionat. Després de gravar un
DVD sobre els cent anys del CF Tordera, quan parlàvem de quin nou
tema podríem fer, va proposar “El
cas Bárcena” i a tots dos ens va semblar un episodi de la vida de Tordera molt interessant per analitzar i
documentar. Es pot dir que amb les
octavetes va començar tot.

La gent que ho va viure ho recorda
com si fos ara, segons es pot comprovar en el documental.
Q.F.-Tordera era i és un poble petit.
Episodis com el que expliquem són
mínims però impacten molt en la gent
i queden en la memòria molt temps.
Fors, Barrera, i a la pantalla, una imatge d’Adolfo Bárcena. Foto Yoyo

Era l’any 1977, la transició passava
per moments molt delicats.
Quim Fors (Q.F.)- Després de la mort
de Franco, hi havia molta gent que
treballava per aconseguir la democràcia. Per a certs col·lectius, però, ja
els anava bé seguir com els darrers 40
anys. Aquí hi havia una clara fricció.
El gener del 1977, els GRAPO tenien
diversos segrestats, ETA estava en
plena activitat i també es van matar
els advocats d’Atocha. Aquest és el
context en què va passar la mort de
l’Adolfo. En el documental, l’alcalde
de Tordera de l’època, Àngel Torrelles, ho explica clarament quan diu
que “per la Guardia Civil, qualsevol
moviment estrany creien que era un
atemptat”. En el cas Bárcena, una
frenada brusca davant la caserna va
suposar l’inici dels fets tràgics.
En el documental també aprofiteu per fer un repàs al fenomen
migratori i a la creació d’un nou
barri a Tordera.
S.B.- Als anys 60 van arribar molts
immigrants a Tordera, entre aquests,
la família Bárcena. A l’inici del documental parlem d’aquell moviment
migratori, amb els llargs viatges

Construcció dels Pisos Blaus. Imatge cedida per la família Taberner-Jiménez

que feien per arribar a Catalunya, la
construcció dels habitatges els caps
de setmana amb l’ajuda de familiars
i amics, quina reacció tenien quan
sentien parlar català, els naixements
del veïnat de Sant Andreu...
Parlem dels detalls de la gravació:
testimonis, hores de gravació, durada, mesos de treball, recreacions, música per a l’ocasió…
S.B.- 25 mesos, del 17 de gener del
2015 quan decidim el tema, al 17
de febrer del 2017 quan s’estrena el
treball. Han estat 18 mesos de documentació i 7 de gravació i edició.
20 testimonis amb 10 hores de declaracions, 11 cotxes d’època per
a la recreació de les escenes amb la
participació de l’ACR Pere Cot. La
realització ha estat de Videograf
Girona. Aquí també cal destacar la
implicació dels ajuntaments de Tordera i Hostalric.
Q.F.- La música ha estat composada per l’ocasió per en Josep Miquel
i Calls. Hi ha posat l’ànima. Hi ha
una rumba-sardana pel tema de la
immigració, un rèquiem per l’enterrament i una cançó per a l’esperança
al final.

Sumari, retalls de premsa (dues
pàgines a Interviu), testimonis
presencials, una grapat de material per poder certificar tot el que
dieu.
Q.F.- Hem treballat amb el màxim
rigor. Tot el que es diu ha estat contrastat i certificat. Un forense ens ha
fet una sèrie de dibuixos per comprendre la trajectòria de la bala i determinar des de quina distància es va
disparar el tret. També hem tingut la
col·laboració d’un exmosso que ens
ha permès entendre millor els documents que hi havia de l’època.
La gent de Tordera demanava explicacions que mai no van arribar.

Es resolen els interrogants que
s’han plantejat durant 40 anys?
S.B.-L’atestat assegura que el guardia civil va disparar en defensa
pròpia. Un cop analitzades totes les
proves i escoltats tots els testimonis,
personalment penso en un 99% que
no hi va haver agressió prèvia. No
hi va haver temps. Quan el cotxe de
l’Adolfo i el del guardia civil es pararen, immediatament es va sentir el
tret. També es diu que en la baralla,
el guardia civil va perdre tres botons de la seva jaqueta. Només se’n
va trobar un i el “sereno” va canviar
la declaració. També s’assegurava
que els botons no es van localitzar
perquè hi havia moltes herbes. Els
amics van fer fotografies del lloc
dels fets, i allà no hi havia vegetació.

S.B.- En aquella època no hi havia
explicacions. Quan molts veïns van
anar a una missa funeral a Hostalric, la Guardia Civil els va aturar.
Preguntava on anaven i un d’ells va
dir “a missa”. La resposta va ser contundent: “A misa vas a tu pueblo”.
Aquestes eren les respostes.

Del que va passar amb el guardia
civil, que era un altre dels interrogants, ja n’hem palat abans.

Q.F.- En aquella època no hi havia
els mecanismes actuals. Hi havia
por i van quedar molts interrogants
per resoldre.

Q.F.-Donar continuïtat a projectes
com aquests. Volem potenciar els
documentals rigorosos i ben fets. El
que es fa al poble té valor. yy

Adolfo i els seus amics. Imatge cedida per Josep Serra

PRÒXIMA EDICIÓ: 5 abril

Coincidint amb el documental,
heu presentat el Centre d’Imatges
i Documentals de Tordera. Quins
són els seus objectius?

Bar Sport d’Hostalric on van passar els fets. Foto Interviu 1977

