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Capital del teatre amateur

rAdio marina

Sinistre total

El foc va cremar una nau i va generar molt de fum. Foto Aj. Palafolls

Un incendi crema totalment una nau industrial de reparació d’autocars de Palafolls. Van cremar set autocars, una caravana, 4 elevadors i dues motos, a banda de material divers. També va resultar afectat parcialment un autocar que hi havia a l’exterior. Pàg. 5
La mostra dedicà especial atenció al públic infantil. Foto Yoyo

Pineda de Mar ha acollit un any més la Mostra Nacional de Teatre Amateur. Enguany s’ha arribat a la 15a edició. S’han pogut veure més d’una setantena d’obres de teatre de diferents formats i gèneres. Es va retre homenatge a Montserrat Carulla pel seu suport al teatre amateur. Més informació a la pàgina 3

Homenatge
als brigadistes
Malgrat de Mar ha programat
per aquest mes de maig una sèrie
d’actes per recordar els 80 anys
de l’enfonsament del Ciudad de
Barcelona. El 30 de maig de 1937
va ser torpedinat a Lloret de Mar
i es va enfonsar davant la costa
malgratenca. Pàg. 11

El vaixell enfonsat en el programa d’actes

SOCIETAT - Pàg.25

Festa Joan Petit
Tordera acollirà el dissabte 27 de
maig la Festa Joan Petit, Nens amb
Càncer. Els diners que es recullin
serviran per fomentar la investigació de la malaltia.

successos - Pàg. 15

Tordera decreta tres dies de dol
Una nena de 6 anys veïna de Tordera mor a Caldes de Malavella quan un
castell inflable es desplaça 40 metres. Hi va haver sis ferits, tots infants.

Premi Ciutat
de Calella 2017
El guanyadors de la 5a edició
del Premi Ciutat de Calella d’enguany han estat, en la modalitat
individual, Jaume Pruna, president del Grup Pa, Vi i Moltó i
en la modalitat d‘entitat o associació, l‘Equip Suport d’Atenció
Domiciliaria PADES.
Els guardons s’han decidit per
votació particular. Pàg. 10

Jaume Pruna i Montserrat Candini. Foto Yoyo

Equip del PADES. Foto Yoyo
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Espai Bertrana al nou Arxiu

L’Editorial
Vitalitat
Els nostres pobles mostren un cop més la seva vitalitat associativa i cultural amb un reguitzell d’actes i iniciatives.
A Pineda, la 15a edició de la Mostra de Teatre Amateur, a Calella la 6a
Temporada Lírica, també a Calella la concessió del Premis Ciutat de
Calella que reconeix el mèrit de l’activíssima Pa, Vi i Moltó, entitat que
supera amb escreix l’enunciat lúdic del seu nom, i la 90a edició d’Aplec
de la Sardana, justament etiquetat de Pairal, a Tordera el projecte d’Arxiu que vol disposar d’un espai destacat per l’obra i figura de Prudenci Bertrana, fent honor a un dels torderencs més rellevants en l’àmbit cultural.
A Malgrat de Mar, el tribut als brigadistes del Ciutat de Barcelona, enfonsat l’any 37, honora la sensibilitat dels organitzadors al recordar
aquells que van perdre la vida per venir voluntàriament a ajudar en la
lluita contra el feixisme, i a Tordera la festa “Joan Petit, Nens amb Càncer”, destacada entitat d’incansable trajectòria solidària.
Un bon pom d’activitats que donen fe de la voluntat constructiva de
tants grups de persones implicats en la vida cultural del seu poble.
Si cal jutjar pels fruits, podem estar esperançats sobre la salut social a
les nostres comarques. yy
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Acte de presentació del projecte. Foto Yoyo
tordera

Tordera presenta el projecte de
construcció de l’Arxiu Municipal.
Les obres començaran després
de l’estiu, es faran a la part superior de la Biblioteca, duraran un any
i estan subvencionades per la Diputació de Barcelona. El seu cost
és de 417.000 euros. L’espai que
ocuparà el nou equipament, dividit en dues plantes, és de 330 m2.
Segons explica el regidor de
Cultura, Josep Llorens, aquest era
un servei llargament reivindicat.
“Tenim molts documents en diversos espais. Ja fa temps que es
parlava de poder-los reunir tots i
ara ja podem presentar el projecte”.
Una part de l’Arxiu, es dedicarà a Prudenci Bertrana. “Estem

en contacte amb la Universitat de
Girona per rebre part de la documentació que guarden. Coincidint
amb l’Any Betrana, n’hem aconseguit més.”

«El seu cost és de 417.000
euros i la superfície,
330 m2»
El nou arxiu municipal acollirà la documentació històrica i
administrativa de l’ajuntament i
també s’espera rebre documents
guardats fins ara a nivell particular. “Treballarem perquè els veïns
i veïnes de Tordera ens cedeixin
material de gran valor històric que
fins ara han conservat a casa seva”.
Documental
Coincidint amb la Diada de

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

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

Sant Jordi, també s’ha presentat un
documental sobre Bertrana.
El Teatre Clavé va ser escenari
de l’estrena del documental produït per l’Ajuntament de Tordera
“Bertrana, ànima d’impenitent”.
El reportatge rodat els darrers mesos entre d’altres indrets a Tordera, Sils, Girona i Barcelona, fa una
mirada retrospectiva a la vida i
l’obra de l’escriptor des de la perspectiva cultural, acadèmica i política de figures com la investigadora en Literatura Contemporània i
doctorada, Margarida Casacuberta, la directora del Museu d’Art
de Girona, Carme Clusellas, el
comissari de l’Any Bertrana, Oriol Ponsatí, l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, el conseller de
Cultura Santi Vila o el president
de la Generalitat de Catalunya,
Carles Puigdemont. 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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Pineda de Mar, capital del teatre amateur
cenç dels Horts) i l’actuació musical del grup instrumental Bonvent
i Bé que Sona, de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar.
Però el punt àlgid de l’acte va ser
l’homenatge que des de la Mostra
Nacional de Teatre Amateur es realitzà a l’actiu Montserrat Carulla,
en reconeixement al suport que al
llarg dels anys ha mostrar al teatre
amateur català.

pineda de mar

La 15a edició de la Mostra de
Teatre Amateur comptà amb la
participació de l’actor i director
Àlex Casanovas, actual president
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.
També es va fer un homenatge a
l’actriu Montserrat Carulla.
Una fira d’intercanvi d’obres
i textos teatrals, la celebració del
4t Consell de la Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya i la potenciació de les propostes infantils van completar les activitats
d’aquest 2017.
La Mostra Nacional de Teatre
Amateur, que enguany ha arribat
a la 15a edició, portà a la localitat de Pineda de Mar més d’una
setantena d’obres de teatre de diferents formats i gèneres teatrals,
d’entitats i agrupacions amateurs
de Catalunya i d’altres punts geogràfics com ara Madrid, País
Valencià (Ayora i Traiguera) i
França (Aucamville).
Paral·lelament a la programació teatral, durant els quatre
dies del certamen, la Mostra es
complementà amb diferents activitats adreçades a les companyies teatrals participants i al públic
en general.

La 15a edició de la Mostra ha
programat diferents actuacions
teatrals adreçades al públic infantil. N’és un exemple el musical Mediterrànea, del grup Els 4
arreplegats (L’Hospitalet de Llobregat).

Homenatge a Montserrat Carulla. Foto Yoyo

Una d’aquestes activitats paral·leles va ser la celebració del
IV Consell de la Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya (XTAC).
La XTAC està integrada per 32
entitats amb 35 teatres repartits
per tot el país i creada per la Federació d’Ateneus de Catalunya,
que té com a objectiu analitzar,
debatre i promoure noves formes
de treball entre els seus membres

i millorar la gestió de la programació teatral.
La plaça de Catalunya i el
Centre Cívic Poblenou van acollir una fira d’intercanvi d’obres i
textos teatrals entre les diferents
agrupacions que han participat a
l’edició d’enguany.
El conjunt d’activitats paral·le-

les de la Mostra es completà amb la
celebració d’una xerrada a càrrec
d’Àlex Casanovas, actor de teatre i
president de l’Associació d‘Actors i
Directors Professionals de Catalunya, que portava per títol “Teatre
Amateur, Teatre Professional”.
En el transcurs de l’acte central
hi va haver una desfilada dels Armats del Cos de Portants (Sant Vi-

L’oferta teatral infantil es
complementà amb l’obra “Alícia”, del grup de teatre Deixalles’81 (Sant Feliu de Codines)
i amb l’obra musical “Sóc una
nena” del Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell GATU.
A més de les obres teatrals
adreçades al públic infantil,
la Mostra Nacional de Teatre
Amateur comptà amb la celebració d’un taller de circ per a
totes les edats, amb elements aeris, teles acrobàtiques, trapezi i
equilibris. yy
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De treball de recerca a llibre

sant jordi

Llibres i roses

El drac de Sant Jordi a Santa Susanna. Foto Yoyo

Els veïns de Calella, Pineda,
Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna han sortit
al carrer el 23 d’abril per comprar el llibre i la rosa. El bon

temps va acompanyar i les tradicionals parades de venda de
llibres i roses van estar acompanyades d’una gran quantitat
d’actes paral·lels. yy

Pineda en imatges

Les dues autores amb el llibre. Foto Yoyo
palafolls

De treball de recerca a llibre.
Aquest ha estat el camí d’Obre la
finestra, un treball de dues alumnes de l’Institut de Palafolls, la
Marina Cabrera i la Mar Selvaggi,
que van fer el treball de recerca de
final de batxillerat, i, un cop avaluat, va ser escollit com el millor
del curs. Aquest Sant Jordi s’ha
presentat l’edició del llibre que ha
anat a càrrec de l’Ajuntament.
Mar Selvaggi, explica que
tracten de les relacions entre l’és-

Portada del llibre

Raimon Miranda i Joan Legaz,
han presentat per Sant Jordi el
llibre Pineda en imatges. El treball de 172 pàgines recull 196
fotografies amb detalls de les
cases de Pineda. També inclou

un mapa amb la localització de
totes les imatges. Es va presentar
el 23 d’abril en el marc de la Festa de la Cultura que organitzaven el Grup Corominas i Kultura Local al Pati de Can Comas. yy

MalgrART 2017

Gastronomia i música al Mercat. Foto Yoyo

Música i Tapes s’ha incorporat
enguany a la programació lúdico-festiva de Sant Jordi. La proposta musical i gastronòmica es

va desenvolupar al Mercat i va
reunir a un gran quantitat de
públic. yy

ser humà i la natura. “El llibre
està dividit en dues parts. A la
primera, parlem dels beneficis de
la salut, l’esport i l’aprenentatge.
A la segona, hi ha un itinerari per
fer pel poble i conèixer la natura.
Aquesta segona part ens agrada
especialment perquè hem pogut
treballar sobre el terreny”.
L’itinerari surt de l’institut i
finalitza al castell de Palafolls i
descobreix els elements naturals
que té el poble i els posa a l’abast
de tots els lectors.

Mar Cabrera, comenta que
inicialment era un treball individual. “Quan triàvem el treball
que havíem de fer entre primer
i segon de batxillerat, vàrem
comprovar que teníem moltes
coincidències en els objectius,
i finalment el vàrem fer juntes.
Després va venir el premi, i ara,
el llibre”.
A partir d’ara, el llibre està
a disposició de tots els veïns de
Palafolls. yy

Deu objectius pels anys
2017 i 2018
malgrat de mar

L’alcaldessa de Malgrat de
Mar, Carme Ponsa (JXM), ha
explicat que “són projectes viables i necessaris, i que tenen data
d’execució”. “Volem fer avançar
el poble. Alguns són projectes
que estan des de fa massa temps
al calaix”, ha afegit l’alcaldessa. En aquest sentit, la tercera
tinent d’alcalde, Núria Casajuana
(CUP) ha manifestat que aquests
10 objectius han estat “debatuts i
consensuats” i que aquests “seran
treballats i defensats per tots els
grups que conformen el govern”.

• Construcció d’una pista polivalent.
• Establiment de l’Oficina
d’Atenció ciutadana (OAC).
• Pla d’acció de grafittis, pintades
i tags.
• Canvi i millora dels espais infantils de diverses places.
• Comptadors solidaris d’aigua.

• Programa d’habitatge d’inclusió social i servei de mediació de
lloguer social.
• Redacció del mapa del Patrimoni i creació del Consell Històric del poble de Malgrat.
• Treballar per la consolidació de
la Pilona. yy

La portaveu del govern municipal, Neus Serra (PDeCAT), i el
segon tinent d’alcalde, Ramir Roger (ERC), juntament amb Ponsa
i Casajuana han exposat els diversos projectes que estan previstos
portar a terme:
• Obertura de l’avinguda Mediterrània i connexió amb el carrer
Sant Elm.
• Nou passeig marítim de Malgrat de Mar.

Roda de premsa del govern malgratenc. Foto Yoyo
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Doble accident
palafolls

Un total de 4 persones resulten ferides en deu minuts de
diferència en dos accidents de
trànsit a la carretera BV-682,
terme municipal de Palafolls.
El primer accident va passar
a les nou del mati al quilòmetre 1,5 direcció Blanes. S’hi van
veure implicats 4 cotxes amb 3
persones ferides, un home de
45 anys i dues noies de 23 i 25,
segons informaven els Bombers
de la Generalitat. Totes van ser
traslladades a l’Hospital Co-

Sinistre total

marcal de la Selva, a Blanes.
Deu minuts més tard, a 500
metres del primer accident i a
tocar dels semàfors, n’hi va haver un altre amb 3 cotxes implicats i una persona ferida, un
home de 75 anys, que també va
ser evacuat a Blanes.
Els dos accidents van obligar
a tallar la carretera per facilitar
l’atenció als ferits i la retirada de
vehicles. Durant el tall de carretera, els vehicles van ser desviats
per rutes alternatives. yy
Interior de la nau. Foto ACN
palafolls - tordera

Un incendi crema totalment
una nau industrial de reparació
d’autocars de Palafolls, límit
territorial amb Tordera.

Imatge del primer accident. Foto Twitter Aj. Palafolls

Tres treballadors van ser
evacuats per intoxicació de fum,
un d’ells també presentava cremades als braços. Tres bombers
van requerir també assistència
sanitària, un d’ells va ser evacuat per una contusió al genoll
i els altres dos van ser atesos in
situ per una intoxicació lleu de
fum.

El foc es va declarar a 2/4 de set
de la tarda. A les 11 de la nit es donava per controlat i a 2/4 d’1 de la
matinada, per extingit.

evitar la propagació del foc a les
naus del costat, una de les quals és
de mobles i l’altra és una empresa
de fusta.

A l’interior van cremar set autocars, una caravana, 4 elevadors
i dues motos, a banda de material
divers. A més, també va resultar
afectat parcialment un autocar que
hi havia a l’exterior. L’estructura va
resultar parcialment afectada.

En les tasques d’extinció hi van
treballar 25 dotacions dels Bombers de la Generalitat (2 autoescales, 17 vehicles d’aigua, 5 vehicles
lleugers i de comandament i el
Punt de Trànsit). A més, també
van treballar tres patrulles dels
Mossos d’Esquadra, efectius de la
Policia Local de Palafolls i Tordera, 3 ambulàncies del SEM i Protecció Civil. yy

Els Bombers, que van sectoritzar les tasques d’extinció, van
aconseguit confinar l’incendi i
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Contes il·lustrats Sant Jordi es viu al carrer
de Josep Alemany
blanes

La vigília literària de Sant
Jordi, es va encetar amb la presentació dels Contes il·lustrats.
El Blanes del segle XIX, de Josep
Alemany i Borràs (Blanes, 1868
– El Masnou, 1943). L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Blanes ha editat 400 exemplars que
inclouen una selecció de narracions breus il·lustrades per Pau
Sureda Corcoy, que encapçala la
publicació amb una recreació del
racó de la Platja de Sa Palomera
de fa dos segles.

