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Passejos nous
Aquests dies es treballa a contra rellotge
per tenir els passejos de Malgrat de Mar
i Pineda de Mar, afectats pels temporals
de l’hivern, a punt per a la temporada
turística.
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Edició maresme

17a Festa Joan Petit

medi ambient- Pàg. 6

Ecopropostes 2017
Una estudiant de l’Escola Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar i un grup
d’alumnes d’ESO de l’Institut Lluís Companys de Tordera han guanyat dos dels
tres primers premis de l’Ecopropostes d’enguany.

Fira d’entitats

Esport, convivència i solidaritat a Tordera. Foto Yoyo

Èxit d’organització i de participació a la 17a Festa Joan Petit, Nens amb Càncer, celebrada a Tordera. Va ser
una jornada d’esport, lleure, convivència i molta solidaritat amb els nens que pateixen càncer. Els diners recollits es dedicaran precisament a la investigació d’aquesta malaltia. A la contra, entrevista a Joan Torner i la
seva dona Gemma Viñals, creadors i ànimes de la Fundació Joan Petit. Més informació a la pàgina 32

Nova
biblioteca
Les entitats de Pineda són molt i molt vives. Foto Yoyo

Més de 100 entitats i associacions de Pineda de Mar han participat a la
19a Fira d‘Entitats que se celebrà a la plaça de les Mèlies, plaça Catalunya i plaça Espanya. Coincidint amb la fira, es va presentar la samarreta solidària de la propera Festa Major. Pàg. 9

Santa Susanna ha estrenat biblioteca, un servei que havia quedat totalment obsolet per manca d’espai. La inversió ha estat
d’1.408.165 € que s’han cobert
amb aportacions de la Generalitat, la Diputació de Girona i el
mateix Ajuntament. Pàg. 4

La biblioteca disposa de 995 m2 en dos nivells. Foto Yoyo

90 anys de
sardanes

Es va inaugurar una escultura de bronze dedicada al món de la sardana. Foto Yoyo

El Parc Dalmau es va omplir de sardanistes com cada any. Foto Yoyo

L’Aplec Pairal de Catalunya a
Calella ha arribat a la 90a edició. El diumenge a la tarda, hi va
participar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
que va inaugurar una escultura,
mida real, dedicada al món de la
sardana. Per commemorar l’aniversari, hi va haver pastís i moscatell servit en un got commemoratiu. Pàg. 4
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L’Editorial
Ajuntaments
Fa dos anys de les eleccions Municipals celebrades al maig de 2015. Els
resultats d’aquelles eleccions van portar uns ajuntaments més fraccionats, sense majories clares i amb necessitat de pactes de govern. Cap dels
equips polítics que governen les nostres poblacions va disposar de majoria suficient per poder aplicar els seus programes i, tot i els pactes establerts, algunes han de governar en minoria.

Homenatge als brigadistes
del Ciudad de Barcelona

Quan som a la meitat de legislatura podem comprovar com algun dels
projectes més determinants de la població estan encallats per manca
d’acord, com el Pla d’ordenació urbana (POUM) de Blanes. No sembla
que sigui el millor per als nostres ajuntaments. Alguna cosa caldria canviar en la Llei electoral per permetre que un cop passada la temporada
de promeses i disputes electorals els Consistoris poguessin governar amb
coherència i amb menys entrebancs.
Fa anys que es parla d’una reforma de la Llei electoral però sempre hi ha
algun càlcul interessat que ho paralitza.
Els ciutadans tenim dret que les lleis es facin per al bé de la comunitat i
la Llei electoral ha de ser modificada per aquest motiu. Tenim dret que
les regles del joc electoral aportin equips que puguin tirar endavant els
ajuntaments pensant en la feina del dia i dia i no en complicats equilibris.
Si ja és prou difícil la feina de governar un ajuntament, només falta que
s’hagi de fer com una cursa d’obstacles. yy

Acte commemoratiu dels 80 anys. Foto Yoyo
malgrat de mar
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Malgrat de Mar i Mataró han
acollit les activitats que han servit
per commemorar el 80è aniversari de l’enfonsament del Ciudad de
Barcelona a la costa malgratenca.
Xerrades, visita a l’antic hospital internacional situat al col·legi Sant Antoni de Pàdua de Mataró i un homenatge als brigadistes,
han estat els actes organitzats.
El 30 de maig, Malgrat de Mar
va fer un emotiu homenatge als
brigadistes internacionals, el dia
que es complien 80 anys de l’enfonsament del vaixell Ciudad de
Barcelona, que va ser torpedinat
per un submarí italià a les ordres
de l’exèrcit franquista.

Al passeig de Mar, davant
l’estació, lloc on van passar
aquests fets, el periodista Albert Serrano i l’actriu Assumpta
Mercader van llegir textos que
recollien el testimoni de les persones que van viure l’enfonsament. El músic David Anillo va
interpretar una cançó en record
de les víctimes. Després Marc
Newman, fill de David Newman
-un brigadista internacional anglès que anava en el Ciudad de
Barcelona i que va sobreviure
a l’enfonsament- va ser el primer en llençar clavells al mar
en memòria de les víctimes. El
van acompanyar el centenar de
persones que va assistir a l’acte.
L’acte d’homenatge va comptar
amb la presència del director del
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Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

Memorial Democràtic, Plàcid
Garcia-Planas.
L’artista Rob MacDonald ha
engegat una campanya de micromecenatge a internet amb l’objectiu d’aconseguir els 15.500 euros
que es necessiten per a desenvolupar la primera fase del projecte
de creació d’una escultura, que es
col·locaria al passeig de Mar, just
davant de l’estació de trens. L’obra
pretén retre homenatge als brigadistes internacionals que van morir en l’enfonsament del vaixell.
Per fer un donatiu cal buscar
el projecte a la web de micromecenatge chuffed.org. El termini
per fer aportacions econòmiques
es tancarà l’1 d’agost. yy

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 79 08
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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Èxit de Moments de Flors amb 37.562 visites
• Pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça: 2.789 visites c.
Església, 1). Escola d’Art Floral
Rosa Valls Formació.

calella

Calella ha donat la benvinguda a la primavera amb la quarta
edició de Moments de Flors. Es
tracta d’una exposició floral per
jardins públics i privats que tenen un valor especial i que, al
llarg dels anys, han format part
del patrimoni i de la història de
la ciutat. Es va fer el mateix cap
de semana dels 50 anys de l’Exposició de Roses de Catalunya.
El 2014, Moments de Flors va
obrir les portes de 8 espais per
primer cop a la ciutat. Gràcies
a les 20.000 visites dels espais,
l’any 2015 es van ampliar fins
a 14 els llocs que es podien visitar. Enguany, s’ha incrementat
a 15, comptant amb els balcons
de l’Ajuntament (Bancells Floristes) i l’Ajuntament Vell (Botànic).
Les visites per espais han estat les següents:
• Claustre de l’Escola Pia:
2.236 visites (c. Sant Pere, 120).
50a Exposició de Roses de Catalunya i Exposició de Bonsais de
l’Associació de Bonsais Montnegre. Jardiner: Floristeria Jardí.
Música: Grup de Cambra i Grup
de Flautes de l’Escola de Música
Can Llobet.

• Can Quadras: 3.425 visites
(c. Romaní, 26). INS Euclides.
• Can Marré: 1.855 visites (c.
Raval, 19). Brigada de jardiners de
l’Ajuntament.
• Far de Calella: 1.630 visites
(N-II km 666). Brigada de jardiners de l’Ajuntament. Música:
Combo i Ensamble de vent de
l’Escola de Música Can Llobet de
Calella.

Plantes i flors arreu de la ciutat. Foto Yoyo

• Can Saula: 4.327 visites (c.
Església, 148). Jardiner: Botànic
Grup Floristes i Interiorisme.
• Can Llobet: 3.709 visites (c.
Anselm Clavé, 99). Brigada de jardiners de l’Ajuntament.
• Can Prat: 2.929 visites (c.
Jovara, 137). Escola d’Art Floral
Smilax.

• Can Farran: 2.928 visites (c.
Jovara, 117). Floradecor Garden.
• Can Borràs: 2.347 visites (c.
Anselm Clavé, 42-44). Brigada de
jardiners de l’Ajuntament.
• Capella de Sant Quirze i Santa Julita: 3.493 visites (c. Francesc
Batrina, 18). Escola d’Art Floral
Rosa Valls Formació. Música:
alumnes de piano de l’Escola de

Música Can Llobet.
• Can Batrina: 3.653 visites (c.
Francesc Batrina, 20). Bancells
Floristes.
• Pati Museu-Arxiu Municipal
Josep M. Codina i Bagué: 2.241
visites (c. Escoles Pies, 36). Escola d’Art Floral Smilax. Música:
alumnes de guitarra de l’Escola de
Música Can Llobet de Calella.

Tots els llocs triats per a Moments de Flors han estat espais
emblemàtics de Calella, públics
i privats. És per això que des de
l’Ajuntament de Calella es vol
agrair l’esforç i la participació a totes les parts que s’han implicat en
la mostra i, molt especialment, als
jardiners, tant de la brigada de jardineria de l’Ajuntament de Calella
com els privats, i a les escoles d’art
floral que aquest any participaven
per primera vegada, que han treballat per deixar la ciutat plena de
flors i sensacions de primavera,
així com als propietaris particulars que han permès a la ciutadania l’accés a les seves cases. yy
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Santa Susanna inaugura la Biblioteca Vall d’Alfatà
S’ha passat d’un equipament de 40 m2 a un de més de 900
aportat 599.281 euros; la Diputació de Barcelona, 686.819 euros
i l’Ajuntament de Santa Susanna, 122.065 euros. La Diputació
de Barcelona ha aportat, a més,
125.294 euros per a adquisició de
fons documentals i audiovisuals
i equipament informàtic.

santa susanna

La nova biblioteca de Santa
Susanna disposa de 955 metres
quadrats útils distribuïts en dos
nivells. Comparteix edifici amb
un casal d’avis i un centre cívic.
Tots tres disposen d’un pati interior comú. El projecte de nova
biblioteca es va començar a gestar fa més de deu anys, segons
recorda l’alcalde Joan Campolier.
“El 2005 ja parlàvem de fer una
nova biblioteca, un projecte que
s’ha concretat ara en un espai de
4.500m2 al centre del poble amb
aparcament soterrani on també
hi ha el Casal d’Avis. Es preveu
una zona per a joves i una sala polivalent amb capacitat per a 400
persones. Serà un punt de trobada
de la població”.

«La biblioteca estarà oberta
al públic 33 hores a la
setmana»

Tall protocolari de la cinta. Foto Yoyo

«El nom de la biblioteca
prové del primer esment de
Santa Susanna l’any 1021»

de vista energètic, a través de plaques solars i la reutilització de les
aigües grises de lavabos i dutxes.

La biblioteca compta amb una
zona d’acollida, un espai polivalent amb ús independent, àrea
de diaris i revistes, àrea infantil i
general, espai de suport, terrassa i
zona de treball intern. El projecte
és obra de l’arquitecte Jordi Goula.
L‘edifici serà eficient des del punt

L’equipament ofereix un fons
inicial de 10.681 documents, entre els quals hi ha 9.000 llibres,
1.600 documents audiovisuals i
81 subscripcions a diaris i revistes. Ofereix el préstec d’autoservei, basat en la tecnologia RFID,
que permet major autonomia de

l’usuari a l’hora d’agafar o retornar documents. La biblioteca estarà oberta al públic 33 hores a la
setmana.
La biblioteca que hi havia
des dels anys 80 era de titularitat
municipal. “Ara passem a formar
part de la xarxa de Bibliteques
de la Diputació de Barcelona”,
apunta la bibliotecària, Núria
Basart. Segons Basart, l’antic

equipament, que va deixar de
funcionar el 3 de febrer per facilitat el trasllat, “era del tot petit.
Teníem 970 usuaris i diverses
activitats periòdiques que ara
es podran desenvolupar en unes
millors condicions.”
El cost de construcció de la
biblioteca ha estat de 1.408.165
euros. Del cost total de l’obra,
la Generalitat de Catalunya ha

El nom de la biblioteca prové del primer esment de Santa
Susanna l’any 1021 com a vall o
riera d‘Alfatà, tal i com apareix
en un document sobre una donació al monestir de Sant Pol que es
conserva a l‘Arxiu de la Corona
d‘Aragó. Alfatà és un nom àrab
que remet al sentit de “victòria”
i com a forma verbal significa
“conquerir”.
La inauguració oficial es va
fer el dissabte 20 de maig amb
la presència de l’alcalde, Joan
Campolier, el vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona,
Martí Pujol, i el director general
d’Arxius, Biblioteques, Museus
i Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, Josep Boya. yy

90 anys d’aplecs sardanistes a Calella
calella

Calella ha celebrat els dies
3 i 4 de juny l’Aplec Pairal de
Catalunya.
El maig del 1925 se celebrà
el primer Aplec Llevantí de la
Sardana per commemorar l’aniversari de la fundació de Joventut Sardanística, que fou l’entitat
organitzadora de tots els aplecs i
ballades a Calella.
Encara es comenta aquella
imatge de riuades de sardanistes que es desplaçaven a Calella
amb trens especials i autobusos
pels carrers en direcció als pins
per tal de ballar i escoltar bones
sardanes a càrrec de les millors
cobles del moment.

«90è aniversari amb
sardanes dedicades, pastís i
moscatell»
Els 90 anys d’aplecs només
van ser interromputs durant els
anys 1937-1939 per la guerra civil.
L’Agrupació Sardanista de
Calella és la successora de la

Joventut Sardanística fundada
l’any 1924. L’actual Agrupació va
ser l’any 1996 Ciutat Pubilla de la
Sardana i el 2015 va ser proclamada Capital de la Sardana.
El actes d’enguany: concert
popular a la tarda del dissabte i
una doble ballada a la nit al passeig Manuel Puigvert, on s’hi escolta el so de mar. I el diumenge,
matí i tarda sardanes al pati de
l’Ós del Parc Dalmau, interpretades per quatre de les millors
cobles del moment, com són La
Principal de la Bisbal, Montgrins, Jovenívola de Sabadell i
Marinada.
I per celebrar aquests 90 anys
d’aplecs, l’estrena de sardanes
dedicades i, com es mereix una
data com aquesta, pastís d’aniversari i xarrup de moscatell per
als assistents.
Escultura sardanista
Personatges que defineixen
la cultura i història de Calella
passaran a formar part en forma
d’escultures de bronze del paisatge urbà. La primera d’aques-

tes escultures va ser inaugurada
pel president Carles Puigdemont
el 4 de juny al Parc Dalmau. És
una noia asseguda a un banc,
que representa un músic de cobla, acompanyada d’un flabiol i
un tamborí. L’escultura s’ha instal·lat poc abans de la Font de les
Oques, donant així la benvinguda als participants de l’Aplec que
accedeixen al parc Dalmau per
l’entrada principal.

en les escultures de Bratislava,
on es poden trobar al seu casc
antic escultures de bronze que
representen personatges pintorescs, alguns fins i tot basats en
personatges reals. En aquesta
línia Calella vol oferir un nou
atractiu al visitant, que podrà
descobrir la història de la ciutat a
través de les figures, figures vives
a mida real, que esdevindran un
atractiu a l’hora de fotografiar-se
amb elles, i així, a través de les

xarxes socials i internet, donar a
conèixer al món Calella a través
d’un altre actiu.
Les escultures de l’Aplec i
de la Llopa, les primeres de què
es podrà gaudir, estan fetes de
bronze, i són creació de l’artista manresà Ramon Oms. Amb
més de trenta anys en el món de
l’escultura, Oms ha treballat per
particulars, fundacions i ajuntaments d’arreu del món. yy

