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ISACC TorDelta
TorDelta planteja un seguit
d’accions que assegurin la millora
de les pràctiques de governança
dels recursos naturals del Delta
de la Tordera amb la implicació de
tota la societat.

rAdio marina

Bones festes

política - Pàg. 4

El 21-D, vota
El dijous 21 de desembre els catalans estan cridats a les urnes, unes eleccions
que arriben després del 1-0 i l’aplicació del 155.

L’art de ser espectador
Fira de Nadal de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

L’equip humà que cada mes fa possible La Marina, us desitja Bon Nadal l i que l’any vinent es puguin complir
tots els propòsits que aquest 2017 no s’han concretat. Un any més, el Nadal es presenta solidari: Gran Recapte, Marató de TV3 i campanyes de recollida de joguines perquè encara hi ha molta gent que ho passa malament entre nosaltres. Més informació a la pàgina 13 i l’agenda d’activitats.

Cent anys
Xirriquiteula ha presentat un dels espectacles d’aquest curs

Un total de 9.000 estudiants de la comarca passaran aquest curs 201718 pel Teatre Clavé de Tordera. La programació inclou una dotzena
d’espectacles adequats a diverses franges d’edat. Pàg. 10

El 25 i 26 de novembre es van
commemorar deu dècades de
l’edifici de l’ajuntament de Pineda de Mar i els cent anys de la col·
locació de la primera pedra de la
Biblioteca Popular Serra i Moret.
També hi va haver un homenatge
als mestres Salomó Pijoan i Sala i
Julià Cutiller i Creus. Pàg. 3

Dia d’homenatges i molts records. Foto Yoyo

Festa Major
d’hivern

Els Maduixots a les portes de l’església. Foto Yoyo

35è Mercat de Sant Nicolau. Foto Yoyo

Malgrat de Mar ha celebrat de l’1
al 10 de desembre la Festa Major
de Sant Nicolau. Hi ha hagut novetats, com un concert diari o una
proposta infantil cada dia. També
s’han mantingut els actes tradicionals com el Mercat de Sant Nicolau. Les entitats locals s’impliquen molt en l’organització de les
diverses activitats. Pàg. 18
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L’Editorial
Eleccions com un referèndum
Es xocant que després de la repetida negativa del govern
estatal a fer un referèndum legal, ara ens trobem davant
unes eleccions, convocades pel mateix govern, que a la
pràctica serà molt semblant a un referèndum.

Guia per a pares i mares
d’alumnes de Secundària

La clara polarització dels diferents partits que es presenten en dos blocs, fa que el resultat més esperat, el que
tots els mitjans destaquen, sigui si el bloc dels partits sobiranistes arriba al 50% dels vots o no. Com si fos un referèndum: Sí o No.
Aquesta vegada la consulta no es podrà dir que no representa a tota la població ja que les enquestes preveuen
que vagin a votar el 80% dels electors.
Tothom s’hi sent implicat i el resultat serà indiscutible.
No cal oblidar que encara hi ha candidats a la presó o
exiliats que no poden fer campanya. Una mica com un
combat de boxa amb una mà lligada a l’esquena. yy
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La presentació es va fer a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
maresme

Els pares dels 2.500 alumnes
de Secundària de Calella, Pineda
de Mar i Tordera ja disposen d’una
guia que treballa en la prevenció de
les drogues i promociona la salut.

«La Guia pretén resoldre
dubtes sobre el consum de
drogues dels fills»
La guia, que està dividida en
quatre parts, neix de la necessitat per part dels educadors socials de treballar amb les famílies
dels menors. Tal i com ha explicat
l’educadora de la Unitat d’Atenció
a les Drogodependència (UAD),
Clara Rivas, “els pares tenen les
eines i alguns no saben com les
han d’utilitzar, per això aquesta
guia els ajudarà”.

Ja s’han repartit 2.500 guies
als instituts de Calella, Pineda de
Mar i Tordera, així com als CAP
de les tres ciutats que formen part
del Programa Intermunicipal de
Drogodependències. Així mateix,
es repartiran cada any als alumnes de 1r d’ESO.
La presentació es va fer amb
la participació de la tinent d’alcaldia responsable de l’àrea de
Salut de l’Ajuntament de Calella, Margarita Valls; el regidor
d’Atenció Social i Serveis a la
Persona de l’Ajuntament de Tordera, Àngel Pous; el regidor de
Salut Pública de l’Ajuntament
de Pineda de Mar, Santiago Macip; la coordinadora de la Unitat
d’Atenció a les Drogodependència (UAD), Noemi Mera; l’educadora de la UAD, Clara Rives,

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

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

i la coordinadora del Programa
Intermunicipal de Drogodependències, Mar Latorre. La Guia
per a pares i mares d’alumnes de
Secundària forma part del Programa de prevenció de drogues i
promoció de la salut.

«Cada any es repartirà a
les famílies amb fills a 1r
d’ESO»
La regidora Valls ha definit la
Guia per a pares i mares d’alumnes de Secundària com “una eina
per ajudar els pares a promoure
actituds responsables”. Així mateix, ha explicat que la redacció
de la guia ha anat a càrrec de la
coordinadora del Programa Intermunicipal de Drogodependències i de l‘Educadora de la UAD. 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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Pineda celebra el centenari de l‘edifici de
l‘Ajuntament
pineda de mar

El 25 i 26 de novembre es van
commemorar, a més de les deu
dècades de l’edifici de l’ajuntament, els cent anys de la col·locació de la primera pedra de la
Biblioteca Popular Serra i Moret.

«Pineda també
commemora els cent anys
de la primera pedra de la
Biblioteca»
En l’acte central del diumenge
26, també es va fer un homenatge a dos mestres emblemàtics de
l’escola pública, antigament ubicada a la planta baixa de l’edifici
consistorial. Es tracta dels metres
Salomó Pijoan i Sala i Julià Cutiller i Creus. En aquest homenatge als mestres, que han impulsat
un grup d’exalumnes, també hi
va haver un reconeixement a tres
àvies centenàries de Pineda.
L’acte central va començar
amb una representació teatral de
Sara Llorens que recordà la col·
locació de la primera pedra de la
Biblioteca, a la plaça de les Mè-

lies. Posteriorment, l’activitat es
traslladà en cercavila fins la plaça Catalunya, davant de l’Ajuntament. Allà hi va haver l’acte
institucional del centenari i l’homenatge als mestres i a les àvies
centenàries. També es van ballar
dues danses de Pineda i va actuar
el grup musical Moby Dixie.
Els actes van començar el
dissabte dia 25 amb una cercavila pel centre de Pineda, amb
sortida de la plaça del Mar fins
la plaça Catalunya. Tant dissabte com diumenge es va poder visitar la fira d’artesania amb actuacions de circ, teatre, música,
cercaviles i també la projecció
del curtmetratge Major 57, una
producció de CinemArt dedicada a la folklorista Sara Llorens,
muller de Manuel Serra i Moret,
alcalde de Pineda ara fa cent
anys.
A l’entrada de l’Ajuntament
es va muntar una exposició de
material històric, que permetia
descobrir com era la casa de la
Vila i altres curiositats com el
document material (contracte)

de compravenda de la Casa de la
Vila de 1711.
El programa que l’Ajuntament de Pineda va editar per a
l’ocasió tenia un format de revista, amb el títol de Vida Nova,
antiga revista pinedenca publicada entre el 1916 i el 1922. En
el programa hi havia alguns
apunts històrics com que l’arquitecte responsable del projecte municipal de l’edifici de
l’Ajuntament va ser Isidre Puig
i Boada, deixeble d’Antoni Gaudí, codirector de les obres de la
Sagrada Família als anys cinquanta del segle passat.
Canvis notables
Després de cent anys, és a
dir, un segle o deu dècades,
Pineda ha canviat molt. Només
cal analitzar aquestes dades per
a comprovar-ho:
L’any 1917 el nombre de treballadors municipals era de 5
persones i ara és de 305.
Fa cent anys el pressupost

Foto de grup a les portes de l’ajuntament. Foto Yoyo

municipal era de 22.722,61
ptes (136,57 €) i ara és de
28.436.558,47 €.
Fa un segle a Pineda hi havia
16 carrers i ara n’hi ha 275.
L’any 1917 a Pineda hi havia
2,42 km de metres lineals de vials
i ara és de 81,25 km
L’any 1917 el cens d’animals
era de 12 ases, 52 cavalls, 64 mat-

xos i ara és de 21 cavalls, 4 rucs,
1124 gossos i 100 gats.
Fa cent anys el nombre de llars
era de 474 i ara és de 10.390.
L‘any 1917 el nombre d‘habitants era de 1.819 i ara és de
26.349.
El 1917 el cens escolar (Primària i Secundària) era de 268 alumnes i ara és de 2.662 alumnes. yy
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El 21 de desembre, vota
catalunya

El dijous 21-D, els catalans i
catalanes tindran un nou contacte amb les urnes. Hi ha convocades eleccions al Parlament
de Catalunya. La convocatòria
d’aquests comicis, però, ha estat
molt diferent a totes les que hi
havia hagut fins ara. La convocatòria no l’ha fet el president
català, en aquest cas, Carles
Puigdemont, sinó el president
espanyol, Mariano Rajoy, després d’aplicar l’article 155 de la
Constitució, un article que va
donar per acabada la legislatura,
i que va cessar de les seves funcions a tot el Govern.

Llistes
La confecció de les llistes
també ha estat diferent. S’ha fet
mentre vuit membres del Govern i els presidents de l’ANC i
Òmnium Cultural eren a la presó, i Carles Puigdemont i una
part del Govern, a Brusel·les.
El nombre de candidatures
per al 21-D augmenta respecte
del 2015 i arriba a les disset al
conjunt de Catalunya.
Les eleccions del 21 de desembre oferiran als ciutadans
més paperetes per triar que els
darrers comicis al Parlament del

calella - Cens: 12.426 – Votants: 9.364 (75,36%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

% vots 2015

4.886

52,3

513
914
748
1.147
744
246
113

5,5
9,8
8
12,3
8
2,6
1,2

vots 2012

% vots 2012

3.287
1.476

39,18%
17,59%

567
898
983
375
256

6,75%
10,70%
11,71%
4,47%
3,05%

27 de setembre de 2015. En total,
el Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC) ha publicat fins a disset
candidatures proclamades que
es presenten el proper 21-D, set
més de les que hi va haver a les
darreres eleccions. D’una banda, hi ha els set partits que actualment tenien representació
parlamentària –ERC, JUNTSxCAT, Cs, PSC, Catalunya en
Comú-Podem, PPC i CUP– i
que són hereus dels sis grups
parlamentaris que hi havia al
Parlament en aquesta legislatura –JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i
CUP. Però més enllà d’aquestes
formacions majoritàries, hi ha
fins a deu llistes més que tam-

bé concorren en aquestes eleccions, tot i que la meitat d’elles
només presenten candidatura a
la circumscripció de Barcelona.
Blocs
Tot i que els partits es presenten per separat, hi ha dos blocs
clarament diferenciats, els partits que han defensat l’1-O i la
República Catalana (ERC, PDeCAT –ara Junts per Catalunya- i
CUP), i els que s’hi van oposar
obertament (PP, Cs i PSC). Després del 21-D caldrà veure quina
correlació de forces hi ha, i quin
camí agafa la política catalana.
Al mig, en Comú Podem.

pineda de mar - Cens: 18.577 - Votants: 13.847 (74,54%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

% vots 2015

4.932

35,7

1.050
2.455
1.517
2.593
779
266
154

7,6
17,8
11
18,8
5,6
1,9
1,1

vots 2012

% vots 2012

3.314
1.457

27,80%
12,22%

941
2.194
2.004
757
287

7,89%
18,40%
16,81%
6,35%
2,40%

Participació
Tots els indicis apunten que
el 21-D hi haurà una gran participació. El sector independentista, per defensar el que han
treballat aquests darrers anys; els
partits unionistes, per assegurar
la unitat d’Espanya.
Els comicis, per primera vegada en molts anys es fan en una
jornada laborable. Els treballadors tenen dret a quatre hores
per anar a votar. Les escoles faran festa, tot i que el divendres 22
de desembre es considera lectiu.
Serà el darrer dia d’escola abans
de les vacances de Nadal. yy

malgrat de mar - Cens: 13.378 - Votants: 10.033 (75,00%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

% vots 2015

4.120

41,3

800
1.580
774
1.664
687
191
107

8
15,8
7,8
16,7
6,9
1,9
1,1

vots 2012

% vots 2012

2.795
1.245

32,03%
14,27%

713

8,17%

1.498
1.127
486
187

17,17%
12,91%
5,57%
2,14%

Campanya inèdita
catalunya

La campanya electoral del
21-D no és igual que la resta de
campanyes. Hi ha quatre presos
polítics (Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart) i Carles Puigdemont acompanyat de quatre consellers cessats, a Brusel·les. La majoria són candidats d’ERC o Junts
per Catalunya en aquests comicis.
El dia abans de començar la
campanya electoral, el jutge Llarena del Tribunal Suprem deixava en llibertat sis dels deu empresonats. La reacció de la gent
no es va fer esperar. A quatre
hores de començar la campanya,

concentracions a les portes dels
ajuntaments.
Ja amb la campanya en marxa,
el mateix jutge Llarena va decidir
retirar les demandes d’extradició
contra Puigdemont i la resta de
membres del Govern cessat que
són a Bèlgica. L’objectiu, evitar
que Bèlgica limités les acusacions
abans de concedir l’extradició.
El 7 de desembre hi va haver
una manifestació multitudinària a Brusel·les (45.000 persones
segons la policia belga) El lema
“Desperta Europa”. Estava convocada per per l’ANC i Òmnium.

Tordera - Cens: 12.086 - Votants: 8.718 (72,13%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

3.788
734
1.135
706
1.386
514
238
114

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

2.726
1.091

36,97%
14,79%

586

7,94%

43,7
8,5
13,1
8,2
16,1
5,9
2,8
1,3

1.034
803
402
139

14,02%
10,89%
5,45%
1,88%

I un cop fetes les eleccions,
s’obriran més interrogants: els
presos polítics, Puigdemont i la
resta de companys de Bèlgica, podran rebre l’acte de diputats?
Els jutge ja ho ha deixat clar,
si els que són a Brusel·les entren
a l’estat espanyol, seran detinguts.
La campanya electoral que
va començar el dimarts 5 de desembre finalitzarà el dimarts 19.
El dia 20 serà jornada de reflexió
i el dijous 21 es podrà votar de les
nou del matí a les vuit del vespre,
moment en què començarà el recompte de vots. yy

Concentració a Calella poques hores abans de començar la campanya. Foto Joan Maria Arenaza

palafolls - Cens: 6.729 – Votants: 5.225 (77,65%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

1.958
560
647
390
1.122
343
71
78

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

1.206
630

27,01%
14,10%

469

10,50%

37,6%
10,8%
12,4%
7,5%
21,6%
6,6%
1,4%
1,5%

745
522
363
143

16,68%
11,69%
8,12%
3,20%

47

1,05%

santa susanna - Cens: 2.321 – Votants: 1.828 (78,76%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

% vots 2015

789

43,4

140
121
160
391
163
39
10

7,7
6,7
8,8
21,5
9
2,2
0,6

vots 2012

% vots 2012

611
191

37,87%
11,84%

126

7,81%

152
255
112
62

9,42%
15,80%
6,94%
3,84%
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Convoquen les Ecopropostes 2018
selva / maresme

El jurat valorarà especialment el nivell d‘investigació que
hagi requerit l‘elaboració dels
treballs i, si són propostes, la viabilitat de la seva execució.

L’Associació Les Ecopropostes de Ràdio Marina ha convocat
la 23a edició del concurs de medi
ambient. Poden concórrer-hi tots
els joves d‘edats compreses entre
els 12 i els 18 anys. Els participants
es dividiran en dues categories:

Des de la primera edició, el
premi compte amb en Martí Boada, professor de la UAB al Departament de Geografia i premi
global de la UNESCO, com a
president del jurat, amb en Francesc Mauri, conegut meteoròleg
de TV3 i en Joan Pedrola, actualment professor de la universitat
de València i durant molts anys
director del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

a) Treballs en grup per als estudiants d’ESO
b) Treballs individuals per
als estudiants de Batxillerat o
Cicles Formatius.
Es demana:
- Un estudi sobre algun element de l‘entorn natural o una
proposta concreta de millora de
l‘entorn pròxim
- S’ha de presentar una memòria amb el treball fet: idea,
desenvolupament, resultats... en
format digital, mitjançant un arxiu .pdf
Premis:
- Treballs individuals de batxillerat i cicles formatius:
Primer premi: Ipad i una
placa. El centre de l’alumne guanyador (Batxillerat - Cicles For-

Guanyadors de l’Ecopropostes 2017. Foto Yoyo

matius) tindrà un premi de 300
euros per a gastar en material.
Segon premi: Ipad i una placa.
El centre de l’alumne classificat
en segona posició tindrà un premi de 200 euros per a gastar en
material.
- Treballs en grup d’ESO:
Viatge al CosmoCaixa - Museu de la Ciència de Barcelona
(bus i entrades per a un màxim
de 45 persones).