Els contes que es reprodueixen
en aquesta edició il·lustrada daten
del segle XIX i evoquen un Blanes
tradicional, arrelat a les celebracions que marquen el curs de l’any
a la vila. Hi ha des de les enramades amb els seus balls, antecedents
de les actuals festes de barri, fins
a la Fira de Sant Tomàs del 21 de
desembre; passant per la tirada de
l’art, que encara se celebra al barri
d’Els Pins i durant la Festa Major
Petita; o bé el conte que sembla
evocar la desapareguda font de
l’Esperança coronada per la figura
del déu Neptú. yy

Fira del llibre i de la rosa de Lloret. Foto M.A. Comas
catalunya

La diada de Sant Jordi d’aquest
2017 ha estat especial.
El dia 23 queia en diumenge
i la festa va començar divendres
i en alguns casos va acabar el dilluns.

El regidor de Cultura, Quim Torrecillas, presentant el llibre. Foto Yoyo

A la Selva i al Maresme, com
cada any es van organitzar un
gran nombre d’activitats al voltant del món del llibre: revetlles
a les biblioteques, fira de llibres i
roses, concurs literari, presentació de llibres, sardanes...

Llibres i roses
La facturació del Gremi de
Llibreters de Catalunya per Sant
Jordi s’incrementa un 4%. El
Gremi ha assolit una facturació
de 21,80 milions d‘euros. La xifra suposa un increment del 4%
respecte els 20,96 milions del
2016, si se sumen les vendes de
dissabte i diumenge, com ho va
acordar la Cambra del Llibre de
Catalunya de manera excepcional per aquest any.
La xifra supera els 1,6 milions

d’exemplars venuts i confirma les
bones sensacions de participació
que el Gremi abans de la diada.
En total, es van vendre 52.467 títols diferents, un 15,9% més que
el 2016. D‘aquests, el 56% van ser
en català -un 1,78% més que l‘any
passat-, el 43% en castellà i l‘1% en
altres idiomes.
Un any més, les vendes de llibres infantils i juvenils copen el
gruix més important de vendes,
un 35,31%, seguit per la ficció
amb un 34,25% i la noficció d‘un
30,44%. yy
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Recuperació dels Shopping Night i Formula
Weekend
búnquers
blanes

Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Marea Jove han organitzat una nova jornada de voluntariat per recuperar i restaurar els
búnquers de la Guerra Civil a Blanes. Es va dur a terme el dissabte 22 d’abril. Aquestes jornades
tenen com a objectiu recuperar el
patrimoni i la memòria, així com
la preservació del simbolisme que
suposen aquestes construccions
de resistència contra el feixisme.
Es va netejar, buidar de runes
i deixalles els interiors, netejar

Interior d’un dels búnquers. Foto Yoyo

els creixements vegetals que hi
ha hagut a l’interior i netejar les
pintades, moltes d’elles racistes i
feixistes, per completar l’obertura del 2n ramal d‘un búnquer i
passadís sota el bosc de més de
30 metres després que en la tercera jornada quedessin obertes
tres entrades.
També es va presentar el llibre sobre els testimoni de dones
a les presons franquistes de Tomasa Cuevas, que enguany es
commemoraran els 10 anys des
de la seva mort. yy

CRISTINA MANCHADO - LLORET

El divendres dia 12 de maig,
Lloret de Mar organitza un any
més la Shopping Night. Es tracta
d’una nit dedicada al comerç, on
les botigues i els establiments de
la vila estaran oberts fins quarts
d’una de la matinada. Hi haurà
ofertes comercials, música, desfilada de moda, demostracions de
ball, degustacions gastronòmiques en els bars i restaurants del
poble, còctels i zones infantils.
Un dels altres actes a destacar
del cap de setmana del 12 al 14 és
el de Lloret Formula Weekend.
És la millor proposta relacionada
amb el món del motor per viure i
sentir l’adrenalina de la benzina
sense haver de sortir del poble.
Durant la tarda del divendres 12
de maig, els assistents podran
gaudir de l’espectacle de Moto
show; mentre que la nit del dissabte, podran fer-ho amb el Car
show. La clàssica conducció de
vehicles de Fòrmula 1 es podrà realitzar durant els tres dies. Es podrà sentir la potència d’un cotxe
de competició i aprofitar aquesta
oportunitat única per conduir els

Formula Weekend 2016. Foto M.A. Comas

vehicles més potents del mercat
automobilístic. També hi haurà
l’exposició de vehicles esportius.
Es podrà visitar durant els tres

dies del cap de setmana al passeig
Marítim de la vila. Aquests actes
coincideixen amb el Gran Premi
de F-1 de Montmeló. yy
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El cor del pi negre
blanes - lloret de mar

Els teatres de Blanes i Lloret
s’han unit per oferir les projeccions de El cor del pi negre, del blanenc Jaume Pujadas, seleccionat
al Festival de Sitges, i el film que
el va inspirar, Vida en Sombras, de
Llorenç Llobet-Gràcia.
El documental El cor del pi
negre aborda la figura del sabadellenc Llorenç Llobet-Gràcia
(1911-1973), un cineasta pràcticament desconegut pel gran públic. La seva abundant i reconeguda obra com a amateur i la seva
única incursió en el món professional, Vida en sombras (1948),
despleguen un univers regit únicament i exclusivament pel cinema, entès com una passió vital.
El treball de Jaume Pujadas
es planteja com una recerca, el
resseguiment d’un personatge
que, mogut per les imatges de les
pel·lícules de Lorenç Llobet, anirà
descobrint el paisatge fílmic i personal del cineasta de Sabadell. Per
la seva banda, Vida en sombras és
la biografia d’un cineasta nascut

Jaume Pujadas durant la gravació del documental

en un cinema de fira, convertit en
operador durant la Guerra Civil
i pel qual el cinema resulta vital
en moments transcendentals de la
seva vida.
Altres obres de Pujadas: Davant del mar (2010), que tracta
sobre la història de la Casa del
Poble de Blanes; Roberto Belano,
patinant per la pista de gel (2003)
–que protagonitza l’escriptor xilè
que va conèixer l’èxit de la seva
trajectòria literària a Blanes, Ro-

berto Bolaño-; Patetik Films. Una
adolescència en Hi-8 (2007); L’altre Jaume (2006); i L’últim heroi
(2005).
D‘altra banda, el seu documental «Bienvenido camarada»
sobre el sindicalisme a la SAFA
–l’actual empresa Nylstar- als anys
70 es troba en fase de postproducció; i prepara un nou guió per al
seu proper projecte que indaga en
el món de les psicofonies. yy

25 anys dels Gegants de
Blanes
cristina manchado - blanes

La Colla Gegantera de Blanes
s’ha posat les seves millors gales
per celebrar les Noces d’Argent.
Els actes van començar el
primer dissabte de maig amb un
taller de capgrossos. Un dels actes més esperats va ser la sortida
de tres cercaviles amb diferents
itineraris pels carrers del municipi. Van participar-hi: els Gegants
de l’Esbart Joaquim Ruyra, que
són els padrins d’en Gastó i na
Caterina; la Banda del Col·legi

Santa Maria, la Banda Musical
de Blanes, la Banda Musical del
Col·legi Mossèn Joan Batlle, els
Manaies de Blanes, els Diables de
Sa Forcanera i la Colla Gegantera
de Blanes.
Coincidint amb aquest aniversari s’ha creat un conte gegant.
“És una novetat extraordinària i
divertida. Els nens de diferents
edats anaven fent un conte, cada
escola un, el feien gràficament
i amb escrits. Pesa 16 quilos i és
impossible d’enquadernar” co-

L’acte central es va fer a la plaça dels Dies Feiners. Foto Yoyo

menta el portaveu de la Colla,
Cinto Juanes.
Un dels actes més emotius
del dia va ser la commemoració
oficial de les Noces d‘Argent dels
gegants. Hi va haver balls i actuacions dels capgrossos i gegants i
danses tradicionals.
L’acte de cloenda va anar a
càrrec de la VBella Banda, després d’un concert on varen participar grups musicals i bandes de
Blanes. yy

LA MARINA 9

maig DE 2017

Primera oficina digital i interactiva de Turisme
de Catalunya
com publicar-la com un record
de l’estada al municipi a través
de les xarxes socials.

PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de
Mar i Telefónica han posat en
marxa la nova oficina de Turisme,
la primera completament digital i interactiva de Catalunya. La
presentació del nou equipament
ha anat a càrrec de l‘alcalde de
Pineda, Xavier Amor; la regidora
de Turisme, Carme Aragonès; i el
director d’Administracions Públiques de Telefónica Catalunya,
Mariano Yágüez.

«L‘Oficina deixa de ser
exclusivament un servei
d‘informació i esdevé un
producte turístic més»
Després d‘una trajectòria de
molts anys –la primera oficina
d’atenció al visitant data de 1965–
, el servei s’ha adaptat a les noves
necessitats del mercat, assolint
nous reptes. L‘Oficina deixa de
ser exclusivament un servei d‘informació i esdevé un producte
turístic més, sense perdre la seva
essència de suport incondicional
al sector i a tota la destinació en
el seu conjunt. Segons l’alcalde de

Telefónica ha elaborat tots
els continguts que alimenten les
pantalles. Tots els elements que
conformen l’Oficina són intel·
ligents, de manera que sempre
estan actualitzats perquè els continguts de les pantalles es modifiquen automàticament.

«L’oficina s’ubica a l‘ala sud
de l‘edifici de l‘Ajuntament
de Pineda de Mar (Plaça
Catalunya, 1)»

Xavier Amor experimentant amb les noves pantalles. Foto Aj. Pineda

Pineda de Mar, Xavier Amor, amb
aquest nou equipament “Pineda
se situa al mapa dels municipis
més innovadors de Catalunya i
converteix l’atenció al turista en
una experiència inoblidable”.
La nova oficina compta amb
un Videowall de Pensaments; una
gran pantalla dotada d’una càmera Kinect que detecta la imatge i
els moviments dels visitants i els
hi fa aparèixer globus de diàleg
que els traslladen missatges so-

bre tot allò que ofereix Pineda.
Aixecant una mà, el visitant pot
modificar l’idioma amb el qual es
mostren aquests pensaments. en
català, castellà, anglès i francès.
El visitant també hi troba un
faristol informatiu i de consulta
que ofereix una agenda d’esdeveniments, llocs d’interès i serveis destacats i que se situa sota
una campana de so que emet una
locució sincronitzada amb aquesta informació visual i interactiva.

A més, disposa d’un espai
singular decorat per als infants,
on els més petits poden pintar
en una pantalla tàctil interactiva
divertides làmines relacionades
amb icones de Pineda que posteriorment podran enviar per correu electrònic a mode de postals.
En sortint, els més grans
també podran seleccionar la seva
postal virtual de Pineda i reenviar-la de forma electrònica a
través del seu smartphone, així

Aquesta nova oficina s’ubica
a l‘ala sud de l‘emblemàtic edifici de l‘Ajuntament de Pineda de
Mar (plaça Catalunya, 1) on, des
de la segona meitat del segle XIX
fins l’any 1974 en què es va construir l’actual Escola Jaume I, hi
va haver la classe de les nenes de
l’antiga escola pública. La inauguració ha coincidit amb la commemoració del centenari de la
seva reconstrucció, l’any 1917. yy
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Jaume Pruna i l‘Equip PADES guanyen el Premi
Ciutat de Calella 2017
CALELLA

En aquesta 5a edició han estat
reconeguts amb el Premi Ciutat
de Calella, en la modalitat individual, Jaume Pruna, president del
Grup Pa, Vi i Moltó i en la modalitat d‘entitat o associació, l‘Equip
Suport d’Atenció Domiciliaria
PADES.
El Premi Ciutat de Calella va
néixer amb l’objectiu de reconèixer a aquelles persones o entitats
que per les seves iniciatives destaquin en àmbits com la convivència, la llibertat, la solidaritat o
la igualtat i que hagin afavorit el
progrés de la societat, el civisme,
el desenvolupament econòmic,
l’urbanisme sostenible, la defensa
dels drets humans o del medi ambient de Calella.

L‘Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES és un equip especialitzat d’atenció domiciliaria
format per un metge, dos infermeres, una treballadora social, un
psicòleg i un treballador familiar
que atenen a casa persones que
presenten malalties greus avançades. Aquest equip dona suport
professional, però també humà, al
pacient i la seva família per tenir
cura de la malaltia, potenciant al
màxim la autonomia personal i,
sobre tot, respectant els seus desitjos, preferències i valors
Jaume Pruna és el president del
Grup Pa, Vi i Moltó entitat històrica calellenca que va néixer l’any
1969. La seva finalitat és la de promoure l’organització d’excursions
i fomentar la tradició catalana.

L‘alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha volgut felicitar
a tots els candidats i ha destacat
que “fa cinc anys, quan es va pensar en fer aquest reconeixement,
es va fer amb l‘objectiu de posar
en valor el dinamisme de la nostra
ciutat, la nostra ànima col·lectiva
i no deixar caure en l‘anonimat a
tanta gent que fa ciutat i així teixir harmonia per sentir-nos tots
una mica millor.”
El sistema d’elecció dels guanyadors es fa per votació popular
i enguany han anat a votar prop
de 350 persones. En aquesta edició han quedat com a finalistes en
la modalitat d’entitat o associació,
a més de l‘Equip Suport d’Atenció
Domiciliaria PADES, Amics de la
Poesia i el Club de Futbol Calella,

6a Temporada Lírica
lella, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, el Centre Musical
Can Salom i la Sala Mozart.
El Cor Harmonia Calellenc fa
19 anys que es va fundar però només en fa sis que es va formalitzar el format de Temporada Lírica. Tal i com ha explicat el tinent
d’Alcaldia responsable de l’Àrea
de Ciutadania i Cultura, Xavier
Arnijas, “l’objectiu sempre ha
estat el de fomentar la cultura i
estem molt contents de tornar a
portar aquest cicle un any més”.

Presentació del cartell 2017 de la Temporada Lírica. Foto Aj. Calella
CALELLA

La Temporada Lírica de Calella ha programat per aquest 2017
un total de quatre espectacles.

«La Temporada Lírica
està organitzada pel Cor
Harmonia, l’Orquestra
Simfònica Harmonia i
l’Ajuntament de Calella»
El Festival Líric del Maresme
arrencarà amb una gran producció, l’òpera escenificada de Pietro
Mascagni Cavalleria Rusticana
els dies 7 i 9 de juliol al Teatre Sala
Mozart de Calella.

Aquest cicle líric continuarà
amb Notte d’Opera, un concert
simfònic (divendres 28 de juliol
al pati de l’Escola Pia), i Una tarda a Hollywood concert dedicat a
bandes sonores de pel·lícules que
es farà per la Festa Major de Calella (23 de setembre a l’envelat).
La 6a Temporada Lírica ciutat de Calella acabarà per Nadal
amb el Concert de Cap d’any que
portarà a Calella els tradicionals
valsos i polques (30 de desembre
a la Sala Mozart).
La Temporada Lírica està
organitzada pel Cor Harmonia
Calellenc, l’Orquestra Simfònica
Harmonia i l’Ajuntament de Ca-

El director del Cor Harmonia Calellenc, Albert Deprius, ha
destacat l’òpera Cavalleria Rusticana, “Es tracta de l’òpera per
excel·lència del verisme, tota la
trama passa en un sol dia i té cinc
solistes que porten el pes de la
història, a més de la presència del
cor on hi ha moments que canten
deu veus a la vegada”.