«El president Puigdemont
va inaugurar la primera de
les escultures de bronze que
recordaran personatges de
la cultura i la història de la
ciutat»
Als voltants de Sant Joan una
altra escultura veurà la llum,
aquesta estarà situada a la part
superior de la Riera Capaspre,
abans de la NII, i representarà
la llopa, un dels símbols representatius i identitaris de la ciutat
que forma part de l’imaginari
col·lectiu dels calellencs.
Aquest projecte s’ha inspirat

Puigdemont i Candini ballant sardanes. Foto Yoyo
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Estudiants de Tordera, Malgrat i Arbúcies
s’emporten les Ecopropostes 2017
en per comprar material.
Els guanyadors del treball de
grup s’han emportat el trofeu,
250 euros per al centre i un viatge a Barcelona per visitar Cosmo
Caixa-Museu de la Ciència.
Entre els finalistes hi ha dos
treballs de batxillerat i dos de
grup:
- Treballs de grup:
Títol: Reinserció de polinitzadors
i millora del control de plagues.
Autors: Alex Blàzquez, David
Cañamero, Joel Flores, Aleix Gallostra, Arnau Gómez, José Montes, Albert Reina i Marc Zambrano.
Centre: Col·legi Santa Maria de
Blanes

Guanyadors i finalistes. Foto Yoyo
la selva - maresme

Les Ecopropostes han arribat
a la 22a edició. Estan organitzades
per l’Associació les Ecopropostes
de Ràdio Marina, amb la col·laboració de l’Obra Social-Fundació
La Caixa.
En aquesta edició 2017 de
l’Ecopropostes s’ha consolidat la
col·laboració de l’Obra Social La
Caixa que ja es va iniciar l’any
passat. Fruit d’aquesta col·laboració s’han pogut augmentar els
premis i crear una nova categoria,
la de treballs de grup, que s’afegeix a les dues que ja hi havia:
millors treballs d’ESO i millors
treballs de batxillerat.
El Jurat de la 22a edició de
l’Ecopropostes està format, un
any més, per Martí Boada, Francesc Mauri i Joan Pedrola, un jurat que ha valorat els treballs des
del primer any.
GUANYADORS
- Batxillerat
Títol: Anàlisi comparativa del nivell de pol·len atmosfèric de tres
gèneres al·lergògens a Arbúcies
Autor: Joan Espígol

Centre: INS Montsoriu (Arbúcies)
Es tracta d’un treball que estudia els nivells de pol·len atmosfèric de tres dels gèneres més al·
lergògens del nostre país durant
la primavera i l’estiu de 2016 a
Arbúcies. Es pretenen corroborar un seguit d’hipòtesis que fan
referència al paper que tenen les
precipitacions en la càrrega pol·
línica de l’aire i a la variació del
tipus de pol·len que pot presentar
un indret respecte a un altre.
- ESO
Títol: Estudi de la cuina km0 ecològica i elaboració d’un receptari
Autora: Clara Pérez Moré
Centre: Escola Sant Pere Chanel
de Malgrat de Mar
L’objectiu d’aquest treball és
conèixer tots els aspectes i característiques dels aliments englobats dins del km0 i ecològics.
Per fer-ho s’ha fet una recerca
bibliogràfica de la història i les
lleis que ho regulen. També s’ha
portat a terme la creació d’ un receptari emprant productes km0
i ecològics. L’objectiu principal:
elaborar receptes senzilles, nutricionalment completes i equilibrades que es puguin cuinar en el

dia a dia d’una família, tenint en
compte també si segueixen una
dieta vegetariana, per celíacs o
baixa en colesterol.

Títol: Transformem Vidreres.
Rutes sostenibles i segures per a
anar a l’escola o a l’institut
Autors: Abel Vergés, Arnau

Güell, Guillem Roura, Edu Daza
i Biel Caballero
Centre: Institut Vidreres
- Batxillerat:
Títol: Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter.
Autor: Enric Barril Castillo
Centre: Institut Serrallarga de
Blanes
Títol: Estudi de l‘eficàcia de quatre remeis naturals i un helicida
en la lluita contra els cargols.
Autora: Mireia Gómez i Urquiza
Centre: Institut Montsoriu (Arbúcies)
L’acte de lliurament de premis es va fer a la nova oficina de
La Caixa de la rambla Joaquim
Ruyra de Blanes amb la presència
de l’alcalde Miquel Lupiáñez, Climent Polls, en representació de
l’Associació Ecopropostes i Marc
Reixach, director de l’oficina. yy

- Treball de grup
Títol: Nius per combatre la processionària.
Autors: 45 alumnes i estudiants
de 1r ESO
Centre: Institut Lluís Companys
de Tordera
Els alumnes que han fet aquest
treball han construït uns nius per
combatre la processionària. Anteriorment ja s’havien construït
caixes niu aprofitant fustes reciclades de palets. L’Ajuntament de
Tordera es va posar en contacte
amb l’Institut, per tal de combinar aquesta activitat amb un
problema mediambiental que era
la plaga de l’eruga de la processionària. En un futur es realitzarà
un seguiment d’aquests nius i ja
s’està pensant d’ampliar el projecte per tal de construir caixes niu
per ratpenats.
Els guanyadors dels premis
d’ESO i Batxillerat han rebut un
Ipad, un trofeu commemoratiu i
250 euros per al centre on estudi-

Guanyadora de la categoria d’ESO. Foto Yoyo

Alumnes del Lluís Companys al Cosmo Caixa. Foto INS Lluís Companys
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Taula de Treball del delta de la Tordera
Això ha provocat que hagi
format part de l’agenda social i
turística de tots dos municipis
pel que fa a la gestió, cada temporada d’estiu, respecte la problemàtica de la manca de sorra
en aquestes platges. A banda
d’un ecosistema natural en si
mateix, les platges també són
un espai d’oci per a la població,
exerceixen una funció natural de
protecció de les terres situades
just darrera del sistema de dunes
i són un atractiu turístic.

delta de la tordera

Malgrat de Mar ha acollit
aquest mes de juny la primera reunió de la Taula de Treball creada
amb l’objectiu de recuperar el delta de la Tordera i les platges.
La Taula de Treball del delta
de la Tordera ha sorgit després
que els ajuntaments de Blanes,
Malgrat, Tordera i Palafolls van
aprovar en sessió plenària la creació d’aquest organisme a través
d’una moció. En aquesta primera
trobada s’ha comptat amb la participació de diversos agents del
territori, tot i que també s’ha remarcat la necessitat d’incorporar
representants de diverses institucions i entitats ecologistes, dels
sectors econòmics, científics i
mediambientals tant a nivell local
com de les respectives demarcacions de Girona i Barcelona, així
com de tot Catalunya.
Una de les principals conclusions de la reunió ha estat la creació d’una comissió d’experts que
tindrà com a principal objectiu la
redacció d’un Pla d’Actuació Integral, un estudi preliminar per
recuperat el delta de la Tordera,
la platja de la conca i del Delta de
Malgrat, i la platja de S’Abanell de
Blanes. La comissió la integraran

Reunió de la Taula de Treball feta a Malgrat de Mar. Foto Aj. Blanes

principalment científics i agents
del territori.

Delta de La Tordera

conformen la Xarxa Natura 2000,
comprèn una àrea de 312,22 hectàrees que s’estenen entre els quatre municipis. Tot i l’estat d’alteració de les seves característiques
naturals, segueix suposant un hàbitat de gran interès per diferents
espècies de fauna i un gran suport
al moviment de les aus en els seus
fluxos migratoris.

El territori del delta de la Tordera, inclós dins els espais que

L’equilibri i l’adequada gestió del curs fluvial en el seu

El Centre d’Estudis Avançats
de Blanes s’encarregarà de coordinar la comissió, que espera tenir enllestit l’estudi a principis de
desembre.

tram baix és imprescindible
per a la dinàmica litoral, ja que
el riu Tordera proporciona el
sediment que nodreix les platges de Blanes i l’Alt Maresme.
Durant els darrers 10 anys les
platges de l’entorn de la desembocadura de la Tordera -tant a
la platja de S’Abanell de Blanes
com a Malgrat- han patit un
greu problema d’erosió que s’ha
accentuat encara més i que ha
acabat sent crònic.

Durant els darrers anys, per
fer front a la regressió de la costa
en aquest entorn del delta, s’han
dut a terme actuacions successives per part de les administracions i d’altres a títol particular,
ja sigui fent aportacions de sorra
amb un vaixell draga, o bé amb la
instal·lació d’espigons i esculleres.
Amb tot, algunes d’aquestes
actuacions, que s’han anat fent en
anys i estratègies diferents amb
la voluntat de recuperar platja o
protegir instal·lacions, han acabat
sent perjudicials respecte l’objectiu que perseguien.
Amb aquesta reunió s’ha posat la primera pedra per aconseguir la recuperació. yy
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Els infants agafen el lloc als polítics
L’ajuntament dels infants de Lloret arriba a la 10a edició. A Blanes, s’ha fet per primera vegada

Regidors escolars amb l’alcalde i regidors de Blanes. Foto Aj. Blanes

lloret de mar / blanes

El Ple de l’Ajuntament dels
Infants de Lloret de Mar 2017 es
centra en el civisme.
Els alumnes de cinquè de primària de totes les escoles de la
vila han participat un any més
en el projecte de l’Ajuntament
dels Infants que enguany celebrava el seu 10è aniversari. Els més
de 360 alumnes participants en
aquest projecte han pogut assistir
com a públic directe del plenari
que estava format per l’alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat; el regidor
d’Educació, Jordi Sais; el regidor
de Participació Ciutadana, Josep
Lluís Llirinós i catorze regidors
de l’Ajuntament dels infants triats democràticament pels seus
companys el passat dia 13 de febrer a les eleccions escolars.
Els infants han estat treballant en aquest projecte que enguany s’ha centrat en el civisme i,
concretament, en una campanya
de sensibilització per fomentar el
reciclatge de residus a les famílies i la recollida d’excrements de

Ajuntament dels infants de Lloret. Foto Aj. Lloret

gos per part dels propietaris dels
animals.

Primera experiència a
Blanes

En aquest plenari final els
representants de les escoles han
explicat i exposat tota la feina realitzada a les sessions de treball
amb iniciatives concretes per
fer-ho realitat, com per exemple
la proposta dels eslògans per a
la campanya com “el reciclatge
és el millor per al paisatge” o “si
el món vols mantenir net, recicla a tort i dret”. En finalitzar el
ple, els alumnes van signar l’acta
davant el secretari i l’alcalde que
es va comprometre a executar el
projecte durant el curs 2017/18.

Blanes ha celebrat per primera vegada un ple presidit per escolars del municipi.

Aquesta activitat, organitzada per la Secció d’Educació i la
Secció de Participació Ciutadana
de Lloret de Mar, es va posar en
marxa el curs 2007-2008, amb
l’objectiu de potenciar la participació dels infants en la vida política del municipi. És un treball
pràctic de democràcia participativa que fomenta entre els alumnes els valors de l’altruisme i el
servei als altres.

Es tracta del recurs educatiu
‘Fem una sessió del ple municipal’, i l’han protagonitzat alumnes del Col·legi Santa Maria.
També han assistit alumnes de
l’Escola Ventijol i de l’Institut Sa
Palomera.
Els nois i noies que s’han
encarregat d’estrenar aquesta
experiència són alumnes de 3r
d’ESO del Col·legi Santa Maria,
que han representat una sessió
plenària assumint els diferents
rols que es necessiten.
Els alumnes han preparat
un ordre del dia basat en quatre
grans àrees: Educació, Esports,
Joventut i Oci, i Civisme. A cada
àrea hi ha hagut diverses propostes.
En Educació s’han fet tres

propostes i potser la més exemplar ha estat la de posar en marxa
una Campanya Anti-bulling que
inclogui la creació d’una oficina física on les víctimes puguin
trobar assessorament, així com
un telèfon de contacte. Les altres
dues propostes s’han referit d’una
banda a demanar més recursos
perquè els estudiants puguin preparar-se i escoltar experiències
reals per enfocar millor el seu futur professional i/o acadèmic.
L’altra demanava poder fer
més sortides culturals o més
pràctiques per poder millorar el
seu aprenentatge.
Les quatre següents propostes
corresponien a l’Àrea d’Esports.
S’ha plantejat donar-li un nou us
a l’antic pavelló municipal, posar
un bus gratuït per als menors de
18 anys que utilitzen la Ciutat Esportiva, deixar oberts els camps
de gespa municipal per a la utilització de la ciutadania i oferir
activitats extraescolars gratuïtes
als centres educatius. Igualment,
s’ha aprovat l’esmena de l’opo-

sició de transformar els antics
camps de futbol d’Els Pins i altres
espais buits en pistes esportives
polivalents que no necessitin d’un
gran manteniment.
En l’Àrea de Joventut i Oci
hi ha hagut tres propostes. Promoure la mútua coneixença entre
el jovent blanenc amb trobades i
sortides interescolars entre instituts del municipi; incrementar
les activitats de temps lliure per a
la gent jove (concerts, gimcanes,
festivals...); i obrir gratuïtament
l’ús de l’antic pavelló d’esports.
Per últim, en Civisme s’han
fet tres propostes. Les dues primeres han estat deixar espais públics
per qui vulgui fer graffits i netejar
de forma periòdica el fons marí,
així com les platges i cales. La tercera proposta ha estat la creació
d’un Parc de Gossos per millorar
la neteja de carrers amb la instal·
lació de diversos pipi-cans.
Hi van assistir l’alcalde Miquel Lupiáñez i els regidors Àngel
Canosa i Dolors Rubio. yy
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19a Fira d‘Entitats de Pineda de Mar
dació Infantil Ronald McDonald,
concretament amb la Casa Ronald McDonald que la fundació
té a Barcelona, molt a prop de
l’Hospital Vall d’Hebron. La finalitat d’aquestes cases és crear un
entorn on l’infant que pateix una
malaltia de llarga durada pugui
tenir una vida normalitzada mentre rep tractament mèdic amb la
seva família i relacionar-se amb
altres infants fora de l’hospital.
La Fundació té tres cases més a
València, Màlaga i Madrid (més
info: www.fundacionronald.org).

PINEDA DE MAR

Més de 100 entitats i associacions han participat els dies 27
i 28 de maig a la 19a Fira d‘Entitats que se celebrà a la plaça de
les Mèlies, plaça Catalunya i plaça
Espanya. A més de poder visitar
els estands de les entitats, els visitants van poder gaudir d’un ampli programa d’activitats.