El centre guanyador tindrà un
premi de 300 euros per a la compra de material.

tant l’arxiu pdf amb el títol del
treball com a nom a l’adreça: informatius@radiomarina.com.

El concurs es convoca amb la
col·laboració de la Fundació Obra
Social La Caixa.

Al missatge enviat ha de constar: nom de l’autor, centre escolar,
curs i telèfon de contacte.

Terminis:
S’ha de presentar una memòria amb el treball fet: idea, desenvolupament, resultats... en format
digital, mitjançant un arxiu pdf.

Data: fins al 13 d’abril de 2018.

Cal enviar un e-mail adjun-

*En el supòsit de que algun
alumne presenti treballs d’un
any anterior, només s’acceptaran
si encara estan matriculats en el
mateix centre.

L’acte de lliurament de premis ha estat itinerant buscant
espais emblemàtics a les poblacions participants i a la vegada
relacionats amb la filosofia del
certamen.
Així doncs, s’han celebrat
aquests actes al Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes, al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB), als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, al Far de
Calella, al Parc Francesc Macià de
Malgrat de Mar i a l’Illa de la Tordera de Tordera entre d’altres. yy

La Dona Marinera,
de groc
lloret de mar

Un dels monuments més emblemàtics de Lloret de Mar va
aparèixer a primers de desembre,
vestit de color groc en una iniciativa del CDR de Lloret. Aquestes
darreres setmanes el color groc
ha servit per reclamar la llibertat
dels presos polítics i ha onejat a
places i carrers d’arreu del país
El fet que la Dona Marinera
de Lloret de Mar lluís un vestit
groc i tot el mirador aparegués
ple de llaços grocs no va passar
desapercebut, especialment a les
xarxes socials.

Opinions per a tots els gustos. Alguns aplaudien la iniciativa mentre d’altres la qualificaven d’acte vandàlic. També es
va qüestionar que s’utilitzessin
bosses d’escombraries per a un
monument tan emblemàtic. També s’apuntava que les bosses eren
perjudicials per al medi ambient.
En una setmana de fred rigorós,
algú va proposar que col·loquessin una bufanda a la dona marinera, en aquest cas, amb els
colors de la bandera espanyola.
El vestit, va durar unes hores. La
imatge, però, ràpidament es va difondre per les xarxes. yy

La Dona Marinera de groc. Foto M. Carmen Bernat

desembre DE 2017

per a publicitat: publicitat@radiomarina.com · Tel. 660 089 090

LA MARINA 7

8 LA MARINA

desembrE DE 2017

Presenten l’ISACC TorDelta
nerabilitat als impactes del canvi
global”, afegeix Broekman.
Les línies d’actuació

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00
Vista aèria del Delta de la Tordera. Foto David Lozano (web CREAF)
selva / maresme

ISACC TorDelta pretén aconseguir que el delta de la Tordera sigui més resilient (capacitat
de tornar a la forma original) a
l’efecte del canvi global. Per això,
es planteja un seguit d’accions
que assegurin la millora de les
pràctiques de governança dels recursos naturals i la implicació de
tota la societat.

«TorDelta vol implicar la
societat en l’adaptació al
canvi climàtic al delta de la
Tordera»
Aquests objectius i metodologies de treball queden patents
en el nom complet del projecte
‘ISACC TorDelta: Implicant la societat en l’adaptació al canvi climàtic al delta de la Tordera‘. Des
l’1 d’octubre de 2017 fins al 30
de juny de 2018 es treballarà per
aconseguir que el delta de la Tordera sigui menys vulnerable i més
resilient al canvi global: la combinació del canvi d’usos del sol, de
la demografia i del clima.
ISACC TorDelta és un projecte coordinat pel CREAF i
que compta amb el suport del
Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient a
través de la Fundación Biodiversidad. Aquest projecte ajudarà a
la taula de treball de la Tordera, de la que en formen part els
Ajuntaments de Blanes, Mal-

grat de Mar, Palafolls i Tordera,
l‘Agència Catalana de l‘Aigua
(ACA), la Demarcació a Barcelona de Costes de l‘Estat espanyol,
Centre d‘Estudis Avançats de
Blanes (CEAB), Observatori de
la Tordera, Plataforma Preservem el Litoral, L‘Arrel i representants i propietaris de càmpings.
Un projecte transversal
El projecte està basat en la
col·laboració entre personal científic, polític, ciutadania i la resta
d’actors que formen part d’aquest
sistema natural i socioeconòmic.
“Davant d’una situació urgent, és
imprescindible prendre consciència dels riscos per a les persones,
les activitats econòmiques i els
ecosistemes que sostenen la vida
del delta. Cal detectar els reptes
prioritaris, generar propostes viables i col·laborar en el disseny
d’estratègies d’adaptació”, explica Annelies Broekman, investigadora del CREAF i la persona
responsable de gestionar l’ISACC
TorDelta. Per això el projecte, en
essència, busca millorar la forma
en què es prenen les decisions
sobre l’adaptació al canvi global
del delta de la Tordera i per això
és fonamental la participació de
tots els sectors involucrats en el
delta —de vegades amb interessos contraposats— perquè realment sorgeixin uns mecanismes
d’adaptació factibles i eficaços.
“Només així serà possible desenvolupar estratègies per adaptar-se
als canvis i reduir la nostra vul-

Presentació del projecte a Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Durant els nou mesos que
durarà l’ISACC TorDelta, hi ha
previstes quatre grans línies de
treball. La més immediata és la
constitució d’una taula de treball sobre el delta de la Tordera
impulsada per tots els implicats.
Aquesta taula ha de permetre
que la ciutadania sigui part activa dels processos de presa de
decisions sobre com gestionar el
territori. “Per això, volem conscienciar la ciutadania, convidada
a participar en un procés orientat
a capacitar i transferir informació científica rellevant i recopilar coneixements locals”, apunta
Broekman. Una de les eines que
es plantegen per arribar a la població és una sèrie de tres seminaris interactius i diferents accions
de divulgació. Tota la informació
obtinguda es treballarà a través
de la realització de tallers específics per detectar conjuntament
reptes i generar propostes. Finalment, tot això ha de servir per
millorar la governança per a la
conservació de l’àrea deltaica que
inclou la zona natural protegida
Riu i Estanys de la Tordera.

«El projecte està basat en la
col·laboració entre personal
científic, polític, ciutadania
i la resta d’implicats que
formen part d’aquest
sistema»
Com afecta el canvi
climàtic al Delta de la
Tordera?
Aquesta és una zona altament humanitzada, amb una
gran quantitat d’activitats econòmiques actuant alhora, com el
turisme, la indústria o l’agricultura. No obstant això, al mateix
temps és un enclavament únic
per les seves característiques naturals i necessitats de conservació de zones humides i hàbitats
d’espècies protegides. És aquesta particularitat, el fet de ser un
delta enmig d’una gran concentració humana, que fa que sigui
especialment vulnerable al canvi
global. D’una banda, el canvi climàtic afecta el sistema natural
i socioeconòmic del delta, amb
un increment de la freqüència
i intensitat dels temporals marins, canvis en el cicle hidrològic
i en la dinàmica de sediments, i
amb l’augment de temperatura
mitjana. De l’altra, les activitats
humanes alteren també directament al delta, per exemple,
l’ús intensiu de l’aigua ha reduït
el cabal de la Tordera, i això ha
obstaculitzat que els sediments
baixin fins al mar. yy
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20è aniversari d’Hàbitat Solidari
calella

mateix, va explicar els avantatges que té per a un propietari
cedir el seu habitatge a la Fundació. “Els que cedeixin un habitatge tenen una bonificació
el primer any de l’Impost de
Béns i Immobles, la Fundació
assumeix el cost de les assegurances de continent i contingut
de l’habitatge, es garanteix el
cobrament del lloguer, hi ha un
seguiment del comportament
social i veïnal dels usuaris que
lloguen el pis i vetllem perquè al
moment de cessió de l’habitatge
es compleixin unes condicions”.

Actualment, la Fundació
Hàbitat Solidari de Calella té
en cartera 90 pisos que gestiona
sota criteris socials i amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a persones en risc d’exclusió o amb dificultats per arribar
al lloguer ordinari.
Hàbitat Solidari de Calella es
va constituir l’any 1997 per iniciativa de Càritas Parroquial de
Calella per tal de facilitar l’accés
a l’habitatge a persones i famílies
amb pocs recursos econòmics.
Des del 2008 la Fundació està vinculada a l’Ajuntament de Calella i
des de juny 2016, la Fundació està
dins de l‘Oficina d’Habitatge que
l’Ajuntament de Calella ha obert
a la Plaça Vicenç Ferrer.
En l’acte de commemoració,
el secretari de la fundació, Jordi Salbanyà, ha destacat el punt
d’inflexió que la crisi del 2007
va suposar per a la Fundació, “la
demanda de lloguer social va ser
constant i creixent, en aquells
moments gestionàvem 17 habitatges dels que hi gaudien 69 persones. La Fundació ja havia agafat nom, experiència i solvència,
mai s’havia deixat de pagar cap

Acte commemoratiu dels 20 anys. Foto Joan Maria Arenaza

lloguer i en temps de crisi això
era una garantia per disposar de
més habitatges”.
L’acte va continuar amb un col·
loqui sota el títol “L’habitatge: tots
hi tenim dret, entre tots l’hem de
fer possible”. Durant el col·loqui, la
presidenta de la Fundació Hàbitat

Garangou presenta
nou llibre
MALGRAT DE MAR

La historiadora malgratenca Sònia Garangou ha presentat
el seu darrer llibre Les Joventuts
Llibertàries de Catalunya (19321939) a l‘Arxiu Municipal.
Sònia Garangou, doctora en
Història Contemporània per la
Universitat de Barcelona i professora de Ciències Socials de Secundària i Batxillerat, recupera en
aquest treball les idees, activitats
i lluites dels joves anarquistes catalans durant la segona República
i la Guerra Civil.
El llibre, publicat per Editorial

Gregal, parla de la trajectòria dels
joves llibertaris catalans. El treball de Sònia Garangou recull les
seves veus i apropa al lector una
de les organitzacions juvenils més
importants de la segona República i la Guerra Civil.
Sònia Garangou va publicar el
2005 Malgrat 1930-1940. Els anys
silenciats. És autora també de
l’obra conjunta L’Abans. Malgrat
de Mar. Recull gràfic (1862-1970).
A més, ha col·laborat en algunes
publicacions col·lectives com La
Guerra Civil al Maresme: imatges,
1936-1939, i El franquisme a Catalunya (1939-1977). yy

La presentació es va fer a l’Arxiu Municipal. Foto Yoyo

3, Carme Trilla, va voler felicitar
Calella per la bona feina de la
Fundació, “una tasca com la de la
Fundació Hàbitat Solidari és una
cosa totalment insòlita, que hagi
pogut estar tants anys i que tingueu el nombre d’habitatges que
teniu és una proesa dins el món
de l’habitatge social”.

Per la seva banda, el director
general de la Fundació Hàbitat
Solidari de Calella i tinent d’alcaldia responsable de les àrees
d’Hisenda, Recursos Interns,
Territori i Obres Públiques, Jordi Sitjà, va destacar la bona feina
de tots aquells que fan possible la
Fundació Hàbitat Solidari. Així

L’alcaldessa
de
Calella,
Montserrat Candini, va ser l’encarregada de tancar l’acte amb
un discurs on va agrair la feina
de tots els qui han format part
de la Fundació, “vocació de fer
feina, de fer ciutat, de saber que
només es pot construir una comunitat a partir de que ningú
quedi al marge i aquesta voluntat hi ha estat de manera reiterada per part de totes les persones
que han format part de la Fundació”. Així mateix, ha recordat
que des de l’Àrea de Política Social s’han concedit enguany 355
ajuts que han beneficiat a 182
famílies amb necessitats. yy
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Dia Mundial de la L’art de ser espectador
Diabetis
tordera

L’espectacle La camisa de l’home feliç de la companyia ZumZum Teatre ha estat l’encarregat
de donar el tret de sortida a la
programació d’arts escèniques i
música en horari escolar d’aquest
curs 2017/2018 al Clavé de Tordera. L’espectacle és una adaptació
del conte de l’escriptor rus Lleó
Tolstoi adreçat a alumnes de Cicle Superior de Primària i 1r i 2n
d’Educació Secundària Obligatòria que es va poder veure durant
4 dies de novembre en el marc de
la programació en horari escolar.

Xerrada informativa al CAP. Foto Joan Maria Arenaza
calella

Calella ha celebrat el Dia
Mundial de la Diabetis amb una
setmana d’activitats.
La jornada central va constar
de xerrades, caminades, visita al
Far i la il·luminació de color blau
de l’emblemàtic edifici. Cada matí
hi havia una caminada popular
que sortia del CAP amb l’objectiu
de fomentar els hàbitats saludables.
Segons la doctora de família
i directora del CAP de Calella,
Susanna Curós, “la gent coneix la
malaltia, però massa vegades no
se li dona la importància que té”.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis s’ha presentat
una pàgina de Facebook “Diabetitza’t”, “d’aquesta manera
la població tindrà una manera
fàcil d’accedir a la informació i
comunicar-se”.
Les activitats també han arribat als escolars amb l’objectiu
de promoure un canvi d’hàbits a
moltes famílies.
Els actes han estat organitzats per l’Ajuntament de Calella
i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. yy

25-N

«Un total de 9.000
estudiants passaran pel
Clavé aquest curs»
Aquest ha estat el primer de
la dotzena d’espectacles que inclou L’art de ser espectador, la
programació d’arts escèniques i
música en horari escolar que es
duu a terme en el si del Teatre
Clavé i que s’allargarà fins el proper mes d’abril.