«Hi haurà dos espectacles
al juliol i un els mesos de
setembre i desembre»
Les entrades per a Cavalleria
Rusticana es venen a uns preus
que oscil·len entre els 15 i els
30 euros. “Gràcies al suport de
l’Ajuntament de Calella, podem
oferir un espectacle de qualitat
que acostuma a ser molt car a
preus més assequibles”, apunta
Deprius. Es poden comprar des
del 2 de maig al telèfon 690 87 27
15 i a taquilla a partir del 26 de
juny de 18 a 20 h. yy

Foto de familia dels guanyadors. Foto Yoyo

i en la categoria individual a més
d‘en Jaume Pruna, també era fi-

nalista el notable músic i compositor calellenc Jordi Feliu. yy

40a Fira Mercat
del Ram
tordera

La presidenta del Parlament
de Catalunya Carme Forcadell ha
obsequiat al poble de Tordera amb
una senyera d‘edició limitada.
Carme Forcadell va inaugurar la 40 Fira Mercat del Ram.
Coincidint amb la seva visita a
l‘Ajuntament, va firmar i dedicar
unes paraules en el llibre d‘honor
del poble. Per part del consistori,
l‘alcalde de Tordera, Joan Carles
Garcia, va regalar a la presidenta
Forcadell dos llibres de Prudenci
Bertrana Tots els contes i Jo, memòries d‘un metge filòsof.
En nom del Parlament de Catalunya, la seva presidenta va obsequiar Tordera amb una edició
limitada de la senyera. En concret, Tordera ha rebut la número
20 d‘un tiratge de 1.000. Com a
curiositat, la bandera 0 esta col·
locada al Parlament, la número 1
a la Generalitat de Catalunya i la 2

a l‘Ajuntament de Barcelona.
Enguany, la fira celebrava els
seus 40 anys al parc Prudenci
Bertrana i coincidia amb la commemoració del 150è aniversari
de l’escriptor i pintor torderenc.
Per aquest motiu, aprofitant
ambdues efemèrides, l‘Àrea de
Promoció Econòmica va plantejar una fira que mostrés els valors del municipi.
Un any més, ha estat un èxit
tant d’expositors com de públic.
En aquesta edició han tornat amb
força els sectors de l’automoció i
el de l’eficiència energètica.
Una altra de les novetats
d’aquesta edició ha estat la
transformació de l’espai Àgora, convertint-lo en un punt de
trobada per a empreses relacionades amb el sector de l’organització d’esdeveniments i celebracions de gran format. yy

Carme Forcadell visitant el recinte firal. Foto Yoyo
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Homenatge als brigadistes
del Ciudad de Barcelona
Enguany fa 80 anys del seu enfonsament
malgrat de mar

El 30 de maig de 1937 el Ciudad de Barcelona es va enfonsar
davant la platja de Malgrat. El
vaixell havia sortit de Marsella,
carregat de brigadistes internacionals -molts d’ells de nacionalitat
nordamericana- alguns vehicles i
aliments per a Barcelona i València. Segons recull la historiadora
malgratenca Sònia Garangou al
seu llibre Malgrat 1930-1940: els
anys silenciats. República, revolució, guerra i dictadura a un poble
de l’Alt Maresme, “quan el vaixell
va entrar en aigües juridiccionals
espanyoles, la tripulació ja es va
adonar que els seguia un submarí”. El Ciudad de Barcelona va ser
torpedinat a l’alçada de Lloret de
Mar i va intentar arribar fins al
banc de sorra que hi havia davant
la platja de Malgrat, on es va enfonsar.

«El Ciudad de Barcelona va
ser torpedinat el 30 de maig
de 1937 a Lloret de Mar i es
va enfonsar a Malgrat de
Mar»
El 30 de maig de 2012, Malgrat de Mar va commemorar el
75è aniversari d’aquests fets. Familiars de brigadistes internacionals, que van morir a l’enfonsament, van participar en una emotiva ofrena floral sobre les restes
del vaixell, enfonsat a 30 metres.
També es va fer un recorregut
històric pel Malgrat de la Guerra
Civil i una xerrada amb alumnes
de 4t d’ESO de diversos centres
educatius del poble.
Aquest any, coincidint amb el
80è aniversari dels fets, el Servei
d’Arxiu Municipal, juntament
amb Sònia Garangou i l’historiador especialitzat en brigades
internacionals, Alan Warren,

El vaixell enfonsat en el programa d’actes

ha organitzat unes jornades que
tindran lloc del 27 al 30 de maig.
Malgrat ha implicat la ciutat de
Mataró, perquè va acollir els ferits
de l’enfonsament a l’antic hospital internacional, situat a l’actual
Col·legi dels Salesians. D’aquesta
manera, a través de l’Arxiu Comarcal del Maresme, la capital del
Maresme celebrarà el 27 de maig
una visita a l’antic hospital i una
xerrada sobre Mataró i l’enfonsament del Ciudad de Barcelona,
a càrrec de Sònia Garangou i el
també historiador Josep Xaubet.
L’Arxiu Municipal de Malgrat acollirà el 28 de maig una
conferència a càrrec de la doctora
en Història Lourdes Prades, que
porta per títol Recuperem la història dels brigadistes. Presentació de
la plataforma SIDBRINT, un projecte viu. SIDBRINT és l’acrònim
de Sistema d’Informació Digital
sobre les Brigades Internacionals.
L’objectiu principal és la digitalització de la memòria històrica de
la Guerra Civil espanyola, dels
Brigadistes i les Brigades Internacionals. La historiadora Sònia
Garangou oferirà la conferència
L’enfonsament del Ciudad de Barcelona: de l’oblit a la recuperació.
Sònia Garangou ha explicat
que en aquests darrers 5 anys ha
trobat un gran volum d’infor-

Els familiars dels brigadistes ja van visitar l’ajuntament fa 5 anys . Foto Aj. Malgrat

mació durant la seva investigació
dels fets, sobretot, en relació als
brigadistes.
El dimarts 30 de maig, quan
es compleixen 80 anys de l’enfonsament, Malgrat de Mar farà un
homenatge als brigadistes amb
un acte a les 19 h al passeig de
Mar, davant de l’Estació. Es farà
una lectura de textos a càrrec de
l’actriu Assumpta Mercader i el
periodista Albert Serrano.

«El vaixell havia sortit
de Marsella, carregat de
brigadistes internacionals,
alguns vehicles i aliments
per a Barcelona i València»
Està previst que familiars de
les víctimes de l’enfonsament
participin en els actes.
El regidor de Patrimoni, Ricard Núñez (ERC), ha remarcat
l’esperit d’homenatge als brigadistes que tindran les jornades
commemoratives del 80è aniversari. El regidor també ha destacat la importància d’haver trobat
documentació nova en relació
als fets i la voluntat de fer-los
públics per recuperar de l’oblit
aquest esdeveniment històric. yy
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II Jornades Gastronòmiques
de la Gamba

SOCIETAT

Balena morta

Platja central de Lloret. Foto Aj. LLoret (ACN)

Una Balena de quinze metres ha
aparegut morta davant la Platja
Gran de Lloret de Mar el primer
cap de setmana de maig. Inicialment, els Agents Rurals van
decidir remolcar-la amb una
embarcació mar endins donat
l’avançat estat de descomposició

que presentava l’animal a l’espera que s’enfonsés. Finalment,
però, la van traslladar al Port de
Blanes per portar-la a Barcelona
a fer la necròpsia. La presència
de la balena va generar molta
expectació tant a Blanes com a
Lloret. yy

30è Concurs de murals

Un dels grups participants. Foto Yoyo

El 30è Concurs de Murals al
Carrer ha comptat enguany amb
la participació d’uns 800 escolars que, dividits en diversos
grups, s’han distribuït al llarg
de 150 fustes que tenien al seu
abast per confeccionar en els
respectius murals les seves creacions. Com és habitual, els nois

i noies s’han estructurat en dues
grans categories: la ‘A’, de 3r i 4t,
de 8 a 10 anys; i la ‘B’ de 5è i 6è,
d’11 i 12 anys d’educació primària. Es calcula que, sumant les
30 edicions que han tingut lloc
fins ara, han participat prop de
30.000 escolars del municipi. yy

Un dels plats que es pot degustar. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes acull aquest mes les II
Jornades Gastronòmiques de la
Gamba, organitzades per l’Ajuntament de Blanes amb el suport
de la Confraria de Pescadors.
L’any passat es van organitzar
per primera vegada del 15 al 30
de setembre. Aquest 2017 s’han
avançat perquè es facin de l’1 al
31 de maig, ja que ara és la millor
temporada de captures.
Participen un total d’11 restaurants, que ofereixen una gran
varietat de plats que es confeccionen amb la gamba com a producte central. Els establiments i
respectius xefs són els següents:
Ca la Luci, Alícia Alonso; Can
Borrell, Manel Vegas; Can Flores,
Pere Povill; Celler Sant Antoni,
Giovanni Ferrara; Juanma, Juanma; Kiku, Kiku; La Balma, Toni
Marín; La Gaviota, Pedro Cabrera; Sa Nansa, José Martínez; Sentits, Òscar Vilà i Guillem Gallego;
i Va de Catas, Alberto Mora.
Alguns d’aquests plats són
tàrtar de gamba sobre fons marí;
tapa de gambes amb all i julivert;
arròs caldós amb gambes; gambes estil Thai amb llet de coco,
curri vermell i citronel·la; suquet
de rap amb gambes, etc. S’ha

editat un díptic que recull tota la
informació, i també inclou dues
receptes confeccionades pel veterà cuiner de Blanes Toni Múrcia:
gamba mitjana amb cava de Blanes i gambes de Blanes de la mare,
picantetes.
Els preus dels menús són força variats i van des dels 14 € el
més assequible fins als 50 € un
dels més elaborats. També hi ha
ofertes especials, com ara els qui
ofereixen l’oportunitat de fer un
menú degustació per 40 €, o bé
els que es fan per a dues persones,
que poden costar 60€, 70€ i 130€.
Els menús es completen amb productes gastronòmics blanencs,
amb l’objectiu de promocionar el
bo i millor en aquest àmbit, estimulant aquest atractiu del municipi.
Així, hi ha pa i pastissos de diverses fleques i pastisseries; mel del
Jardí Botànic Marimurtra; Carboneres de Ca l’Orench; vi Blanc de
Vela de Cal Correu i Coral Marine Sea Drink; cava Laviret i Ses
Vernes; cervesa Marina i Popaire,
fruita i verdura de l’horta de Blanes, etc. Són el què es coneixen
com productes Kilòmetre 0, que
promouen articles de proximitat
agrícoles, marítims i d’elaboració.

Gamba del Canó de Blanes
La segona edició de les jornades gastronòmiques dedicades
exclusivament a la gamba volen
ser una manera molt explícita de
reivindicar aquest producte com
a propi. Des de fa temps hi ha
una còmplice i sana rivalitat entre
Blanes i Palamós, si bé es tracta
d’un mateix producte que no té
res a envejar l’un de l’altre.
Les gambes d’aquí es capturen al Canó de Blanes, la vall més
gran que hi ha arreu del mar Mediterrani. La varietat de gamba
vermella és un dels productes més
preuats d’aquesta demarcació, i
en el cas de la Confraria de Pescadors de Blanes és, amb diferència,
el que més beneficis genera.
Any

Captures

Vendes

2013
2014
2015
2016

85.161 Kg
71.213 kg
123.000 kg
92.118 kg

1.843.000 €
2.327.999 €
2.940.591 €
2.465.835 €

Actualment els ports de Blanes i Palamós són els que pesquen més gamba arreu de Catalunya, per sobre de Tarragona i
Vilanova. yy
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Signatures pel Referèndum
LLORET DE MAR

Coincidint amb la Diada de
Sant Jordi, es va intensificar la
campanya ”Signatures pel Referèndum”.
El Pacte Nacional pel Referèndum aplegà més de 5.000 persones per recollir signatures durant el dia de Sant Jordi a favor de
la celebració d‘un referèndum.
Les entitats del pacte han volgut
escenificar unitat i van demanar
que el 23 d’abril no fos només
el dia de la rosa i del llibre, sinó
també “el dia de la reivindicació
democràtica del referèndum, de
l‘expressió de l‘anhel col·lectiu
d‘un poble que vol decidir el seu
futur”, segons apuntava el coordinador del Pacte Nacional, Joan
Ignasi Elena.
Elena, ha destacat que la di-

Recollida de signatures. Foto M. A. Comas

versitat de les entitats que integren el Pacte és “l‘expressió clara
que això no és cosa de quatre,
sinó que és una reclamació de la
immensa majoria dels ciutadans
de Catalunya”, que tenen “molt
clar”, ha continuat, que “són una
nació, que en tant que nació són
sobirans i que com a sobirans tenen dret a decidir el seu futur”.
“La gent del món sindical, de les
associacions d‘empresaris, de les
entitats socials tenim clar quina
és la voluntat majoritària del poble”, ha afegit.
La campanya va continuar el
1r de Maig. Els responsables de
l‘acció insisteixen que es volen
recollir el major nombre possible
d‘adhesions “per celebrar un referèndum, vinculant i eficaç sobre el futur polític de Catalunya,
atenent la voluntat àmpliament

Terratrèmol amb epicentre a la Selva
la selva

El dissabte 15 d’abril, en plena Setmana Santa, un terratrèmol amb epicentre a Riudarenes,
es va poder detectar a bona part
de les comarques de Girona i
Barcelona. Es va produir quan
passaven quatre minuts de la una
de la tarda.

«La intensitat va ser de 3’8
graus en una escala de 10»
La intensitat va ser de 3,8
graus en una escala de 10.
Segons l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC),
el terratrèmol es va produir a les
13.04 hores i l’epicentre s’ha de-

tectat a uns 5 quilòmetres de profunditat al sud de Santa Coloma
de Farners i dins el terme municipal de Riudarenes. Protecció
Civil va informar que el telèfon
d’emergències 112 havia atès
unes 40 trucades de veïns. No hi
ha danys personals ni materials
coneguts. El terratrèmol ha estat
àmpliament percebut al centre
de la comarca de la Selva però la
tremolor també ha estat detectada parcialment a les comarques
veïnes del Vallès Oriental, Maresme, Gironès, Pla de l’Estany,
Garrotxa, Osona, Moianès, Baix
Empordà i sud de l’Alt Empordà.
L’alcalde de Riudarenes, Jordi Gironès, explicava que, “ja
estem acostumats a aquest tipus

de moviments. Són producte de
la constitució del subsòl. No hi
ha hagut danys personals ni materials”.

«No s’han de lamentar
ni danys personals ni
materials»
L’alcalde de Santa Coloma de
Farners, Joan Martí, recordava
que, “fa uns mesos n’hi va haver un altre de menor intensitat,
però la població es va espantar
molt més.
A la tarda del mateix dissabte
hi va haver diverses rèpliques que
només van captar els sismògrafs. yy
Epicentre del terratrèmol. Foto ICGC

majoritària de la ciutadania de
decidir el futur polític del país
en un procés democràtic”.

«Signatures per celebrar
un referèndum vinculant i
eficaç sobre el futur polític
de Catalunya»
Al tancar aquesta edició de
La Marina, ja s’havien superat
els 400.000 suports.
Elena n‘ha subratllat la
“transversalitat” i que sigui
“qualitatiu políticament”, però
ha destacat sobretot que des del
punt de vista quantitatiu és “extraordinari que 400.000 persones hagin fet el pas d‘expressar
compromís amb el referèndum”.
La campanya acabarà a finals de
maig. yy
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Llibre sobre l’americano Narcís Macià
LLORET DE MAR

La Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Lloret de Mar va acollir la presentació de la biografia de Narcís
Macià i Domènech, un dels americanos més destacats de la colònia
lloretenca a Cuba. La publicació és
obra d’un descendent del biografiat,
en Carles Macià i Aldrich. L’autor ha
recollit de forma pacient la història
oral de la família, ha analitzat la informació del fons documental dels
seus avantpassats i ens presenta un
text que permet resseguir amb detall les vicissituds del lloretenc Narcís Macià i Domènech.

«La publicació és obra d’un
descendent del biografiat,
en Carles Macià i Aldrich»

Carles Macià, autor del treball. Foto M.A. Comas

Els anomenats americanos van
marcar un període de la història de
Lloret comprès entre els anys 1880 i
1920, on el municipi es va transformar de forma radical. Les fortunes
que van acumular alguns lloretencs
durant la seva estada a l’illa de Cuba
van traduir-se al municipi en urbanisme, edificacions, beneficència i
en sanitat. En aquest moment es van
construir noves cases i mansions espectaculars, va ser l’època que es va
construir l’actual edifici de l’Ajun-

tament, quan es va projectar el cementiri modernista, quan es van fer
les reformes de l’església parroquial
o el mateix moment que es va projectar el passeig Jacint Verdaguer,
entre d’altres.
A través d’aquest llibre, no només es permet conèixer amb detall
la trajectòria i condicions de vida
que va tenir el lloretenc Narcís Macià i Domènech a l’illa de Cuba, sinó
que també es pot resseguir el context social, polític, bèl·lic i econòmic
que va haver de patir. L’estudi és una
mostra clara de les difícils condicions que havien de suportar tots els
que decidien marxar a fer les amèriques. Marxaven joves i se’ls separava
de la família, arribaven a una terra
estranya i hostil, treballaven moltes
hores en condicions molt precàries,
cobraven sous missèrrims i, després
de molts esforços, molt treball i molta constància, alguns aconseguien
l’anhelat somni de «fer fortuna» i
convertir-se en un americano respectat i admirat per tots els seus conciutadans. No obstant això, cal tenir

«L’obra, editada per
l’Ajuntament, és el primer
número de la nova col·lecció
Sa Caravera»

molt present que els que aconseguien
aquest somni eren una clara minoria, perquè la gran majoria dels lloretencs que van emigrar a Cuba o bé es
van quedar a l’illa amb escassos recursos econòmics o bé van retornar
a Lloret en la més absoluta misèria.