«A més de poder visitar els
estands, els visitants van
poder gaudir d’un ampli
programa d’activitats»
La Fira estava organitzada per
l‘Ajuntament de Pineda i coordinada per la Regidoria Participació
Ciutadana. Durant tot el cap de
setmana, la Fira va suposar una
gran mostra del teixit d’associacions culturals, esportives i socials
del municipi. Hi va haver degustacions, gegants, gastronomia, actuacions musicals i de balls, entre
moltes altres propostes.
El dissabte a les 11 h del matí
es va fer la foto de família amb
totes les entitats participants a
la plaça Catalunya. La inauguració de la Fira d’Entitats va ser

PUBLINOTÍCIA

Foto de família, abans de començar les activitats. Foto Yoyo

una hora més tard a l’estand de
l’Ajuntament, que aquest any estava dedicat al seu centenari, amb
una exposició de fotos antigues
del mateix consistori.
A les 14 h, totes les associacions de veïns de Pineda van organitzar una arrossada popular a
la plaça de les Mèlies, a l’espai de
cuina de la Fira.
La Fira pretén dinamitzar

i estimular totes les entitats del
municipi, fent participar el conjunt de la ciutadania de les activitats organitzades per les associacios locals. La Fira posa a l’abast
de les entitats de la població la
possibilitat d’intercanvi d’informació i contacte per tal de donar
a conèixer les activitats i projectes
que realitzen, a més d’obrir-se a
noves propostes de treball transversal entre elles. La Fira d’Entitats també és un bon aparador per

a la captació de socis i col·laboradors. Una bona mostra de l’èxit
de la Fira d’Entitats és l’augment,
tant del nombre de participants
com del nombre de visitants.
La samarreta solidària
de la Festa Major
Al mateix acte d’inauguració es va presentar la samarreta
solidària de la Festa Major que
enguany col·labora amb la Fun-

«Es va presentar la samarreta
solidària de la Festa Major,
que enguany col·labora amb
la Fundació Infantil Ronald
McDonald»
Aquesta serà la tercera edició de la samarreta solidària de
la Festa Major. L’Ajuntament de
Pineda dona 1 euro de cada samarreta venuda a una entitat sense ànim de lucre que en aquest
cas es destinarà a la Fundació Infantil Ronald McDonald. El preu
de la samarreta és de 5 euros i hi
ha dos models, amb tallatge per a
nens i per a adults. yy
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flors

Pineda Mar de Flors

Pineda recep les obres de
reparació del passeig
pineda de mar

El Ministeri de Medi Ambient
ha enllestit aquest mes de maig
les obres de reparació i construcció d’una escullera als dos trams
del passeig Marítim de Pineda
afectats pels temporals d’aquest
hivern. L’Ajuntament ha rebut
l‘obra, que ha complert el calendari previst.
Un dels muntatges que es van poder visitar. Foto Yoyo

La 1a mostra d’art en flor de
Pineda se celebrà els dies 20 i
21 de maig. Es tractava d’un
projecte cultural que fusiona
l’art amb l’element floral i que es
va poder veure en una desena
d’instal·lacions a places, edificis
emblemàtics i carrers del municipi. Eren obres fetes amb flors o

basades en l’element floral, que
van elaborar els artistes locals
del Col·lectiu Art Denou. A més
a més, una quarantena de comerços del municipi es van sumar a la iniciativa i van decorar
amb motius florals els seus aparadors, entrades o patis. yy

L’Ajuntament continua ara
amb les obres d’acondicionament
per restablir totalment la zona
afectada. Aquestes obres pujaran
a un cost total de 392.741 euros i
es faran en dues fases per no afectar la temporada turística d’estiu.
En una primera fase, l‘Ajuntament de Pineda ha començat

la feina per condicionar el carril
bici i de vianants i instal·lar part
de l‘enllumenat. Aquestes tasques
estaran enllestides a mitjans de
juny, amb una primera inversió de prop de 34.365 euros. Les
obres consisteixen en la reposició
del carril de vianants (29.000 euros), la instal·lació d’una columna
de llum i dos fanals (5.365 euros)
i la neteja i condicionament general de l’espai per part de la Brigada Municipal. Amb aquesta intervenció s‘aconseguirà que es pugui
passejar i circular en bicicleta per
tot el passeig de manera ininterrumpuda.
La segona fase, que començarà després de l’estiu, comprendrà
les obres definitives de reurba-

nització. Les obres consistiran en
la restitució dels elements d‘urbanització, mobiliari urbà i jardineria malmesa pel temporal.
També s’instal·laran de nou els
serveis d‘enllumenat, aigua potable, electricitat i telefonia.
El cost previst d’aquesta segona fase puja a 358.376 euros.
D’aquesta part ja s’ha demanat
una subvenció a l‘Estat, tot i que,
ara per ara, l’Ajuntament no ha
obtingut resposta.
L’ajuntament espera que
aquesta intervenció sigui definitiva, “i que quan hi hagi nous temporals no tornem a patir destrosses i es malmeti de nou la façana
marítima”. yy

Garric 2017

La inversió entre Pineda i Malgrat ha estat de 2 MEUR. Foto Aj. Pineda
Visita a un dels patis de Malgrat. Foto Yoyo

La Regidoria de Medi Ambient
de Malgrat de Mar va organitzar
“El joc de l’orgànica”, una gimcana familiar que va incloure una
plantada. L‘activitat es portà a ter-

me a la plaça de l‘Església. El diumenge del mateix cap de setmana
es va organitzar la visita a patis de
diverses cases de la població amb
una gran acceptació. yy

malgrat de mar

50 anys de roses

La demarcació de Costes ha
confirmat que les obres de construcció de l’escullera que paga
el Ministeri d‘Agricultura, Alimentació i Medi Ambient van
a bon ritme i que la previsió és
que estiguin acabades abans de
l’inici de la temporada d’estiu
de les platges.

Les roses fa 50 anys que són presents a Calella. Foto Yoyo

La històrica Exposició de Roses
de Catalunya que se celebra a la
ciutat de Calella ha arribat a la
50a edició. Enguany, a més, es
va poder veure una exposició

Nova escullera i més sorra

a l’Ajuntament Vell recordant
aquests cinquanta anys de roses
sota el nom de 50è Aniversari
del Concurs de Roses de Catalunya. yy

Paral·lelament a l’acabament
de les obres de l’escullera, la demarcació ha iniciat els treballs de
regeneració de la platja amb sorra procedent dels ports del Masnou, Sant Andreu de Llavaneres
i Arenys de Mar. La idea de l’estat espanyol és fer un drenatge
selectiu de la bocana dels ports,
on s’acumula sorra que dificulta
la navegabilitat dels vaixells. Des
de Costes, s’ha insistit que la Llei
d‘impacte ambiental permet extraure aquesta sorra.

Regeneració de sorra. Foto Yoyo

Les obres de construcció de
l’escullera i la regeneració de la
sorra de la platja les porta a ter-

me l’empresa Acciona i tenen un
cost d’1,1 milions d’euros. yy
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I Concurs d‘Idees
Emprenedores per a Joves
de Formació Clautic: Lluís Burjons, Adrià Ortega, Marc Castells
i Isaac Tomàs.

Fira Màgica
santa susanna

La Fira Màgica de Santa
Susanna, torna un any més com a
referent de fira familiar, multicultural i d’ajuda a augmentar la salut
i la qualitat de vida.

Aquest any es farà durant un
cap de setmana sencer, en aquest
cas els propers dies 8 i 9 de juliol.
La Fira, com és habitual, es podrà trobar a la Masia de Can Ratés. yy

-Idea més innovadora: El nou
transport universitari, presentat
pels alumnes de l‘INS Euclides
Judit Valls i Andrea Cáceres.
-Idea més sostenible i/o solidària: Servei educatiu social, presentat per l’estudiant de la Facultat d‘Educació Social Jonathan
Serrano Mateo.
Hi va haver tres xerrades i el lliurament de premis. Foto Yoyo
pineda de mar

Els guanyadors del Concurs
d‘Idees Emprenedores per a Joves,
organitzat pel Centre Innova de
l’Ajuntament de Pineda han estat un grup d’alumnes del Centre
de Formació Clautic, un grup de
l’Institut Euclides i un estudiant
universitari. Hi havia tres categories: Idea per una Pineda millor,
Idea més Innovadora i Idea més
sostenible o solidària.
Els guanyadors de cadascuna
de les categories s’han emportat
un premi de 300 € per a la compra de material. Els premis es van
lliurar en el decurs de les Jornades
Econòmiques 2017, unes jornades

que enguany s’han hagut de fer a
l’Auditori perquè el Centre Innova
havia quedat del tot petit.
La IX edició de les Jornades
portaven per títol “Donant valor
a l’empresa” i van comptar amb
conferències a càrrec de l’assessor, consultor i formador, Emilio
Duró; el mentalista corporatiu,
Javier Luxor, i l‘escriptora, conferenciant i psicòloga de la salut i
l’esport, Patrícia Ramírez.
Concurs d’idees:
-Premi a la idea per una Pineda
millor: Pas de zebra intel·ligent,
presentat pels alumnes del Centre

Els finalistes, amb un premi de
100 € per a cadascun, han estat:
-Idea per una Pineda millor:
KangurLlar, presentat pels alumnes de l’INS Euclides; Clara Domínguez, Noelia Pérez i Aina
Martín.
-Idea més innovadora: Timbre
intel·ligent, de l’alumne del Centre de Formació Clautic; Albert
Pujadas Gómez, amb la col·laboració de Guilherme da Silva, David Sabater i Martí Cervantes.

objectiu és “anar millorant dia
a dia gràcies al treball constant,
buscant la màxima eficiència en
els processos i fent-ho de manera sostenible”. L‘explotació, amb
gairebé 400 caps de bestiar dels
quals 230 són vaques de munyir, gasta “el mínim possible”
en antibiòtics, “potser una de les
que gastem menys a Catalunya”,
ha explicat Serra.

tordera

L’explotació ramadera Can
Thos de Tordera s’ha endut per
cinquena vegada consecutiva el
premi Vaca d’Or 2017, que lliura cada any la Federació de Frisona de Catalunya en el marc de
la seva assemblea general que se
celebra a Vic.

Tot i no guanyar en cap de
les categories específiques, l‘explotació de Can Thos ha estat
la més ben valorada globalment
per cinquè any consecutiu.
El responsable de l’explotació, Pere Serra, ha agraït el
guardó i ha explicat que el seu

Screamin’ Festival

-Idea més sostenible i/o solidària: LiveTime, presentat per
l’alumne del Centre de Formació
Clautic: Sergi Diaz Leiva, amb la
col·laboració de Lluc Martínez,
Oriol Pont i Pol Dotras. yy

Can Thos de Tordera, Vaca
d‘Or 2017

Pere Serra rebent el guardó. Foto ACN

Fira Màgica 2016. Foto Yoyo

En total s’han repartit divuit
distincions a explotacions de
tot el país que es valoren per la
genètica de les vaques, la morfologia o la producció. Set guardons han anat a parar a granges
d‘Osona, mentre que sis a les terres de Lleida, un a Girona i un
al Maresme. El podi de les millors explotacions ramaderes catalanes s‘ha completat amb dos
noms osonencs: La Cavalleria de
Manlleu i L‘Homet d‘Hostalets
de Balenyà. yy

Cada nit concerts a la Fàbrica Llobet. Foto Aj. Calella
CALELLA

Calella ha reunit visitants
d’Austràlia, EEUU, Japó, Rússia,
Ucraïna, entre molts d’altres indrets, per gaudir del millor Rock
& Roll dels anys 50.

L’Screamin’ Festival ha arribat
a la 19a edició omplint de música i
activitats complementàries la Fàbrica Llobet-Guri, sales privades i
el passeig Manuel Puigvert. yy
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Pressupostos
participats 2017

Blanes reclama el
desdoblament de la N-II
BLANES

Pel tram Maçanet-Tordera de
la N-II, el Ministeri de Foment ha
previst una sèrie de millores, com
les que han finalitzat aquests dies
a Tordera, però, descarta un desdoblament que durant molts anys
havia anunciat i pel qual s’havien
plantejat diverses alternatives. Foment va cedir la titularitat de la
N-II entre Montgat i Tordera perquè es convertís en una via urbana
de les diferents poblacions per on
passa amb una aportació econòmica de 400 MEUR per fer les obres.

Cartell de la campanya
LLORET DE MAR

Els veïns de Lloret de Mar han
disposat de 15 dies per votar els
pressupostos participats 2017. Hi
ha 500.000 euros per repartir en
diferents obres i sectors.
Sobre la taula, una quarantena
de propostes que s’han pogut votar fins al dia 15 de manera presencial i, també, a través d’Internet.
Poden participar en aquest
procés els veïns majors de 16 anys
i, a més, com a novetat, els propietaris de segones residències també
tenen dret a vot.

La moció ha estat presentada per ERC, tal i com s’ha fet en
d’altres municipis de la zona.
Després de negociar amb
la resta de partits es demanen
tres coses, segons exposava el
portaveu republicà, Àngel Canosa. “Instar Foment a què faci
el desdoblament i que recuperi
la gestió pública de l’AP-7 i a
la Generalitat, que no ampliï la
concessió de la C-32 que finalitza l’any 2021”.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, considera que és la fase que
dona sentit a tot el projecte. “Fins
ara s’han presentat, quantificat i
valorat les propostes dels diversos
sectors. La votació, però dona sentit als pressupostos participats.”
Des del consistori, han treballat per incrementar els índexs de
participació, que en la passada edició creuen que van ser baixos.
Aquest és el segon any en què
els veïns de Lloret de Mar poden
decidir sobre el destí d’una part dels
diners del capítol d’inversions. yy

Nous accessos a les urbanitzacions de Tordera. Foto Yoyo

ICV-EUIA, ha posat com a
condició innegociable, “que el
desdoblament no passi pel Vilar
ni Sant Daniel”, segons apuntava
el regidor Víctor Catalán.
Per Salvador Tordera, del PP,
la millor solució seria unir la
C-32 i AP-7. “Aquest hauria de
ser el gran objectiu. La proposta
que feu no té prou recorregut”.
Finalment, la moció es va
aprovar amb 17 vots a favor i 3
abstencions del PP i la CUP. yy
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El síndic de Lloret parla de platges, UTS, ocupes i sorolls
LLORET DE MAR

El Síndic del Ciutadà de Lloret, Joaquim Teixidor, presenta
l’informe de gestió del 2016 al ple.
Joaquim Teixidor ha fet al llarg
de l’any 173 actuacions. El 2015
havien estat 109 i l’anterior, 79.
De les 173 actuacions, 129
eren queixes. D’aquestes, 23 relacionades amb la mobilitat i el
transport, 19 amb la Policia Local, 17 amb el medi ambient, 14
amb la gestió tributària i 14 més
amb les urbanitzacions.
En el decurs de la presentació
va destacar diverses problemàtiques com la dels HUTS, habitatges d’ús turístic.
En aquest cas, va proposar crear un cos d’inspectors per controlar tant les empreses com els turistes. “La problemàtica que generen
no és exclusiva de Lloret. S’ha de
resoldre a moltes ciutats perquè
n’hi ha molts i en la majoria de casos, estan molt concentrats”.
També va parlar de la problemàtica de l’habitatge i va remarcar que hi ha dos tipus d’ocupes,
“els que no poden accedir a un
habitatges i els que entren en ca-

ses per fer negoci”. Segons Teixidor, “tothom té dret a l’habitatge,
peró també hi ha d’haver mecanismes per a poder-los recuperar”. En aquest sentit, va posar
com exemple la feina feta durant
quatre mesos per intentar desocupar una casa, “de moment, sense aconseguir-ho”.
El soroll també preocupa en
un municipi turístic com Lloret.
“Calen més patrulles als llocs on
es concentra més gent. També
calen campanyes de conscienciació”. Teixidor va recordar que
Lloret de Mar té 19 ordenances i
21 reglaments, “que s’han de fer
complir”.
Un altre dels aspectes destacats del 2016, va ser els problemes
sorgits en un sector de la platja
entre banyistes i concessionaris.
“Cal que els interessos d’uns no
afectin els dels altres”. Aquí va
proposar que els inspectors de
platja treballin més dies.
En la majoria de temes, segons Teixidor, “cal buscar el just
equilibri entre les diverses realitats que hi conviuen”.
De les 129 queixes, només
8 estaven pendent de resposta

El referèndum ja
té data i pregunta
catalunya

El Govern ha escollit la data de
l’1 d’octubre per fer el referèndum
i la pregunta: ‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en
forma de república?’
El Consell Executiu es va reunir de forma extraordinària el
divendres 9 de juny per donar el
vistiplau a l’elecció, que van fer
pública el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.
Així, el Govern ha fixat en
l’1 d’octubre la celebració del referèndum d’autodeterminació i

Pati dels Tarongers, 9 de juny. Foto ANC

ha escollit preguntar als catalans
si volen “que Catalunya sigui un
estat independent en forma de república”.
Puigdemont i Junqueras ho
van revelar en una declaració
institucional des del Pati dels Tarongers, flanquejats per la resta
de l’executiu català i pels diputats
independentistes de JxSí i la CUP.
Dos dies després, ANC, Òmnium i AMI van fer un acte a
Montjuïc per deixar clar el seu suport a la consulta i al govern. Josep Guardiola va ser l’encarregat
de llegir el manifest. yy

al tancar l’informe “l’any passat demanava més diligència, i
aquest any, la majoria de casos,
ja estan resolts”.
La majoria de les 173 actuacions s’han presentat directament al Síndic (121). Un total de
33 han arribat via e-mail, 13 per
telèfon i 5 han estat actuacions
d’ofici. Cap cas s’ha presentat a
través del web del síndic.
Segons Teixidor, “darrera
cada número hi ha persones”. El
síndic també considera positiu
que la societat tingui tendència a
queixar-se.