«El programa inclou una
dotzena d’espectacles»
Per als més, petits, és a dir,
per als alumnes d’Educació Infantil, la programació inclou tres
espectacles: Desperta bruixeta,
una proposta de teatre sobre el
món dels somnis a càrrec d’Argot
Teatre; un espectacle de titelles de
la companyia L’estaquirot teatre
titulat Els tres óssos; i la música
de Pep López amb l’espectacle Un
llençol d’estels.
Per als alumnes d’Educació
Primària, L’art de ser espectador

Cues per entrar al Clavé. Foto Yoyo

inclou espectacles de diversos gèneres: teatre amb La gallina dels
ous d’or de la companyia Zum
Zum Teatre; titelles amb El ploramiques; música i teatre amb l’espectacle Per un instant de la companyia Xirriquiteula i La Tresca i
la Verdesca; i un espectacle sense
text a càrrec de la companyia del
País Basc Markeliñe i la seva proposta sobre un dels clàssics de la
literatura espanyola titulada Quixot, el vertigen de Sancho.
Finalment, per Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
la programació de L’art de ser espectador compta amb un espectacle de música i beatboxing a càrrec de Dani Pulmón beatboxer,
dues propostes basades en textos
literaris, l’una; La casa de Bernarda Alba de García Lorca i l’altra,
Novelas ejemplares de Miguel de
Cervantes; i finalment, l’espectacle Primes, miralls, Bertrana emmarcat en la commemoració de
l’Any Bertrana.
En total, prop de 9.000 espec-

tadors des d’Educació Infantil
fins a Batxillerat de centres educatius majoritàriament de l’Alt
Maresme assistiran a les funcions de L’art de ser espectador, un
programa organitzat per la Fundació Teatre Clavé i els municipis de la zona, amb el suport de
la Diputació de Barcelona.
Programació estable
Després de poder veure Dansa de mort el 26 de novembre,
encara queden dos espectacles
abans de tancar el 2017. D’una
banda, Celestina, la tragicomedia
(16 de desembre), una versió grotesca i actual del clàssic de la literatura espanyola a càrrec de la
companyia sevillana Atalaya Teatro, guardonada amb el Premi
Nacional de Teatre l’any 2008.
De l’altra, el tradicional concert
de Sant Esteve enguany titulat
Swing, Swing! (26 de desembre) i
en què es podran sentir versions
d’allò més sorprenents, a ritme
de jazz i de swing, de les nadales
més tradicionals. yy

Teatre Solidari
calella

Lectura del manifest commemoratiu a Palafolls. Foto Yoyo
maresme

Un any més, els pobles de
l’Alt Maresme han sortit al carrer coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.
Els Mossos d’Esquadra han
instruït fins a l’octubre d’aquet
any un total de 10.968 denúncies al
conjunt de Catalunya en l’àmbit de
la violència de gènere, un 3,5% més
respecte el mateix període de l’any
passat. Pel que fa a les víctimes
menors d’edat que han denunciat
violència de gènere, l’increment és
del 11,1%. Es tracta de noies que
bé han denunciat les seves parelles
o exparelles sentimentals o bé són

filles de dones que han estat maltractades i que en el moment de
la denúncia ho van ser a la vegada
que la seva mare.
En l’àmbit de la violència de
gènere es poden donar diferents
tipus de violències, principalment violència física, psicològica, sexual i econòmica. La violència psicològica (amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i
tracte degradant) representa un
42,2%, la violència física (lesions
lleus i greus i temptatives d’homicidi) un 40,1%, la violència sexual un 2,7% i altres violències,
entre les quals destaca l’econòmica, un 15%. yy

La Sala Mozart, ha acollit un
nou projecte de la companyia Teatre Solidari, el musical DAnnie,
basat en el musical Annie.
Han estat quatre representacions amb l’objectiu de recollir
diners per a la Marató de TV3 i
la Fundació Hàbitat Solidari de
Calella que enguany ha celebrat el
20è aniversari.
L’acció de DAnnie té lloc a Barcelona a l’actualitat, en temps de
crisi econòmica. El protagonista
és en Dannie, un nen de 12 anys
que està en una casa d’acollida regentada per la terrible senyoreta
Melània i amb altres orfes. Les circumstàncies li portaran a conèixer
al senyor Oliver Marata, un milionari que es presenta per alcalde de
la ciutat. Aquest acull al nen a casa

seva. Però en Dannie vol trobar als
seus pares i una recompensa oferta
pel milionari enredarà la situació.
Una història d’esperança, amb situacions emotives, acció, espectacle, cançons, amor i un final feliç.
A l’obra, hi participen 68 ac-

tors i actrius amateurs d’entre 9 i
57 anys.
Aquesta ha estat la tercera
obra que representa l’ATSOC
amb finalitats benèfiques: “Boscos endins” el 2015 i “Jesucrist
Súperstar” el 2016. yy

DAnnie, un musical molt solidari. Foto Joan Maria Arenaza
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30è Dia Mundial de la Sida

SOCIETAT

Nit de terror

Ambient terrorífic al Museu. Foto Joan Maria Arenaza

El Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué de
Calella ha celebrat aquest novembre la Nit del Terror. Es
tractava d’una visita guiada,
amb moltes sorpreses i com
no, ensurts. Durant 10 minuts,

Performance a Pineda de Mar. Foto Yoyo
maresme

El dia 1 de desembre es va
celebrar arreu del món el Dia
Mundial de la Sida. El Maresme
ho va commemorar amb diverses activitats: una performance
a Pineda, la il·luminació del Far
de Calella de color vermell o la
lectura del manifest a l’institut
Font del Ferro de Palafolls, en
són només tres exemples.
Segons indica el Departament de salut, a Catalunya
33.600 persones viuen amb el

VIH i durant el 2016 el nombre
de nous diagnòstics estimats és
de 781, una xifra similar a la dels
darrers anys. La taxa d’incidència actual és de 10,9 casos per
cada 100.000 habitants i els homes han representat el 86% del
total de casos, amb una mitjana
d’edat de 37 anys.
Davant el 30è Dia Mundial de la Sida, l’Agència de Salut
Pública de Catalunya ha subratllat que totes les persones són
importants per aconseguir la

disminució de l’impacte que té
el VIH al país, sensibilitzant-les
per l’adopció de mesures preventives, fomentant el diagnòstic precoç i creant una societat
sense discriminació cap a les
persones afectades.

FemPop és un festival que no
vol existir. Segons els organitzadors, “és un puny alçat contra la
terrible desigualtat que regna en
la indústria musical. Els números
són terrorífics. En els festivals més
grans d’Espanya, només 154 dels
1.006 artistes confirmats són dones o bandes que inclouen dones
entre la seva formació principal,
és a dir, el 15%. Dels 250 concerts
més venuts el 2016, el 77% no va
tenir cap dona en l’escenari tot i
que les dones són grans consumidores de música. FemPop inclina
la balança cap a l’altre costat. Només toquen dones”.
FemPop van ser 5 concerts
íntims en 5 llocs únics del poble,
5 espais sorprenents on no és habitual fer-hi un concert. L‘espectador va estar ben a prop de les
artistes. Hi van actuar algunes de
les promeses més destacades de

l‘escena independent nacional i
internacional:
Zoe Boekbinder
(New Orleans, USA)
Haley Heynderickx
(Portland, USA)
Rosie Carney (Donegal, IRE)
Freschard (Berlin, ALE)

Concert de Santa Cecília

El darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de les Nacions
Unides per al VIH, estima que
hi ha 36,7 milions de persones
VIH positives a tot el món i 1,8
milions de nous diagnòstics durant el 2016. yy

El FemPop tanca el Festival
Arrela’t
MALGRAT DE MAR

els assistents podien gaudir del
museu des d’una òptica diferent a través d’un fil argumental
propi, molt diferent a les tradicionals visites guiades. Aquesta
prova pilot ja s’ha efectuat en
d’altres equipaments similars. yy

Marta Knight (Martorell)
Paco Márquez, el regidor de
Cultura, fa una valoració molt positiva del conjunt de l’Arrela’t, “és
una proposta innovadora i trencadora que ha vingut per quedar-se”.
Segons Márquez, “el públic ha estat molt entregat i agraït”. yy

Molts cantants i un gran nombre de públic. Foto Yoyo

La Coral Pinedenca ha organitzat, un any més, el Concert
de Santa Cecília a l’Escola Sant
Jordi amb la participació de les
corals: Fildegospel, Saboada,

Laetare, La Coral Juvenil Santa
Maria, la Coral Montpalau i la
Pinedenca. Els assistents van
aportar aliments per a Càritas. yy

Persecució Malgrat

Cotxe del fugitiu. Foto PL Malgrat

Persecució a més de 100 km/h
per diferents carrers del municipi que finalitza amb la detenció
Actuació a la Sala de Plens. Foto Yoyo

del conductor, d‘un vehicle d’alta gama, sense permís de conduir i positiu en cocaïna. yy
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X Sopar de dones solidàries
LLORET DE MAR

Més de 50 empreses locals
han col·laborat en l’organització
del X Sopar de Dones Solidàries
a partir de la donació de diversos
productes que van contribuir a
augmentar la recaptació solidària
amb el tradicional sorteig que es
fa al final del sopar.

La periodista Laura Fa, la
monja catalana, Sor Lucía Caram i la nedadora catalana Ona
Carbonell han estat tres de les
dones que han apadrinat el X Sopar de les Dones Solidàries que
organitzen, conjuntament, Guitart Hotels i l’AECC-Catalunya
Contra el Càncer de Lloret. El
sopar, que enguany arribava a
la desena edició, ha congregat al
llarg d’aquests deu anys més de
3.000 dones afectades de càncer
o vinculades a la malaltia que
s’han trobat anualment per recaptar fons.
Pilarín Bayés, il·lustradora i
ninotaire, i Joana Ortega, política catalana, també han format
part de les 232 dones assistents,
juntament amb altres personalitats destacades com l’especialista
en nutrició i dietètica Montserrat
Folch, la periodista d’Arucitys de
8TV, Lorena Vázquez i la il·lusionista catalana, Joana Andreu.
Tots els fons recaptats es destinaran al programa “Molt x viure” de l’AECC-Catalunya Contra
el Càncer que, des de fa 31 anys,
dona suport a dones diagnosticades de càncer de mama. Cristina
Cabañas, presidenta de Guitart
Hotels i membre de la junta de

Programa ’Molt x viure’
L’Associació Espanyola Contra el Càncer porta a terme el programa “Molt x viure” des de 1987,
de suport a les dones diagnosticades de càncer de mama per aconseguir millorar la seva qualitat de
vida a través d’atenció psicològica
individual, activitats d’oci i voluntariat testimonial.
Reconeixement a les padrines de la 10a edició. Foto Òscar Rodbag

Catalunya Contra el Càncer de
Lloret de Mar i de Girona, ha explicat que “aquest projecte va néixer perquè les dones afectades de
càncer de mama compartissin les
seves experiències i la seva lluita.
La força que ha agafat el sopar,
que al llarg d’aquests 10 anys ha
comptat amb l’assistència de tantes dones, d’entre les quals hi ha
dones afectades, dones que han
superat la malaltia, voluntàries
o familiars, em fa adonar que la
nostra unió ens ajuda a superar

els obstacles amb més facilitat i
de manera més positiva”.
La vetllada va comptar amb
l’actuació musical de Mònica
Green, cantant de soul americana i que també ha format part del
món de l’entreteniment en diversos shows televisius com Buenafuente o el seu espectacle fix a la
Sala Luz de Gas de Barcelona.
A l’acte, també hi han participat Cristina Pané, presidenta

de l’AECC - Catalunya Contra el Càncer de Lloret i Joana
Puig, vicepresidenta de l’associació de Girona, a qui se li ha
atorgat un reconeixement per la
seva implicació a l’ajuda de les
dones afectades de càncer. Així
mateix, s’han atorgat reconeixements a les voluntàries Marcè
Martí, Carmen Oliver, Antònia
Torres i Antònia Espunya, per la
seva tasca de suport a les sessions de quimioteràpia a les afectades de càncer.

El programa minimitza les
alteracions emocionals derivades del procés de la malaltia i del
tractament. D’aquesta manera,
contribueix a la recuperació del
funcionament personal, psicològic, familiar i social previ al
diagnòstic. També afavoreix la
integració de la dona en el seu
entorn immediat, ajuda en la
recuperació de la funcionalitat
del braç afectat per la cirurgia
i promou la posada en marxa
d’estratègies per afrontar, d’una
manera activa, les conseqüències
d’aquest procés. yy

Trenquem les fronteres!
blanes

L’Agrupament Escolta Pinya
de Rosa també va contribuir en
la jornada amb diversos jocs per
a la mainada i el jovent amb el
Pati de Tallers que es va fer a la
platja i al passeig. D’altra banda,
quan la tarda es va començar a
convertir en nit, es va animar la
concurrència amb una sonora
batucada a càrrec de la Colla de
Diables Sa Forcanera de Blanes i
la Colla Diablesfolls de Palafolls.

Acció Solidària Mediterrània
amb el suport de diverses ONG
locals i forànies, ha organitzat
una jornada solidària per a les
persones en busca de refugi.

«Els organitzadors volien
recordar a la societat que el
problema dels refugiats no
està ni de bon tros superat»
En la línia de les jornades solidàries que Acció Solidària Mediterrània ja va organitzar el passat
mes d’abril, l’objectiu d’aquesta
nova activitat ha estat informar
i sensibilitzar la ciutadania sobre la situació que estan patint
milers de persones refugiades.
Així ho explicava Marina Serra
Boldú, una de les portaveus de
la ONG de Blanes. “El què hem
volgut fer amb aquestes jornades
és sacsejar una mica més l’opinió
pública. La gent sembla que hagi
perdut la sensibilitat que hi havia temps enrere respecte la greu
situació que pateixen les persones refugiades i convenia recordar-los que el problema no està
ni de bon tros superat”.

«Es van convidar a la jornada
de Blanes a diverses ONG
d’arreu del territori»

Un dels ingredients de les jornades van ser els tallers. Foto Yoyo

Justament per accentuar
aquest concepte, es va convidar
a la jornada de Blanes a diverses
ONG d’arreu del territori, que
van participar-hi activament. És
el cas per exemple de Tijeras Solidarias, que van estar pentinant
i tallant els cabells a tothom qui
va acostar-se al seu estand a canvi
d’un donatiu, així com per divulgar la tasca que duen a terme.
Una altra entitat que va par-

ticipar a la jornada solidària de
Blanes va ser Azadi, la Plataforma en Solidaritat amb el Poble
Kurd. Tres dels seus representants –Elsa, Maite i Hector-, van
protagonitzar una xerrada sobre
voluntariat independent al Kurdistan des de diferents perspectives en l’activitat anomenada
Espai de Consciència.
El primer ingredient de les jornades ‘Trenquem les fronteres!’ va

ser la Fira Solidària. Va estar emplaçada a la cruïlla del passeig de
Mar amb el carrer Ample i, com
és habitual, hi havia ocasió de trobar centenars d’articles de segona
mà per complaure els gustos més
eclèctics. Així, hi havia des de roba
i complements de vestuari fins a
discs de vinil, DVD, llibres i objectes de regal. Tanmateix, també
s’hi venien samarretes i suadores
d’Acció Solidària Mediterrània i
productes d’altres ONG.

Un dels convidats va ser Àlex
Pérez, qui també va participar
aquest passat mes d’abril a les
jornades d’Acció Solidària Mediterrània celebrades a Blanes.
Va ser llavors quan va estrenar
la seva composició ‘Benvingut!’,
una cançó plena de sentiments
que va esdevenir en el tema oficial de les Jornades Solidàries i
que va tornar a sonar en el seu
format acústic. Durant la seva
actuació, es va comptar amb la
col·laboració artística de body-painting Lliure i Salvatge,
Cesc Hernàndez. yy
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Nadal lúdic, familiar i solidari

La Selva i el Maresme es preparen per viure les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis
LA SELVA - MARESME

L’encesa dels llums de Nadal
ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques 2017-18 a les poblacions de la Selva i el Maresme.
Abans del àpats d’empresa
i les trobades familiars, hi ha
nombroses possibilitats de col·laborar en campanyes solidàries.
El Gran Recapte va obrir el camí
amb la recollida d’aliments arreu
del país. El dia 17, tot i que ja es
viu amb intensitat des de fa molts
dies, es celebra una nova edició
de la Marató de TV3, enguany
dedicada a les malalties infeccioses. El segon diumenge de desembre s’ha guanyat per mèrits
propis, i evidentment de tots els
catalans, ser el més solidari de
l’any amb diferència. Col·legis i
instituts, clubs esportius, associacions culturals i particulars,
s’impliquen perquè cada any la
recaptació sigui milionària i es
pugui fomentar la investigació.
Aquests dies, La Creu Roja
també està fent campanya per recollir joguines per fer-les arribar a
nois i noies de les famílies més necessitades. Recordar que han de ser
noves, no bèl·liques i no sexistes.

Gran Recapte 2017. Foto Yoyo

Pessebres i Pastorets
No hi hauria festes de Nadal,
sense els tradicionals pessebres
i les representacions dels pastorets. Grups amateurs de Blanes,
Lloret, Tordera, Pineda o Calella,
només per posar cinc exemples,
fa setmanes que preparen la posada en escena, en molts casos, en
dies que conviden més estar-se a
casa després d’un bon dinar que
a sortir a fer teatre. La voluntat i
l’esforç mereix el més gran dels
aplaudiments i reconeixements.
A Blanes, com no podia ser

Pessebre monumental de Blanes. Foto Yoyo

d’una altra manera, ja es pot visitar el pessebre monumental al
passeig de Dintre. També hi ha
en marxa el tradicional concurs
de pessebres, una experiència que
també es repeteix en moltes d’altres poblacions.
A Tordera, trobarem el Parc
infantil de Nadal, del 27 al 30 de
desembre al pavelló. A Palafolls,
la proposta dura sis dies, tres de
desembre i tres de gener, i es pot
trobar en dos indrets –Palauet i
escola Mas Prats-, segons l’edat
dels nois i noies.