«Els anomenats americanos
van marcar un període de la
historia de Lloret comprès
entre els anys 1880 i 1920 on
el municipi es va transformar
de forma radical»
L’obra, editada per l’Ajuntament,
és el primer número de la nova col·
lecció Sa Caravera, que complementa la col·lecció Es Frares, que
ha permès al llarg de vint-i-set anys
publicar estudis vinculats a Lloret
que tracten temàtiques ben diverses:
patrimoni, societat, història, economia,...Unes publicacions que al llarg
dels temps, s’han convertit en bons
referents bibliogràfics a nivell local i
nacional i que ha permès una bona
difusió de la història de Lloret i ha
ajudat a millorar la imatge cultural
del municipi. Amb aquesta segona
línia de publicacions Sa Caravera,
es pretén donar cabuda els estudis
biogràfics, les memòries, els treballs
i les monografies més breus. yy

65è aniversari del El sector turístic afronta amb
Casal de l’Obrera optimisme la temporada 2017
CRISTINA MANCHADO - lloret

El Casal de l’Obrera de Lloret
de Mar està de celebració. Aquest
any ha fet 65 anys com a entitat
cultural i ho han volgut celebrar
amb un llibre on hi recopilen les
millors imatges de tota aquesta trajectòria teatral. El Casal de
l’Obrera és una associació que ha
permès a molts lloretencs pujar a
l’escenari, fer teatre i fer gaudir
els espectadors.
Fermí Reixach, Paco Moreno
o José García son tres dels exemples d’actors lloretencs que s’han
pogut dedicar al teatre aquests

darrers anys. Abans, però, tots
tres i alguns altres, han passat pels
escenaris del Casal de l’Obrera.
Alguns d’ells, fins i tot, han participat en l’obra més coneguda de
tots aquests anys, “Els Pastorets”.
A tots ells, es dedica aquesta obra
farcida de fotografies que quedaran per al record.
Els components del Casal creuen que tenen el futur assegurat.
Compten amb molta gent, de totes les edats, i això fa que continuïn endavant amb il·lusió i esperança per molts anys més. yy

Passeig de la Marina de Blanes el 1r de Maig. Foto Yoyo
catalunya

Una Setmana Santa amb bon
temps deixa una ocupació turística que frega el ple a la costa,
l‘interior i el Pirineu.

Acte de presentació. M.A. Comas

Antoni Escudero, president
de la Federació d’Hostaleria de
les Comarques de Girona, parla
de la millor Setmana Santa dels
darrers 10 anys. “A la costa, a poblacions com Blanes o Lloret de
Mar, s‘ha arribat al 95% d‘ocupació en places hoteleres”.

Miquel Gotanegra, de la federació Catalana de Càmpings,
remarca que el sector ha rebut
molts turistes “de casa”. “Fins
ara aquesta era una assignatura
pendent. La majoria de clients en
aquesta època eren estrangers”.
Jordi Noguera, president del
Gremi d’Hostaleria del Maresme, remarca que “el bon temps
ha facilitat les reserves de darrere hora millorant fins i tot les
bones previsions d’ocupació que
hi havia inicialment. Molta gent

ha decidit escapar-se una o dues
nits a darrera hora”.
Si s’ha de posar algun però a
la Setmana Santa, segons Escudero, és perquè després de la crisi, encara es treballa amb preus
molt i molt ajustats.
Bona part del mes d’abril,
tant a la Selva com al Maresme, part de l’ocupació turística
ha anat a càrrec d’esportistes i
acompanyants que s’han desplaçat per competir. yy
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Tordera decreta
tres dies de dol
TORDERA

Una nena de 6 anys veïna de
Tordera va morir el diumenge 7
de maig a Caldes de Malavella
quan un castell inflable d’un restaurant va sortir disparat i es va
desplaçar uns 40 metres. Hi van
haver sis infants més ferits de
diversa consideració que van ser
traslladats a centres hospitalaris
de Girona, Sabadell i Barcelona.
L’Ajuntament de Tordera va
decretar tres dies de dol oficial
i el dilluns dia 8 al migdia es va
guardar un minut de silenci.
L’Ajuntament, en nom del
poble de Tordera, expressava el
seu més sentit condol a la família “en aquest moment tant difícil i dolorós”.

Càritas Calella inaugura
nou economat

Salvador Balliu, alcalde de
Caldes de Malavella, també
mostrava el seu suport a les famílies afectades.
Balliu feia públic que l’inflable no tenia el permís municipal,
un permís que s’ha de demanar
segons explicava el conseller
d’Interior, Jordi Jané, “l’inflable, no estava en una casa particular, era en un establiment
obert al públic i en aquests casos, s’ha de demanar la llicència
municipal”.
La normativa de seguretat
sobre castells inflables també
recull que sempre hi ha d’haver
un monitor que els vigili. yy

Nou economat de Càritas. Foto Aj. Calella
CALELLA

El servei d’aliments de Càritas
de Calella s’ha traslladat a un local
situat al carrer Balmes, que Càritas
té en règim de lloguer, gràcies a
l’ajuda que rep per part de l’Ajuntament de Calella.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, la regidora adjunta
a l’Alcaldia responsable de l’Àrea
de Política Social, Margarita Valls,
per part de l’entitat Càritas Calella,
Antoni Borràs i Josep Vidal, el secretari general de Càritas Girona,
Martí Batllori, i el mossèn Cinto
Busquet han estat els encarregats
d’inaugurar el nou economat de
Càritas Calella just després de Setmana Santa en un acte on hi han
assistit una cinquantena de voluntaris i veïns.

L’inflable va acabar a la teulada del restaurant. Foto ACN

Tal i com explica el tresorer de
Càritas Calella i responsable del
nou economat, Josep Vidal, aquest
economat esdevindrà la seu central d’aliments i funcionarà mitjançant punts. “El nou economat
utilitza un sistema més equitatiu,
els aliments es repartiran segons

les necessitats de les famílies”.
Els usuaris podran escollir quins
productes agafen, “entre els quals
també hi hauran aliments frescos
-fruita i verdura- i congelats i refrigerats”.
A partir d’ara es donarà hora
als usuaris perquè facin la recollida d’aliments, acabant així amb les
cues que es formaven fins ara els
tres dies a la setmana que es feia
l’entrega. Segons dades de Càritas, setmanalment reben la visita
d’entre 125 i 130 famílies amb situació de vulnerabilitat, que arriben derivades dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Calella després
de fer un estudi de cada cas individualitzat. La regidora adjunta a
l’Alcaldia responsable de Política
Social, Margarita Valls, ha qualificat d’excel·lent la relació entre
l’Ajuntament i Càritas. “Aquest
economat neix gràcies a l’esforç i al
bon equip que hem format”.
Finalment, l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha volgut agrair la tasca constant dels
voluntaris de Càritas i ha expressat

que des d’ara, gràcies al nou economat, “Calella és una ciutat una
mica més solidaria i més digna”. A
més, ha donat el seu suport al canvi
de sistema qualificant de grandesa
social el fet de transformar un espai d’acollida en un supermercat.

«Càritas Calella rep
setmanalment la
visita d’entre 125 i 130
famílies amb situació de
vulnerabilitat»
Més metres per al rober
Amb el trasllat del magatzem
d’aliments al carrer Balmes, Càritas Calella redefinirà l’ús que
es dona al local de la confluència
d’Església i Raval, propietat del
Bisbat de Girona. La idea és ampliar el rober. Des de Càritas s’insisteix que el projecte del rober,
a més de la funció social, també
respon a la necessitat d’aprofitar
la vida útil de les peces de roba i
calçat. 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. Indústria, 56 - 638 84 64 90
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 03 02 00 - 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 Marquès
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 - 93 767 16 22
Pineda de Mar

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

Can Pruna
C. Veïnat sant Daniel, 98
93 764 06 70 - 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 58 58 50
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
93 765 42 53 - Malgrat DE MAR

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

Azor
C. Creus, 37- 93 769 06 59
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 57 38 25 - 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 42 83 81
Pineda de Mar
Maui Beach Club
Av. dels Pins, 33
678 33 58 01 - Malgrat DE MAR
Moon Restaurant
C. Sant Esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

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

· El fogó de la Marina ·
Cassoleta de calamars
INGREDIENTS
- 1 kg de calamars petits
- 3 cebes mitjanes
- 1 gra d’all
- 1 fulla de llorer
- 2 bitxos

- Pebre negre en gra
- Una copeta de brandi
- 2 culleradetes de salsa
de tomàquet.
- Oli d’oliva i sal

PREPARACIÓ:
Netegem els calamars i els tallem en rodanxes. En una cassola amb oli, posem la ceba tallada a juliana i l’all picat. Quan sigui
transparent, afegim els calamars, un punt de sal i deixem coure 5
minuts.
A continuació incorporem el llorer, el bitxo, la salsa de tomàquet,
el pebre i la copeta de brandi.
Deixarem coure fins que els calamars estiguin tendres.
Rectifiquem de sal i els servim ben calents.
Una recepta senzilla i deliciosa.

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

Bon profit!
Manoli Bustamante

Macanudo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella
Marina
C. Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella
Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella
Nou Wok
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna
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

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID
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

PIZZERIES

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

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

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

mama janna
C. Sant Jaume, 112
93 769 26 25 - 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 Calella
C. Riera Capaspre, 12
93 766 40 67 - Calella

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

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

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

Sapore d’Italia
C. Sant Joan, 66
93 766 11 62 - CalellA

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

Sota el nom del Silenci i de la
Llum, la processó torna a Calella
40 anys després.
Va ser la nit de Divendres
Sant, a partir de les 20.30 h, quan
va sortir del portal principal de la
Parròquia de Santa Maria i Sant
Nicolau amb els passos del Crist
a la Creu, la Verge dels Dolors i
el Crist Jacent. Va continuar pels
carrers del Romaní, Església, Batlle, Jovara, Escoles Pies, plaça de
l’Ajuntament i Bisbe Sivilla per
acabar a l’Església.

Mn. Cinto Busquet explicava
que es tractava d’una processó a
l’estil català, “molt senzilla i amb
molta llum”.
Diumenge al migdia, després de missa de dotze, va sortir
l’Àngel i la Verge pel portal gran
de la Parròquia fins a la plaça de
l’Ajuntament, on a les 13.15 h va
tenir lloc el tradicional Cant de
l’Àngel, enguany a càrrec de la
Júlia Gómez Grima. Abans i després de l’anunci de la Pasqua, hi
va haver sardanes. yy

Els legionaris tornen a la
Setmana Santa de Palafolls
palafolls

Els legionaris van participar
a la processó del Dijous Sant.
Òscar Berman, l’organitzador de l’esdeveniment com a
membre de la Confraria de Sant
Lluís i Santa Maria, defensa la
presència dels legionaris. “Fem
una processó de Setmana Santa.
Hem convidat a la Hermandad
de Caballeros Legionarios a la
processó. Avui no desfilen.”
Segons Berman, a Palafolls,
es fan moltes coses que no agraden a tothom. “Nosaltres organitzem una processó. La democràcia és això, jo et respecto i tu
amb respectes. Els que organitzen la marxa de torxes de l’11 de
Setembre no demanen el permís
a l’Ajuntament. Van directament
a la Generalitat.”
El dia abans de Dijous Sant,
l’Ajuntament de Palafolls va fer
públic un comunicat on s’afirmava, “no hi ha cap petició i, per
tant, cap autorització d’un cos de
legionaris, exlegionaris o asso-

Inici de la processó. Foto Yoyo

Fira Medieval

La plaça de Poppi i al fòrum Palatiolo va retrocedir en
el temps i van acollir un mercat
amb productes d’alimentació,
artesania i restauració, tot ambientat en l’època medieval.
També hi va haver exposició
d’armes i escuts i una sèrie d’ac-

Recordem que l’any passat
l’Ajuntament de Palafolls en ple
va aprovar per una àmplia majo-

La processó es va fer dijous
i no divendres per no coincidir
amb la de Pineda de Mar. yy

“Amb aquesta construcció
del tanatori, no només s’assoleix
aquest nou servei per a Pineda,
sinó també l’ampliació del cementiri amb 400 nínxols i l’adquisició
de 500 columbaris”, afirma Sílvia
Biosca, regidora de Comunicació
de Pineda de Mar.

El poble de Pineda de Mar
ja feia temps que reivindicava
aquest servei. Cal dir que compte amb més de 26.000 habitants,
que fins ara s’havien de desplaçar
a Calella per fer ús del tanatori.

Pineda es dota així per primer cop d’un tanatori propi, que
compta amb 4 sales de vetlla,
oficines d’atenció al públic, sala
de cerimònies, làpides i altres
serveis funeraris, un aparcament

tivitats dedicades als més petits
de la casa. Els carrers es van omplir de parelles i famílies al llarg
de tot el cap de setmana.
Aquesta és una de les moltes
activitats lúdiques i comercials
que s’organitzen al llarg de l’any
per captar visitants i dinamitzar
el sector comercial i gastronòmic
de Palafolls.
Entre les activitats organitzades per aquest mes de maig
destaca el cicle “Palafolls cuida
la teva salut”. Es farà del 20 al 26
i serà la primera edició. yy

ria una moció expressant el rebuig a la presència d’antics legionaris i cossos paramilitars “en
actes estrictament religiosos”.

El nou edifici es va inaugurar amb una jornada de portes
obertes que va donar pas al seu
funcionament a partir de finals
d’abril. Està situat a la plaça de
Can Bepa, al costat del cementiri
municipal.

Palafolls retrocedeix en el temps. Foto Yoyo

Palafolls ha tancat el mes
d’abril amb una nova edició de
la Fira Medieval. Va ser el cap
de setmana del 29 i 30, en un cap
de setmana de tres dies perquè el
dilluns era 1 de maig.

ciacions similars per desfilar al
nostre municipi. La seva presència serà responsabilitat exclusiva
de l’entitat organitzadora”.

Pineda ja disposa de Tanatori
PINEDA DE MAR

palafolls

Els legionaris portant el Crist. Foto Yoyo

Exteriors del nou tanatori. Foto Aj. Pineda

públic gratuït i un de soterrani
de 35 places.
Cabré Junqueras S. A. ha estat
l’empresa constructora d’aquesta
instal·lació i s’ha encarregat de
la urbanització de la zona viària
del voltant. Aquesta empresa serà
també l’encarregada de la gestió
integral del servei.
Els veïns de Santa Susanna
també utilitzaran aquest servei,
més proper que el tanatori de
Calella. yy
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Homenatge a Carl Faust en el 65è aniversari de
la seva mort
ca, diferents zones d’Amèrica o
del Marroc, per citar-ne tan sols
unes quantes.

blanes

Carl Faust va morir a Blanes
el 24 d’abril de 1952 deixant com
a principal llegat el Jardí Botànic
Marimurtra.

El 1951, Carl Faust va crear
la Fundació Carl Faust, a qui va
llegar el seu patrimoni amb l’encàrrec de seguir l’acompliment
del seu objectiu vital: fer que
Marimurtra fos un jardí botànic de referència. Actualment,
la Fundació Carl Faust continua
essent la propietària i responsable del manteniment del Jardí
Botànic Marimurtra. En els seus
estatuts s’hi estableix que els
seus objectius fundacionals són:
“la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània,
especialment en botànica, […]
cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici,
tot plegat, de la recerca i de la
divulgació científiques.”