Joaquim Teixidor Síndic de Lloret. Foto J. Ferrer

Felicitacions dels polítics
La gestió de Joaquim Teixidor, que presentava el seu quart
informe des que va ser escollit
síndic, ha rebut el reconeixement
i la felicitació dels vuit grups del
consistori.
Marc Fuertes del MILLOR va
anar més enllà i va assegurar que
si quan acabi el mandat es torna
a presentar per al càrrec, “té assegurada la reelecció”. Fuertes
també va demanar al govern, que
“facin més cas al síndic i no tant
a les xarxes socials”.

Intervenció de Teixidor davant del plenari. Foto J. Ferrer

L’alcalde, Jaume Dulsat va
avançar que s’incrementaran
els inspectors via Consell Comarcal. També va explicar que

en pocs dies es presentarà una
campanya per fomentar el civisme i la convivència. yy
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Minuts de silenci
la selva / maresme

El dimarts 23 de maig es va
guardar un minut de silenci a les
portes dels ajuntaments de la Selva i el Maresme en senyal de dol
per l’atemptat de Manchester. El
balanç va ser de 22 morts, la majoria joves i adolescents, i 50 ferits

que havien anat a un concert de
la cantant nord-americana Ariana Grande, al qual hi van assistir
21.000 persones. Pocs dies després, la mateixa escena es va repetir per fer costat a les víctimes
d’un nou atemptat, en aquest cas
a Londres. yy

Banderes Blaves 2017
selva / maresme

Catalunya rep el distintiu de
les Banderes Blaves per a 95 platges i 24 ports esportius.
Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia
la gestió ambiental i la seguretat,
les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i
l’educació ambiental. Així mateix,
exigeix a les platges una qualitat
de l’aigua excel·lent i als ports, una
excel·lent gestió ambiental.
Banderes blaves de la Selva i
l’Alt Maresme:
La Mar Menuda, Tossa de Mar
Gran de Tossa, Tossa de Mar

Concentració a Blanes. Foto Aj. Blanes

Lloret, Lloret de Mar
Fenals, Lloret de Mar
Sa Boadella, Lloret de Mar
Cala Canyelles, Lloret de Mar
Santa Cristina, Lloret de Mar
Sant Francesc, Blanes
Blanes, Blanes
S’Abanell, Blanes
Club de Vela de Blanes, Blanes
Malgrat Centre, Malgrat de Mar
L’Astillero, Malgrat de Mar
Pescadors, Pineda de Mar
La Riera, Pineda de Mar
Garbí, Calella
Les Barques, Sant Pol de Mar

El distintiu Bandera Blava
l’atorga un tribunal internacional de la FEE (Fundació d’Educació Ambiental), amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor
(Adeac), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol.
La bandera blava onejarà
aquests propers mesos al costat
de les banderes verda, groga i
vermella, que indiquen l’estat de
la mar. La bandera verda ens indica normalitat, la groga precaució i la vermella, perill i prohibit
banyar-se. En algunes platges
també utilitzen una bandera per
indicar que hi ha meduses. yy

XXV Romeria de la Conflicte escolar
Casa de Andalucía
BLANES

BLANES

El paratge del Vilar ha acollit
un any més, la Romeria que organitza la Casa de Andalucía des de
fa 25. Com és habitual, la jornada
es va iniciar a les vuit del matí,

amb la sortida dels carretons,
cavalls i romeus a peu per fer el
camí des del barri de Ca la Guidó fins al Vilar. Després, missa,
ofrena floral, el tradicional potaje
rociero, actuacions i ball. yy

L’AMPA de l’escola bressol
La Plantera de Blanes reclama a
l’ajuntament que sancioni l’empresa concessionària per “mala
gestió”.

L’AMPA considera que la directora no està gestionant bé el
centre i que la comunicació amb
els pares no és la correcta. També
denúncia que les educadores treballen amb “angoixa i por”.
Per tot això, reclamen a l’alcalde que actuï com a “principal
responsable del servei públic” de
les escoles bressol al municipi.

Un dia carregat d’activitats. Foto Aj. Blanes

Homenatge a la
Gent Gran
BLANES

Unes 1.000 persones assisteixen al 21è Homenatge a la Gent
Gran de Blanes. La celebració ha
tornat als seus orígens i s’ha pogut celebrar en una sola jornada,

Assistència multitudinària. Foto Aj. Blanes

ja que s’ha allotjat en una carpa
de grans dimensions instal·lada a
l’esplanada de l’antic pavelló. Un
dels actes centrals va ser l’homenatge a set parelles que celebraven
les Noces d’Or de casament. yy

En el ple de maig, una mare
va denunciar que dos infants no
havien pogut sortir a la rua de
Carnestoltes perquè els seus pares havien arribat amb retard,
una demora que ja havien avisat.

Entrada a l’escola bressol. Foto Yoyo

El regidor d’Ensenyament,
Albert Sanz (ERC), va explicar que s’havia fet nombroses
gestions i reunions i que encara n’hi havia diverses de pendents. A principis de juny, ERC

Queixes veïnals
BLANES

Veïns del carrer Horta d’en
Creus de Blanes, han fet públic
el seu malestar per no poder
entrar els seus vehicles en els
garatges perquè el carrer està
aixecat per obres. Les obres tenen prevista una durada de 3
setmanes i reclamen una solució
alternativa tot i que l’ordenança
de guals no ho contempla. Els
veïns, no volen una compensació econòmica, però sí un lloc
on deixar els cotxes. El carrer
Horta d’en Creus està situat en
ple centre i es fa molt complicat
trobar aparcament que no sigui
de pagament. yy

Garatges sense cotxes. Foto Joan Ferrer

va fer públic un comunicat
defensant la gestió municipal
de les llars d’infants perquè,
“malgrat les gestions, CLECE
no ha aportat ni solucions ni
explicacions raonables”. yy

LA MARINA 15

JUNY DE 2017

La Creu de Lampedusa fa
estada a Calella

societat i cultura

Museu del Turisme

CALELLA

La creu ha arribat a la ciutat calellenca coincidint amb la
Quinzena Solidària.
El primer viatge del Papa
Francesc fora de la diòcesi de
Roma fou a l’illa de Lampedusa.
Un viatge sorpresa, als extrems
confins d‘Itàlia, enmig d’aquell
Mediterrani en què els abismes
s‘han transformat en tomba per
a milers d‘infants, dones i homes
en fuga de la guerra i de la misèria. Aquell viatge va ser concebut
com a conseqüència de les notícies sobre l‘enèsima embarcació
enfonsada.

«La Creu es va poder veure a
Calella de l’11 al 18 de maig»
Arran d‘aquell viatge, la Fundació Casa de l’Esperit i de l’Art
va encarregar a un fuster de
l’illa, Franco Tuccio, construir
una creu amb les restes de fusta
de les embarcacions d’emigrants
que havien arribat a l’illa siciliana. Beneïda pel Papa Francesc,
la creu, de 2,80 de llarg per 1,50

Imatge de la mostra Etiòpia. Foto Quim Botey

La Creu ha presidit la Quinzena Solidària. Foto Yoyo

metres d’ample, ha pelegrinat
per nombroses ciutats d’Itàlia i
va arribar a Catalunya ara fa dos
mesos, recorrent diverses ciutats i
pobles del nostre país, sensibilitzant moltes persones sobre el drama dels refugiats. La darrera etapa catalana ha estat Calella. Es va
poder veure de l’11 al 18 de maig a
l’Església Parroquial, a les Escoles
Pies i a l’Hospital Sant Jaume.

La Quinzena solidària ha
portat per nom “Trenquem
murs”. Hi ha hagut el Sidral Solidari, festivals, xerrades, documentals, activitats infantils...

El Museu del Turisme de Calella ha obert les seves portes el
primer de juny de nou després
de romandre tancat uns mesos
per facilitar les obres de la nova
escola Salicrú. Fins el 15 de setembre es visitar les exposicions
fotogràfiques “Etiòpia, un viat-

ge a les tribus de la vall del riu
Omo”, de Quim Botey (2016), i
“Marroc”, de Foto-Film Calella
(1996). El Museu del Turisme
de Calella està situat a la Fàbrica Llobet-Guri (c. Sant Pere,
122-140). yy

VII Fira Sud

Dues setmanes plenes d’activitats per fer reflexionar sobre la
crisi humanitària dels centenars
de milers de refugiats que encara
esperen ser acollits a Europa. yy

Desfilada de carruatges. Foto Yoyo

Fira Sud, és el certament de
Pineda de Mar d’intercanvi cultural, gastronòmic i comercial
que aplega artesans, comerciants i visitants de poblacions del
sud de l’Estat i els propis de la
comarca. Cada any se celebra a

Poblenou i aquest 2016, la ciutat convidada ha estat la de Rute
(Còrdova). Hi va haver un total
de 120 parades d’artesans i comerciants i de demostracions
d’oficis i un gran nombre d’entitats culturals representades. yy

Ciutat Subterrània 04

Els treballs es poden visitar al Clavé. Foto Yoyo

Després d’exposar-se al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), la mostra
es trasllada ara a Tordera, lloc
on es va gestar. Comissariada
per la Tónia Coll, Ciutat Subterrània 04 compta amb les
obres de l’Alan Piris, l’Adrià

Gamero, en Biel Llinàs, en
David Calle, en Marc Anglès
i l’Alberto Gil creades durant
dos mesos de residència a
Mas Panella (Tordera). Ciutat
Subterrània 04 es pot visitar al
Clavé fins el dia 19 de juny. 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
Luna Gaucha
Pl. Ajuntament, 8
93 769 19 46 - Calella
Macanudo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella
Marina
C. Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella
Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella

· El fogó de la Marina ·
Coca de brioix amb pinyons
INGREDIENTS
Per la massa mare:
- 140 g de farina de força
- 25 g de llevat de forner
- 80 g d’aigüa temperada
Per la coca:
- 425 g de farina de força
- 90 g de sucre

- 3 ous
- 90 g de mantega
- 10 g de sal
- 75 ml de llet
- 20 g de llevat de forner
- 30 ml d’anís
- Una tassa de pinyons
- 1 ou batut per pintar

PREPARACIÓ:
Preparem la massa mare, pastant bé tots els ingredients. Un cop
llesta, la deixem reposar en un bol tapada amb un drap durant 1
hora.
Un cop fermentada, afegim la llet, l’anís, els ous, el sucre, la sal i
la farina tamissada. Pastem novament tots els ingredients, tapem i
deixem reposar 15 minuts més.
Treballem la massa damunt del marbre afegint-hi la mantega i el
llevat durant una bona estona, fins que tots els ingredients s’hagin
integrat perfectament. Fem una bola que cobrirem i deixarem reposar 15 minuts o fins que dobli el seu volum.
Estirem la massa amb un rodet, la tapem i esperem que fermenti unes dues hores.
Transcorregut aquest temps, pintem la coca amb ou batut, incorporarem els pinyons al damunt, i espolvorem amb força sucre.
Coem la coca al forn durant 20 o 25 minuts a 200º.
Bon profit i feliç revetlla!
Manoli Bustamante

Nou Wok
Pl. de la Bòbila local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna
Palacio de Oriente
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 5
93 762 44 86 - Pineda de Mar
Pepe Pollo
Pl. Europa, s/n
93 767 70 90 - Sta. Susanna

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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FiSures bat el rècord de propostes presentades
palafolls

A finals d’abril va acabar el
termini de presentació de propostes per al FiSures, el festival
artístic de Palafolls que enguany
celebrarà la seva 4a edició. En total s’han rebut una 60a de propostes que ara són analitzades per un
jurat que acabarà triant la programació que omplirà d’art i cultura
els carrers i places de Palafolls el
primer cap de setmana de juliol.
L’any passat, el FiSures va
oferir una 15a d’actuacions amb
expressions de dansa acrobàtica,
teatre de petit format, mapping,
performances, accions sonores i
monòlegs.
Història
L’any 2014, Palafolls, es con-

verteix en un satèl·lit de la mostra
gironina Inund’Art i li dona cobertura a la demarcació de Barcelona. La voluntat, ser un municipi
amb un fort caire cultural i, al
mateix temps, esdevenir en sí mateix, una plataforma cultural per
a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes,
en àmbits tan interessants com
ara: les arts visuals, l’art multidisciplinari i altres disciplines artístiques contemporànies.
L’any 2015, amb la voluntat
d’enfortir aquesta promoció arriscada, Palafolls va més enllà i
dona nom, per primer cop, al seu
festival propi, FiSures. L’excel·lent
resposta derivada d’artistes amb
un gran talent que interpreten a
la perfecció, el leitmotiv del festi-

val, porta a Palafolls i, en conseqüència, al FiSures, a actuar com
a referent. En aquest sentit, l’any
2016, Palafolls aposta, per tercer
any consecutiu, pel compromís
amb artistes professionals i col·
lectius emergents, donant suport
projectes d’art interdisciplinari
que desenvolupen un discurs propi i innovador en el procés creatiu.
Aquest 2017, Palafolls busca repetir les sinèrgies aconseguides l‘any passat amb els seus
ciutadans i turistes culturals,
ambdós captivats de les possibilitats de consumir cultura des de
la proximitat. Unes expressions
artístiques vingudes d‘arreu i de
gèneres dispars: dansa contemporània, art plàstica, art vertical,
mini-art, micro-teatre, etc. yy

FiSures 2016. Foto Yoyo

Amics per sempre a Calella
CALELLA

Calella torna a convertir-se
en un plató de cinema per donar
vida a la Barcelona Olímpica.
La pel·lícula Amics per sempre, dirigida per Román Parrado, servirà per commemorar el
25è aniversari de la celebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona,
l’any 1992.
A Calella, s’ha rodat a la
platja i al restaurant La Gavina
per recrear un dels “xiringuitos”
que hi havia a la costa de Barcelona als anys 80, just abans que
el projecte olímpic obrís la capital catalana al mar.
Rodatge de la pel·lícula ‘Amics per sempre’. Foto Aj. Calella

Amics per sempre explica la
història d’en Carles, propietari
de l’últim “xiringuito” de la Barceloneta. És una història que reivindica la força i la importància
de l’amistat i que traça una panoràmica dels anys 90, “en especial
de la sotragada que va suposar
la cita olímpica per a la majoria
d’habitants de Barcelona”, segons
expliquen els responsables del
projecte.
Òscar Muñoz i Betsy Túrnez
protagonitzen aquesta pel·lícula,
que també compta amb un repartiment format per Lluís Villanueva, Pol López, Boris Ruiz,
Abraham Levy, Marta Bayarri i
Ernesto Collado.