Aquest dies també hi ha diversos concerts amb la música
nadalenca com a protagonista.
I pels que vulguin emocions
fortes, el dia de Nadal, es poden
banyar al mar a Calella. A Lloret,
el primer bany de l’any, es programa a principis de gener, un cop
superades totes les festes.
Abans de tancar l’any arribarà el sorteig de la Grossa de Cap
d’Any, un premi que ara fa un
any va recaure a Blanes. Enguany,
aquest sorteig ha guanyat adeptes

en detriment del tradicional sorteig del dia 22 de desembre. Les
diferències polítiques entre Catalunya i Madrid, també han arribat al món de la sort.
La traca final, arribarà la tarda-vespre del 5 de gener amb les
cavalcades de Reis. És l’hora de
donar la benvinguda a Melcior,
Gaspar i Baltasar i tot el seu seguici, i anar a dormir aviat perquè
puguin repartir totes les joguines
que porten. Més informació i detalls a les agendes de Blanes, Lloret i Comarcal de La Marina. yy
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Efectivitat a la secció canina
lloret de mar

La Secció Canina de la Policia
Local de Lloret de Mar ha trobat,
aquest 2017, 530 grams de marihuana, 200 grams d’haixix, 80
dosis de cocaïna i 33 pastilles d’èxtasi i ha imposat 426 sancions.
Aquests estupefaents s’han
trobat principalment durant el
patrullatge al carrer.
Aquestes són les principals
dades dels serveis que ha ofert la
Secció Canina de la Policia Local de Lloret durant aquest any
2017. En paraules del regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep Lluis
Llirinós, “ens vàrem marcar tres
objectius i podem dir que han
complert uns resultats excel·lents.
Aquests objectius eren millorar i
potenciar la imatge de la Policia
Local a través de les xarxes socials, afavorir la proximitat, espe-

Efectius de la secció canina. Foto Policia Local

cialment entre els escolars i els
joves, i reforçar la lluita contra el
tràfic de drogues i el consum als
espais públics, especialment a les
zones d’oci”.
Pel que fa a les xarxes socials,
les publicacions de la Secció Canina han generat a Facebook un
seguiment superior a les 5.000 visites i el regidor explica que “cal
destacar les més de 130.000 persones que a través de Facebook
van voler acompanyar-nos en el
comiat d’en Jake, un dels nostres
gossos que va morir aquest any”.
Pel que fa als escolars, la Secció
Canina s’ha integrat plenament en
el pla d’educació cívica i viària a les
nostres escoles i instituts.
I com a tercer objectiu, pel
que fa a la lluita contra el tràfic
d’estupefaents, “el treball ha estat

molt eficient i ha tret de la circulació gran quantitat de substàncies, especialment les destinades a
la venda directament als nostres
carrers; s’ha intervingut droga
amagada en mobiliari urbà (530
grams de marihuana, 200 grams
de haixix, 80 dosis de cocaïna, 33
pastilles d’èxtasi) i s’han redactat,
fins a l’1 de novembre, 426 denúncies amb una sanció mínima
de 300 € cadascuna, de les quals
per pagament immediat s’han ingressat 15.870 €.
Per al 2018, el regidor explica
que “mantenim els mateixos objectius i les il·lusions renovades
amb la recent incorporació d’en
Zorro, el relleu d’en Jake, que finalitza el seu entrenament i s’incorporarà al servei efectiu, juntament amb la Nala i la Mia, en els
primers mesos de 2018”. yy

Les dessalinitzadores funcionen per sobre del 70%
blanes

Les plantes dessalinitzadores
situades al Prat de Llobregat (Baix
Llobregat) i Blanes treballen per
sobre del 70% de la seva capacitat
davant la sequera persistent que
afecta els embassaments de les
conques internes des de la primavera, segons han confirmat fonts
de l‘Agència Catalana de l‘Aigua.
Concretament, la planta del
Prat funciona al 70% de la seva
capacitat i la de la Tordera al 75%.

Segons l‘ACA, quan la reserva
d‘aigua emmagatzemada als pantans se situa per sota el 50%, s‘activa al llindar del 70% en el funcionament de les dessalinitzadores.
Es tracta d‘una mesura preventiva
per evitar que es perllongui el descens de reserves d‘aigua als embassaments.
Les dessalinitzadores del Prat
i Blanes són les úniques de Catalunya i serveixen per abastir bona
part de l’àrea metropolitana de

Barcelona en èpoques de sequera
com l’actual. Una canonada que
surt de Blanes i passa per Tordera
arriba a Cardedeu (Vallès Oriental), i des d’allà s’impulsa l’aigua
fins a Barcelona. Amb aquesta mesura també es treu pressió al riu
Ter que en moltes ocasions ha vist
reduït de manera molt notable el
seu cabal per assegurar el subministrament a Barcelona. La planta
de Blanes també assegura l’aigua
de les poblacions compreses entre
Arenys de Mar i Tossa de Mar. yy

Interior de la planta de Blanes. Foto ANC

Detingut per assetjament infantil
la selva

Detingut un home que es feia
passar per fotògraf de moda per
obtenir imatges de menors despullades a través de les xarxes socials.
Els oferia la possibilitat de treballar com a model per a campanyes publicitàries d‘importants
marques de roba i, un cop aconseguia que es despullessin, es masturbava davant la càmera.
Els fets es remunten al passat
mes de juliol quan els Mossos van
tenir coneixement que una menor
de 14 anys de Blanes podia ser
víctima d‘un cas d’assetjament de
menors per internet.
La menor va denunciar als
policies que un fotògraf s‘havia
posat en contacte mitjançant una
coneguda xarxa social amb l’objectiu d’ofertar-li la possibilitat de

treballar com a model o dependenta d‘una important marca de
roba per un salari que es situaria
al voltant dels 1.600 euros al mes.
Com a requisit per a l’obtenció
de la feina, la menor havia de superar un procés de selecció que
s‘havia de fer a través de la webcam a causa de motius d‘agenda
del fotògraf. Durant la suposada
entrevista de feina, li va demanar
que s’exhibís, primer en banyador
i després en roba interior, i que
finalment mostrés els genitals
a la càmera. Un cop finalitzada
aquesta primera sessió el detingut
va obligar la menor a continuar
participant en les sessions via internet sota l‘amenaça de difondre
les imatges que ja havia obtingut
prèviament.
La Unitat Central de Delictes
Informàtics va iniciar una investigació per identificar el suposat

fotògraf. Els agents van poder
determinar que l‘autor dels fets
era un home que s’havia creat un
perfil fals en dues conegudes xarxes socials i, des d’allà, contactava
amb diverses noies -moltes de les
quals menors- i aconseguia que
es despullessin davant la càmera
mentre es masturbava.
El 9 de novembre, els investigadors van establir un operatiu
policial que va comportar la detenció de l‘autor dels assetjaments
i li van intervenir el material informàtic amb el qual havia dut a
terme la seva activitat delicitiva.
L‘arrestat, que ja havia estat detingut pels Mossos l’any 2015 per
fets similars, va passar a disposició
judicial del jutjat de guàrdia de
Santa Coloma de Farners el 10 de
novembre i el jutge va decretar la
seva llibertat amb càrrecs. yy

Escut Mossos d’Esquadra
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Llibre sobre Mn. Paradeda
malgrat de mar

L‘Arxiu Municipal de Malgrat
de Mar ha acollit la presentació del
llibre L‘obra de mossèn Fèlix Paradeda (1865-1936). Història, folklore
i tradició a Palamós i a Malgrat.
Aquest treball recull bona part
de la seva producció escrita en una
edició que és un facsímil. En aquest
cas, però, s‘ha adaptat lingüísticament per fer-la més comprensiva.
El llibre L‘obra de mossèn Fèlix Paradeda (1865-1936) és fruit
del treball conjunt que han portat
a terme els col·laboradors del Servei d’Arxiu Municipal de Malgrat,
Joan Piña i Anna Maria Anglada, i
els del Servei d‘Arxiu Municipal de
Palamós, Pere Trijueque i Gabriel
Martín, amb el suport del filòleg i
professor Emili Roig.
El cap del Servei d‘Arxiu Municipal, Josep Maria Crosas -que
és també coautor del pròleg juntament amb la cap del Servei d‘Arxiu
de Palamós, Carme Adroher- ha
explicat que “s‘ha intentat defugir
de fer una edició facsímil”. Alguns
dels seus llibres ja es poden trobar
escanejats a internet, per tant no
tenia sentit reproduir-los tal qual

sense intentar unificar mínimament la llengua i així fer-los més
propers. En aquest sentit, ha explicat que “Paradeda escriu en èpoques diferents i no sempre de la mateixa manera”. Per tant, el que s‘ha
fet ha estat normalitzar la llengua,
amb el màxim respecte per la seva
manera d‘escriure.
La publicació d’aquest llibre
s’emmarca en el conjunt d‘actes
que l’Arxiu Municipal va posar en
marxa al desembre de 2015, coincidint amb la celebració dels 100 anys
del llibre Malgrat i sos contorns, de
mossèn Fèlix Paradeda. Amb mo-

tiu d’aquest centenari, i amb ganes
de posar en valor l’obra d’un personatge que no és prou coneguda, des
dels Arxius Municipals de Malgrat
i de Palamós, amb la col·laboració d’investigadors locals dels dos
pobles -Joan Piña, Anna Maria
Anglada i Gabriel Martín-, es van
organitzar un conjunt d‘actes diversos, conferències, exposicions,
visites guiades i la publicació del
llibre, amb l’objectiu de descobrir
el llegat de Paradeda.
El llibre es pot comprar per 24
euros a l’Arxiu Municipal i a les llibreries del poble. yy

Presentació del llibre a l’Arxiu Municipal. Foto Yoyo

Concurs per escollir el
cartell de la Mostra
pineda de mar

La Regidoria de Cultura, en
el procés de preparació de la
XVI Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar,
convoca el concurs del cartell
per anunciar-la, d’acord amb les
bases següents:
Hi poden participar artistes
visuals i dissenyadors gràfics,
siguin estudiants o professionals, majors de 16 anys. Cada
concursant podrà presentar un
màxim de dues obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues
o més persones.

Les obres presentades han de
ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti
la fotoreproducció i la impressió
en quatricromia. Els participants
es responsabilitzen que no hi
hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal·litzades o
fluorescents, ni relleus i volums
enganxats.
El cartell ha d’incorporar el
logotip de La MNTA, la llegenda
“XVI Mostra Nacional de Teatre
Amateur de Pineda de Mar”, i

les dates 28, 29, 30 abril i 1 de
maig 2017.
El format dels cartells serà
de mínim DIN A3. S’ha de fer
en format vertical. Les propostes
s’hauran de presentar en un suport rígid.
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb
un pseudònim, que també haurà
de constar a l’anvers del cartell
i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de
l’autor, l’adreça i el telèfon, i la
documentació acreditativa. Els
autors/es podran signar les seves
obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
S’atorgarà un únic premi de
500 € per al cartell guanyador.
El jurat podrà declarar el premi
desert si ho estima oportú.

Homenatge a M. Carulla a la Mostra 2017. Foto Yoyo

Els originals s’hauran de lliurar a l‘espai de dinamització cultural Can Comas (Pl. Catalunya,
3), de dilluns a divendres, de 10 a
13 h, i de 18 h a 20 h. des de la publicació d’aquestes bases. La data
final per a la presentació de propostes serà el dia 18 de desembre
de 2017, a les 20 h. 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

Ma Brasa
Ctra. N-II Km 672,5 - 628 58 58 50
Sta. Susanna

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

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

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

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

Casa Oms
Carretera de Palafolls a Malgrat
93 762 00 49 - Palafolls

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

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

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

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

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

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
639 313 074 - 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

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

CARNS I BRASA
Braseria Les Caves
C. Jovara, 162
93 769 10 37 - Calella
Ca La Nuri
C. Riera,16 - 93 769 71 93
Calella
Can Marquès
Pg. d‘Hortsavinyà, 14
93 762 45 21 - Pineda DE MAR
Casa Carlos
C. Turisme, 2 - 93 769 05 74
Calella
El Cortijo
C. Ramon Turró, 13 - 93 765 47 07
Malgrat de Mar
El Galliner de Santa Susanna
Ctra. N-II Km 673 - 93 767 92 92
Sta. Susanna
La Llar de Foc
C. Àngel Guimerà, 119
93 769 19 48 - Calella
La Vinya
C. Mossèn Verdaguer,14
93 767 26 25 - Pineda DE MAR
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Can Casellas
C. Veïnat Sant Jaume, 6
93 764 54 77 - Tordera
Can Dieta
C. Tramuntana, 9
93 764 04 28 - Tordera
Can Josep
C. Dr. Bertomeu, 45
93 762 30 05 - Pineda de Mar
Can Mingu
Camí Ral, 36
93 764 08 66 - Tordera
Can Miquel
C. Riera Capaspre, 4
93 769 27 45 - Calella
Can Pepe’s
C. Monturiol, 116 - 93 767 16 22
Pineda de Mar
Can Pruna
C. Veïnat Sant Daniel, 98
93 764 06 70 - Tordera
Can Pujol
C. Roger de Flor, 6
93 764 04 22 - Tordera
Can Tarranc
Ctra. de Blanes a Tordera, km 2,5 93
764 20 37 - Tordera
Casa àustria
C. Església, 328
93 766 23 82 - Calella

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

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’Arrosseria del Cubano
C. Abat Oliba, 62 - 93 173 53 43
Malgrat de Mar
L’Avi Pep
Ctra. N-II km 674
93 765 48 45 - Malgrat de Mar
Les Ferreres
Av. les Ferreres, 12
93 764 06 07 - Tordera
Les Palmeres
C. Barcelona, 29 - 93 762 17 09
Pineda de Mar

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

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

L’Antic II
C. del Mar, 22 - 93 762 96 78
Pineda de Mar

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS

MONTADITOS I
TAPES

Blanc i Negre
Pl. Anselm Clavé, 1 937613247 Malgrat de Mar
Bocateria Passada 15
C. Passada, 15
93 765 22 63 - Palafolls

Antonio
Pg. Marítim, 17
93 765 42 53 - Malgrat DE MAR

Bowling Golf
C. Valldebanador, 1
93 769 49 53 - Calella

Azor
C. Creus, 37- 93 769 06 59
Calella

Cafè Bohemi
C. Desclapers, 12 - 93 765 59 39
Malgrat de Mar

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

Can Comas
Pl. Catalunya, 3 - 93 762 15 07
Pineda de Mar
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Can Xaubet Restaurant
Ctra. N-II km 669
660 527 722 - Pineda de Mar

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

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

Can Xena
C. Església, 314
93 769 06 87 - Calella

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

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

Cul de Vi Restaurant Celler
C. Jovara, 2 - 686 298 955
Calella

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

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

El Cafè de l’Ateneu
C. Amistat, 14
93 764 19 00 - Tordera

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

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

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

La Gran Muralla
C. Abat Oliba, 7 - 93 765 40 52
Malgrat de Mar

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

La Pèrgola
Av. del Mar, s/n - 93 767 83 70
Sta. Susanna

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

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

Fandiño
C. Sant Jaume, 313
93 769 09 24 - Calella
Frankfurt 7+13
Pl. de la Bòbila, local 10B
93 767 78 41 - Santa Susanna
Ikebo
C. Moragas i Barret, 37
93 767 12 51 - Pineda de Mar
K-ñitas
Av. Mediterrània, 36
625 302 823 - Malgrat de Mar
Kpi
C. Santiago Rusinyol, 97
93 762 69 84 - Pineda de Mar
La Bòbila
Pl. de la Bòbila
937678541 - Sta. Susanna
La Bodega Bar Restaurant
Av. del Mar, 12 - 93 767 77 21
Sta. Susanna
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

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

Macanudo
C. Sant Joan, 79
664 620 067 - Calella
Marina
C. Turisme, 22
93 766 14 40 - Calella
Molina Campos
C. Batlle, 30
628 194 952 - Calella
Nou Wok
Pl. de la Bòbila, local 11
93 767 93 78 - Sta. Susanna
Palacio de Oriente
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 5
93 762 44 86 - Pineda de Mar
Pepe Pollo
Pl. Europa, s/n
93 767 70 90 - Sta. SusannA

Moon Restaurant
C. Sant Esteve, 61 - 93 761 44 93
Malgrat de Mar

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
La Cuina d‘en Titet
Camí Ral, 20
93 128 09 15 - Tordera
mama janna
C. Sant Jaume, 112
93 769 26 25 - Calella
Mc Donald's Calella
C. Riera Capaspre, 12
93 766 40 67 - Calella
Mc Donald's Santa Susanna
Ctra. N-II km 672 - 93 767 70 26
Sta. Susanna

MENJARS
EXÒTICS
Aburi Sushi
C. Romaní, 38
93 193 23 81 - Calella
Burger Club
Av. del Mar, 16 - 93 767 80 60
Sta. Susanna