La Fundació Carl Faust ha
commemorat l’aniversari de la
mort del seu fundador amb un
homenatge floral al cementiri de
Blanes on, un any més, s’hi ha
aplegat patrons, personal del Jardí
Botànic Marimurtra i alumnes de
l’Escola Carles Faust de Blanes.
Més tard, també es va fer un
homenatge a l’estàtua de Carl
Faust situada al Passeig de Mar de
Blanes, al qual s’hi va sumar l’alcalde Miquel Lupiáñez.
Carl Faust va ser un empresari alemany establert a Blanes,
localitat on hi va dur a terme el
seu somni: la creació d’un jardí
botànic de referència no només
en l’àmbit estatal, sinó també en
l’àmbit científic europeu. Des del
moment que es va retirar als 50
anys, el 1924, Carl Faust va dedicar la seva vida a la creació del
Jardí Botànic Marimurtra, actu-

Ofrena floral al monument del passeig. Foto Fundació C. Faust

alment un dels dos únics jardins
botànics de Catalunya (juntament amb el de Barcelona) i l’únic
situat a la Costa Brava.

El seu objectiu va ser crear una
entitat científica de primer ordre
on els botànics europeus poguessin estudiar exemplars d’espècies

Botigues Centenàries i altres
establiments amb història
blanes

Presentada sota el títol Botigues Centenàries i altres establiments amb història, la Casa Oms
convida a fer un tomb per la història de 51 comerços de Blanes
que han depassat els 100 anys
de trajectòria en alguns casos, i
els 50 anys en d’altres. Conèixer
la història de cadascun d’aquests
llocs evocarà en molts vilatans i
visitants records d’altres temps,
pàgines viscudes del dia a dia o

episodis rellevants de la memòria
col·lectiva com a poble.
Altres descobriran potser per
primera vegada anècdotes curioses
o personatges rellevants. A més a
més, els fets que han tingut per escenari aquests establiments transcendeixen les seves quatre parets,
i han esdevingut en episodis que
permeten entendre millor la història local: canvis urbanístics, fenòmens meteorològics, migracions,

Rambla Joaquim Ruyra - Can Saura. Foto AMBL

fets bèl·lics, festes populars, etc.
L’exposició s’allotjarà a la Sala
Casa Oms fins el 27 de maig, i estarà oberta de dilluns a dissabte d’11
a 13 h i de 18 a 20.30 h, així com els
diumenges d’11 a 13 h. Per completar l’experiència, l’Arxiu Municipal de Blanes també ha organitzat
dues jornades de visites guiades a
finals de mes, el divendres 26 i el
dissabte 27 de maig. L’activitat és
gratuïta. yy

que, d’una altra manera, haurien
d’haver fet llargs viatges per poder veure. És el cas de les varietats
botàniques d’Austràlia, Sud-àfri-

La Fundació Carl Faust va
ser mereixedora el 2009 de la
Creu de Sant Jordi i el Jardí Botànic Marimurtra està classificat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Generalitat de
Catalunya. yy
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societat

XXII Concurs de pintura ràpida

Varietat en la temporada
dels Amics de la Música
moisés garcía - lloret de mar

1r Premi. Foto M.A. Comas

José Manuel Aznar Díaz ha guanyat el primer premi del concurs
de pintura ràpida organitzat pel
Club Marina Casinet de Lloret
de Mar. El premi estava dotat
amb 1.200 euros. El segon premi ha estat per a Alejandro Mi-

ras (1.000 euros) i el tercer per a
Joan Pons (800). El premi Natura
dotat amb 600 euros ha estat per
a Joan Coch Rey. Les obres s’han
pogut veure aquest mes d’abril a
la Casa de la Cultura. yy

Dansa solidària

Lliurament del taló. Foto Càritas

L’Associació de Veïns de Centre
Vila de Blanes ha lliurat a Càritas
interparroquial 1.345 euros. Són
els diners recollits en un festival

de dansa solidari que es va fer al
Teatre municipal. Va encapçalar
l’ampli ventall de grups participants l’Escola Daina. yy

Els Amics de la Música de
Lloret de Mar han preparat una
nova temporada amb diferents
concerts. El programa el formen
setze actes, entre els quals hi ha
concerts, conferències, espectacles de dansa, teatre i nits de
poesia. Les propostes van destinades a tots els públics i són
d’estils molt variats com òpera,
jazz, gospel o cant coral. El tret
de sortida va ser el 15 d’abril, en
plena Setmana Santa. Es va poder gaudir de l’actuació del Trio
Petit Barroc.
Les dates dels concerts més
destacats són el de Sant Romà,
que anirà a càrrec de la soprano lloretenca Mònica Orpí Roth
(19 de novembre) o el concert de
Nadal, amb la Jove Orquestra de
Figueres (2 de desembre). D’altra
banda, durant l’estiu, hi haurà
un cicle de concerts, amb actuacions cada dimecres, a la parròquia de Sant Romà, del 2 al 30
d’agost. A més, del 31 d’agost al 2
de setembre, hi haurà tres jornades de concerts a la fresca, al pati
de la rectoria. Els preus de les entrades oscil·len entre els 8 i els 10
euros, amb descomptes per a estudiants i persones de la tercera
edat. La meitat dels espectacles
són gratuïts.
Tots els actes tenen un rerefons solidari, ja que l’associació
dels Amics de la Música de Lloret
treballa per assolir dos objectius.
En primer lloc, volen aconseguir
finançament per restaurar l’orgue de la Parròquia. En segon
lloc, també volen potenciar la
cultura musical a la destinació i
difondre-la entre els veïns. Totes
les bandes que actuaran fan concerts al llarg de l’any per ajudar

Concert inaugural del programa 2017. Foto M.A. Comas

els Amics de la Música. Tothom
que vulgui col·laborar amb ells,
pot fer-ho apadrinant un tub de
l’orgue, fent-se soci o realitzant
diferents donatius.
Altres propostes:
Pel què fa a l’activitat teatral,
serà el 12 de maig a l’Erol, els locals parroquials, que es convertiran en escenari del Lloret Espai
Off amb l’obra Les dones sàvies
de Molière en la versió actualitzada que n’han fet els actors Ricard Farré i Enric Cambray. Una
divertida adaptació d’un gran
clàssic que es burla dels pedants
d’avui en dia. Només dos actors
fent tots els personatges, masculins i femenins, en un dels èxits
de la temporada.
L’1 d’agost han previst una
conferència “a l’entorn de la música” on es parlarà de llenguatge,
estils i instrument. Anirà a càrrec del professor Xavier Boliart.
Nascut a Barcelona el 1948, ha
publicat un mètode de tècnica
bàsica de llenguatge musical i el

conviden sovint a impartir cursos i seminaris relacionats amb
la pedagogia i la creativitat musical. Com a compositor ha rebut nombrosos guardons, entre
d’altres, el Premi Ciutat de Barcelona 1975, Premi Internacional
Pau Casals 1976, Premi Extraordinari Fundació Francesc Basil
1981, Premi Ferran Sors de la
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 1985 i Premi
SGAE 1986 i 1987. Escriu música
per a molts diversos àmbits d’expressió però dedica una atenció
especial per a la música de cobla.
És autor del primer concert per
a tenora i orquestra de la història
estrenat el 1999 per l’OBC.
I la nit del 16 d’agost la dedicaran a la poesia. Serà la segona
Nit de Poesia que organitzen els
Amics de la Música, després de
l’èxit de l’edició passada, segons
paraules textuals dels organitzadors. Anirà a càrrec dels rapsodes Conxa Alférez, Eduard Soler
i Josep Bernat, acompanyats al
violoncel pel músic Eduard Comalada. yy
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Lectura dramatitzada de les
obres de Salvador Macip

setmana santa

Dues processons a Blanes

BLANES

Blanes ha acollit la primera
lectura dramatitzada de textos
de l’escriptor i divulgador científic Salvador Macip.
La iniciativa ha estat de lletraminúscula i l’ha protagonitzat el grup Ralek de Morralla,
Espai Creatiu.
Diàlegs tracta sobre l’exploració de la relació dona-home
en un joc de converses entre els
protagonistes d’algunes de les
seves novel·les, com Hipnofòbia,
El joc de Déu, El rei del món o
Herba negra.
Amb guió original de Salvador Macip, l’acte el va presentar
Aitor Roger i comptà amb la
col·laboració del grup de teatre
Ralek de Morralla, format per
Emma Martín Tiers, Júlia Ortiz Ros, Martí Surrallés Gacia,
Quim Bautista, Hector Sánchez Salmoral, Maite Girondo

Anunci de la Pasqua. Foto Yoyo

S. Macip, A. Roger i dos dels lectors. Foto Yoyo

Domínguez, Cristina Biedma
Gómez i Paula Fossatti, aquesta
darrera la directora del grup.
Paula Fosatti mostrava la
seva satisfacció per poder participar en aquesta iniciativa. “Els
nois i noies participants han estat assajant aquests darrers dies
per poder oferir la millor versió
dels textos de Macip”.

Es van llegir textos de les sis
novel·les de Salvador Macip. “És
tota una novetat. Molts dels lectors
tenen l’edat dels protagonistes dels
meus treballs”, assegurava l’autor.
Macip està acabant una nova
novel·la i també treballa en un
llibre de divulgació científica i un
llibre adreçat al públic infantil i
juvenil. yy

Com marca la tradició, Blanes ha
organitzat al llarg de la Setmana
Santa dues processons, la del Sant
Crist o del Silenci, Divendres
Sant; i la del Ressucitat el Diumenge de Pasqua, una processó
que serveix perquè l’Àngel anun-

ciï la Pasqua als veïns. L’encarregat de portar la creu aquest 2017
ha estat Josep Ardanuy i Fullana,
acompanyat de Jordi Net i Jordi
Soley. L’encarregat d’anunciar
la Pasqua ha estat l’Ariel Vidal
Adell, de 9 anys d’edat. yy

Caramelles a Lloret de Mar

“Lloret de Mar desaparegut”
de Jordi Draper
CRISTINA MANCHADO - LLORET

L’antropòleg i periodista lloretenc, Jordi Draper, ha presentat
el seu últim treball. Es tracta d’un
llibre visual que conté imatges
inèdites d’un Lloret completament desaparegut. “He volgut
mostrar racons, espais, carrers,
formes de fer, la manera de viure de la gent d’abans. Coses que
han desaparegut i han passat a la
història, però que conformen l’essència del que és el Lloret actual”
explica Draper.

L’escriptor ens vol fer veure
un clar exemple sobre els canvis
soferts al poble durant aquests
anys. “ Una vista des del pati de
les monges cap al centre del poble, on tot són hortes, camps de
cultiu. No hi ha ni l’Escola Esteve
Carles, ni la plaça París ni cap espai d’aquests que ara són dels més
dinàmics de Lloret”.
Cal dir que el pròleg del llibre
compte amb la col·laboració de la
cantant i actriu Nina.

Presentació a la Sala de Plens. Foto M.A. Comas

“El seu pare era un pescador
molt conegut del poble. Ella va
viure un Lloret diferent, a través de
la memòria del seu pare, el Lloret
actual. Tenia una visió d’un Lloret
totalment desaparegut. Em va semblar idoni i li va encantar la idea. El
pròleg és molt emotiu i molt bonic”
afirma Draper.
Durant la Diada de Sant Jordi,
Draper va estar signant llibres a les
paradetes que es trobaven al passeig de Mar. yy

La coral a la plaça de l’Església. Foto M.A. Comas

La Coral Unió Lloretenca organitzà, novament per Pasqua,
la cantada de caramelles. Com
cada any, els membres de la
coral van portar aquest cant típic de Catalunya pels carrers i

places de la població. Per al diumenge 14 de maig a les 17 h hi
ha programada la commemoració del 65è aniversari de l’entitat
al Teatre Municipal. yy
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L’ocupació al sector turístic del Maresme és
millor que abans de la crisi
Tot i la bonança de les xifres es manté la forta estacionalitat del sector
alt maresme

«El sector turístic del
Maresme té 1.690 empreses i
més de 14.000 treballadors»

Els llocs de treball del sector
turístic maresmenc superen en
gairebé un 13% els d‘abans de la
crisi.

continuen sent el principal pol
d‘atracció de visitants a la comarca. Des del Consorci de Turisme
es vol capgirar la situació posant
de relleu els valors patrimonials,
culturals, esportius i gastronòmics del Maresme, un territori que té en la diversitat la seva
gran riquesa per ampliar perfils
de turistes. Per aconseguir-ho, el
Consorci s‘ha marcat tres línies
estratègiques d‘actuació:

L‘ocupació en el sector turístic maresmenc creix. Les dades
recollides a l‘informe “Activitats turístiques. Situació laboral”, elaborat per l‘Observatori
de Desenvolupament Local del
Consell Comarcal, mostren cinc
anys consecutius d‘increment de
l‘ocupació arribant el 2016 a superar en gairebé un 13% els llocs
de treball que el sector tenia el
2008, abans de l‘inici de la crisi
econòmica.
El Maresme té registrades
1.690 empreses que es dediquen
al turisme. En aquest àmbit s‘incorporen els serveis d‘allotjament, els de menjars i begudes,
les agències de viatges i els operadors turístics. El nombre de negocis del sector ha experimentat un
creixement interanual del 3,24%.

del 0,25% respecte a 2015. El volum més important d‘ocupació,
tant pel que fa a assalariats com a
autònoms, el generen els serveis
de menjars i begudes.

L‘any passat, el sector va donar feina a 10.938 assalariats (el
9,39% més que l‘any anterior) i a
3.229 autònoms, una xifra que en
aquest cas representa un descens

Aquesta radiografia laboral
indica que el sector turístic al
Maresme gaudeix de bona salut
pel que fa a ocupació. En els darrers cinc anys ha experimentat

«Actualment hi ha un 13%
més de llocs de treball que
abans de la crisi»

La platja de Calella, a l’estiu. Foto Tino Valduvieco

un creixement constant fins arribar a tenir gairebé un 13% més
de llocs de treball que abans de
l‘inici de la crisi econòmica.
L‘estacionalitat del sector
Tot i la bonança de les xifres,
una anàlisi aprofundida posa de
relleu l‘estacionalitat del sector.
L‘estudi trimestral mostra com,

depenent de l‘època de l‘any, varien els comptes de cotització i la
grandària de les empreses, així
com la contractació de personal,
que segueix una pauta cíclica
(augmenta el segon i tercer trimestre de l‘any i cau el primer i
el quart).
La forta estacionalitat del
sector indica que el sol i la platja

• Fidelització del client a partir
de la millora en la qualitat dels
serveis i atenció al client
• Creació de nous productes turístics.
• Coneixement de les inquietuds del visitant per tal de poder oferir-li serveis i productes
adaptats. yy

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
LLORET DE MAR

Fins al 31 de maig, Lloret de
Mar acull les XVII Jornades Gastronòmiques de l’Arròs amb la
participació de 28 establiments,
21 dels quals són restaurants i 7
hotels.

Enric Dotras, president del
Gremi d’hostaleria, va remarcar “l’excel·lent tasca que es duu
a terme des de l’Institut Coll i

Rodés amb la formació de grau
mitjà en cuina i gastronomia;
de grau mitjà en serveis en restauració i de grau superior en

cles formatius” i per això es va
mostrar molt satisfet d’anunciar
que “hem aconseguit per a l’any
vinent un altre grau mitjà en forneria, pastisseria i confiteria”.
La directora de l’Institut
Coll i Rodés, Lluïsa Peralta, va
refermar aquestes paraules del
president del Gremi explicant
que, “molts dels nostres alumnes
es queden treballant a Lloret. Els
futurs professionals que formem
han de cobrir les expectatives de
les empreses i per això és fonamental aquesta col·laboració publicoprivada”.