Calella, ciutat plató
Des de l’Ajuntament de Calella s’està treballant en la creació
del Calella Film Office, un servei
que es vol oferir a les productores
audiovisuals a fi i efecte de facilitar els tràmits administratius,
permisos de rodatge i sobretot
per posar en valor els actius de la
ciutat com un lloc ideal on donar
cobertura a les necessitats.
Segons fonts municipals, “a
banda de l’element promocional de la ciutat la presència dels
equips de producció es tradueixen
en un impacte directe en l’economia productiva de la ciutat”. yy

economia local

Cuina mexicana
palafolls

palafolls

Casa Oms ha obert un
nou espai gastronòmic, Kactus. S’hi pot degustar un ampli ventall d’especialitats mexicanes: tacos, nachos, cochinita Pibil, postres, cerveses...

Marineland Palafolls presenta aquesta temporada una novetat,
Magic Falls, un descens per quatre
grans tobogans amb corbes, canals
i cascades d’aigua que no oblidaràs!
Marineland Catalunya, que té
una superfície de 65.000 metres²,
compta amb 12 atraccions per a
grans i petits.

I per aquests mesos d’estiu disposa d’una gran terrassa, per poder sopar a la
fresca.
Kactus està situat a Casa
Oms, carretera de Malgrat a
Palafolls. Obert divendres i
dissabte nit. yy

Nova atracció

Ambient mexicà en el menjador de Kactus

Amb l’objectiu de conèixer la
natura del parc, Marineland Catalunya apropa lleons marins, dofins,
aus exòtiques, pingüins, flamencs i
foques marines als visitants. yy

Nova temporada, nou tobogan
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Blanes Gluten Free
Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090

Presentació de Blanes Gluten Free. Foto Aj. Blanes
BLANES

El projecte de crear la marca
Blanes Gluten Free camina amb
pas ferm. El punt de partida va
ser la signatura d’un acord de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Blanes i l’Associació Celíacs
de Catalunya, i ara el consistori
ja compta amb un pressupost que
destinarà a promoure accions de
sensibilització, formació i publicitat de la nova marca.
Justament per aquest motiu,
des de la regidoria de Promoció

de la Ciutat des d’on es treballa
el projecte es va organitzar fa
uns dies una reunió conjunta
amb les associacions, empreses
i entitats que, bé ja estan implicades, o bé poden estar-hi. Així,
van participar-hi representants
de l’Associació Celíacs de Catalunya, l’Associació de Botiguers
de Blanes Centre, la Cambra de
Comerç de Girona, l’Associació
d’Hostaleria de Blanes, Aula
Gastronòmica Grenyal, Altimir
Formació i Som Celíacs.

El projecte compta amb una
partida de 10.000 €, una quantitat cofinançada per la Diputació
de Girona (75%) i l’Ajuntament
de Blanes (25%). Hi ha tres principals eixos de treball: Accions
de Sensibilització, Accions de
Formació i Accions de Promoció.
Segons dades de l’Associació
Celíacs de Catalunya, gairebé a
un 10% de la població els afecta el consum de gluten d’alguna
manera o altra. yy

Tècnics Sanitaris a Lloret
lloret de mar

FETESS-Catalunya ha celebrat les seves IV Jornades Científiques de Tècnics Superiors
Sanitaris (TSS) a Lloret de Mar.

En aquesta nova edició
s’abordà la prevenció, seguiment, diagnòstic i tractament
de les malalties cardiovasculars
(MCV).

Aquestes jornades pretenen
desenvolupar de manera transversal el coneixement d’aquestes patologies entre els Tècnics
Superiors Sanitaris (TSS). Per
aquest motiu, el comitè organitzador plantejà un programa
amb ponents de primer nivell on
tenien un paper protagonista les
especialitats de TSS que es duen
a terme en el món hospitalari (laboratori clínic i biomèdic, imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear, anatomia patològica i
citodiagnòstic, radioteràpia i dosimetria i dietètica). A més, les
jornades també pretenien donar
visibilitat als pacients afectats
per patologies cardiovasculars i a
la rellevància que aquestes tenen
en el nostre món actual.
Les malalties cardiovasculars
(MCV) estan considerades com
un problema de salut de màxima
importància a tot el món. A l’estat espanyol són la primera causa
de mort i se’ls atribueix el 35% de
les morts totals.

Cartell de les jornades

Els principals factors de risc
relacionats amb les MCV són el
tabaquisme, la hipercolesterolèmia, la diabetis, la hipertensió
arterial (HTA), el sedentarisme i
l’obesitat. yy
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La Garmin Great Tuna Race reuneix 26 equips
tat també es pretén desenvolupar
la consciència ciutadana, fomentar la protecció del medi ambient
i conservar la riquesa dels oceans.

blanes

La primera màniga de la IV
Garmin Great Tuna Race celebrada a Blanes (Girona) s’ha tancat
amb un balanç de 28 picades i 22
marcatges, dos d’ells amb marcatge electrònic, en una edició en
la qual cal destacar un augment
de participació del 63% respecte
a l’edició de 2016, en la què van
prendre la sortida 16 equips. En
aquesta ocasió s’han inscrit 26
equips de tot Espanya, entre ells
algunes de les millors embarcacions de pesca de tonyina, amb
campions de pesca d’altura, que
han volgut col·laborar en el projecte. Una de les novetats d’aquesta quarta edició ha estat la zona
de concentració dels participants,
habilitada per realitzar les trobades i els briefings a l’inici de la
jornada.

«La Garmin Great Tuna Race
es tanca a Blanes amb 28
picades i 22 marcatges»
La prova celebrada a Blanes
s’ha seguit molt a prop per un
equip de biòlegs que han pogut
supervisar el procés de pesca i
marcatge de les tonyines, assegurant el bon tracte als peixos i ensenyant bones pràctiques als par-

«Una tonyina vermella de
184 cm i 130 kg de pes,
rècord de la prova»

Tonyina marcada a l’embarcació Mel-Kart del CV Blanes. Foto Josep Maria Pons ACPR

ticipants. Els científics han pogut
constatar que els 28 exemplars
han estat retornats al mar sans
i estalvis, entre ells un exemplar
de 184 centímetres i 130 quilos de
pes, rècord de la prova.

ciutadana inigualable en el qual
es promou la protecció del medi
ambient i la preservació de la biodiversitat, i aquesta primera màniga celebrada a Blanes n’ha estat
una bona mostra.”

Per al director general de
Garmin Iberia, Salvador Alcover, “la Garmin Great Tuna Race
és un esdeveniment de ciència

Una nova manera de fer
ciència
La Garmin Great Tuna Race

és una competició pionera a Europa en la qual esport i ciència
van de la mà amb l’objectiu de
millorar el coneixement de la biologia de la tonyina vermella mediterrània, una de les espècies amb
major valor comercial i de les més
amenaçades del mar, amb la finalitat de dissenyar millors polítiques de protecció i preservar la
biodiversitat. Amb aquesta activi-

La competició s’ha construït
sobre una fórmula de captura,
marcat i alliberament de tonyines gegants, promovent així
una nova cultura de pesca. El
principal objectiu durant l’activitat ha consistit en el marcatge electrònic de la tonyina per,
posteriorment, realitzar-ne el
seu seguiment per part d’institucions científiques (WWF, AZTI,
ICCAT) i poder així dur a terme
una recerca sobre el seu comportament gràcies a la informació
essencial obtinguda gràcies al
marcatge.
La competició està estructurada en tres mànigues, cobrint
diferents àrees geogràfiques segons el seu interès científic. Després de l’acolliment pel Club Vela
Blanes, la prova es va traslladar a
aigües del Garraf (3 i 4 de juny)
per recalar finalment a Llançà els
dies 2 i 3 de setembre. yy

El cava rosat Vinya de Rosa, fet amb
el raïm “garnatxa” de la vinya de Ses
Vernes de Blanes ha guanyat la Medalla d’Or del Girovi 2017.
El Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi creat l‘any 1995 està homologat per Mestres Tastavins i Cellerers
de Catalunya. Compta amb la col·laboració de l‘Institut Català del Suro i
RETECORK-Xarxa Europea de Territoris Surers i el recolzament de l‘Associació Catalana de Sommeliers.
Girovi es distingeix d‘altres concursos
similars perquè s‘hi presenten vins i
caves de totes les Denominacions
d‘Origen de tot Catalunya.
Per altra banda, el jurat el formen
tant experts del sector vitivinícola
-enòlegs, sommeliers, cellerers, professors i alumnes de l‘Escola d‘Hostaleria, venedors, distribuïdors, restauradors...-, com aficionats que són
reconeguts per l‘organització pel seu
bon criteri en aquesta funció.
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Portes obertes als museus lloretencs
seu horari habitual i passada la
mitjanit amb una extensa programació d‘activitats. Enguany
la Nit dels Museus se celebrà el
dissabte 20 de maig i Lloret s’hi
afegí celebrant també el mateix
dia el Dia Marítim Europeu i
la Nit dels Museus. L’esdeveniment va permetre visitar durant
tot el dissabte, de forma gratuïta, el Museu del Mar i es Tint i a
més a les 11.00 h i a les 18.00 h
s’hi van programar visites guiades. La jornada es va tancar amb
una visita guiada nocturna pel
Museu del Mar que acabà amb
una cantada d’havaneres a la
terrassa del museu, amb peces
de l’òpera Marina i de La Bella
Dolores en directe.

lloret de mar

Lloret de Mar ha celebrat
aquest mes de maig el Dia Internacional del Museus, el Dia Europeu del Mar i la Nit dels Museus.
Lloret s’ha afegit a la celebració del Dia Internacional
dels Museus (DIM), que se celebra anualment cada 18 de maig.
Aquell dia es va poder entrar de
forma gratuïta a Es Tint, al Museu del Mar i a Can Saragosssa i
es van programar visites guiades
a Can Saragossa a les 10.30 h i a
es Tint i al Museu del Mar a les
12.00 h i a les 18.00 h de la tarda.

«Hi ha hagut portes obertes
i activitats al Museu del Mar,
Es Tint i Can Saragossa»
El Dia Internacional dels
Museus és un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des
del 1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans sobre
el paper dels museus en el desenvolupament de les societats.
L’edició d’enguany estava dedicada al tema Museus i històries
punyents: Dir allò que no es pot ex-

Visita nocturna al Museu del Mar. Foto M.A. Comas

plicar als museus, tot reconeixent
el paper que juguen els museus
com a agents pacificadors de les
relacions entre els diferents pobles del món. També posà de relleu com l’acceptació d’un passat
incòmode i dolorós és el primer
pas per imaginar un futur comú
en el marc de la reconciliació.

rosos de la humanitat, ja que com
a institucions dipositàries de la
memòria dels pobles que són, fomenten la reflexió crítica i el diàleg conciliador del passat mitjançant la mediació, la transmissió
de valors universals i la pluralitat
de punts de vista expressats a
partir de les seves col·leccions.

El tema pretén posicionar els
museus com a centres que possibiliten poder entendre els fets incomprensibles dels episodis dolo-

La celebració d’aquesta data
fa que enguany, 622 equipaments
museístics de tot Catalunya s’hagin afegit a la celebració, ja sigui

Persecució policial
BLANES / palafolls

Els Mossos d‘Esquadra i les
Policies Locals de Blanes i Palafolls han detingut el conductor d’un

camió que, en tan sols tres hores,
va protagonitzar tot un reguitzell
de delictes. L’home, un estranger
resident a Lloret de Mar, va agafar

el volant begut, va xocar contra diversos cotxes aparcats als carrers
de Blanes i va intentar fugir de la
Policia Local, obligant els agents a
perseguir-lo fins a Palafolls abans
no el van poder arrestar. Durant
la persecució, el camioner va circular contra direcció per diversos
carrers i, un cop a la carretera, va
anar fent ziga-zagues per evitar
que Mossos i Policies Locals el
poguessin atrapar. Se l’acusa dels
delictes de conducció temerària,
contra la seguretat del trànsit per
anar begut i de desobediència i
resistència a l‘autoritat.
Segons va comprovar després
la Policia, el camió que conduïa
és propietat d’una empresa de lloguer amb seu a Sevilla.
El camioner detingut va començar el seu particular periple
al barri dels Pins de Blanes. Allà,
poc abans de dos quarts de dotze
de la nit, va xocar contra un cotxe aparcat al carrer i va fugir. El
propietari del vehicle va ser qui va
alertar la Policia Local.

Estat en què va quedar el vehicle. Foto Aj. Blanes

A partir d’aquí va començar
una llarga i perillosa persecució
que va acabar en un carrer de
Palafolls. yy

en forma d‘esdeveniments puntuals o actes que s’allarguen durant diversos dies.
Els
esdeveniments
més
atractius i populars del DIM
són les jornades de portes obertes que els museus ofereixen de
forma gratuïta als seus visitants;
així com la celebració de la Nit
dels Museus, una iniciativa del
Consell d‘Europa, durant la
qual diversos museus del país
obren les portes més enllà del

«El Dia Internacional dels
Museus vol conscienciar
els ciutadans sobre el
paper dels museus en el
desenvolupament de les
societats»
La Nit dels Museus és una
iniciativa europea que enguany
arriba a la desena edició i on hi
participen més de 4.000 museus
de tot Europa. yy
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societat

Fira de la Gent Gran

La mirada del poeta Francesc
Parcerisas
tordera

Tordera va acollir divendres,
2 de juny, l’acte central del projecte cultural “La Mirada del poeta”, centrada enguany en l’obra
de Francesc Parcerisas L’edat
d’or (Barcelona: Quaderns Crema, 1983).

La participació va ser multitudinària. Foto Yoyo

Pineda de Mar ha celebrat els
dies 19 i 20 de maig els actes
centrals de la Fira de la Gent
Gran. L’objectiu d’aquest esdeveniment és obrir un clima de
reflexió sobre els reptes socials

i polítics que suposa el creixent envelliment de la població, i mostrar les possibilitats
de vetllar per una vellesa digna
i segura. yy

“La Mirada del poeta” ha arribat enguany a la seva cinquena
edició i s’ha presentat novament
com a una iniciativa d’àmbit cultural que pretén apropar el fet
artístic al territori, posar en valor els serveis i els equipaments
culturals de Tordera i projectar
el municipi a l’exterior a través
d’una oferta cultural atractiva,
visual i de qualitat.

Shopping Night

La “Mirada del poeta” és un
projecte conjunt de la Fundació
Teatre Clavé, l’Ajuntament i la
Biblioteca de Tordera, que rep el
suport de la Diputació de Barcelona i enguany ha comptat amb
la col·laboració de l’Insitut Tordària de Tordera.