PIZZERIES
Don Carlo Restaurant Pizzeria
C. Sant Josep, 36
93 766 15 47 - Calella
Casa Nostra Pizzeria
C. Jovara, 94
93 769 06 77 - Calella
Dolce Vita Pizzeria
C. Josep M. de Sagarra, 27
93 762 51 61 - Pineda de Mar
El Balconet Pizzeria
Pl. Major, 19
93 762 01 00 - Palafolls
Il Veneciano Pizzeria
Av. del Mar, 16 - 93 767 82 11
Sta. Susanna
La Floresta
Avinguda Ntra. Sra. de la Mercè, 19
930 18 29 00 - Pineda de Mar

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

Estrelles Michelin

Jordi Cruz a la Gala que es va fer a Tenerife. Foto ACN

L‘ABaC del xef Jordi Cruz
ha fet bons els pronòstics i ha
entrat en el selecte grup de
triestrellats per la guia Michelin. En una gala celebrada
a Santa Cruz de Tenerife, Catalunya ha sumat també dos
nous restaurants distingits
amb dues estrelles, el Dos
Cielos -dels germans Sergio
i Javier Torres- i el Disfrutar,
dels excaps de cuina del Bulli
Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas. La nova
proposta del xef Albert Adrià,
l‘Enigma del grup El Barri,
s‘ha estrenat amb la primera
estrella de la prestigiosa guia
vermella, així com el restaurant del Castell de Peralada i
el Caelis del popular Romain
Fornell, ara des de la nova
ubicació a l‘OHLA Hotel després de deixar el Palace.
La guia Michelin per a Espanya i Portugal 2018 ha coronat també un nou restaurant
de tres estrelles, Aponiente, al
Puerto de Santa María, del xef
Ángel León. Aquests dos nous

La Maduixa
Pg. Marítim, 62 - 93 765 33 79
Malgrat de Mar
Nolo Pizzeria
C. Sant Esteve, 61 - 93 765 46 59
Malgrat de Mar
Pizza City
Carrer de la Justícia, 13
935 13 60 70 - Pineda de Mar
Roma Pizzeria
C. Sant Esteve, 52 - 93 765 53 66
Malgrat de Mar
Sapore d’Italia
C. Sant Joan, 66
93 766 11 62 - CalellA

establiments triestrellats se sumen a El Celler de Can Roca
comandat pels germans Roca,
el Sant Pau de Carme Ruscalleda, el Quique Dacosta, el
Martín Berasategui, el Lasarte,
el DiverXo, l‘Azurmendi, l‘Arzak i l‘Akelare, que ja estaven
distingits amb tres estrelles.
El televisiu Jordi Cruz, no
es pren la tercera estrella Michelin com el final d‘una etapa
sinó com una peça més per “seguir millorant”. Cruz es mostra satisfet del premi sobretot
perquè “farà molt feliç” al seu
equip i li donarà “benzina” per
tal de millorar. Les tres estrelles confia que siguin un revulsiu que doni “moltes eines” en
forma de clients i productors
atrets per la proposta culinària
que neix al restaurant ABaC
que el manresà té a l‘avinguda
Tibidabo de Barcelona.
Pel que fa a les dues estrelles, 25 establiments de l‘Estat
tenen aquesta distinció. yy

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
Victor Trochi Restaurant
C. Sindicat, 24
93 765 22 39 - Palafolls

18 LA MARINA

desembrE DE 2017

Calella Smart Tourism destination
CALELLA

Des de fa un any, l’equip de
comunicació, Noves Tecnologies i Turisme de l’Ajuntament de
Calella, amb la col·laboració de
l’empresa Vivential Value, han
treballat amb l’objectiu de definir un model “smart” adaptat
a les necessitats específiques de
Calella i la seva realitat turística.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha recordat que
Calella compta amb més de dos
milions de pernoctacions anuals
i que això implica “redefinir el
model de gestió turística utilitzant la tecnologia”.

Els elements i els protagonistes d’una destinació turística smart

Tal com ha explicat la regidora adjunta a l’alcaldia responsable de les Àrees de Comunicació

i Noves Tecnologies, Lorena Sànchez, una destinació turística
intel·ligent és un “territori accessible a tothom que fa ús de la innovació i que garanteix el desenvolupament de tres àmbits tan
importants com son l’econòmic,
el sociocultural i el mediambiental.” Així mateix, la regidora ha
afegit que “aquest projecte ha de
contribuir a millorar l’experiència del visitant però també sense
oblidar la millora de la qualitat
de vida dels locals”.
El soci-director de Vivential
Value, Rafael Gonzalez, ha destacat la valentia de Calella alhora
de definir una estratègia com a
destinació turística intel·ligent:
“Calella és pionera en dissenyar

aquest tipus d’estratègia; és una
decisió valenta i atrevida que servirà per aprofitar les oportunitats que el concepte de destinació
turística intel·ligent ofereix com
a model de gestió turística”.
Finalment el projecte ha permès definir una proposta de full
de ruta amb més de 40 accions
englobades en 12 projectes i 6 eixos temàtics, que han de servir de
base per a la implementació progressiva d’actuacions que permetin la millora de l’experiència del
turista, la captació de nous perfils
de visitants, l’optimització de les
accions de promoció o el reforç
dels compromisos de sostenibilitat econòmica, sociocultural i
mediambiental del municipi. yy

Nou dies de festa a Malgrat de Mar
malgrat de mar

La festa major de Sant Nicolau d’enguany s‘ha allargat en el
calendari i s’han programat nou
jornades amb activitats. Entre les
novetats d’enguany destaca que
s’ha recuperat la Nit de Nostàlgia
amb música de les dècades dels 60
i dels 70, així com que els Castellers de l‘Alt Maresme van acompanyar les autoritats a l’ofici de
Sant Nicolau, barraquetes per a la
mainada i una gimcana familiar.
El govern municipal, format
per JxM, ERC, PDeCAT i CUP, va
decidir escurçar la festa major de
Sant Roc a l’agost i ara ha allargat la de Sant Nicolau. Enguany
hi ha hagut 9 dies d’actes i una
clara voluntat de consolidar els
més arrelats i tradicionals com el
Mercat de Sant Nicolau, la trobada de gegants, el vermut solidari,

el concurs de colles improvisades
de sardanes o el correfoc.
Enguany s’ha apostat per incloure activitats per a la mainada
cada dia. “La festa major és un espai de convivència per a tothom
i en especial per a la mainada”,
apuntava el regidor de Cultura,
Paco Márquez. Altres novetats
han estat la Nit de la Nostàlgia,
que es recupera pensant amb un
públic a partir de 60 anys. També
s’han incorporat els Maduixots,
els Castellers de l’Alt Maresme,
que van fer un pilar per acompanyar les autoritats a l’ofici solemne de Sant Nicolau. En la festa
major d‘hivern també s’han fet
barraquetes, com a Sant Roc, amb
els grups Tresca i la Verdesca.
El regidor de Cultura ha explicat que “amb Sant Nicolau també

s‘ha intentat portar els actes de la
festa major per tots els barris del
poble, tal com ja es va fer amb
Sant Roc a l’estiu”. El cartell de
Sant Nicolau d’enguany és obra
de Christopher Pérez Jiménez de
1r de Primària de l’escola Marià
Cubí, que va ser el guanyador del
primer premi del concurs de dibuix de la festa major.
El regidor de Joventut Ricard
Nuñez ha destacat el cartell del
Sound Nicolau, el concert jove de
la festa major d’hivern que estrena nom. El cartell fet amb tècniques d’estampació i serigrafia és
obra de la jove malgratenca Mar
Estragués. Els grups que van actuar al concert jove de Sant Nicolau han estat Punk and Company
i Tapeo Sound System. El concert
es va fer el dissabte 9 de desembre
al pavelló Germans Margall. yy

‘Sopa’ a benefici de Càritas. Foto Yoyo

Calella Càmping Rock 40 anys
CALELLA

L’Ajuntament de Calella i la
revista musical Enderrock presenten una mostra gràfica i sonora inèdita amb motiu del 40è aniversari del festival Calella Càmping Rock, que es va celebrar a
la capital de l’Alt Maresme del 5
al 7 d’agost de 1977. La sala d’exposicions de l’Ajuntament Vell
acull fins l’11 de març una exposició que ratifica la importància
de l’esdeveniment, considerat el
primer festival de tres dies celebrat a l’Estat espanyol.
Discos de l’època. Foto Joan Maria Arenaza

A l’exposició s’hi mostren
per primera vegada els cartells

originals, una tria de 25 fotografies inèdites, el projecte
i tots els documents oficials i
permisos, així com les reaccions dels veïns i de la premsa a
través de cartes i retalls de diaris de l’època. A més, s‘han
recollit els testimonis directes
de la vintena de bandes que hi
van participar i que mantenen
ben viva la memòria del festival
–des de Santi Arisa o Max Sunyer fins a Rosendo o el Gran
Wymomig– i es pot escoltar la
banda sonora de les gravacions
discogràfiques de l‘època i alguns enregistraments inèdits, a
través de codis QR.

Per primer cop, es pot veure
un audiovisual creat expressament amb la banda sonora del
segon dia de festival, del qual
s‘han recuperat les cintes de
gravació. La troballa d’aquest
material ha estat possible gràcies a la feina de conservació
feta per Toni Puig, tècnic de so
de Croma i del Calella Càmping
Rock que l’ha mantingut durant
aquests 40 anys. Puig, a qui està
dedicada l‘exposició, ja no podrà
veure’l perquè va morir el passat
27 d’octubre. L'acte inaugural va
acabar amb un concert a les portes de l'Ajuntament Vell. yy
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Instituts de Blanes, Lloret de Mar i Tordera se
sumen al reciclatge d’oli domèstic amb ASPRONIS
la SELVA - maresme

El passat curs escolar 2016-17
les set escoles públiques de primària de Blanes i el Centre d’Educació Especial Ventijol es van
adherir a Olisses, un projecte de
recollida d’oli usat de cuina que
va posar en marxa la Fundació
ASPRONIS amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Blanes en clau
de sostenibilitat. Olisses té l’objectiu d’aconseguir la conscienciació
dels infants i les seves famílies
sobre la importància de recollir
l’oli domèstic usat en comptes de
llençar-lo per l’aigüera. Aquest
compromís amb la responsabilitat
social amb l’entorn, a banda d’afavorir el medi ambient, estalvia
recursos i dóna feina i visibilitat a
persones en risc d’exclusió.

«Durant el curs 2016-17
s’han recollit a Blanes 2.590
kg d’oli usat de cuina »
Durant el passat curs, les escoles de Blanes van reunir un
total de 2.590 kg d’oli domèstic,
una bona xifra d’inici. La Fundació ASPRONIS vol fer extensiu el
projecte a tots els centres educa-

ons de CO2 a l’atmosfera i de tot
el procés també se’n deriva un
estalvi important de recursos i
de diners.

«La Fundació ASPRONIS
atén gairebé 400 persones
amb discapacitat
intel·lectual. També atén
més de 1.500 infants al
servei d’atenció precoç »

Presentació del programa. Foto Fundació ASPRONIS

tius de la Selva i el nord del Maresme. Per això, està mantenint
contactes amb els ajuntaments de
les poblacions de l’àrea d’actuació
assistencial de la Fundació. Des
de les regidories d’Ensenyament
es vehicula el contacte amb els
centres educatius i per a aquest
nou curs 2017-18, Olisses ja està
sumant adhesions, ara a la secundària: moltes famílies dels instituts de Blanes, Lloret i Tordera
s’han avingut a col·laborar en la
recollida d’oli de cuina.

Santa Cecília,
patrona dels músics
blanes

La Banda i Cobla del Col·legi
Santa Maria va organitzar diversos actes per commemorar la
festivitat de Santa Cecília. Enguany, ha coincidit amb els 50
anys de la Cobla.
Hi va haver el tradicional concert al teatre, una cercavila i una
breu audició de sardanes.
Tal com va explicar durant
el concert el president de l’entitat, Quim Hostench, durant tots
aquests anys han aconseguit que la
música formi part de la tradició de
Blanes, gràcies a l’esforç i el treball

Sardanes a la plaça d’Espanya. Foto Yoyo

d’una ingent quantitat de persones
que han dedicat una part de la seva
vida a la música.
Justament per aquest motiu,
perquè el camí no ha estat fàcil i
s’han hagut de superar etapes molt
ermes, ara que la Banda i Cobla del
Col·legi Santa Maria torna a estar
de festa, es va aprofitar l’especial
esdeveniment per agrair a totes
aquestes persones que han dedicat
i dediquen els seus esforços a engrandir l’entitat.
Pel diumenge 17 de desembre
hi ha programat el tradicional
Concert de Nadal. yy

La Fundació ASPRONIS fa
xerrades divulgatives a les escoles
participants per conscienciar sobre els avantatges de recollir l’oli
usat amb Olisses i no llençar-lo
per l’aigüera: evitar una major
contaminació a les aigües residuals -un sol litre d’oli contamina 1000 litres d’aigua-, estalviar
sobrecostos a les depuradores i, a
més a més, donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual. Un triple guany en clau de
responsabilitat social.

El guany mediambiental de
la recollida d’oli domèstic usat,
però, va més enllà. Un cop recuperat en els envasos, s’acumula i
es recicla per reutilitzar-lo. Se’n
fa biodiesel. D’aquesta manera
es tanca el cicle de les tres “erres” del reciclatge, l’oli es Recupera, es Recicla i es Reutilitza.
S’estima que amb el reciclatge
de l’oli domèstic i la seva transformació en aquest combustible s’aconsegueix una reducció
d’entre un 25 i un 80% d’emissi-

Un grup de persones amb
discapacitat intel·lectual del
Servei Ocupacional d’Inserció de la Fundació ASPRONIS
s’encarrega del repartiment dels
envasos de plàstic als centres
educatius com a activitat prelaboral i també de la recollida
de l’oli per al reciclatge. Olisses
són envasos estancs, resistents i
nets que un cop plens els infants
retornen a l’escola i el procés
torna a començar. S’enduen un
nou envàs buit a casa. Pel que fa
als envasos, també són del tot
reutilitzables. Un cop buits, les
persones amb discapacitat intel·
lectual s’ocupen del rentat per
tornar a ser reutilitzats. yy
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Projecte Rossinyol 2017-18 a Blanes i Lloret

Una de les parelles de Blanes. Foto Aj. Blanes
blanes - lloret de mar

L’objectiu del Projecte Rossinyol és afavorir la integració
cultural, social i lingüística
dels alumnes nouvinguts, així
com que la Universitat de Girona i el conjunt d’institucions
que hi participen contribueixin
a la sensibilització entorn de la
igualtat i la inclusió social de
nens i nenes. A nivell internacional, l’experiència es desenvolupa en una xarxa d’universitats
europees basada en la relació
entre mentors (estudiants universitaris voluntaris) i mentorats (alumnes d’origen estranger). A Blanes, s’organitza per
novena vegada i a Lloret de Mar,
és la vuitena.
Blanes
En aquesta nova edició hi
participen 14 parelles, un total
de 28 alumnes –dos més que
en l’anterior curs- i la principal
novetat és que a banda d’escolars de primària també hi haurà estudiants de secundària. Els

Foto dels grups de Lloret. Foto Aj. Lloret

mentors provenen de la Universitat de Girona, mentre que els
mentorats són alumnes de les
escoles Mossèn Joan Batlle, Napoleó Soliva i Carles Faust, així
com de l’Institut Serrallarga.

«La finalitat és accelerar
el procés d’integració dels
escolars en el municipi»

a terme l’experiència és perquè
es tracta d’una de les poblacions
de la demarcació gironina amb
un rellevant percentatge de ciutadans d’origen estranger, així
com d’altres indrets d’arreu de
l’Estat espanyol. Això fa que la
vila sigui un dels municipis més
adients perquè s’hi faci el Projecte Rossinyol.

Els estudiants universitaris
són majoritàriament de Blanes,
així com de dues altres localitats: Lloret de Mar i Mataró. Són
alumnes que cursen diferents tipus d’estudis superiors a la Universitat de Girona i assisteixen
a les facultats de Treball Social, Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Social, Infermeria, Enginyeria Química,
Pedagogia i Psicologia.

La finalitat és accelerar el
procés d’integració dels escolars en el municipi i cada any
augmenta el nombre d’universitats que participen en el projecte a nivell global, així com els
infants en mentoria. Les arrels
del Projecte Rossinyol cal anar
a buscar-les a Israel on, a mitjans dels anys 70, es va establir
un programa nacional de tutoria per a escolars en situacions
desfavorides que duia per nom
Perach Project.