Nino Gómez, nou president
de l’Associació de Bars i Restaurants, ha explicat que “aquestes
jornades combinen la tradició
amb la innovació culinària amb
uns menús d’uns preus que oscil·
len entre els 24 i els 58 €. Són tot
un homenatge a la tradició marinera de la nostra vila”. Gómez
també ha recordat que “són unes
jornades gastronòmiques on l’oci
també hi té presència, ja que amb
cada tiquet de menú es regala
una entrada als Jardins de Santa Clotilde i una entrada al Gran
Casino Costa Brava. A més,
s’ofereixen dues hores gratuïtes
als aparcaments municipals”.
En el marc de la presentació
de les jornades la formació hi va
tenir un paper destacat.

gestió d’allotjaments turístics”.
Dotras també va manifestar que
“hi ha molta demanda de professionals i necessitem més ci-

Xefs i Autoritats en la presentació de les jornades

Jaume Dulsat, alcalde de
Lloret, va recordar que “hem de
mirar més enllà de l’àmbit local
i sumar sinergies amb el territori proper, fer kilòmetre 0”. I va
anunciar que, “juntament amb
l’Associació de Bars i Restaurants
i el Gremi d’Hostaleria, començarem a treballar per estructurar
millor el producte gastronomic
ja que és de molt bona qualitat,
però encara força desconegut”. yy
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ARTS d’estiu 2017 Pla Cultural 2016-2022
MALGRAT de mar

Coincidint amb el cap de setmana de Sant Jordi, l’Ajuntament
de Malgrat de Mar ha presentat a
la ciutadania el nou Pla Cultural.
Es tracta de l’actualització del Pla
del 2009.
S’estructura en tres àmbits temàtics i un de transversal, tot amb
l’objectiu, “d’adaptar la cultura a la
realitat del segle XXI”, segons explica el regidor Paco Márquez.
Faemino y Cansado actuaran el 4 d’agost
pineda de mar

The Original Blues Brothers
Band, Jarabe de Palo, Faemino y
Cansado, Rosario i Els Amics de les
Arts, entre els artistes confirmats a
la setena edició del festival ARTS
d’Estiu Costa Barcelona
El festival, que se celebrarà del
21 de juliol al 26 d’agost a Pineda
de Mar, canvia la seva ubicació al
Nou Espai ARTS d’Estiu, un recinte de prop de 4.500 metres quadrats
de fàcil accés, amb una graderia de
600 localitats i una platea molt més
àmplia.
ARTS d’Estiu Costa Barcelona
aposta un any més per una programació artística de qualitat que
comptarà amb els màxims exponents de l’escena nacional actual, i
inclou per primera vegada una actuació d’un grup internacional. A
més, i fidel a la voluntat de ser un
festival multidisciplinari i per a tots
els públics, programa un espectacle
de màgia i un show d’humor.
En els sis anys d’història, ARTS
d’Estiu Costa Barcelona ha programat 54 espectacles i ha comptat
amb més de 40.000 espectadors.
Hi han actuat artistes com Joan
Manuel Serrat, Sergio Dalma, Miguel Bosé, Miguel Poveda, Antonio
Orozco, Ainhoa Arteta, Sara Baras,
Niña Pastori, Rafael Amargo, Bustamante, Rosario, Manel, Sopa de
Cabra, Diego Cortés o Peret, entre
molts altres.
ARTS d’Estiu Costa Barcelona
és una iniciativa del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar,
una institució amb més de vuitanta

Rosario serà a Pineda de Mar el 21 de juliol

anys d’història, de l’Ajuntament de
Pineda de Mar, i compta amb la col·
laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Al llarg de l’any s’han marcat 4
moments culturals, “les dues festes
majors, el MalgrART al voltant de
Sant Jordi i L’Arrelat, un festival de
creació de nous públics a la tardor”.

Entre els objectius, hi ha portar
la cultura als barris i renovar els espais. “El Centre Cultural és un espai del segle XIX. Demanarem una
subvenció a la Diputació de Barcelona per fer un estudi per poder-lo
renovar. També cal potenciar al
màxim el Centre Cívic i la Biblioteca”, apunta el regidor.
La Festa Major d’estiu d’aquest
2017, com a prova pilot, es concentrarà en sis dies, “perquè es visqui
amb intensitat. Si s’allarga, és més
un festival i no una festa major”.
Una de les paraules claus
d’aquest pla és la governança. Hi
ha un compromís de marcar con-

Calendari 2017:
- Divendres 21 de juliol:
ROSARIO. Gloria a ti
- Divendres 28 de juliol: RAMÓN
MIRABET. Home is Where the
Heart is
- Divendres 4 d’agost: FAEMINO
Y CANSADO. ¡Quien tuvo, retuvo!
- Dimarts 15 agost. Doble Concert:
ELS AMICS DE LES ARTS. Un
estrany poder + GOSSOS. Zènit
- Divendres 18 d’agost: THE
ORIGINAL BLUES BROTHERS
BAND
- Divendres 25 d’agost: JORGE
BLASS. El arte de la magia
- Dissabte 26 d’agost: JARABE DE
PALO. 20 años
Nou Espai
ARTS d’Estiu Costa Barcelona
canvia la seva ubicació. El festival
se celebrarà al Nou Espai ARTS
d’Estiu, un recinte de prop de 4.500
metres quadrats de fàcil accés -tant
en cotxe com a peu des del centre
de la vila- situat al costat de la N-II
(al punt quilomètric 671,2 direcció
Girona), principal artèria de Pineda de Mar.
El Nou Espai ARTS d’Estiu està
situat al Carrer Sant Joan, 31-15 de
Pineda de Mar.
La nova ubicació del recinte
permet una fàcil accessibilitat als
espectadors i compta amb vàries
zones d’aparcament a les rodalies. yy

Presentació del Pla en roda de premsa. Foto Yoyo

juntament els objectius entre la
ciutadania i les entitats, d’una banda, i l’Ajuntament de l’altra.
Els tres àmbits de treball seran:
l’accés a la cultura, les activitats,
els serveis i els equipaments, i el
patrimoni, la projecció a l’exterior.
Entre les moltes accions concretes
que es plantegen hi ha recuperar
la Festa de la Diversitat, renovar
la Festa de Sant Joan i Sant Pau,
projecte de difusió de la cultura a
les escoles, programació estable de
música jove, potenciar la cultura
al carrer, cicles de poesia i música clàssica, millorar la difusió de
l’agenda mensual... yy
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Èxit de participació El Barceló més internacional
tordera

Els dies 3 i 4 de juny es disputarà la 20a edició del Memorial
Josep Barceló de Tordera.
Tindrà una participació de
60 equips dividits en tres categories que corresponen a 27 clubs

diferents amb jugadors nascuts
els anys 2005, 2006 i 2007.
Enguany, destaca la internacionalització del torneig amb la participació per primera vegada del Manchester City i d’un equip dels EUA
(Barcelona Elite Soccer Denver).

El diumenge 30 d‘abril, es va
celebrar la I Cursa Solidària Galeries Pins amb l‘objectiu d’ajudar
en la recuperació de la Xènia, una
nena de Malgrat de Mar que va
quedar tetraplègica l‘any passat
a causa d‘un enterovirus. Més de
380 persones van participar en
aquest esdeveniment esportiu i
solidari i es van poder reunir uns
2.500 euros amb les inscripcions.
Aquests diners es destinaran íntegrament a la recuperació de la
petita.
Tot i l‘amenaça de pluja, els
centenars de participants, entre
ells el pare de la Xènia, es van
trobar per caminar o córrer per
la causa.

Els guanyadors de la cursa de
10 kilòmetres van ser Janira Artigas (Club Atletisme Calella) en la
categoria femenina, i Estanislao
Llobet (Club Triatló Malgrat) en
la categoria masculina. També hi
havia una marxa de 5 km.
Des de l‘organització, agraeixen
a tots els col·laboradors la seva implicació, com Gesport, que va organitzar tota la infraestructura logística i esportiva o els ajuntaments
de Santa Susanna i Malgrat de Mar
que van ajudar, autoritzar i promocionar la cursa i la marxa. També a
moltes empreses com Mamadolç,
Quatre Grup, Estudi Gisela Toll,
Assegura’t Núria Cornellà, Frit Ravich i Fruites Mare Nostrum que
van aportar el seu granet de sorra. yy

Un dels més de 100 partits jugats el 2016. Foto Estol & Manau

La competició començarà el
dissabte dia 3 de juny a primera hora del matí. Durant tota
la jornada es juguen de manera
simultània quatre partits de F-7.
El diumenge s’acaba la fase de
grups i posteriorment es disputen els quarts de final, les semifinals i les tres finals. yy

Pluja de medalles
malgrat de mar

Campions

Enguany es potenciarà la vessant comunicativa i les xarxes
socials: web, instagram, twiter,
facebook, aplicació per seguir els
resultats...
El Memorial s’organitza cada
any en memòria de Josep Barceló, un exjugador i exentrenador
que va morir en un accident de
trànsit. La força del Memorial
són els voluntaris, més d’un centenar, que treballen de sol a sol
perquè tot surti a la perfecció.
Alguns d’aquests voluntaris hi
són des de la primera edició.

Esport i solidaritat a Santa Susanna. Foto Yoyo
santa susanna

També hi haurà equips de
base de clubs de primera línia
com Barça, Espanyol, València,
Osasuna i At. Madrid.

L’Associació Catalana de
Kenpo Karate, i en el seu nom
el Dojo Kenpo Karate Catalunya, ha aconseguit 18 medalles
al Campionat d’Espanya Open
2017.

La competició s’ha celebrat a
Villa del Prado (Madrid).
La majoria d’esportistes que
han pujat al podi són de Malgrat
de Mar i Blanes, tot i que també
n’hi ha de Barcelona.

De les 18 medalles aconseguides, 9 han estat d’or, 3 de plata i 6 de bronze. La delegació catalana també ha assolit 4 quartes
posicions. yy

Font i Puig amb els trofeus. Foto TT Calella
calella

Jaume Puig Puig del TT Calella guanya l’estatal individual de tennis taula de més de 65

anys, i fent parella amb Jordi
Font, el de dobles. Aquesta no és
la primera vegada que s'emporten títols estatals. yy
Un dels podis del campionat. Imatge cedida per Pedro Rojas

Ironman 70.3
calella

La ciutat de Calella torna
a acollir aquest mes de maig
l’Ironman 70.3 Barcelona. Serà
el cap de setmana del 20 i 21 de
maig.

La prova consta d’1,9 km. de
natació, 90 de cursa en bicicleta
i 21,1 de cursa a peu. Es preveu
una participació de 2.500 atletes. L’IRONMAN 70.3 Barcelona
ofereix 30 places classificatòri-

es per al Campionat del Món
d’IRONMAN 70.3. El dia abans
hi haurà activitats per a la canalla amb l’Ironkids al passeig Manuel Puigvert. yy
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Festa Joan Petit, Nens amb
Càncer
tordera

El Club Patí Tordera acollirà el proper 27 de maig la “17a
festa torneig Joan Petit Nens
amb Càncer” al Pavelló Parroquial. Hi participen un total de
30 equips amb més de 300 petits
jugadors d’entre 3 i 6 anys.
L’esdeveniment està organit-

«Personalitats de diferents
àmbits com Oriol Junqueras,
Lluís Llach, Jordi Èvole
o Bojan Krkic han donat
suport públic a la iniciativa»
zat per la Fundació Amics Joan
Petit – Nens amb Càncer, el Club
Patí Tordera i l’Ajuntament de
Tordera.
La Fundació Amics Joan
Petit té com a objectiu recaptar
fons destinats a la investigació,
suport i atenció als nens i nenes
que tenen un càncer i a les seves
famílies.
La Festa Torneig, és una manera festiva de sensibilitzar a la
població de la lluita que molts
nens i nenes estan fent contra
aquesta malaltia i una de les seves fites és fer entendre que l’esport és una manera de superar
adversitats i, a la vegada, donar
suport als nens i nenes que estan
jugant el seu partit més difícil, el
partit contra el càncer.
Al llarg de l’any s’aniran portant a terme diferents actes a
Tordera, seu del Joan Petit 2017,
per anar fent visible la malaltia i
per tal de recaptar fons que aniran íntegrament destinats a la

investigació contra el càncer infantil.
A finals d’abril, a la Biblioteca
de Tordera, Mataró –Ciutat Joan
Petit 2016- va passar el relleu a
Tordera. La protagonista va ser
una cullera gegant, símbol de la
Fundació i de la Festa.
L’acte, dirigit per l’actor Rafel Faixedas, va comptar amb la
presència de l’alcalde de la localitat maresmenca, la presidenta
del Club Patí Tordera i el president de la Fundació Joan Torner.
Tanmateix, Mataró també hi tingué representació institucional.
La Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal va quedar petita
amb l’assistència d’unes 120 persones.
Des de l’organització es demanen voluntaris per al dia 27,
“hi ha molta feina a fer i moltes
tasques per cobrir. Tothom que
ens pugui donar un cop de mà
serà benvingut”, apunten.
El CP Tordera ha anat rebent
suports a la jornada del 27 de
maig per mitjà de diferents vídeos que s’han penjat a les xarxes
socials. Personalitats de diferents
àmbits com Oriol Junqueras,
Lluís Llach, Jordi Èvole, Bojan
Krkic, entre d’altres, han donat
suport públic a la iniciativa.
A principi d’any, l’alcalde de
Mataró, David Bote, i el president del Club d’Hoquei Mataró,
Josep Fontdeglòria, van fer entrega d’un xec de 26.936 euros
a Joan Torner, president de la
Fundació Joan Petit-Nens amb

Mataró ha passat el relleu a Tordera. Foto Yoyo

VII Triatló Vila de
Blanes

Càncer. Aquesta quantitat s’havia recaptat durant el 2016 en diferents activitats organitzades a
Mataró i sobretot a l’acte central
del 4 de juny, quan es va celebrar
la 16a edició de la Festa Torneig
d’hoquei patins Joan Petit-Nens
amb càncer.

«A finals d’abril, Mataró
–Ciutat Joan Petit 2016- va
passar el relleu a Tordera»
Enguany, els recursos recollits es destinaran al projecte
desenvolupat per l’Institut de recerca de la Vall d’Hebron titulat
“Nova teràpia per a tumors pediàtrics del sistema nerviós”.
Joan Torner, 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 fundació aquest
2017, li queda molt i molt bé (és la
samarreta amb les quatre barres
del CP Tordera)”.
Els padrins de la trobada
d’enguany són la Colla Gegantera de Tordera i l’actor de Sant
Feliu de Buixalleu, Quim Masferrer.
Després de Tordera serà el
torn de Palafrugell (2018), Manlleu (2019) i Andorra (2020). yy

Prova de ciclisme. Foto Yoyo
blanes

Els 560 atletes inscrits a la
prova van haver de superar 750
metres natació, 20 kilòmetres ciclisme i 5 kilòmetres en la cursa
a peu.
En homes, el triatleta més
ràpid ha estat enguany Francesc
Godoy Contreras, del Fasttriatlon – CN Monjuïc, amb un temps
de 55:55 minuts. La segona plaça
l’ha ocupat Guillem Montiel Moreno, del Club Natació Minorisa,
de la categoria junior, situat a 31
segons del primer classificat. El
tercer lloc del podi ha estat per

a l’atleta Albert Parreño Samper,
del Fasttriatlon – CN Montjuic, a
15 segons del segon classificat.
Per la seva banda, en dones
la primera plaça l’ha guanyat
Laura Gómez Ramon, del Ferrer Hotels-M3T, amb un temps
de 01:04:36 hores. Darrera d’ella
s’ha classificat per segon any
consecutiu Anna Flaquer Porti,
del Fasttriatlon – CN Montjuic,
amb un temps de 1:06:09 hores.
Finalment, el tercer lloc ha estat
per a Núria Peix Tarrés, del CN
Vic-ETB, que va invertir 1:07:29
hores. yy

26 LA MARINA

maig DE 2017

l’agenda

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Del 1 al 31
XVII JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE
L’ARRÒS

€. Tiquets Oficines de Turisme
RUTA INDIANA-CAN FONT.
Museu del Mar. 11 h.
PREU: 5 / 2,5 €. Castellà

Can Saragossa. Visita guiada
XERRADA: “Testamento
Vital” Biblioteca Municipal. 20h.
Concepción Arias, notària

CONFERÈNCIA: La DIETA
MEDITERRÀNIA. Club Marina
Casinet. 20 h. A càrrec de la
dietista Àngels Pallàs Teyra

DIA 11
CINECLUB ADLER: CINEMA
SOLIDARI

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

CINECLUB ADLER: “MIMOSAS”
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 21
PACK MÀGIA CIRCUS
Teatre Lloret. 12h