Les botigues van agafar vida. Foto Yoyo

Malgrat Turisme SL ha organitzat una nova edició de la Shopping Night amb una gran desfilada, flaixos de moda, tallers i
espai gastronòmic. La proposta,

L’acte va reunir més de 500
persones i comptà amb l’assistència de F. Parcerisas. Va consistir en una passejada poètica
per diversos indrets de Tordera
(teatre, parcs, biblioteca i a la
llera del riu) on hi va haver diverses intervencions artístiques
de música, teatre, dansa i poesia
centrades, totes elles, en l’obra
del poeta.

un any més va tenir un gran seguiment, primer a la zona comercial, per acabar al Parc de
Can Campassol, on hi va haver
la desfilada. yy

Hi va haver participants de totes les edats. Foto Yoyo

La marxa, que organitza Oncolliga Calella, ja ha arribat a
la 8a edició. La sortida i l’arribada, com és tradicional, van
ser al passeig Manuel Puigvert.
La majoria de participants van

lluir la samarreta de color verd
commemorativa de l’acte. L’objectiu, recollir diners per ajudar
els malalts de càncer i les seves
famílies. yy

Nascut a Begues (Baix Llobregat) l’any 1944, Francesc Parcerisas es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona i
és doctor en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Ha estat catedràtic
de Llengua i Literatura Catalanes de Batxillerat i vicedirector i
cap del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
Ha publicat diversos llibres
de poesia, entre ells, L’edat d’or
(1983), que va rebre el premi de
la Crítica de Poesia Catalana i el
premi de Literatura Catalana de
la Generalitat de Catalunya en
l’àmbit de poesia. Ha traduït al
català i al castellà una quantitat

important de llibres de l‘anglès,
del francès i de l‘italià, principalment de narrativa, assaig i
poesia.
Durant la seva trajectòria
professional ha estat col·laborador en revistes culturals i literàries com Serra d’Or, Reduccions,
El Món, Els Marges, i en diaris
com La Vanguardia, El País, el
Diari de Mallorca, l‘Avui i el Diari de Barcelona, entre altres.
Des de l’any 1998 fins al 2004
va ocupar el càrrec de director de
la Institució de les Lletres Catalanes, i des del 2010 fins al 2016
n‘ha estat el degà. L’any 2015 va
ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. yy

Francesc Parcerisas i Joan Carles Garcia. Foto Yoyo

Menys aturats
maresme

Marxa contra el càncer

Francesc Parcerisas

El Maresme ha seguit la tendència general de Catalunya i durant el mes de maig ha registrat
una nova reducció de l‘atur. Les
dades oficials indiquen que la xifra de demandants de feina a la
comarca s’ha reduït un 3,35% respecte al mes anterior i un 13,01%
en la comparativa interanual.
L‘anàlisi sectorial de les dades
del mes de maig reflecteixen que la
reducció de l‘atur registrat ha beneficiat a tots els grups econòmics.
L‘agricultura és la que percentualment anota una disminució
més elevada (11,20%), seguida del
sector serveis (3,57), la indústria
(2,56%), la construcció (2,00%) i el
col·lectiu SOA (1,96%).
La xifra oficial de persones
aturades al Maresme és de 26.219,
el que suposa 909 menys que ara
fa un mes. Segons l’anàlisi feta
per l’Observatori de Desenvolu-

pament Local, l’atur cada vegada
s’està feminitzant més al Maresme. El 56,4% de les persones que
busquen feina són dones.
De les 909 persones que han
trobat feina, 608 (el 66,88%) són
homes i 301 (el 33,11%) dones. El
ritme desigual de recuperació de
l’ocupació també queda constatat
a la comparativa interanual. El percentatge de disminució de l’atur és
del 16,41% entre el col·lectiu masculí i del 10,19% entre el femení.

Posant la mirada al terreny
municipal, només han registrat
un lleuger increment de l’atur
5 poblacions: Alella, Montgat,
Òrrius, Sant Vicenç de Montalt
i Sant Iscle de Vallalta. Aquest
darrer municipi és el que presenta una taxa d’atur més elevada (18,90%), seguit de Pineda de
Mar amb un 18,63%. Alella, Cabrera de Mar i Tiana són els municipis amb menys desocupació.
La seva taxa d’atur se situa per
sota del 7%. yy

Aturats

%

MALGRAT DE MAR

998

13‘49

- 20‘29

PINEDA DE MAR		

2078

18‘63

- 13‘2

CALELLA		

1122

14‘76

- 14‘56

TORDERA		

1187

17‘19

- 14‘11

SANTA SUSANNA

172

13‘13

- 13‘13

PALAFOLLS		

525

14‘91

- 14‘91

POBLACIó

taxa interanual
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6a Festa de l‘Esport Tordera promociona
l’Icestock
CRISTINA MANCHADO - TORDERA

Dia per a practicar tota mena d’esports. Foto Yoyo
malgrat de mar

Per segon any consecutiu, la
Festa de l‘Esport de Malgrat de
Mar s’ha fet al Camp Municipal
d‘Esports, el dissabte 10 de juny
en horari de matí i tarda, i enguany com a novetat, ha inclòs
l‘acte de reconeixement públic a
un centenar d‘esportistes i equips
malgratencs que han destacat durant la temporada 2016-2017.
La Festa de l‘Esport l‘organitza l‘Ajuntament en col·laboració
amb les entitats esportives del poble, en la qual nens i nenes poden

provar diferents disciplines com
futbol, atletisme, hoquei patins,
bàsquet, entre molts altres.
20 entitats esportives han participat a la 6a edició de la Festa de
l‘Esport. Les entitats que hi participen per primer cop són MRT
Cycling Club Malgrat, Associació
Ciclista BTT Los Chivos i Associació Catalana de Kenpo Karate.
Una bona manera de tancar la
temporada 2016-17, intercanviar
experiències i fomentar la pràctica d’esports no habituals. yy

1a Fira del Disc de
Col·leccionista

Milers de discos per triar i remenar. Foto Yoyo
tordera

La pista de l‘Amistat de Tordera ha acollit la primera Fira del
Disc de Col·leccionista. Des de les
10 del matí fins les 9 del vespre hi
va haver una quinzena d’expositors de tot Catalunya i d’altres
indrets de l’Estat, com Alacant i
Benidorm, que van acostar la seva
afició al discos de col·leccionista
als curiosos.
L‘esdeveniment ocupà més de
50 metres d’estands dedicats a la
música, així com la participació
de 5 Dj’s que, des de l’escenari
van amenitzar la jornada amb
una gran varietat d’estils musi-

cals: Jazz, Blues, Rock, Heavy,
Punk, Garage, ‘50s, ‘80s, Funky,
Soul, etc.
També hi havia una parada
dedicada únicament a tota mena
de material: agulles, patinadors,
articles de neteja per als discos...
A més, hi va haver servei de
bar, es van fer diferents sortejos
entre els visitants a la fira i hi va
haver un “pintacares infantil” de
temàtica musical.
Una primera experiència que
els organitzadors esperen que pugui tenir continuïtat en un futur. yy

L’Icestock és un esport similar
a la petanca, que té els seus orígens als Alps i que es va estendre
ràpidament arreu on neva habitualment. Actualment es juga sobre
gel o en pistes on pot llistar fàcilment el disc que s’utilitza en els
llançaments. “És un esport que
es juga a tot arreu menys aquí a
Espanya i Catalunya. Fa vuit anys
que vam intentar introduir-lo i va
fracassar per falta d’equips” comenta Esteba Maresma portaveu
de l’Agrupació de l’Amistat de
Tordera.
L’objectiu del projecte és anar
poble a poble i explicar de què
tracta el joc, “els oferim anar-hi
un dia de festa per fer una demostració. A part, a Tordera cada dissabte a la tarda fem partides, juguem, deixem provar-ho a la gent
i si s’animen i surt algun equip
millor”, recalca Maresma.
De moment ja hi ha un equip
de Calella, dos equips de Tordera
i un altre de Caldes de Malavella.
Pel que fa la Federació, en
aquests moments no n’hi pot ha-

Torneig d’Icestock a Tordera

ver, perquè la Generalitat obliga
que hi hagi un mínim de 20 clubs,
“el que ens han aconsellat fer és
crear una Associació d’Icestock

a Catalunya” comenta Maresma.
L’associació ja és una realitat, ara
cal augmentar el nombre de participants i equips. yy
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esports

Memorial Barceló

Ironman 70.3
Barcelona-Calella

El FC Barcelona va guanyar dos títols. Foto CF Tordera

FC Barcelona, en dues categories, i RCD Espanyol, en una,
s’emporten el 20è Memorial
Josep Barceló de Tordera. Els
finalistes han estat l’Igualada,
en les categories dels anys 2006
i 2007 i el Rayo Vallecano en

la de nascuts el 2005. El Manchester City, una de les atraccions del torneig ha ocupat la
quarta posició dels jugadors
nascuts el 2007. Al llarg del
cap de setmana es van jugar
128 partits. yy
Emma Pallant, guanyadora Ironman 70.3. Foto Aj. Calella

III TriRelay Triatló

Cada equip està format per tres atletes. Foto Yoyo

Èxit esportiu i de participació en la 3a edició del TriRelay
Triatló, un triatló per relleus de
distància Super Sprint (300 m
de swim, 7 km de bike i 2 km
de run), celebrat a Pineda de
Mar i que ha comptat amb la
presència de 515 esportistes. Els
participants es van dividir en di-

ferents categories: elit, open, infantil i cadet, tant masculí com
femení. El TriRelay manté el seu
compromís social. Per aquest
motiu, en aquesta ocasió destinarà un euro de cada participant als centres oberts d’acollida
als nens gestionats per l’Ajuntament de Pineda de Mar. yy

Trobada d’escoles de rugbi

CALELLA

Aquest mes de maig s’ha celebrat la quarta edició de l’Ironman 70.3 Barcelona-Calella.
Un total de 2.400 triatletes
de 78 països van sortir des de la
platja Gran de Calella i van fer
1,9 quilòmetres nadant, 90 quilòmetres de bicicleta i 21,1 quilòmetres corrent per acabar a
la platja de Garbí sota el Far de
Calella. El primer a arribar va
ser l’alemany Jan Frodeno, que
ja va ser guanyador l’any 2015, i

la primera dona va ser la triatleta
britànica Emma Pallant.
Aquesta edició d’Ironman
70.3 ha comptat amb la presència
de seixanta atletes professionals
i està considerat el millor cartell
de la història de l’Ironman 70.3
Barcelona-Calella.
Ironman tornarà a Calella
el mes d’octubre per celebrar la
prova Ironman Barcelona, que
ja té plenes totes les inscripcions
des del mes de novembre de l’any

Tornen a la Divisió d’Honor
CALELLA

Els nois del Tennis Taula Calella han aconseguit l’ascens a Divisió d’Honor, 2a categoria a nivell
estatal, després de guanyar tres
partits consecutius en un cap de
setmana: Gasteiz (4-2), Alcobendas (4-3) i Sant Josep (4-1). Una
derrota hauria suposat l’eliminació. El Calella havia quedat segon
a la fase regular del campionat.

taven dos o tres fitxatges per tenir
més opcions. Tothom ens ha felicitat per aquest fet diferencial”.
La fase d’ascens s’ha jugat a
Calella amb la participació de 18
equips, sis dels quals han pujat:
Calella, Badalona, Olot, Alzira,

L’equip del Termotur Calella
estava format per Albert Arcos,
Adrià Mallorquí i Abel Martínez.
Abel Martínez havia substituït al
principi de temporada Aitor Puig
amb l’objectiu d’anar fomentant
el canvi generacional.
La trobada es va fer al Top Ten. Foto Yoyo

El diumenge, 21 de maig, la
Federació Catalana de Rugbi
(FCR) va organitzar, com cada
any, la Trobada d’Escoles Rugbi
de Catalunya, en aquest cas, a les
instal·lacions del TOP TEN de
Tordera. Després d’una trobada

entre els responsables de l’organització i els clubs, la jornada
va començar a les 10 del matí i
es va allargar fins a les 13 hores,
amb la participació d’equips de
les categories S12, S10, S8 i S6.yy

passat. A més, la prova d’Ironman 70.3 Barcelona-Calella del
2018 serà la seu de la final del
Campionat TriClub d’Europa,
Orient Mitjà i Àfrica del 2018,
d’aquesta manera, Calella, com
a ciutat amfitriona, i la organització de l’Ironman 70.3 Barcelona tindran el pròxim any la
responsabilitat afegida de donar
acollida als més de 500 atletes
aspirants, representant els seus
clubs per guanyar el campionat
Ironman Emea TriClub. yy

A la satisfacció per haver assolit la categoria de plata, cal afegir-hi que s’ha aconseguit amb
gent de la casa i sense cap fitxatge.
Segons remarca el portaveu del
club, Aitor Puig, “pujar de categoria és molt complicat. Nosaltres
ho hem fet amb gent de la casa
quan la majoria d’equips presen-

Alegria després de l’ascens. Foto TT Calella

Huetor Vega (Granada) i Torrelavega (Cantàbria).
Les noies del Suris Calella
han acabat la lliga de superdivisió en quarta posició amb les
mateixes victòries que el tercer
classificat. yy
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Europeu de moto 3

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

Cal prioritzar la vacunació
enfront meningococ B als
menors de 5 anys
Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Parra llueix el dorsal 26. Foto HMA Racing

El pilot blanenc Miguel Parra
disputa aquesta temporada el
nou Campionat d’Europa de
Moto 3. És un campionat que
consta d’11 curses que es fan
en 7 circuits d’Espanya i Portugal. Parra defensa els colors

de l’equip valencià HMA Racing. En el seu debut a Albacete va fer dos setens llocs d’un
total de 30 pilots. El 18 de juny
correrà a Montmeló. Parra té
15 anys i va en moto des què
en tenia 3. yy

Català d’Atletisme

Bouba Sabaly va ser un dels protagonistes. Foto M.A. Comas

Les pistes d’atletisme de Lloret
de Mar han acollit el campionat català de les categories juvenil, júnior i promesa.

Al llarg de la competició es van
batre fins a set rècords. Hi van
participar un miler d’atletes. yy

Palafolls CD, OK - CD Blanes, KO

Blanes-Palafolls. Foto Yoyo

La Segona Catalana de Futbol
ha acabat amb la permanència
del Palafolls CD i el descens
del CD Blanes. La novetat de
l’any vinent serà el Tossa, que

ha guanyat la lliga de Tercera Catalana sense perdre cap
partit. A Primera Catalana, el
Lloret ha acabat el campionat
entre els millors. yy

A

questa va ser una de les
conclusions del simposi Fundació Catalana de
Pediatria sobre la malaltia meningocòccica i la seva prevenció,
que es va dur a terme a Blanes a
la Casa Saladrigas el passat dia 12
de maig en el decurs de la XXIII
Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria. El debat,
moderat pel Dr. Valentí Pineda,
president de la Societat Catalana
de Pediatria, va comptar amb les
ponències del Dr. Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l’Associació Espanyola de Vacunologia,
i el Dr. Josep Marès, pediatre de
Blanes expert en vacunes, hi varen assistir més de 130 pediatres
d’arreu de Catalunya.
El Dr. Moraga va remarcar les
característiques
devastadores
d’aquesta greu malaltia, que cursa
en ones epidèmiques al llarg dels
anys, que tan sols en 24 hores pot
fer que un nen sa passi a una situació d’extrema gravetat, amb una
mortalitat fins al 10% dels casos
i amb seqüeles de per vida en un
20-30% dels que la pateixen. Existeixen al món fins a sis tipus de
meningococs causants de malaltia, anomenats amb les lletres A,
B, C, W, Y i X, essent el B el més
freqüent en el nostre medi, seguit
del C, observant-se en els darrers
anys un discret increment de casos de W i algun cas aïllat de Y.
La millor notícia va ser que afortunadament vivim un època de
molt baixa incidència de malaltia
meningocòccica, actualment les
taxes més baixes de tota la història recent d’aquesta malaltia. Tot
i la baixa incidència les taxes més
altes s’observen en nens menors
de 5 anys i molt especialment en
nens menors d’1 any, fet que fa
que més del 50% dels casos actuals siguin en lactants i nens petits.
El Dr. Marès va recordar que la
millor estratègia preventiva per
evitar una malaltia infecciosa és
la vacunació, que representa tant
un benefici individual pel vacunat com de forma indirecta per
tota la comunitat. Va insistir en
la necessitat de mantenir la vacunació enfront del meningococ C,
actualment sistemàtica i finançada al nostra país, fent especial

esment en la rellevància de la dosi
de reforç en la preadolescència als
11-12 anys, ja que aquesta mesura
té el major impacte en la reducció
de joves portadors faringis asimptomàtics de meningococ, reduint
molt significativament la transmissió a la resta de persones: nens
i adults, i com a conseqüència
minvant la incidència de la malaltia. Per aquesta mateixa raó, i a la
vista dels canvis epidemiològics,
és desitjable en un futur pròxim
substituir aquesta vacuna dels
11-12 anys per una més amplia,
ja disponible, enfront dels meningococs ACWY. En quan a la vacunació enfront del meningococ B,
va remarcar que la vacuna actualment disponible és segura i efectiva, com han demostrat les dades
comunicades per Regne Unit on
la vacuna és ja sistemàtica i finançada pels nens menors d’1 any. En
aquest país des de la introducció
de la vacunació enfront meningococ B han reduït més d’un 50% el
nombre de casos en nens petits,
amb una efectivitat global de la
vacuna del 83%, dades excel·lents
sobre l’impacte de la campanya
vacunal. A Catalunya on les taxes
de màxima incidència de malaltia per meningococ B són en els
menors de 5 anys i molt especialment en el primer any de la vida,

la vacunació cal prioritzar-la en
aquest grup d’edat, essent molt
recomanable la vacunació precoç
a partir dels 2-3 mesos de vida.
En els nens més grans, tot i que
el risc no és zero, és actualment
molt baix, i per tant són les famílies d’acord amb el seu pediatre
que han de valorar la necessitat o
no de vacunació, ja que la vacuna es pot administrar a totes les
edats, essent segura i efectiva. Si
en un futur es produeixen canvis
epidemiològics caldrà reconsiderar la decisió en base a la situació
de risc individual i col·lectiu.
La disponibilitat de les vacunes
antimeningocòcciques
actuals
que permeten fer front a la prevenció dels 5 grups patògens més
rellevants: A, B, C, W i Y obre un
ventall preventiu que els pediatres
més veterans havíem somiat anys
enrere, quan vàrem viure ones
epidèmiques de malaltia meningocòccica que ens feien veure
dia rere dia les terribles conseqüències d’aquesta infecció. No
ens oblidem d’aquesta malaltia,
ja que aquest microorganisme
és ben present entre nosaltres.
La prevenció amb vacunes, correctament orientada, és la única
estratègia que pot evitar els seus
efectes devastadors. yy
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l’agenda