Una de les principals raons
que va empènyer ara fa nou anys
la Universitat de Girona a l’Ajuntament de Blanes que es dugués

La tècnica del Servei d’Acollida, Glòria Ruiz, va proposar
a tothom l’activitat Qui és qui,
consistent en què cada mentorat

conegués el seu respectiu mentor a través d’un joc interactiu
amb fitxes. Un cop tothom va
saber qui era la seva respectiva parella, es van intercanviar
telèfons i dades de contacte i
es va fer la fotografia de família de rigor per tenir un record
d’aquesta primera trobada. L’acte es va fer el divendres primer
de desembre i va comptar amb
l’alcalde Mario Ros, en la seva
primera jornada com a primera
autoritat local. Ros ja havia participat l’any passat en aquesta
presentació com a regidor d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania.
Lloret de Mar
14 parelles participen en el
Projecte Rossinyol de Lloret.
Hi participen alumnes de
primària de l’Escola Pere Torrent i de l‘Escola Pompeu Fabra, i de secundària de l’Institut Rocagrossa i de l’Institut
Escola de Lloret.

Els mentors que participen en
aquest projecte són universitaris
de la UdG, provinents de Lloret
de Mar i rodalies, que acompanyen periòdicament aquests
estudiants per tal que coneguin
indrets de la vila i integrar-los en
el municipi a fi de crear un sentiment d‘arrelament i practicar la
llengua catalana.

«Els mentors que participen
en aquest projecte són
universitaris de la UdG»
L‘Ajuntament de Lloret torna a organitzar el Projecte Rossinyol per vuitè any consecutiu.
La presentació es va fer el 24 de
novembre passat a la Sala Polivalent de la Biblioteca.
La trobada, només va ser el
punt de partida d’un projecte
que durarà tot el curs 2017-18.
Mentors i mentorats segur
que ho recordaran tota la vida. yy
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54ens Premis Literaris Recvll 2018
blanes

de Josep Pla). Extensió de 4 a 6
fulls DIN A4. El treball es publicarà al diari El Punt Avui+.

Els organitzadors dels premis
literaris de Blanes han convocat,
com cada any, sis gèneres: narració, poesia, retrat literari, periodisme, teatre i conte infantil.

Teatre Josep Ametller
Dotat amb 2.000 € a una obra
inèdita de teatre i no representada. El treball es publicarà en format digital.

Es poden presentar treballs
fins al dia 22 de desembre. L’acte
de lliurament de premis es farà
l’11 de març.
La dotació global dels 6 premis és de 8.200 euros. Totes les
obres guanyadores tenen assegurada la seva publicació.
Premis convocats
Narració Joaquim Ruyra
Dotat amb 2.500 € per l’Ajuntament de Blanes a una narració
o conjunt de narracions. Extensió
de 60 a 70 fulls DIN A4 escrits a
una sola cara, espai entre línies
d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial.
Publicació patrocinada per Ràdio
Marina. El treball serà publicat
per Pagès Editors.

Guanyadors de la 53a edició. Foto Yoyo

Poesia Benet Ribas
Dotat amb 1.500 € a un recull
de poemes. Extensió de 30 a 40
fulls. Publicació patrocinada pel
Consell Comarcal de la Selva. El
treball serà publicat per Pagès
Editors.

Periodisme Salvador Reynaldos
Dotat amb 800 € a un article
d’opinió sobre un tema d’actualitat. Extensió de 4 a 6 fulls. El
treball premiat serà publicat a la
revista Recvll.

Retrat Literari Rafel Cornellà Joaquim Abril
Dotat amb 800 € a un retrat
literari d’un personatge, “una
semblança física, una semblança
moral i una apreciació de l’obra
de la persona escollida” (definició

Conte Infantil Joan Petit
Dotat amb 600€, per Amics
Joan Petit Nens amb Càncer
Fundació, a un conte infantil.
Extensió de 3 a 5 fulls DIN A4.
El treball guardonat serà publicat per la Fundació i serà explicat a la Festa dels Contes de Sant
Joan que se celebra a Blanes. Es
publicarà el treball guanyador i
els treballs finalistes que el jurat
consideri oportú.
Cal trametre’ls a Recvll,
Apartat de Correus 88, 17300
Blanes, abans del 22 de desembre de 2017. El veredicte del jurat es fara públic el mes de març
del 2018. yy

Les activitats de Lloret Nature tindran continuïtat
lloret de mar

Un total de 269 persones han
participat en alguna de les activitats que s’han dut a terme durant
els mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre. En destaquen
les 173 persones que han participat en alguna de les sortides de
marxa nòrdica o les 46 que han
participat en les sortides guiades
d’immersió lleugera.
Lloret Nature incloïa quatre
activitats diferents: sortides de
marxa nòrdica pel camí de ronda i els boscos de Lloret, sortides guiades d’immersió lleugera

(snorkel) en família per descobrir
la fauna i la flora submarines, tallers familiars de descoberta de
l’entorn i una activitat d’iniciació
al caiac de mar, que es realitzaven
en petits grups d’entre sis i vint
persones en funció de l’activitat.
Totes les activitats s’oferien
en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) amb l’objectiu d’arribar tant al públic
nacional com a l’internacional i
oferir als visitants de Lloret de
Mar unes propostes de valor que
unien activitats lúdiques i actives amb una part més didàctica

Tot l‘equip de la Marina
i Ràdio Marina
us desitja molt bones festes!

que permetia el coneixement de
la fauna i flora local.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“de cara a l’any que ve, volem
donar continuïtat a aquest projecte, que va néixer aprofitant
que enguany ha estat declarat
com l’Any del Turisme Sostenible per al Desenvolupament per
les Nacions Unides, repetint algunes de les activitats i oferintne de noves per seguir apostant
per donar a conèixer elements
menys coneguts de l’oferta turística de Lloret”. yy

Marxa nòrdica pel camí de ronda. Foto Lloret Turisme
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Pineda aprova un pressupost de 31,1 MEUR
pineda de mar

El Ple de l’Ajuntament de
Pineda ha aprovat el Pressupost
Municipal per a l’exercici 2018
de 31.110.989 euros. Els comptes
municipals per a l’any que ve es
van aprovar amb 11 vots a favor
(10 del PSC i 1 del PP); 5 abstencions, del PDeCAT (2), PsP (1),
ICV-EuiA (1) i C’s(1), i 5 vots en
contra dels regidors i regidores
d’ERC-JxP.

«El pressupost 2018 rep
11 vots favorables, 5
abstencions i 5 vots en
contra»

l’any 2018 es desenvoluparan
diversos projectes d’inversió: la
Biblioteca de Poblenou, el nou
equipament educatiu municipal
a la plaça d’Orient que portarà el
nom dels mestres de l’Escola Pública Pijoan i Cutiller, el projecte
d’Horts Urbans, la reurbanització i ampliació del tram del carrer Ponent amb Hispanitat (amb
l’enderroc de l’antic bar Luichi),
el trasllat de Serveis Municipals
a la nova nau del polígon i l’adaptació de l’edifici actual com a nou
dipòsit de vehicles que permetrà
l’asfaltat del pàrquing de la Mina
(darrere de l’església Santa Maria). També es realitzarà la re-

construcció del tram del passeig
i platja afectat pel temporal de
passat hivern, entre d’altres”. El
regidor d’Hisenda, Antoni Abad,
també va destacar les inversions
als barris que recull el Pla d’Inversions 2018.

«El PSC preveu dedicar 6
MEUR en inversions»
L’exercici 2018 té com a objectius principals mantenir
l’equilibri econòmic dels serveis,
augmentar la despesa social, un
22%, i apostar per les polítiques
de Desenvolupament Econòmic,

Seguretat Pública i Educació, tot
i congelar els preus i les taxes públiques i baixar el rebut de l’aigua als comerços del municipi.
El pressupost de 2018 es resumeix, segons el govern municipal, en les dades següents:
- Pressupost total: 31.110.989,46
euros
- Seguretat ciutadana, (Policia
+ Mobilitat): 10% del total de la
despesa municipal
- Educació i esports: increment
d’un 19% per a l’exercici 2018.

- Atenció social i habitatge: +22
% per a l’exercici 2018.
- Desenvolupament econòmic:
8% d’increment en relació al 2017
- Pressupostos participatius als
barris: 420.000 euros.
- Augment de la inversió al municipi en el pressupost inicial de
682.302 euros (2017) a 1.926.882
euros (pressupost 2018). Al final
de l’exercici 2018 es preveu una
inversió final de més de 6 milions d’euros (gràcies a la incorporació del romanent de l’exercici anterior). yy

El regidor d’Hisenda, Antoni Abad, va explicar en el ple
que el pressupost “recull l’aposta per les polítiques de Desenvolupament Econòmic, Seguretat
Pública i Educació i despesa social i habitatge”.
El pressupost inclou també
el Pla d’Inversions per a l’exercici 2018, amb una inversió global
de gairebé 2 M€ (1.924.882 €) per
dur a terme un total de 38 actuacions a la via pública, equipaments i serveis. El Pla d’Inversions també preveu diverses
actuacions que es finançaran
amb el romanent de tresoreria
de l’exercici 2017, segons va explicar el regidor d’Hisenda Antoni Abad, “en el transcurs de

Infografia - pressupostos 2018

Infografia - pressupostos 2018

Premien l’agenda escolar de Palafolls
palafolls

L‘agenda escolar per l’educació en el fet cooperatiu que edita l‘Ajuntament de Palafolls ha
estat valorada com a projecte de
bones pràctiques de la Diputació
de Barcelona.
Des del curs escolar 20132014, l’Ajuntament promou i
edita l’agenda escolar dels centres escolars del municipi en
col·laboració amb la Diputació
de Barcelona. D’ençà de llavors
ha estat una iniciativa que ha
permès dur l’educació en el fet
cooperatiu a les escoles i a les
llars del municipi. L’èxit de la
proposta ha estat possible gràcies a la participació del professorats dels centres educatius,
AMPES, l‘entitat Palafolls Solidari i el mateix alumnat que ha
rebut amb interès i implicació
la proposta. Igualment l‘agenda
ha estat un canal de comunicació immillorable per difondre
els projectes de cooperació en
el desenvolupament que el consistori dur a terme a San Isidro
(Nicaragua) complint amb el

Evolució de l’agenda escolar de Palafolls

seu compromís de participar en
l‘ajut al desenvolupament en els
països més necessitats.
Per tot plegat la Diputació de
Barcelona ha premiat el projecte

de l’agenda escolar per l’educació en el fet cooperatiu i l’ha escollit per ser presentat en la ponència «La contribució del món
local a l’educació per al desenvolupament: reptes i experiències»

que ha tingut lloc en el marc de
la celebració dels dies europeus
de la solidaritat local.
L’agenda escolar ha anat evolucionant com a eina de consci-

enciació i així l’edició del 20132014 va optar per explicar els
projectes de manera que cada
setmana l’alumnat i el professorat comptava amb dades informatives que contextualitzaven el
fet cooperatiu. L’edició del curs
2014-2015 es va establir un pont
comunicatiu amb els infants i
adolescents beneficiats pels projectes i van il·lustrar amb dibuixos d’agraïment l’agenda escolar. Posteriorment el 2015-2016
es va consensuar treballar sota
la premissa «val més una imatge
que mil paraules» i les fotografies van ser les encarregades de
centrar el treball de conscienciació. El 2016-2017 es va editar
i inserir a l’agenda escolar dos
productes culturals. Concretament aquests van ser un conte
i un còmic per tal d’il·lustrar i
treballar amb un suport didàctic
per a les aules el significat dels
projectes cooperatius executats
a San Isidro. Aquest darrer curs
escolar la proposta ha estat la internacionalizació dels productes
editats l’any anterior amb la seva
traducció a l’anglès. yy
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II Consell d’Infants de Calella
calella

ciutat molt activa i que necessita escoltar a tothom i vosaltres
a partir d’avui sereu la veu dels
nois i noies de la ciutat de Calella.
Esperem que estigueu tan orgullosos de formar part de l’Ajuntament com ho estem nosaltres
i que aprengueu molt d’aquesta
experiència que avui inicieu”.

Els nous membres del Consell
d’Infants de Calella hauran de
dissenyar un projecte per adaptar la senyalització per a persones
amb alguna discapacitat.
Aquest mes de novembre s’ha
constituït el Consell dels Infants
de Calella per al curs 2017-2018
en un acte on hi han assistit els
candidats que s’hi van presentar;
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini; la tinent d’alcaldia
responsable de l’Àrea d’Educació, Núria Parella; el tinent
d’alcaldia responsable de l’Àrea
de Participació, Marc Buch; el
tinent d’alcaldia responsable de
l’Àrea de Política d’Habitatge,
Josep Torres, i els caps de l’oposició Cristina Gómez, Jan Catà i
Sebastián Tejada.

«Aquest curs es dissenyarà
una senyalització per a
persones amb alguna
discapacitat»
A part de la proposta de treball concreta per a cada curs,
cada any es treballen els drets
dels infants amb l’objectiu que
els membres del consell els facin
arribar a tots els seus companys.
Membres del Consell i candidats. Foto Joan Maria Arenaza

«L’objectiu del Consell és
conèixer l’opinió dels nens i
nenes de la ciutat i implicarlos en la presa de decisions»
Durant l’acte, l’alcaldessa de
Calella, Montserrat Candini, va
comunicar als consellers i conselleres els encàrrecs que els hi ha
fet el consistori local: “investigar

els drets i deures dels infants de
Calella i del món, divulgar tot allò
que esteu aprenent i dissenyar un
projecte per adaptar la senyalització per a persones amb alguna
discapacitat”. A més a més, es va
fer entrega d’un diploma a tots
aquells alumnes que han participat en el procés, tant als consellers com als candidats.

El Consell d’Infants del curs
2016-2017 va tenir com a encàrrec
la creació de l’espai de ludoteca
de la Fira de Calella i l’Alt Maresme. En aquesta línia, l’alcaldessa
també ha destacat el bon funcionament del Consell d’Infants, “el
Consell d’Infants ha estat un èxit
absolut, però sobretot pel grau de
responsabilitat que han demostrat

els consellers i conselleres que avui
ja s’acomiaden”.
L’objectiu del Consell d’Infants és conèixer l’opinió dels
nens i nenes de la ciutat i implicar-los en la presa de decisions.
En paraules de Núria Parella,
tinent d’alcaldia responsable de
l’àrea d’Educació, “Calella és una

Els nois i noies que formen
part del consell, faran diverses
reunions fins a concretar les eves
propostes, uns projectes que presentaran a final de curs.
Molts d’ells, ja havien tingut
contacte amb la vida municipal
gràcies a les visites que es fan
periòdicament a l’ajuntament on
coneixen el funcionament de l’administració local. yy
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64è Raid Internacional

Circuit inclusiu ‘Sumant
Capacitats’

Un dels participants al raid en ple recorregut. Foto Yoyo

Un any més, Santa Susanna ha
acollit un dels Raids més importants del món, el Raid Hípic de
Barcelona. En la seva 64a edició,
19a que s’ha fet al municipi, ha
reunit genets d’arreu del món:

Algèria, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Jordània, Normandia,
Oman, Portugal, Suïssa , Eslovàquia, Uruguai, Xina, Argentina
i Brasil. Els recorreguts els han
portat al Montnegre. yy

Cursa solidària

Alguns dels participants. Foto Yoyo

Oncolliga Tordera va organitzar
el 26 de novembre la primera
edició de l’Oncobicicleta. Hi
van participar una cinquantena

de persones que van anar fins a
l’ermita de Vallmanya. Un matí
on es va combinar l’esport i la
solidaritat. yy

Pas pel Far. Foto Joan Maria Arenaza
calella

Òscar Cadiach, primer català
que ha coronat els 14 vuit mils del
planeta sense l’ajuda d’oxigen suplementari, ha apadrinat la inauguració del nou circuit.

la miranda de la Roca Grossa i els
camins de ronda, i que tenen com
a objectiu fomentar la pràctica de
l’activitat física a l’aire lliure entre
els col·lectius de persones que tenen diversitat funcional.