TEATRE: “ART”
Teatre Lloret. 21 h

DIA 14
LLORET PADDEL SURF
Sa Caleta. 8-15 h

Del 12 al 14
LLORET FÓRMULA WEEKEND
Passeig Jacint Verdaguer

TROBADA VEHICLES
Plaça Pere Torrent. 8.30-14 h

DIA 12
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 18-24h

CAMPIONAT ESCOLAR DE REM
ERGÒMETRE. Pavelló Esports
Municipal. 14-22 h

VISITA TEATRALITZADA
Can Font. 21 h. Preu: 5/2,50 €.
Tiquets: Museu del Mar

XII FESTA DE LES FLORS
Ermita de les Alegries. 10-24 h

ESPAI OFF: “LES DONES
SÀVIES”, DE MOLIÈRE. Ses
Escoues - Església Sant Romà.
21 h
JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Antonio Navarro Duo
DIA 13
Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h Preu: 5

CORAL UNIÓ LLORETENCA
Teatre de Lloret. 17 h
DIA 17
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Oficines de Turisme
DIA 18
DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS. Museu del Mar-Es tint
12h / 18h. Can Saragossa 10.30h.
Portes obertes al Museu del Mar-

DIA 19
TEATRE: “EL MUNTAPLATS”
Teatre de Lloret. 21 h
JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Selma & Lucas
DIA 20
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Tiquets: Oficines de Turisme

De l’1 al 31
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE LA GAMBA
Del 5 al 21
50 ANYS COBLA COL·LEGI
SANTA MARIA. UN PASSEIG
FOTOGRÀFIC.
Sala García-Tornel
Del 5 al 27
EXPOSICIÓ BOTIGUES
CENTENÀRIES i ALTRES
ESTABLIMENTS AMB HISTÒRIA
Sala Casa Oms
Del 5 al 27
JOVES TALENTS V.5
Casa Saladrigas
DIA 12
XXVI CICLE CONCERTS
MÚSICA A L’ESPERANÇA
CARLES MARIGÓ. 22 h
Del 12 al 14
REUNIÓ ANUAL SOCIETAT
CATALANA PEDIATRIA
Dia 13
ANIMALFEST. Plaça dels Dies
Feiners. De 9.30 a 13 h
TALLER DE DOLÇOS
D’11 a 13 h. Aula Gastronòmica
Costa Brava Sud-Grenyal
C/ Forn - Blanes

IRON KIDS
Passeig Jacint Verdaguer. 8-14 h

DIA 24
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h

RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 11 h
PREU: 5 / 2,5 €. Castellà

Del 24 al 26
DESCOBRIR ELS CEMENTIRIS
EUROPEUS. Cementiri
Municipal. 12 h

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

DIA 26
CURSA ESCOLA ÀNGELS
ALEMANY. Pistes d’atletisme. 9 h

Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Preu: 5 €. Tiquets Oficines de
Turisme

VISITA TEATRALITZADA
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Can Font. 21 h

RUTA INDIANA-CAN FONT
Preu: 5 / 2,5 €. Castellà
Museu del Mar. 11 h

TEATRE: “EL MUNDO DE LA
TARÁNTULA”. Teatre de Lloret.
21 h

DIA MARíTIM EUROPEU
PORTES OBERTES
Museu del Mar-Can Saragossa.
Visita guiada al Museu-Es Tint.
11 h / 18h

JAZZ AL DELAMAR
Terrassa Hotel Delamar. 22 h
Cover & Black

blanes

Museu del Mar. 10 h. Preu: 4 €.
Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Preu: 5 €. Tiquets Oficines de
Turisme.

DIA 27
MARXA NÒRDICA

ORQUESTRA JOVE DE LA
SELVA. Teatre de Lloret. 18 h
DIA 28
BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 17 h
DIA 30
CONCERT BANDA ANGLESA
The British School of Netherlands
Plaça de la Vila. 18 h
Del 29 al 30
JOCS ESCOLARS ANGLESOS
Pavelló Molí i Municipal. 9 h
DIA 31
MARXA NÒRDICA
Museu del Mar. 10 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

TEATRE: RECORDS PER A TU
Nabac Grup. Teatre Blanes. 18 h
Dia 14
CAMINADA POPULAR
A les 9 h. C/ Mercè Rodoreda
Dia 14
FASE FINAL FEMENÍ
CAMPIONATS COMARCALS
F-SALA. Ciutat Esportiva
PRIMER CONCERT
CELEBRACIÓ 20 è ANIVERSARI
COR CAMBRA SOTA PALAU
Teatre de Blanes. 18 h.
Dia 18
PRIMER CASINO DE BLANES
De 20.20 a 21.45 h. Manaies de
Blanes
DIA 19
COR DE CAMBRA SOTA PALAU
Capella Esperança 22 h
Dia 20
MOSTRA GASTRONÒMICA i
FESTA DE LA DIVERSITAT
Plaça Països Catalans.
Biblioteca Comarcal
TALLER INFANTIL JOCS DE
TAULA.C/ Verge Maria.
D’11 a 13 h
ESPECTACLE FLAMENC
Pista Esportiva de Mas Florit. 17 h

Dies 20 i 21
GREAT TUNA RACE.
Club Vela Blanes. Tot el dia
Dia 21
PROGRAMA
PERFECCIONAMENT BÀSQUET
Federació Catalana Bàsquet.
Ciutat Esportiva
COR DE CAMBRA SOTA
PALAU amb COR RUPIÀ
Centre Catòlic de Blanes. 18.30 h
TEATRE. COMÈDIA “L’ELECTE”
Ramon Madaula. Teatre de
Blanes. 19 h

Dies 26, 27 i 28
FESTES DELS BARRIS ELS PINS
i LA PLANTERA.
Zona antic pavelló d’esports

La adolescencia herida.
Comiendo con tu enemiga de
Lidia Amella. A les 19 h, a la Sala
Roberto Bolaño.

Dia 27
IV FIRA D’ANTIGUITATS.
Plaça Onze de Setembre.
Tot el dia

Del 15 al 19
Fem servir l’ordinador!
A càrrec de Conchi Fernandez.
Programa ALFIN. Curs gratuït
de formació d’usuaris en noves
tecnologies. 15 h. A l’altell i al
primer pis.

Dia 28
TROBADA ESCOLETES CD
BLANES. Ciutat Esportiva.
De 9 a 14 h
CLOENDA TEMPORADA CLUB
BÀSQUET BLANES.
Ciutat Esportiva. De 9 a 15 h

Dia 25
PRIMER CASINO DE BLANES
La Muntanya, Esport i Salut (de
20.20 a 21.45 h)
Cor de Cambra Sota Palau

VISITA GUIADA
“RUTA DE LES ERMITES”.
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat. A les 10 h

DIA 26
FABRIZIO & THE PAPARELLOS
Capella de l’Esperança. 22 h

HOMENATGE A LA GENT
GRAN. Antic pavelló esports.
De 16.30 a 21.00 h

Del 26 a l’11 de juny
ESCULTURES. Abel Pruñonosa.
Sala García-Tornel

BIBLIOTECA COMARCAL

Dies 26 i 27
VISITES GUIADES “BOTIGUES
CENTENÀRIES DE BLANES”.
A les 10 h, 12 h, 17 h i 19 h
Inscripció prèvia al 972 33 03 48
o turisme@blanes.cat

Del 2 al 31
Exposició d’aquarel·les i
altres tècniques. Al Vestíbul
i a la Sala Roberto Bolaño.
A càrrec de Rafel Teixidor.
Dia 11
Presentació del llibre

Dia 17
Àgora Jove Debat Merlí
A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño: preparació intervencions.
Dia 18
Club de Lectura
Infantil Aventures
extraordinàries d’en
Massagran
de Ramon Folch i Camarasa.
17.30 h, a la Sala Jove.
Del 22 al 26
Fem servir l’ordinador!
A càrrec de Conchi Fernandez.
A les 15 h a l’Altell i al primer pis.
Dia 25
Taller infantil Tots som
monstres
A càrrec de Cristina Fernández i
Laia Bedòs. A les 18 h a la Sala
Roberto Bolaño.
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Maresme
DIA 11
Calella
Concert teatralitzat per
als nens i nenes de les
escoles de Calella
Fàbrica Llobet-Guri
Recepció institucional de
la Creu de Lampedusa
Feta amb les fustes de les
pasteres utilitzades per les
persones refugiades que arriben
a la illa. 20 h, a la plaça de
l’Església.
Tordera
Aplec de Sant Ponç
Festa local. Activitats tot el dia al
paratge de Sant Ponç.
DIA 12
Calella
Concert de la 5a Mostra
de Jazz de l’Alt Maresme i
la Selva. 22 h, a la Sala Mozart
Pineda de Mar
1es Jornades d’Educació
Debat-taula rodona:
Els reptes de l’Educació
d’Adults: L’adequació de la
formació dels joves en una
societat en transformació
permanent. 19.15h.
Celebració del 20è
aniversari de l’escola
d’adults “Natura”
Lloc: L’Auditori. 20.30h.
En sintonia: Copes, Música
i... A les 22 h a Can Comas.
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. 18 h.
DiA 13
Calella
Jornada de la Botiga al
Carrer. De 10 a 21 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Fira Renaixentista
De 10 a 22 h, a la pl. de
l’Ajuntament i a la pl. de l’Església.
Lúdical, festival de jocs de
taula de nova generació
11 h, a l’Ajuntament Vell.
Projecció del documental
La revolució cantada
The singing revolution, amb la
participació de corals de la ciutat
i d’arreu de Catalunya. 19 h, a la
Sala Mozart.
La Crida, Festival Acollidor de
nit. 22 h, a la sala polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Pineda de Mar
Campionat de Catalunya
de Futbol-7 de Paralisi
Cerebral al Camp de futbol de
Can Xaubet.
1es Jornades d’Educació
Taller sobre assetjament
escolar (bullying)
A partir de les 9:30 h a la Sala
d’Actes Can Comas.
Mercat Solidari. De 10 a
14h. Plaça Nova -pl. Reis Catòlics.
VIII Fira mercat d’artesania
De 10 a 21 h a plaça d’Espanya.
Palafolls
TALLER “AUTOPROTECCIó I
SUPORT VITAL BàSIC: EL DEA”.
Can Batlle, a partir de les 9 h.
TALLER: GAUDEIX DE LA
PRIMAVERA FENT
MANUALITATS.
A la Biblioteca, 11 h.
SINGULARS
Belda & Sanjosex, i Assumpta
Mercader, arriben a Palafolls per
concloure el cicle del 2017.
Casal d’Avis de Palafolls, 22:30 h

DIA 14
Calella
2a edició de la jornada
de comerç “Aixequem les
Persianes”
De 10 a 13.30 h, al Far de Calella
Fira Renaixentista. 10 - 22 h
Marxa solidària
Amb els refugiats sota l’ombra de
la creu de Lampedusa.
17 h, a la plaça de l’Església.
IV Festival Artístic
Solidari
Organitzat per l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital
(AVAH) 18 - 21 h, a la Sala Mozart
Representació de l’obra
“Sigues infidel i no miris
amb qui”
A càrrec de Joventut Artística de
Calella. A les 18.30 h, al teatre
Orfeó Calellenc.
Pineda de Mar
2a Paella solidària
A favor del Sorteig de l’Or de la
Creu Roja. A les 13 h a la plaça de
l’Estatut.
Cinema a l’Auditori “Un
monstruo viene a verme”
A les 18 h.
Tordera
FESTA DEL BOSC
Urbanització Tordera Parc
Palafolls
CURSA DE PALAFOLLS
Amb sortida des de davant del
Palauet. Inscripcions a:
www.gesport.cat
DIA 17
Calella
Conferència: “El món de
la veu i els seus colors”
A càrrec de Mariona Sagarra.
18.30 h, al Casal l’Amistat.

Pineda de Mar
Jornades Econòmiques
De les 9 a les 19 h. Auditori.

Informació www.ccrpineda.com i
a la cartellera del CCR Pineda.
Centre Cultural Recreatiu.

Contes en veu alta
A les 18 h. Biblioteca Poblenou.

Teatre: “Manantial de
histórias” a càrrec de Aula
de Teatro de Pals de Rei, Laxe e
Estrada(Galícia). A les 20.30 h al
Auditori.

DIA 18
Calella
Última Xerrada de
nutrició de la temporada
09.30 h, al local d’Oncolliga.
Cicle Gaudí: “A Monster
Calls” (fantàstic- drama-infantil)
VOS. 21 h, a la Sala Mozart.
Tordera
Jornada de robòtica de
Tordera i l’Alt Maresme
Pavelló Parroquial (matí).
DIA 19
Calella
Cursa contra la Fam 2017
09.30 h, a la Zona Esportiva “La
Muntanyeta”.
Cinefòrum amb la projecció
del documental “Wait just wait”
de Javi Julio, una història sobre la
crisi de refugiats a l’illa grega de
Chios. 20 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Fira de la Gent Gran
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A
la plaça de les Mèlies i la Sala
d’Actes Can Comas.
Taller infantil: Rètols de
la biblioteca. A les 18 h a la
Biblioteca de Poblenou.
La Mostreta 2017

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h, Sala de la Biblioteca La
Cooperativa.
CINEMA
El porvenir Mia Hansen-Love
22 h al Centre Cultural.
DIA 20
Calella
Activitats amb motiu del
Dia Internacional dels
Museus. Al Museu-Arxiu Josep
M. Codina i Bagué (dissabte i
diumenge).
Ironkids
10 h, al passeig Manuel Puigvert.
Hora del conte i taller
11.30 h, a la Biblioteca.
Sidral Solidari
Plaça Església.
Burn the clock
21.00 h, a sala polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Pineda de Mar
Fira de la Gent Gran
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Plaça de les Mèlies i Sala d’Actes
Can Comas.
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l’agenda

MARESME
Presentació de la Guia
de Recursos de les
Biblioteques del Maresme
A les 12 h a la Biblioteca M.
Serra i Moret.
La Mostreta 2017
Centre Cultural Recreatiu.
Tordera
Diada de les Emergències
(Mostra). Zona del Mercat de la
carretera de Fogars (matí).
Santa Susanna
La Magnòlia Teatre,
presenta l’obra “Embolics a
l’ambaixada”. Local Social, 21:30 h
Palafolls
PALAFOLLS CUIDA LA SEVA
SALUT. Ponència del diestista i
coach nutricional, Joan Majó.
Al MID, a partir de les 11 h.
FIRA 8 HORES SALUDABLES
DE PALAFOLLS. De 10 h a 20 h.
TALLER “APROFITA
LA PRIMAVERA FENT
MANUALITATS”.
Biblioteca Enric Miralles 10:30 h.
DIA 21
Calella
Ironman 70.3 Barcelona
2017. 7 h, a la Platja Gran
Representació de l’obra
“Sigues infidel i no miris
amb qui”, a càrrec de Joventut
Artística de Calella. A les 18.30 h,
al Teatre Orfeó Calellenc.
Pineda de Mar
La Mostreta 2017
Centre Cultural Recreatiu
Santa Susanna
Festa de Sant Isidre, a la
plaça de Llillota. Audició de
sardanes amb la cobla Premià.
A la plaça Llillota 17:30 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 23
Palafolls
XERRADA “EDUCACIó
EMOCIONAL”. Amb el títol “Com
acompanyem els fills/es en el seu
desenvolupament emocional?”
A les 19 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
dia 24
Calella
Conferència:
“Intolerància, xenofòbia,
insolidaritat: el pitjor de
la globalització 2017”. A
càrrec de Pere Vilanova Trias.
18.30 h, al Casal l’Amistat
Pineda de Mar
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío. A les 20 h.
Església de Santa Maria.
Palafolls
Palafolls cuida la teva
salut: Caminada popular
9:15 h, i Taller dirigit als usuaris
de Respir 10 h.
Dia 25
Calella
Cineclub: Plemya (The Tribe),
VOS. 21 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Racó de cançons: El
cantallaire.
A les 18 h a Biblioteca de
Poblenou.
Llegir el teatre
Es comentarà el llibre “Actes
obscens en espais públics”
20 h, Biblioteca M. Serra i Moret.
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío
A les 20 h.
Lloc: Església de Santa Maria
Dia 26
Calella
Passejada popular fins al
Far de Calella.