LLORET
DIA 16
VISITA TEATRALITZADA A CAN
FONT “Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. 21 h
Sophie Wells & The Swing
Cats. Hotel Delamar. 22 h
DIes 16 i 17
FESTIVAL FOLKLÒRIC
SUMMER TALENT LEAGUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h
DIes 17 i 18
TROFEU VILA DE LLORET
PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Esports Municipal. 8-22 h
DIA 17
MARXA NòRDICA / NORDIC
WALKING. Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme
VII FIRA DELS AMERICANOS
Museu del Mar. 10 h cast / 12 h
cat / Preu: 5 / 2,50 €. Plaça de la
Vila- Pg Verdaguer. 10-23 h
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Inscripcions: 10 € Oficines Turisme.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Casa del Mar-Fenals. 10 h
VISITA A CAN FONT
“Memòries del passat” (Català).
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Museu del Mar. 21 h
SARDANES: COBLA LA BISBAL
JOVE. Plaça de la Vila. 22 h
DIA 19
SUMMER TALENT LEAGUE
Plaça Pere Torrent. 19.30-22 h /
FESTIVAL FOLKLÒRIC
8a.TROBADA DE CORALS
Església Sant Romà. 19.30 h
DIA 21
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 h
FEM UNA FESTA
Espectacle a càrrec de Jordi
Tonietti. Casa Cultura. 18.30 h
Del 21 al 24
VIII TORNEIG VITRY CUP
+ JÚNIOR GIMNÀSTICA
RÍTMICA. Pavelló Esport
Municipal. 9-22 h

DIA 22
CINEMA: “SULLY”
Teatre Municipal. 21 h
SOUTHAMPTON UNIVERSITY
CONCERT.
Plaça de la Vila. 21 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 21 h
DIA 23
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL
CANIGÓ. Plaça de la Vila
VISITA TEATRALITZADA A CAN
FONT. “Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €. Tiquets: Museu
del Mar. Museu del Mar. 21 h
NITS DE JAZZ AL DELAMAR
BRUTUS. Hotel Delamar. 22 h
DIA 24
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h /
Inscripcions: 10 € Oficines
Turisme
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h cast / 12h
cat / Preu: 5 / 2,50 €

blanes

Dia 22
PRIMER CASINO DE BLANES
Agrupació Artística Aragonesa
De 20.20 a 21.45 h
Dies 23 i 24
REVETLLA POPULAR DE SANT
JOAN. AEiG Pinya de Rosa.
Passeig de Mar

Dia 15
PRIMER CASINO DE BLANES /
CONFERÈNCIES
Grup Mifas.
De 20.20 a 21.45 h

Dia 17
MOSTRA GASTRONÒMICA I
FESTA DE LA DIVERSITAT
Pl. Països Catalans / Biblioteca
Comarcal

Del 16 al 2 de juliol
EXPOSICIÓ DEL TALLER DE
MANUALITATS.
Associació Veïns de Raval
Sala García-Tornel

FESTIVAL ESTIU TWIRLING
Club Twirling Blanes
Ciutat Esportiva.
De 17 a 20.30 h

II TORNEIG INTERESCOLAR
D’ESCACS
Ciutat Esportiva. de 16 a 19.30 h
Dies 16, 17 i 18
FESTES AV l’Antiga-Els Padrets

CANTADA POPULARS
D’HAVANERES / TALLERS
Capella dels Sants Metges.
18-20 h
SARDANES COBLA SANT
JORDI-CIUTAT DE BARCELONA.
Plaça de la Vila. 22 h
Del 25 al 27
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 19-21.30 h
DIA 25
EVERY BODY FESTIVAL
Roca d’En Maig. 20.30 22 h
DIA 26
8è VITRY CUP + JUNIOR DE
GIMNÀSTICA RÍTIMICA.
Pavelló Esport Municipal. 9-20 h
DIA 27
Festival Monòlit
Plaça Pere Torrent . 19 h
FESTIVAL TODES
Roca d’En Maig. 20 h

Del 28 al 30
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 18-22 h
DIA 28
FESTA POPULAR
REVETLLA SANT PERE
Barri dels Pescadors. 22 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 21-23.30 h
CONCERT DE COROS
Església Sant Romà. 20 h
DIA 30
VISITA TEATRALITZADA A
CAN FONT.
“Memòries del passat”.
Preu: 5/2,50 €.
Tiquets: Museu del Mar
Alias & Fumero duo
Hotel Delamar. 22 h
NITS DE JAZZ
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MEDITERRANEAN
Roca d’en Maig. 20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 18
CATIFES DE CORPUS DE RAVAL
Carrers de Blanes.
A partir de les 8 h

Dia 16
V JORNADA ESPORTIVA
ESCOLA MOSSÈN JOAN BATLLE
Ciutat Esportiva.
De 9 a 13 h

CONCERT BANDA NORUEGA
Plaça de la Vila. 16 h

FESTIVAL ESTIU GIMNÀSTICA
RÍTMICA
Club Rítmica Blanes - Vitry
Ciutat Esportiva d’11 a 13 h

Dia 24
15a FESTA CONTES DE SANT
JOAN
Jardí Botànic Marimurtra /
Entrada gratuïta. A les 19 h
V ESCALADA AL CASTELL DE
SANT JOAN
Grup Fondistes Blanes.
19.30 h
SOPAR SOLIDARI per la
parròquia de Sant Pau de
Dapaong (Togo). Pl. Mare de Déu
del Vilar. A les 19 h
Dies 24, 25
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals. Tot el dia

Del 17 al 2 de juliol
TREBALLS DE RECERCA DE
BATXILLERAT.
Sala Casa Oms

Del 26 a l’1 de juliol
CAMPUS FCB – DIARI SPORT
Camp Municipal de Futbol Can
Borell

Dies 17 i 18
FESTES AV S’AUGUER
A les 17 h

Dies 30, 1 i 2 de juliol
FESTES DEL BARRI RACÓ D’EN
PORTES i QUATRE VENTS

Biblioteca Comarcal
Del 12 al 30
Exposició al vestíbul de la
Biblioteca: Promocionem la
Cultura, Fomentem la Lectura.
Entitat convidada: Mola, mola,
club d’escafandrisme.
Dia 13
Presentació del llibre Si
es fa fosc, amb el Col·lectiu
Cornèlia Abril. Presentació
a càrrec del Grup de Teatre
El Mirall. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
Dia 15
Club de Lectura Infantil:
Aventures extraordinàries d’en
Massagran de Josep Maria Folch
i Torres. A les 17.30 h a la Sala
Infantil.
Dies 16 i 17
Donació de Sang. A la planta
baixa

Dia 20
Presentació del llibre
Escales amunt, de l’autora
local Sra. Maria Aladern.
Presentació a càrrec de
l’escriptor local Sr. Joan Adell. A
les 20 h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 22
Club de Lectura Juvenil
Ana de las tejas verdes de Lucy
Maud Montgomery, per a joves a
partir de 12 anys. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Xerrada Vida marina i
sostenibilitat, a càrrec de la
Sra. Carla Huete Staufer. 19 h a la
Sala Roberto Bolaño.
Dia 30
Taller: Tast de respiració
sota l’aigua amb membres de
l’entita Mola mola. A les 18 h al
patí de la magnòlia
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FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE I SANTA JULITA de calella

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE CALELLA

Del 15 al 18 de juny

9.30 h: plantada de la 2a
Trobada de Gegantonets.
A la plaça de Catalunya.

DIa 15
Sopar al carrer
21.30 h

10 h: Vichy Catalan Volley
Campionat de Catalunya
de Voleibol Platja.
A la platja de Garbí.

DIa 16
8 h: ofici de la secretària
A la capella de Sant Quirze i
Santa Julita.

10.30 h: jocs per als
participants a la 2a
Trobada de Gegantonets.
A la plaça de Catalunya.

10 - 12 h festa de l’energia
sostenible.
A la plaça de Catalunya.

11.30 h: cercavila de la 2a
Trobada de Gegantonets.,
A la plaça Catalunya.

10.45 h: sortida de
la cercavila dels
Trabucaires de l’Associació
Cultural Mare de Déu del Roser
12 h: missa concelebrada
A l’església parroquial.
12: festa Hola a l’estiu
A la plaça Lluís Gallart.
12.10 h: cercavila dels
Trabucaires
12.30 h: vermut amb Latin
Jazz Combo Quartet
A la plaça de Catalunya.

18 h: inauguració de
l’exposició “Dominica
Sánchez. Perfils d’ombra,
escultures i dibuixos”.
A la Sala d’exposicions de
l’Ajuntament Vell.
18.30 h: cercavila a càrrec
dels Geganters i Grallers
de Calella

16.30 h: ball amb el Duet
Ària, adreçat a la gent gran.
A la plaça del Maresme.

DIa 17
09 - 14 h: Festa de l’Esport
Calella’2017.
Al passeig de Manuel Puigvert i a
la platja Gran de Calella.

17 h: espectacle infantil,
Nanu Ferrari.
Al carrer de Sagnier.

09 h: Torneig Escoleta de
Futbol 7.
Al Camp de Futbol de Mar.

18 h: concert i ball a
càrrec de l’orquestra
Parfills.
Al passeig de Manuel Puigvert.

10 h: Campionat de
Catalunya de Voleibol
Platja. A la platja de Garbí,
Vichy Catalan Volley

10 - 14 h: 11a Trobada
d’intercanvi de plaques
de cava i col·leccionisme
A la plaça de l’Església
19 h: inauguració de
l’exposició Complements
de moda, 1850-1950. Al
Museu-Arxiu Municipal Josep M.
Codina i Bagué
19.30 h: plantada de la
9a Trobada de Bestiari.
A la riera de Capaspre, entre
Diputació i Jovara.
21 h: Festival de Patinatge
Artístic. A la pista poliesportiva
coberta de la Zona Esportiva La
Muntanyeta.
21.30 h: sopar al carrer
organitzat per l’AV Codina.
Al carrer de Puig de Popa
22 h: sortida de la

cercavila de la 9a
Trobada de Bestiari.
A la riera de Capaspre.

dia 16
Pineda de Mar
Presentació dels llibres:
Pineda en imatges a càrrec
dels autors Joan Legaz i Raimon
Miranda, i Números primos,
gemelos y meridiano
(sencilla partitura musica) a
càrrec de la seva autora Marta
Fornieles. Biblioteca M. Serra i
Moret. 20 h.
Cineforum
c/Joan Maragall, 19. 20 h.
En sintonia: JAM
Can Comas. 22 h
Tordera
Gala de l’Esport
Torderenc
A les 19.30 h a la plaça de
l’Església.

28a festa de l’arrossada
a Pequín. Al migdia, a la plaça
d’Espanya.

00 h: concert amb els
grups The Sun Cats i la
Banda del Coche Rojo.
Al Pati de l’Ós.

17.30 h: lliurament de
premis del 18è Concurs de
pintura ràpida. A la plaça de
l’Església.

DIa 18
catifes de Corpus
Durant tot el dia, als carrers.

19 h: espectacle de
dansa de fi de curs de
l’Associació Orientalium.
A l’espai Mercat.

08 h: inscripcions i
segellat de teles per al
18è Concurs de pintura
ràpida. Plaça de l’Església.

19 h: Inici de la cercavila
dels Geganters i Grallers
de Calella

8.30 h: sortida de la 2a
Marxa Cicloturista
Internacional de Calella
A la riera de Capaspre.

19.30 h: audició de
sardanes a càrrec de la cobla
La Principal de Cassà. Al passeig
de Manuel Puigvert.

9 h: Torneig Escoleta de
Futbol 7.
Al Camp de Futbol de Mar.

Maresme
dia 15
Pineda de Mar
Laboratori de lectura: El
món de la nit.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h.

14 - 18 h: exposició del
18è Concurs de pintura
ràpida. A la plaça de l’Església.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
4Djazz. Concert de Juliane
Heinemann i Marco Mezquida.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.

socials i mediació amb
Bancs er lloguers socials
en ocupació
Espai Sara Llorens. 16 h.

Miralles, a les 10.30h.

dia 17
Pineda de Mar
Taula rodona: La millor
vida és una bona mort. La
visió de diferents professionals
implicades en el procés de morir
dignament. Biblioteca M. Serra i
Moret. 10:30 h.

V Trobada de Feres
Plantada de Feres de diversos
indrets de Catalunya.
Plaça Catalunya. 19.30 h.

FESTA HOLI. A la placa Poppi,
a partir de les 16h. Activitat
solidaria amb musica i colors.

Inauguració de
l’exposició: “De l’aura
persistent”. Exposició de
pintura contemporània fins
el 17 de setembre amb obres
de Josep Maria Avilés, Anna
Comellas, Uwe Geest, Lluís Ivern,
Manel Marzo-Mart, Adelaida
Murillo, Agustí Penadès i Pilar
Perdices, i el suport del filòsof i
crític d’art Arnau Puig.
Fundació Tharrats. 12 h.
Xerrades: Temes
d’hipoteques, lloguers

Cercavila de foc. A càrrec de
les Forces Infernals de Poblenou
21.30 h.
Concert d’Elena Gadel.
Presentant el seu darrer treball
“Delicada” en benefici de l’AECC
Pineda. L’Auditori. 22:30 h.
Teatre: “You can’t stop
the beat”. A càrrec del grup
coreògrafs de l’Escola de Teatre
Artur Iscla. Sala Gran del CCR.
22 h.
Palafolls
TALLER. “Anem de vacances!
Vine a la festa del taller de
manualitats!” Biblioteca Enric

FESTIVAL. Fi del curs de dansa.
Al Teatre a les 12h.

TALLER D’ELABORACIó DE
RATAFIA. A l’antiga escola de
Sant Genís, a les 16h.

Varada de Barques i
Processó Marinera
Platja dels Pescadors. 11 h.
Dinar mariner
Plaça Sant Pere Pescador. 14 h.
Processó de Corpus Cristí
Carrer A. Doltra, Ciutadans,
Pl. Catalunya

AGERMANAMENT amb d’Ax les
Thermes. Sopar popular i música
al Casal d’Avis.