El recorregut 39C, amb sortida des del pont de fusta de la Riera
Capaspre, té una distància de 1,10
quilòmetres i un desnivell tant
positiu com negatiu de 72 metres.
Així mateix, el circuit compta amb
dos recorreguts més que passen
per espais naturals com el passeig de Garbí, el Far, les Torretes,
el pont de fusta sobre la carretera,

Els circuits inclusius a la natura, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, són una iniciativa de
BOX21 de la Fundació Itinerarium,
entitat sense ànim de lucre que té
com a objectiu ajudar a millorar la
qualitat de vida i fomentar la pràctica de l’esport, corrent i caminant,
entre les persones amb més dificultats. La principal novetat és que

La jugadora del Tennis Taula Calella Sofia Xuan Zhang ha
caigut a ¼ de final del Mundial junior celebrat a Riva del

Gada, Itàlia. Va caure contra la
japonesa Miyu Kato després de
donar la sorpresa i derrotar als
1/16 a la xinesa Shi Xunyao, defensora del títol.

En la fase de grups, la jugadora del CTT Calella va desfer-se
per 4 a 0 d’una jugadora egípcia i
una altra de la República Txeca.
Ja en primera ronda del quadre final, Zhang va derrotar per 4 a 1 a
Rachel Sung dels Estats Units. A la
ronda de 1/16, la Sofia va donar la
gran sorpresa derrotant a Shi Xunyao, campiona per equips i actual
campiona individual, per 4 a 1.
Als 1/8 de final guanyava per
un clar 4 a 0 a la russa Daria Shadrina arribant a la ronda de 1/4, on
Miyu Kato, número 6 del món junior i número 17 del ranking mundial absolut, l’ha eliminat, com ja
va fer als darrers campionats del
món absoluts. Aquest ha estat el
darrer mundial de la jugadora calellenca com a junior. A partir d’ara,
competirà en categoria absoluta.

El Cros es va disputar el 8 de desembre. Foto Aj. Malgrat de Mar

Malgrat de Mar ha acollit la
quarta prova del Circuit Maresmenc de Cros 2017-18. Anteriorment s’havien fet les proves
de Santa Susanna, la dels Arenys

El projecte, que s’ha treballat des de l’Àrea d’Esports de la
mà del regidor Xavier Arnijas i el
tècnic d’esports Joan Ferrer, ha
comptat amb la col·laboració del
regidor Xavier Casillanis (ERC).
Ha tingut un cost total de 10.527
€, que ha inclòs l’estudi i creació
del circuit inclusiu, la implementació de l’app “Joc de Valors” i les
xerrades i suport de la Fundació.
La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 5.000 €. yy

Sofia Xuan Zhang, entre les
millors del món
calella

Cros de Malgrat

són recorreguts adaptats a tothom,
senyalitzats permanentment, en
diferents ciutats i pobles del país.

i Mataró. El dia 17 d’aquest mes
hi haurà el Cros d’Alella i ja el
2108, els de Canet de Mar, Pineda de Mar i Calella, ciutat on es
clourà la temporada. yy
La Sofia en competició. Facebook CTT Calella

Sofia Xuan Zhang és una de
les jugadores del Suris Calella a la
Superdivisió femenina, la màxima
categoria estatal. yy
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El veritable món del futbol

Radiografia a la Primera, Segona i Tercera Catalana
selva / maresme

dubtes sobre el seu futur abans
de començar la lliga, és el cuer
del Grup I amb 9 punts. Ha
aconseguit 1 victòria, 6 empats i
7 derrotes. Ha fet 19 gols i n’ha
rebut 31. Leandro Damián Morales, amb 4 gols, és el màxim
golejador local.

El que més coneixem del món
del futbol són Messi, Cristiano,
Neymar, el FC Barcelona, el Reial
Madrid, el City o el PSG i els milions i milions d’euros que mouen
entre tots. El futbol professional,
però, fa molts anys que ha deixat
de ser un esport per convertir-se
en un negoci. Els Mundials de
Futbol és concedeixen per raons
econòmiques o polítiques i tot gira
a l’entorn dels drets televisius.
Els veritables professionals
del futbol, en tot cas, són aquells
que van a entrenar a les nou del
vespre, després de treballar 8 o 10
hores i que fins i tot posen diners
per poder practicar l’esport que
estimen de cor, no de butxaca.
Per cada jugador milionari, n’hi
ha milers d’amateurs que es deixen cada cap de setmana la pell
en el camp i si fan un gran gol,
potser el veuen 100 o 150 persones, que són els que van habitualment als camps.
A les portes del Nadal, aquest
és el paper que han fet fins ara els
equips amateurs de la Selva i el
Maresme.

Tancarà l’any al camp del
Sant Jaume de Llierca.
Tercera Catalana
En aquesta categoria tenim
equips al grup 4 i 16.
En el grup 4, el CF Calella ocupa la 14a posició amb 13
punts, a 3 del cuer. Fins ara ha
guanyat 4 partits, n’ha perdut 9
i n’ha empatat 1.

CF Calella - Sant Vicentí. Foto Joan Maria Arenaza

Primera Catalana
El CF Lloret manté una temporada més Edu Urdiales a la banqueta. El principal handicap amb
què s’han trobat ha estat que no
han pogut utilitzar el camp municipal d’esports durant dos mesos.
S’havia de canviar la gespa a l’estiu. Els tràmits, però, es van allargar i s’ha hagut de fer amb la lliga
començada. Les alternatives per

entrenar i jugar van ser les pistes
d’atletisme i el camp del Molí.
Després de 14 jornades, és a
dir, coincidint amb l’aturada dxst
ocupa la 12a posició amb 18 punts
després de 5 victòries, 3 empats i
6 derrotes. Ha fet 17 gols i n’ha rebut 19. El màxim golejador local
és el blanenc Rubèn Martínez Gil
amb set dianes. El líder, la Funda-

ció Esportiva Grana, té 31 punts
i el cuer, la Unió Esportiva Castellar, 3.
El Lloret tancarà l’any a casa
el cap de setmana del 16/17 de desembre contra el Júpiter. Després
ja no jugarà fins al mes de gener.
Segona Catalana
El CD Palafolls, amb molts

En el grup 16, on els partits
de màxima rivalitat estan assegurats cada cap de setmana, la
AD Ca la Guidó ocupa la 5a posició amb 25 punts, a 6 del primer
classificat. El CD Blanes és 7è
amb 23 punts i un partit menys.
El CF Tordera i el CD Malgrat
ocupen la 10a i l’11a posició, tots
dos amb 22 punts. El Lloret B, és
16è amb 9 punts. yy
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LLORET
Dia 14
CICLE CINEMA i DONA:
“JULIA IST”. Cine Club Adler.
Teatre Lloret. 21 h. 5€
Dia 15
EXPOSICIÓ: «Un tren en pot
amagar un altre » A càrrec d’Àlex
Nogué. Biblioteca Municipal. Del
15 de desembre al 30 de gener.
CINE CLUB ADLER: “STAR WARS.
LOS ÚLTIMOS JEDI” Teatre
Lloret. 21.30 h. 5€
Dia 16
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h cast / 12 h
cat. Preu: 5 / 2,5 €
ACTIVITATS A FAVOR DE
LA MARATÓ DE TV3
9-22 h
EL RACÓ DELS CONTES: “Pallassa
Priska i taller de maquillatge ”
A càrrec d’Eva González. Casa
Cultura- Biblioteca. 11.30 h
CONCIERTO DE NAVIDAD
ASOCIACIÓN
HISPANOAMERICANA. Teatre
Lloret. 19 h. Invitacions
Dia 17
XXXIII FIRA DELS SANTS METGES
Pl. Església. 9 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

TEATRE: “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h. 6 €
FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC de Nadal. Pavelló
Esports Municipal. 9-21 h
Dia 21
CONTES MUSICATS DE NADAL
I TALLER DE RETRATS
A càrrec de la Cia. La Sal d’Olot.
Biblioteca Municipal. 18 h.
CINE CLUB ADLER: “EL DIA MÉS
CURT”. Biblioteca Municipal.
20.30 h. Invitacions.
Dies 22 i 23
TIÓ DE NADAL - 16.30 - 18 h
Dia 22 barris de Lloret Rua
Dia 23 centre Rua
Plaça Doctor Adles Cagada de Tió
18.00 h

EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Del 24 al 8 de 10-14 h / 16-20 h
El 24 i e 31 de 10-14 h /16-18 h
Del 25 al 1 de 10-14 h
Capella dels Sants Metges.
c/ Hospital Vell
Dia 26
TEATRE “ELS PASTORETS”
Casal de l’Obrera. 18 h. 6€

Fins al 7 de gener
NADAL BLANES · LA MÀGIA
DEL NADAL T’ESPERA
Fins al 7 de gener
PESSEBRE TRADICIONAL I
DECORACIÓ DE NADAL
Passeig de Dintre
ACTIVITATS EN BENEFICI DE LA
MARATÓ DE TV3
Dia 13
TÓMBOLA PER RECAPTAR
FONS MARATÓ TV3
Organitza: Rotaract Club es
Portell / Passeig de Dintre 29
Dia 15
MARXA MARATÓ ESCOLA SA
FORCANERA
De l’escola al passeig de Mar
Dia 16
TALLERS i ACTIVITATS PER LA
MARATÓ DE TV3 de 9 a 13 h i
dinar popular a les 14 h
Organitza: AEiG Pinya de Rosa /
Passeig de Mar
CERCAVILA MANAIES
IUNIORES PER LA MARATÓ
Organitza: Associació Manaies
Blanes / Carrers del centre

Preu adults: 4 / 2 €
Museu del Mar. 17 h

Dia 28
TALLER PER FER UN VITRALL
Nens a partir de 6 anys, gratuït
Preu adults: 5 / 2,50 €
Can Font. 17 h

CONCERT DE NADAL
COR ARSNOVALLORET
Teatre Lloret. 21 h. 12€

DANSA: JOHANN STRAUSS
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Teatre Lloret. 21 h

Dia 28
CINE CLUB ADLER
“EL OTRO LADO DE LA
ESPERANZA” Teatre Lloret.
21 h. 5€

Dia 27
TALLER PER FER UN ESGRAFIAT
Nens a partir de 6 anys, gratuït

Dia 29
TALLER PER FER UN SUBMARÍ
Nens a partir de 6 anys, gratuït

Dia 30
TALLER PER FER
UN JOC DE PESCAR PEIXOS
Nens a partir de 6 anys, gratuït
Preu adults: 4 / 2 €
Museu del Mar. 17 h
Dia 5 de gener
CAVALCADA DE REIS

Dia 22
Conferència:“El Sindicat
Remença del segle XV”
A càrrec de la investigadora Mercè
Oms. Club Marina Casinet. 20 h
Dia 24
CURSA DE NADAL
SANT SILVESTRE POPULAR DE
LLORET. Pistes Atletisme. 10-13 h
CONCERT DE NADALES
MISSA DEL GALL. Església
Parroquial Sant Romà. 23.30 h

blanes
NADAL, CAP D’ANY I REIS

Preu adults: 5 / 2,50 €.
Can Font. 17 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 17
CELEBRACIÓ DE LA MARATÓ
DE TV3. Organitza: Col·legi Santa
Maria / Passeig de Mar
BIBLIOTECA COMARCAL
Dies 14 i 15
Donació de Sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits.
A la planta baixa.
Dia 14
Sessió del Club de Lectura
Infantil: Poemes de Glòria
Fuertes. Per a nens i nenes de 8
a 11 anys. A les 17.30 h a la Sala
Infantil.
Dijous de Lletres i Mots
+ espectacle La dona que
somiava Mariatxis amb la seva
autora, l’artista i escriptora
Assumpta Mercader.
A les 20 h al primer pis.
Dia 22
Club de Lectura Juvenil
Doble mortal de Salvador Macip
i Elisenda Roca, amb la presència
d’un dels autors, l’escriptor local
Salvador Macip. Per a joves a
partir de 12 anys. A les 17 h a la
Biblioteca Jove.
Cantem nadales amb
barretina i samarra amb

la Coral de Petits del barri de
Sa Carbonera. A les 19.30 h, al
vestíbul.
Dia 28
Taller infantil: Taller de
Reis Mags (titelles de dit) amb
Activijoc. A les 17.30 i a les
18.30h a la Sala Roberto Bolaño.
Dia 29
Entrega de Premis del IX
concurs de relats breus
per a joves Bolleré. A les
19h a la Sala Roberto Bolaño.
ALTRES ACTES
Dies 14 i 15
CANTADA DE NADALES AL
CARRER. Col·legi Cor de Maria
(P3 a 2n Primària i 3r a 6è
Primària). Plaça de l’Església
Parroquial Santa Maria.
De 10 a 12 h
Del 15 al 30
EXPOSICIÓ MANDALES PER LA
PAU. Organitza: ADAB
Sala García-Tornel
Dia 16
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Organitza: Club Esportiu Blanenc
Gimnàstica Rítmica. Ciutat
Esportiva. De 17.30 a 19.30 h

TOT ASSAJANT PASTORS i
MISTERIS. Grup dels Pastorets de
Blanes · El Mirall · Teatre de Blanes.
A les 21 h i dia 17 a les 19 h
Dia 17
COPA NADAL D’HOQUEI
Organitza: Club Patí Blanes Atlètic
Ciutat Esportiva. De 9 a 14 h.
MOU-TE PER LA DIABETIS
Organitza: Associació Esportiva
Escolar IES Serrallarga
Passeig de Mar. De 10 a 13 h
CONCERT DE NADAL
Banda i Cobla Santa Maria
Plaça dels Dies Feiners.
A les 12.30 h
Dia 19
CURSA DE LES ERMITES
Organitza: Col·legi Cor de Maria.
Sortida: Col·legi
Dia 21
FIRA DE SANT TOMÀS
C. Ample, Muralla, Raval i plaça
d’Espanya. De 9 a 21 h
Dia 22
FESTA DE NADAL
Presentació del documental “10è
Aniversari de Morralla” i jam
session solidària amb “Pintxo
Time”. Espai Morralla i Creu Roja
Joventut. A les 20 h

Dia 23
EXHIBICIÓ DE NADAL DE
KENPO. Organitza: Club Esportiu
Shorei-tyu. Ciutat Esportiva de 17
a 20 h.
NAIXEMENT POP V.1.7
Companyia Kedem Teatre. Teatre
musical. Teatre de Blanes.
A les 19 h
Dia 24
CAGA TIÓ / ACCIÓ CULTURAL
ES VIVER. C/ Muralla 28
Del 28 al 4 de gener
RECOLLIDA CARTES PATGES
REIALS
Dia 30
TORNEIG NADALENC
D’ESCACS. Organitza: Club
d’Escacs la Selva Marítima. Ciutat
Esportiva. de 16 a 20 h
Dia 5 DE GENER
ARRIBADA AL PORT DE
SES MAJESTATS REIALS i
CAVALCADA DE REIS a les 19 h.
Carrers del centre. A les 17 h
Dia 7 DE GENER
X CONCERT D’ANY NOU
La VBella Banda.
Teatre de Blanes. A les 19 h
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Dia 15
Calella
actuacions de música
en viu. de 18 a 20 h, al centre
comercial.

Palafolls
Dia Internacional de les
muntanyes al local jove de
Can Batlle. Pujada al Castell,
15:30 h.

Taller de decoració de
Nadal. 18.30 h, a la Biblioteca.

Dia 16
Calella
activitats per A la
mainada (Marató de TV3). 10
- 20 h, a la plaça de l’Església.

Cicle de Viatgers “Armènia
en bicicleta: quan el
temps s’atura”. 19.30 h, al
Museu del Turisme.
presentació del poemari
Poemes d’un amor, de
Francesc Feliu i Quintana, en
record del 15è aniversari de la
seva mort, a càrrec de Jaume
Forest i Salvà. 20 h, al teatre
Orfeó Calellenc.
trobada popular amb
motiu del 158è aniversari
del Far. 21.30 h, al Far de
Calella.
Jam Session nadalenca
22 h, al cafè de la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Caminada des de la Parròquia
de Santa Maria fins a Mare de
Déu de Gràcia, concert de la
Coral Juvenil de la Parròquia.
A les 8.30 h.
Taller infantil: Vols venir a
muntar el pessebre? A les 18 h, a
la Biblioteca de Poblenou.

VI Fira de Nadal. 10 - 21 h, a
la plaça de l’Església.
passejada de personatges
d’animació infantil.
Aquestes passejades s’aniran
repetint al llarg de les festes
11.30 - 13.30 h i de 18 - 20 h, al
centre comercial.
espai del conte “L’escudella
de contes de Nadal”. 11.30 h, a la
Biblioteca.
presentació de l’Agenda
Llatinoamericana 2018.
12.00 h, a la Biblioteca.
inauguració del pessebre
del Museu, amb la participació
del Cor de Veterans de Can
Salom. 17.30 h, al pati del
Museu-Arxiu Municipal.
actuacions de música
en viu. 18 - 20 h, al centre
comercial.

enlairament a la platja
(Marató TV3) a les 20 h.