A les 9 h, a la plaça de
l’Ajuntament.
Trobades d’òpera
Darrera sessió amb l’òpera I
Puritani de Vincenzo Bellini,
amb els comentaris de Rosa
Maria Carbonell. 18.30 h, a la
Sala Mozart.
Pineda de Mar
Taller: Saviesa oriental
per a la vida quotidina
a càrrec de l’escriptora i
coach Maite Bayona. A les 19
h.Biblioteca Poblenou.
En sintonia: JAM
A les 22 h. Lloc: Can Comas
Triduo en honor de la
Virgen del Rocío
20 h. Església de Santa Maria
Malgrat de Mar
L’HORA DEL CONTE
L’oca d’or. A càrrec d’Albert
Estengre. 18 h Sala de la
Biblioteca La Cooperativa.
Palafolls
PALAFOLLS CUIDA LA SEVA
SALUT.
A les 10 h, al Casal de la Dona,
taller de cuina saludable.
Taller i exposició
“Plantes medicinals”
Es podrà visitar durant tota la
setmana següent a la seu del
servei de Respir, de 10 h a 13 h i
de 15 h a 17 h.
TALLER “ALIMENTACIO PER A
NADONS”. A partir de les 18h,
al Casal de la Dona de Palafolls.
Dia 27
Calella
La Crida, Festival Acollidor de
dia amb l’actuació dels Castellers
de l’Alt Maresme, grup Áurea
Troupe, Udols de Foc, Fer
Katastrofer i Pd. Aborígens.
passeig Manuel Puigvert.
50a Exposició de Roses
de Catalunya a Calella i
l’Exposició de bonsais de
l’Associació Bonsai Montnegre
de Calella. Ajuntament Vell,
dissabte i diumenge.
- Dins el Moments de Flors,
podreu visitar espais enjardinats
del patrimoni de la ciutat,
públics i privats, dissabte a la
tarda i diumenge matí i tarda.
Pineda de Mar
Fira d’entitats
De les 10 a les 20 h
Plaça Catalunya, plaça Les Mèlies
i plaça Espanya.
Activitat familiar:
“Escoltem les aus de
Pineda”, a càrrec de Toni
Herrero de Rial. A les 12 h.
Biblioteca M. Serra i Moret

Xerrada de Som Mobilitat.
A càrrec de Arnau Vilardell amb
cotxe elèctric per provar
A les 12 h. C/Joan Maragall, 19
Lucrecia: 20 años de mis
Boleros. A les 22 h. Auditori
Tordera
17a Festa-Torneig Joan
Petit nens amb càncer
Pavelló Parroquial (tot el dia)
Malgrat de Mar
SHOPPING NIGHT
Tallers de moda, desfilades i
espai gastronòmic.
Palafolls
HORA DEL CONTE: “LA
PALLASSA PRISKA”
A les 12 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
Diumenge 28
Calella
VIII Marxa Solidària
contra el Càncer 2017
9 h, al passeig Manuel Puigvert.
Jornada de portes
obertes als Horts Socials
de Calella.
10 - 14 h, al Torrent de
Valldebanador.
Pineda de Mar
Fira d’entitats
De les 10 a les 15 h. Plaça
Catalunya, plaça Les Mèlies i
plaça Espanya.
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro.
Plaça Catalunya. 19 h
Dia 29
Pineda de Mar
Club de lectura:
La Colla dels Verds
Llegirem el llibre: “Tres és

massa” del Marius Serra. A les
18 h. Biblioteca M. Serra i Moret
Palafolls
CLUB DE LECTURA
Es comentarà el llibre Soniechka,
de Sonia Ultskaya. A càrrec
de Toni Sala. A les 19h, a la
biblioteca Enric Miralles.
Dia 30
Palafolls
DONES QUE PARLEN,
CONVERSES ENTRE
ESCRIPTORES.
Aterren a Palafolls la Maria
Bohigas Salas i la Roser Vernet.
A les 20 h a la Biblioteca Enric
Miralles.
DIA 31
Calella
Conferència:
L’Egipte somiat
d’Akhenaton i Nefertiti
(Egipte faraònic – VI).
A càrrec de la Dra. Irene Cordon.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
Pineda de Mar
Contes en veu alta
A les 18 h. Biblioteca Poblenou
”Avui tertúlia”.
Club de lectura per a gent gran.
Biblioteca M. Serra i Moret
Trobada del Club de
lectura.
A càrrec de Toni Sala. Es
comentarà el llibre: “Sóniechka”
de Liudmila Ulitskaya. A les
20.30 h.
Biblioteca M. Serra i Moret
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
Rastres de sàndal.
Amb la presència de l’autora,
Asha Miró. 19 h Sala de la
Biblioteca La Cooperativa.

LA MARINA 29

maig DE 2017

TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)
Línia
Hospital Comarcal de Blanes
Blanes – Estació d’Autobusos
Tordera- Plaça de Lluís Companys

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

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

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.00

7.00

-

-

9.30

10.00

-

13.00

-

14.30

15.45

17.00

19.00

Malgrat de Mar

3.43

5.13

6.13

7.13

7.58

9.28

9.43

10.18

11.58

13.13

14.18

14.48

15.58

17.13

19.13

Santa Susanna

3.45

5.15

6.15

7.15

8.00

9.30

9.45

10.20

12.00

13.15

14.20

14.50

16.00

17.15

19.30

Pineda de Mar

-

5.25

-

7.25

-

-

9.55

10.30

-

13.25

-

15.00

-

17.25

-

4.10

5.30

6.40

7.30

8.25

9.55

10.00

10.35

12.25

13.30

14.45

15.05

16.25

17.30

19.40

-

-

-

8.25

-

10.55

10.55

11.35

-

-

-

16.05

-

18.35

20.40

Calella
Estació del Nord

-

-

-

8.30

-

11.00

11.00

11.40

-

-

-

16.10

-

18.40

20.45

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.20

6.35

7.50

9.00

9.35

11.30

11.30

-

13.35

14.35

15.55

-

17.35

19.10

21.15

Aeroport del Prat (T1)

5.30

6.45

8.00

9.10

9.45

11.40

11.40

-

13.45

14.45

16.05

-

17.45

19.20

21.25

Aeroport del Prat (T1)

-

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

15.15

16.15

-

17.15

18.15

20.15

22.45

-

-

Aeroport del Prat (T2)

-

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

-

17.30

18.30

20.30

23.00

-

-

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

-

-

14.00

-

-

17.30

-

19.00

-

23.25

-

-

Estació del Nord

9.05

-

-

-

-

14.05

-

-

17.35

-

19.05

-

23.30

-

-

Calella

10.05

10.38

11.35

12.35

13.38

15.05

16.35

17.38

18.28

18.38

19.55

21.38

0.23

-

-

Pineda de Mar

10.12

-

11.42

12.42

-

15.12

16.42

-

-

-

20.02

-

-

-

-

Santa Susanna

10.23

-

11.53

12.53

13.58

15.23

16.53

17.58

18.48

18.58

20.13

21.58

0.43

-

-

Malgrat de Mar

10.25

-

11.55

12.55

14.00

15.25

16.55

18.00

18.50

19.00

20.15

22.00

0.45

-

-

Blanes

11.00

-

12.25

13.25

14.30

15.50

17.25

18.30

19.20

19.30

20.45

22.30

1.15

-

-

economia local

ABlanes - Grup Lesseps

Renda 2016

BLANES

L’any 1989 Grup Lesseps va
obrir a Barcelona el primer concessionari Seat exclusiu de l’Estat.Des d’aquell moment, el grup
ha anat incrementant la seva
implantació arreu de Catalunya:
Martorell, Mataró, Badalona i
ara Blanes. En conjunt, més de
20.000 m 2 de superfície amb tota
mena de serveis: vehicles nous i
seminous, recanvis, mecànica,
planxa, assegurances... ABlanes
és a la carretera d’Accés Costa
Brava, 38 i a: gruplesseps.com. yy

Façana de Tarinas Grup

calella

Concessionari SEAT a Blanes

La principal novetat de la campanya
de Renda és la desaparició del programa
Padre i l’aparició del Renta web. Si durant
el 2016 s’ha pagat un lloguer i el contracte

és anterior a 2015, es manté la deducció.
Les aportacions a plans de pensions durant l’any són deduccions que segueixen
vigents. Més informació a: tarinasfiscal.
com. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

caps de setmana i festius

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.20

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
Maig - Juny

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FRANCITORRA
NOE
PLANAS
PLANAS
CASTELLS
NOGUERA
MELA
VIVAS
ALBA
LLOBET
LLOBET
VIVAS
MIR
SETÓ
SEGARRA
PLANAS
CASTELLS
CASTELLS

CALELLA

PINEDA

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

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

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

VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
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
Venc telescopi Pentaflex
80-900 GoTo. Nou per estrenar
Motors per localitzar situació i
comandament computeritzat.
Preu 225 €. Contacte: 607119563
o trencosta@hotmail.com

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

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

Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 332 139.

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

Venc mini bressol
Es regalen llençols. Preu 120 €.
Contacte 649 41 95 12.

Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa

Bressol de viatge
Es ven bressol de viatge.
Es regala el matalàs. Preu 25 €.
Contacte 649 41 95 12.

Contractació exclusivament a Ràdio Marina de 9.00 a 13.00 h o per correu a publicitat@radiomarina.com
COMPRA VENDA PARTICULARS: Gratuït (dues publicacions) / IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 € / SERVEIS PROFESSIONALS (Autònoms): 10 €

JOSEP BUSQUETS (MÚSIC, COMPOSITOR I ESCRIPTOR)

“Barcelona és una de les capitals del jazz, tant en
quantitat com en qualitat”

Josep Busquets acaba de publicar la seva primera novel·la: La gramola de l’Edèn. Foto: Almudena Montaño
ALMUDENA MONTAÑO

Ha viscut la música des de totes les
seves vessants: com a professor, músic, director d’orquestra, orquestrador i compositor. Al malgratenc Josep
Busquets només li faltava una faceta:
la de novel·lista musical. I l’acaba
de fer realitat amb la publicació de
La gramola de l’Edèn, una novel·la
que retrata la desafortunada història
d’amor de Bàrbara Rius –filla d’una
família benestant de Barcelona– i el
músic de jazz Marcel Agulló, marcada per l’arribada de la Guerra Civil
espanyola i el naixement del jazz a
Catalunya.
Què és La gramola de l’Edèn?
És l’aparell que hi havia a la sala
Edèn de Barcelona, al carrer Nou de
la Rambla. La gent posava una moneda i seleccionava la música jazz
que volia escoltar.
Què té d’important aquesta gramola?
Aquest aparell, situat en un petit bar
de Barcelona, es va convertir en el
motor de la divulgació del jazz a Catalunya, cap el 1930. Hi anaven músics a escoltar, comentar, debatre,
feien concerts... Fins aquella època
les orquestres tocaven balls de saló
i va sobtar molt l’arribada d’aquesta
música dels Estats Units.

Què hi ha actualment al local de
l’Edèn?
Un aparcament públic.
La novel·la és històrica i, fins i tot,
conserva els noms de les parades
de metro de Barcelona que tenien
abans de la Guerra Civil.
Sí. Volia que la història estigués emmarcada en un context molt real
i m’he documentat moltíssim, no
només en la música sinó també en
detalls d’aquella època.
Però barreja personatges reals i
ficticis.
M’he permès el luxe de creuar
aquests personatges, així la història
guanya força. També destaco els locals de moda d’aquella època i, per
localitzar-los m’he recorregut tot el
Barri Xino de Barcelona. La majoria
d’aquests locals han desaparegut,
però necessitava saber on eren per
descriure millor les accions dels
personatges.
Ha fet turisme! Amb les investigacions ha trobat persones que van
viure aquella època?
He trobat alguns músics, avui retirats, que de molt joves van tenir
la sort de compartir escenari amb
músics d’aquella època.

Actualment, com està el panorama del jazz a Barcelona?
Mai com fins ara l’escena catalana
havia estat tan prolífica ni havia
tingut tants festivals a l’abast. Barcelona és una de les capitals del jazz,
tant en quantitat com en qualitat.
Rep cada any els millors músics de
jazz del món.
Quin àmbit de la música li ocupa
actualment més hores laborals?
La major part de la feina la dedico
a fer orquestracions. Adapto obres
musicals perquè les interpreti una
orquestra. Normalment són músiques per a cinema, curtmetratges o
documentals. Primer treballo des
de casa i després a l’estudi de gravació.
Ha abandonat la docència definitivament?
Durant més de vint-i-cinc anys vaig
treballar de mestre d’educació musical i professor de música. L’any
2011 vaig decidir deixar la docència
per dedicar-me íntegrament a l’orquestració, feina que també combino amb la de pianista.
I ja no vol tornar a dirigir una orquestra de forma estable?
Mai se sap, però de moment gaudeixo molt amb el que faig. Vaig dirigir

Busquets als estudis de gravació amb un quartet de corda.

durant vint anys la Blanes Orquestra, des de la seva fundació l’any
1988 fins al 2008.
Com és que un músic consolidat
es posa a escriure novel·la?
Ha sigut per casualitat. Havia de
ser el guió d’un curtmetratge i jo el
compositor de la música. Però no va
tirar endavant per la manca de pressupost. Em vaig començar a interessar per una època i un ambient que,
de seguida, em van captivar i vaig
tenir la necessitat d’escriure-ho tot.
Què ha sigut més difícil per a un
escriptor novell: documentar-se o
escriure el text?
M’ho he passat molt bé fent les dues
coses. He gaudit molt preparant
aquesta novel·la, que he trigat en
escriure-la quatre anys. I quan vaig
acabar-la no sabia què fer amb ella...
Què va fer?
Vaig fer algunes còpies i les vaig
passar a coneguts perquè la critiquessin. És la primera vegada que
escric una novel·la i tenia por que no
li interessés a ningú. Però em van
animar a presentar-la a concursos. I
la vaig presentar al Ramon Llull.
I va quedar finalista!
Sí. Però ho vaig saber molt més tard

a través de la premsa, perquè els organitzadors no avisen als finalistes.
Després va guanyar el premi Gregal. Buscava premis on poguessin
concórrer novel·les històriques, em
va fer molta il·lusió guanyar-lo.
Com ha viscut la diada de Sant
Jordi a l’estand que l’editorial
Gregal tenia al passeig de Gràcia
de Barcelona?
És una experiència molt positiva,
estic molt content i encara molt
sorprès. Signar llibres i poder parlar
amb el lector és molt enriquidor. Els
premis literaris són grans impulsors
dels escriptors novells, perquè les
editorials que els organitzen t’obren
moltes portes.
Li agrada llegir amb música de
fons?
Puc llegir en qualsevol lloc, amb
la tele a tota pastilla o altres sorolls
de fons, però no puc llegir mai amb
música de fons, perquè llavors no
sé què estic llegint. Jo quan escolto
música l’analitzo.
I quan va en tren a Barcelona escolta música?
Tampoc. Perquè vull arribar a l’estudi de gravació amb les oïdes ben
netes, sense cap influència musical.

Conviure amb Osvaldo Rodríguez
La vida de Josep Busquets és realment intensa. La feina de músic li
ha permès viatjar molt i conèixer
persones interessants. Ha participat en diferents programes de televisió i ha composat la música dels
curtmetratges La última noche de
Olaya, La gàbia i dels documentals
Via fora! i Diari d’una cigonya. Ha

treballat de compositor i arranjador amb La Selva Big Band, l’Orquestra Simfònica del Conservatori del Liceu, l’Ensemble de saxos
del Conservatori de Barcelona o
el Liceu Brass Quintet. I ha estat
component de diversos musicals
als teatres de Barcelona i Madrid.
Quan li pregunto a Busquets quina

feina li ha marcat més, m’explica
una interessant anècdota: “Durant
tot l’any 1995 vaig ser el director de
l’orquestra del cubà Osvaldo Rodríguez”, apunta. Rodríguez, que
era el cantant oficial de la música
sonora de la revolució, acabava de
representar a Cuba en el festival de
l’OTI celebrat a València i va deci-

dir no tornar a l’Illa. Les autoritats
ho van considerar un acte de traïció, així que va haver de demanar
asil a Catalunya. “Durant l’any
d’estada a Catalunya el vaig acollir
a casa. Va viure amb mi i la meva
dona al centre de Blanes”, explica
Busquets. A banda de tot el que
va aprendre de la música llatina,
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assegura que “a nivell social em va
ensenyar molt, sobretot com es desenvolupa en el dia a dia un cec de
naixement”. Quan va marxar de la
casa de Busquets, Rodríguez es va
instal·lar a Miami, on hi viu actualment. yy