Nou Espectacle de
playback del grup “Amics
de la música”.
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu

Santa Susanna
FestivaLET (Festival
familiar de petit format).
Actuació Circ Confetti, a les 19
hores al Local Social.

Concert d’aniversari de La
Coral Pinedenca.
Juntament amb la Coral Veus
d’Arenys de Munt. Parròquia
Santa Maria de Pineda.

dia 18
Pineda de Mar
“Benvinguda a l’estiu”.
Jornades de Portes Obertes al
CEM Can Xaubet.

Malgrat de Mar
Diada Universal de la
Sardana i diada del soci
OFRENA FLORAL
Monument de la Sardana. 13 h.
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MARESME
BALLADA DE SARDANES
Plaça J. Anselm Clavé. 19.30 h.
Palafolls
FESTIVAL. Flamenc fusió.
Teatre, a les 11.30h.
FESTIVAL. Dança del
ventre.
Al Teatre de Palafolls, a les 20h.
Santa Susanna
Fira Cuida’t i Sana’t.
Conferències, tallers, expositors,
restauració, zona infantil.
Can Ratés. De 9,30 a 20 h.
Audició de sardanes amb
la cobla Principal de Banyoles.
A la plaça Catalunya. 19 h.
DIA 19
Palafolls
TALLER. L’ecografia 4D per
a dones embarassades.
Al Casal de la Dona, a les 9.30h.
Del 19 al 22
Tordera
Projecció de
l’audiovisual “El
Montnegre i el
Corredor” a la sala polivalent
de la Biblioteca.
Dia 20
Calella
Cercavila dels grups
del Festival Internac.
de Folklore i Bandes
de Música Carrers Riera
Capaspre, Jovara, Ànimes,
Església i pl. Ajuntament.
17:30h.
Actuacions Festival
Internac. de Folklore i
Bandes de Música
Plaça Ajuntament. 18 h.
Les cercaviles i actuacions es
faran cada dia fins a final de
mes.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
DONES QUE PARLEN.
Converses entre
escriptores amb Alícia Kopf i
Sílvia Bel Fransi. Biblioteca Enric
Miralles, a les 20 h.
Dia 21
Malgrat de Mar
CONCERT DE GUITARRA
CLÀSSICA. Sala de la Biblioteca
La Cooperativa. A càrrec de
Carles Geli Palafolls. 20 h.
TALLER
Pinzellades de català. Biblioteca
Enric Miralles, a les 19h.
PISCINA MUNICIPAl
Inici de la temporada
amb jornada de portes
obertes
22 de juny
Calella
Cineclub: Carol
(drama-romàntic)
VOS. Sala Mozart. 21 h.
DIA 23
Calella
Rebuda de la Flama
del Canigó amb
concentració i cercavila,
lectura del manifest,
encesa de la foguera,
sopar popular
i ball.
Pineda de Mar
Arribada de la Flama del
Canigó a Pineda.
Platja del Pescadors. 19 h.
Revetlles a diversos
indrets del municipi i
gran foguera de Sant
Joan a la Platja del Pins
Malgrat de Mar
ARRIBADA FLAMA DEL
CANIGÓ. Monument de la
Sardana. 20 h.

REVETLLA SANT JOAN
Sopar popular i ball amb
Ruc’n’Roll i els Embolingats.
Plaça Xesco Boix. 22 h
Tordera
Arribada de la Flama
del Canigó i audició de
Sardanes amb la Cobla
Contemporània
A les 22 a la Plaça de l’Església.
Santa Susanna
Arribada de la Flama del
Canigó.
Palafolls
REVETLLA DE SANT JOAN.
Glorieta del Dr. Torner, a les 21h.
Del 23 al 25
Tordera
Festa del veïnat de Sant
Andreu, Sant Jaume i Mas
Martí
dia 24
Calella
inici del Calella Film
Festival que durarà fins al 2
de juliol. A la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Ofici Solemne en honor
de Sant Joan Baptista
Parròquia de Santa Maria. 12 h.
32a Mostra de coques
i postres casolans.
Amenitzada pels actors
d’El Florido Pensil
Lloc: Plaça Les Mèlies. 17 h.
Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla La Principal
de Llobregat. Lloc: Plaça Les
Mèlies. 19 h.
Concert de Sant Joan.
Catalunya al Cor. Cor i
Orquestra Simfònica Harmonia
Espai Sant Jordi. 22 h.

Ball de Gegants
Plaça Les Mèlies 20 h.
Palafolls
Nit d’oracles.
Fòrum Palatiolo, a les 21h.
Dia 25
Pineda de Mar
Teatre: “You can’t stop
the beat”.
Sala Gran del CCR. 19 h.
Sardanes
Plaça Les Mèlies. 19:30 h.
Malgrat de Mar
BALLADA DE SARDANES
Cobla Blanes. Plaça J. Anselm
Clavé. 19.30 h
Santa Susanna
Diada de la Música.
Amb diferents actuacions de
percutes, gospel, instruments,
cant, coral, sardanes, grup de rock.
Line dance. De 10 a 21 hores, al
pati de la Masia de Can Ratés
Palafolls
EXHIBICIO DE TAEKWONDO.
Al Palauet, a les 10h.
Dia 27
Calella
inici de la mostra “Puig i
Cadafalch i el Maresme:
una visió documental.”
Produïda per l’Arxiu Comarcal
del Maresme amb la
col·laboració de l’Arxiu Històric
Municipal de Calella. Es podrà
visitar fins el 20 de juliol de
2017. Plaça J. Anselm Clavé.
Palafolls
TALLER DE CUINA. Fem Gelats!
Al Local Jove Can Batlle. 17 h.
dies 28, 29 i 30
Tordera
Festa al veïnat de Sant
Pere

dia 28
Pineda de Mar
Trobada del Club de
lectura. A càrrec de Toni Sala.
Es comentarà el llibre: “Temps
de segona mà: la fi de l’Home
roig” de Svetlana Alekssiévitx.
Biblioteca M. Serra i Moret.
20:30 h.
dia 29
Pineda de Mar
Llegir el teatre, dirigit per
Pol Beltràn. Es comentarà el
llibre “ Opció 8”. Biblioteca M.
Serra i Moret. 20 h.
Palafolls
CLUB DE LECTURA. Biblioteca
Enric Miralles, a les 19 h.
dia 30
Calella
Conferència “El Tren
de la Costa. 75 anys de
tracció a vapor a Renfe”
a càrrec de Jordi Valero, tècnic
de material ferroviari a la Renfe.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h.
Pineda de Mar
Projecció del
documental:
“Economia-colectiva”
Can Comas. 18.30 h.
Tordera
Audició de Sardanes
amb la Cobla Flama de
Farners.
A les 22 h a la Plaça de l’Església.
Palafolls
4Djazz. Tu recuerdo y
yo. Estrena absoluta de “Tu
recuerdo y yo”, un homenatge
en clau de jazz a José Alfredo
Jimenez, l’autor més important
de ranxeres mexicanes.
Teatre de Palafolls, a les 20.30 h.
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)
625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Comarcal de Blanes

Línia

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

Blanes – Estació d’Autobusos

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

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

-

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

Pineda de Mar
Calella
Estació del Nord

-

-

-

8.25

-

10.55

10.55

11.35

-

-

-

16.05

-

18.35

20.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

-

-

-

8.30

-

11.00

11.00

11.40

-

-

-

16.10

-

18.40

20.45

Aeroport del Prat (T2)

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

-

-
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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
Juny

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

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

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

CALELLA

PINEDA

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

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

tordera (servei diürn) - malgrat de mar
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
TIBURCIO
MARCOVAL
TIBURCIO
VENDRELL
VENDRELL

28 VENDRELL
29 VENDRELL
30 VENDRELL

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
Patins en línia
Totalment nous, dins del seu
embalatge. Extensibles de la
mida 34 fins a la 37, ideals per
aprendre. Preu: 25 €.
Contacte: 660 08 90 90 WS.

Bicicleta tricicle drift
Espectacular tricicle per pedalar i
fer Drift, totalment original.
La cadira té diferents posicions
per a diferents edats. Tot terreny.
Preu: 25 €. Contacte: 660 089 090
tardes WS.

Renault Mégane
Venc Renault Mégane 1.9cc,
120 cv, full equip, any 2005, en
molt bon estat. Sempre en garatge. Preu: 3.300 €.
Tel. 679 364 112.

Tricicle Swing Car
Súperdivertit, moviment amb els
braços, dels 3 fins als 99 anys, diversió assegurada. 25 €.
Contacte: 636 49 09 40 WS.
Venc mini bressol
Es regalen llençols. Preu 120 €.
Contacte 649 41 95 12.

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 €

ENTREVISTA A JOAN TORNER I GEMMA VIÑALS (JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER FUNDACIÓ)

“A Catalunya actualment tenim els millors metges
especialistes en oncologia infantil”
ALMUDENA MONTAÑO

aquesta tasca, ja que ens ajuden en
les activitats de la Fundació.

És dels matrimonis que més ajuda a la
divulgació i la investigació del càncer
infantil i a donar suport als malalts.
En Joan Torner i la Gemma Viñals
saben exactament què necessita emocionalment un nen malalt de càncer
i la seva família perquè ho han viscut de primera mà amb el seu fill, en
Joan. Quan va morir l’any 2000 per
un ependimoma al tronc cerebral van
pensar que tot el que havien après amb
la malaltia ho aplicarien a ajudar a
altres nens i familiars que passen per
aquest tràngol, la majoria dels quals
acaben amb un final feliç. Un any després, ja feien la primera Festa Torneig
al Palau Blaugrana i el 2004 van crear la fundació. Ara ja van per la 17a
edició de la Festa Torneig, que la van
celebrar el darrer cap de setmana de
maig a Tordera, dedicada als menuts.
Quina valoració feu de la 17a Festa
Torneig Joan Petit Nens amb Càncer celebrada a Tordera?
Gemma Viñals: Un èxit! Va ser molt
emotiva, estem molt contents. Cada
any un municipi és la seu de les activitats i, a més de la festa central,
durant l’any organitzen conferències
a les escoles, caminades, activitats
esportives per fer divulgació i recaptació econòmica.
Quanta gent hi va participar?
Joan Torner: Van participar 380
nens d’entre 3 i 6 anys de tot Catalunya, 150 voluntaris i un total de
2.500 persones, entre pares i acompanyants d’aquests nens.
Quines activitats vau preparar?
J.T.: L’activitat central sempre és un
torneig d’hoquei, juguen minipartits
de 12 minuts cadascun. També hi
havien jocs lúdics infantils, contes,
cançons, curses de sacs, gegants, arrossada popular i un regal per a tots
els participants: una samarreta i una
cullera de fusta.
Ah! La cullera d’en Joan Petit?
J.T.: Sí! El nostre fill tenia dos anys
quan li van diagnosticar el càncer i

Concentració a la pista de l’Amistat. Foto Yoyo

A què us dediqueu laboralment?
J.T.: Jo sóc arquitecte i urbanista, tenim un despatx i també treballo d’arquitecte municipal.
G.V.: Jo sóc “mare” i treballo de dissenyadora, col·laboro a l’estudi d’arquitectura amb en Joan i també dedico moltes hores al Joan Petit.
Una gran feina! La Fundació té un
gegantó. Com es diu?
G.V.: Joan Petit. Ens el van regalar a
Olot l’any 2010, quan va ser la seu de
la Festa. El va dissenyar Pilarín Bayés i
el van fer els escultors d’Olot Àngel Rigall i Tavi Algueró. Normalment passeja pels cinc hospitals catalans on es
tracta el càncer infantil: Sant Joan de
Déu, la Vall d’Hebron, Sant Pau -tots
tres de Barcelona-, el Parc Taulí (Sabadell) i Can Ruti (Badalona).
En Joan i la Gemma viuen a Blanes i treballen en la divulgació i investigació del càncer infantil. Foto A. Montaño

volia jugar a hoquei, com jo, que he
jugat i encara jugo amb l’equip dels
veterans del Barça. Així que quan
passava dies al llit hospitalitzat agafava la cullera del iogurt i una piloteta i simulava que jugava a hoquei.
Molt ben pensat! La primera edició es va celebrar al Palau Blaugrana, a quins altres municipis heu
organitzat la festa anual?
J.T.: La primera a Barcelona i després
a Vic, Reus, Girona, Mollerussa, Vilafranca, Vilanova, Lloret de Mar,
Sant Sadurní, Olot, La Seu d’Urgell,
Sant Cugat, Sant Just, Sant Hipòlit
de Voltregà, Lleida, Mataró i aquest
a Tordera.
Quin és l’objectiu de la Fundació
Joan Petit Nens amb Càncer?
G.V.: La divulgació de la malaltia i la
recaptació de diners per a la investigació del càncer infantil.
El vostre lema és “stick content”?
G.V.: És una frase que sempre deia
en Joan...i tenint en compte que per

practicar l’hoquei cal un estic... Cal
tenir present que un dels missatges
de la Fundació és l’optimisme, perquè estem arribant al grau de curació de càncer pediàtric del 80% i
alguns tumors pediàtrics ja es curen
al 100%. La nostra recerca se centra
en aquest 20%, que encara costa guanyar-li el partit.
Com es pot col·laborar?
G.V.: Poden contactar a través del
web www.joanpetit.net, correu@joanpetit.net, el Facebook i el compte
corrent.
Després de la vostra experiència,
quins consells podeu donar als familiars d’un nen amb càncer?
G.V.: Cal confiar en els metges. A
Catalunya actualment tenim dels
millors metges especialistes en oncologia infantil. I el que és molt
important és transmetre al nen
tranquil·litat perquè ells capten de
seguida si tot va bé o malament. El
càncer infantil és una malaltia de
tota la família, la càrrega emocional

és compartida entre tots els familiars
i això et fa tenir capacitat de resistència davant les adversitats. La malaltia
que va patir en Joan no es va acabar
amb ell, encara hi ha nens que la pateixen, per això hem de continuar
lluitant per tots ells.
Com ho vau viure vosaltres?
J.T.: Quan ingressàvem a en Joan
traslladàvem la casa a l’hospital: les
seves joguines, ninos, els colors, els
patins d’hoquei, les pel·lícules, cançons... perquè se sentís com a casa.
És important que faci la vida el més
normal possible i, si pot, no deixar
d’anar a l’escola. I que la família segueixi en la mesura que pugui amb
la seva vida.
Ho vau poder fer?
G.V.: Sí. Tenim una filla, la Rut (23),
un any més gran que en Joan i havíem d’estar per ella. Ara tenim dos
fills més, en Miquel (15) i la Mar (13)
que no han conegut al seu germà
però que forma part de les seves vides i crec que estan contents de tota
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Què més feu?
J.T.: Intentem alegrar o fer un dia
diferent als nens dels hospitals portant material: contes, jocs, joguines...
Tenim un consell mèdic assessor
d’oncòlegs pediàtrics que ens posen
al dia en el tema de recerca. Creiem
que aquesta és la millor inversió.
També organitzeu altres activitats
com la de l’Hospital dels ninos. En
què consisteix?
G.V.: És una activitat on venen metges i infermers i fem la revisió mèdica al nino que porten els nens: els pesem, mesurem, posem vacunes... Els
nens perden la por a anar al metge!
I per Sant Joan, contes infantils!
J.T.: Fa 15 anys que el 24 de juny
fem una lectura de contes. Aquest
any serà a les 19 h al Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes, amb moltes
sorpreses. Explicarem el conte guanyador del premi literari Recvll en la
modalitat de Contes Infantils Joan
Petit, que fa tres anys que convoquem. Aquest conte també l’editem
i els portem als hospitals per Sant
Jordi i a l’estiu. yy