CHristmas FAsHion Market
Casal de la Dona de 10 a 18 h.

primera representació
del Pessebre Vivent. 20 h, al
centre històric de la ciutat.

Fem cagar el tió. Plaça del
Teatre a partir de les 18 h.

Sopar per la Marató.
21.30h, a l’Hotel Santa Mònica.
Pineda de Mar
Mercat Solidari, plaça Nova
i plaça Reis Catòl·lics. De les 10 a
les 14 hores.
Sortida familiar:
«Explorem l‘entorn amb els 5
sentits». 12 h, a la Biblioteca M.
Serra i Moret.
Caga Tió. A les 12 h, a la plaça
Espanya.
Espectacle de Nadal: La
màgia del Nadal, a càrrec de
Salsa Dance Studio, en benefici
de La Marató de TV3. A les
19.30 h, a l‘Auditori.
Concert de Nadal, a càrrec
de la Coral Pinedenca amb la
Coral del Remei d‘Arenys de
Munt. A les 20 h, a l‘església
parroquial de Santa Maria.
Concert de Nadal a càrrec
de Fildegospel. A les 21 h, a
l‘església parroquial Sant Joan
Baptista de Poblenou.

Encenem ELs llums de
Nadal
Dia 17
Calella
sortida de la Marxa per La
Marató. 9 h, al Monument de
la Sardana.
VI Fira de Nadal. 10 - 21 h, a
la plaça de l’Església.
actes diversos per La
Marató de TV3. 10 h, a la
plaça Catalunya.
Quina de Nadal. Aquesta
activitat es repetirà al llarg de les
festes. 17 h, a l’Espai Mercat.
actes diversos per La
Marató de TV3. 17 h, a la
plaça de l’Església.
47è Concert de Nadal de
sardanes i música per a
cobla a càrrec de la Cobla
Montgrins i la col·laboració de
Bilans-Estudi de Dansa Mercè
Panosa. 18 h, a la Sala Mozart.

Concert de Nadal a càrrec
de Diego Cortés a les 17:30 a
l’Esplai de la Gent Gran.
Santa Susanna
Club de lectura, adults.
“Josafat”, de Prudenci Bertrana.
Biblioteca Vall d’Alfatà. 18 h.

inauguració de la 28a
Exposició de pessebres
i diorames. 19 h, a la Sala
d’Exposicions del Casal l’Amistat.
concentració per
l’enlairament de
fanalets 19.30 h, al pont
de la Riera Capaspre

Tordera
Fira de Nadal. De 10 a 20.30h
a la plaça de l’Església.
Pessebre vivent a Sant
Pere. A l’entorn de l’ermita. De
18 h 20 h.
Programació Estable del
Teatre Clavé. Cicle de Teatre:
Celestina, la Tragicomedia a càrrec
de Atalaya Teatro, a les 20 h.
Palafolls
Taller a la Biblioteca. 19.30 h

Xè Canicross amateur. Parc
del Gorg dels Cans, 10 h.
Festival infantil de
sevillanes al local social de
Sant Genís, 12 h.
Dia 18
Pineda de Mar
Taller dolç de Nadal. A les
17 h, al Centre Cívic Poblenou.
final del termini
lliurament de treballs
per al 6è Concurs de
Cartells anunciadors de
la Mostra Nacional de Teatre
Amateur. A les 20 h.
Tordera
Campanya especial de
Donació de Sang de 16:30
a 20:30 h al Pavelló dels Països
Catalans.
Santa Susanna
Petit Club. “Nadal”.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.

Pineda de Mar
Celebració dels actes
vinculats a La Marató de
TV3. De 10 h a 15 h, a la plaça
Catalunya i al pati Can Comas.

Palafolls
Cantata en anglès a la plaça
de Poppi 11.30 h.

Poema de Nadal amb un
rapsoda i el Cor l‘Aixa.
A les 18 h, dins dels actes de la
Marató. A l‘església parroquial de
Santa Maria.

inauguració del
pessebre de la ciutat.
18.30 h, a la plaça de
l’Ajuntament.

Palafolls
Marató de Tv3: música,
dansa, vermut popular, fira
d’oportunitats, quina de Nadal...

segona representació del
Pessebre Vivent. 19 h, al
centre històric de la ciutat.

Activitats adreçades
als infants i les seves
famílies: “La investigació pot
canviar la història”. Recaptació
destinada a la Marató de TV3.
10 h - 14 h, a la plaça de Can Bel.

Tordera
Concert de Nadal de
l’escola de música al
Teatre Clavé. Entrada gratuïta.
Organitza: Fundació Teatre Clavé.
A les 20 h

Santa Susanna
I Jornades d’hivern
Cuida’t i Sana’t. Plaça
Catalunya, activitats a benefici de
la Marató de TV3. De 10 a 20 h.
Sardanes al pavelló, 19 h.

Audicions de piano i violí
al MiD. 18 h.
Club de lectura a la
Biblioteca 19 h.
Dia 19
Pineda de Mar
Taller de manualitats
infantil: garlandes de Nadal.
A les 17.30 h, al Centre Cívic de
Poblenou.

Arribada de la Llum de la
Pau. 18 h, a la plaça Catalunya.

Concert de Nadal, a càrrec
de l‘Escola Municipal de Música
de Pineda de Mar. A les 19 h, a
l‘Escola Sant Jordi.

Teatre Musical: Aladdin
#the pop musical. A les 18 h, a
l‘Auditori.

Palafolls
Especial de Nadal al Casal de
la Dona 19.30 h.

Partit de veterans
i exjugadors per la
Marató, a càrrec de la UER
Pineda. A les 19.15h, al pavelló
Municipal Nino Buscató.

Dia 20
Pineda de Mar
Caga Tió i Xocolatada
A les 17.30 h, al Pavelló de Can
Xaubet.

Tordera
Mercat solidari. De 9 ha 14
h. Tordera amb la Marató de TV3.

Avui tertúlia. A les 19 h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.

Pessebre vivent a Sant
Pere. A l’entorn de l’ermita. De
18 h 20 h.

Palafolls
Cercavila de Nadales a
càrrec de la Banda de Palafolls
16:30 h.

28 LA MARINA

desembrE DE 2017

l’agenda

MARESME
Festa al Local Jove 18 h.
Dia 21
Pineda de Mar
Solstici d‘hivern,
Cerimònia Lúdica Festiva
col·lectiva. A les 16 h, a la
platja dels Pins.
Llegir el teatre. A les 20 h, a
la Biblioteca M. Serra i Moret.
Dia 22
Calella
caga tió. 18 - 20 h, al Mercat
Municipal.
Escenes dels Pastorets
19 h, al pati de la Biblioteca.
últim dia de la campanya
de recollida de joguines.
Organitza: Creu Roja-Alt
Maresme i Ajuntament de
Calella. A la Fàbrica Llobet-Guri.
Pineda de Mar
Festa d‘Hivern. A les 17 h, al
Centre Cívic Poblenou.
Taller infantil: Targeta
Nadalenca. A les 18 h, a la
Biblioteca de Poblenou.
Espectacle de Nadal:
La màgia del Nadal, a càrrec de
Salsa Dance Studio.
A les 19.30 h, a l‘Auditori.
Cineforum. A les 20 h, al local
de l‘Associació Canviem.
Santa Susanna
Hora del conte, amb
Sherezade Berdají. Biblioteca Vall
d’Alfatà. A les 18 h.
concert de Nadales, a
càrrec de les corals PAX de
Sabadell i Laetare de Calella. A
l’església.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Palafolls
Concert de Nadal a càrrec
de la Coral Palatiolo al Casal
d’Avis. 19:30 h.
Dia 23
Calella
Torneig solidari de
futbol. 9 h, al Camp de Futbol
de Mar.
presència del Pare Noel de
10 a 12 h, al local social de
l’Associació Gent de Barri de
Pequín.
caga tió. 11 - 13 h, al Mercat
Municipal.
Concert lliure, música de
compositors catalans en clau de
jazz amb Xavier Dotras i Juan C.
Narzekian. 22 h, al cafè de la Sala
Mozart.
Pineda de Mar
Caga Tió a càrrec de l‘AAVV
Unió de Poblenou. A les 16 h, a
la plaça Nova.
Zambombá (Cantada de
Nadales), a càrrec de l‘Hdad.
Ntra. Sra. del Rocío. A les 17 h. a
la plaça Nova.
Concert de Nadal amb
l‘Orquestra de Cambra de
l‘Empordà (OCE). A les 19 h, a
l‘Auditori.
Tordera
Caga tió i presència del
Pare Noel amb regals pel
nucli antic. De 17 h a 20 h.
Dia 24
Calella
caga tió monumental
18 h, a la plaça de l’Església.
Pineda de Mar
A les 13.00 h, a l‘església

parroquial Sant Joan Baptista de
Poblenou, Concert de Nadal
a càrrec de la Coral Pinedenca.
Dia 25 (Nadal)
Calella
21a Gran banyada
nadalenca. 12 h, a la platja
(zona de les barques).
Concert de Nadal a càrrec de
la Coral Laetare. 20 h, a l’església
de l’Escola Pia.
Pineda de Mar
Els Pastorets de Pineda.
A les 19 h, a la Sala Gran del
Centre Cultural Recreatiu.
Dia 26 (Sant Esteve)
Calella
arribada dels patges els
Reis d’Orient, que es dirigiran
a l’església de l’Escola Pia per
recollir les cartes de tots els
infants de Calella. 11 h.

Del 27 al 30
Tordera
Parc de Nadal TAMPATANTAM
al Pavelló dels Països Catalans en
l’horari 11-14 h i de 17-20 h.

primera representació
dels pastorets. “L’estel de
Natzaret”, a càrrec de Joventut
Artística Calella. 19 h, al teatre
Orfeó Calellenc.

Dies 27, 28, 29, 2, 3 i 4
Palafolls
Juga Juga de Nadal a
l’Escola Mas Prats i Palauet,
segons l’edat.

Tordera
Concert de Sant Esteve:
Swing Swing! a les 19:30 h al
Teatre Clavé.

Dia 28
Calella
ludoteca. 17 - 20 h, al Mercat
Municipal.

Palafolls
Concert de Sant Esteve a
càrrec de la Banda de Palafolls.
Casal ‘dAvis, 12 h.

projecció de Toni
Erdmann. 21 h, a la Sala
Mozart.

al Centre Cívic Poblenou.

Dia 27
Calella
ludoteca. 17 - 20 h, al Mercat
Municipal.

Pineda de Mar
Taller infantil: Taller
oficial de cartes a SSMM els
Reis d‘Orient. A les 18 h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.

Pineda de Mar
Hora del conte. A les 18 h, a
la Biblioteca M. Serra i Moret.
Contes en família. A les 18 h,

Tast de vins, a càrrec de Taca
de vi. A les 18 h, al Centre Cívic
Poblenou.
Santa Susanna
Puzles. Biblioteca Vall d’Alfatà.
A partir de les 17 h.
Dia 29
Pineda de Mar
XIII Memorial Josep
Aragonès. De 9.30 h a
13.30h, al Pavelló municipal Nino
Buscató.
Taller de modelatge: Els
Tres Reis d‘Orient. A les 11 h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.
Fem una partida?: Vine,
juga i descobreix nous i divertits
jocs de taula. A les 18 h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.

Pere Cot, a les 20 h al Teatre
Clavé.
Santa Susanna
Club de lectura, joves.
“Còmics”. Biblioteca Vall d’Alfatà.
17.30 h.
Hora del conte, Biblioteca
Vall d’Alfatà. 18 h
Dia 31
Calella
Sant Silvestre Calellenca.
10 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
cercavila amb carrossa
de l’Home dels Nassos.
18 h, al carrer de l’Església.
obertura del Far per
veure sortir el sol amb
música i xocolata amb
xurros. 5 - 9 h.
Pineda de Mar
Audició de Sardanes, a
càrrec de l‘Associació Cultural
Mare Nostrum. A les 12 h, a la
plaça Catalunya.
Celebració de Cap d’any. A
les 00 h, a la plaça Catalunya.
Tordera
Festa de Cap d’Any al Pavelló
dels Països Catalans, 1 h.
Dia 5 de gener de 2018
Calella
arribada dels Reis
d‘Orient i inici de la gran
cavalcada. 18 h, a la Riera
Capaspre.
Pineda de Mar
Cavalcada de Reis. 17.30 h.
Tordera
Arribada dEls Reis
d’Orient. Sortida a les 17 h des
del polígon de Can Verdalet

Dia 30
Pineda de Mar
Els Pastorets de Pineda. A
les 18 h, a la Sala Gran del Centre
Cultural Recreatiu.

Santa Susanna
Cavalcada dels Reis de
l’Orient. Arribada a la plaça
Catalunya. A les 18 h.

Tordera
Els Pastorets a càrrec d’ ACR

Palafolls
Cavalcada de Reis, 16:30 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

3.45

5.00

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

4.00

5.15

7.00

9.45

10.20

12.45

14.50

17.15

Santa Susanna

4.02

5.17

7.02

9.47

10.22

12.47

14.52

17.17

Pineda de Mar

4.09

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.20

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

Estació del Nord

-

-

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

-

-

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

5.20

6.40

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.30

6.50

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.15

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.30

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.23

11.53

12.53

15.23

16.53

18.43

20.13

00.13

Malgrat de Mar

10.25

11.55

12.55

15.25

16.55

18.45

20.15

00.15

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

economia local

Carregadors ràpids per a
vehicles elèctrics
pineda de mar

Les estacions de Servei Esser
de Lloret de Mar i Pineda de Mar
han incorporat carregadors ràpids per a cotxes i furgonetes elèctrics. Són els primers d’implantar
aquest servei a la zona. Carregadors adaptats a tots els sistemes,
inclòs el Tesla. Temps de càrrega,
entre 15 i 30 minuts segons el vehicle. El servei és gratuït fins el 31
de desembre. Més informació al
972 36 38 54. yy

Estació de Servei Esser

Nou concessionari i cotxe
blanes

Seat ha inaugurat a Blanes el nou
concessionari i ha presentat l’Arona
amb la presència del director general
de Seat, Mikel Palomera, autoritats locals i comarcals, i el president de Grup
Lesseps, Jaume Roura. Mikel Palomera va contestar a la pregunta de si
l’empresa continuarà a Catalunya, “les
nostres grans preocupacions són els
clients i els treballadors. Per tant, el que
busquem és estabilitat política i social”. Seat i tot el que l’envolta representa
el 4% del PIB català i fa un 11% de les
exportacions. Grup Lesseps Motor ja
disposava d‘altres instal·lacions a Martorell, Barcelona, Badalona i Mataró. yy

Presentació del nou Arona a Blanes
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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

06.57

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.27

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

08.48

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

09.46

09.51

09.54

09.57

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

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
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

13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

19.11

12.31

15.29
15.49

18.11

11.31

10.30
10.49

12.11

10.27

10.00
10.19

10.11

09.27

09.29
09.49

09.41

08.27

09.01
09.19

09.16

06.27

08.31
08.50

09.11

Tordera

22.09
22.27

21.37

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

06.03

06.08

06.11

06.15

06.18

07.59

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

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

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

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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punts de distribució de la marina

Farmàcies de guàrdia

Desembre

calella - Pineda de mar			

MALGRAT

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

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

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

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

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

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

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 NOÈ
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

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)

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

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

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

28
29
30
31

MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL
MARCOVAL

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

4 xuxes
Pl. de la Concòrdia

ANUNCIS PER PARAULES
Cuina seminova
D’acer inoxidable i tres fogons.
Pot funcionar amb gas natural o
butà. 250 €. Telèfon: 680 365 051

Habitació infantil nena
Armari, còmoda, tauleta i llit
amb capçal acolxat, perfecte estat. 200 €

Venda scooter Piaggio C18
Està molt bé de xassís. El motor
està gripat però funciona bé.
Preu: 300 €. Tel. 659 736 661

Taula mescles 48 canals
Amb la seva font d‘alimentació,
pach per connectar al pc. 250 €

Equip HIFI Aiwa. Tots els dispositius estèreo integrats en moble
de fusta. Per a sibarites. 100 €.
Tel. 699 592 177

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 MICHELE ANGIONI (CAPITÀ DEL VAIXELL ASTRAL DE L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS)

“Rescatem del mar milers de persones que intenten
arribar a Europa”
almudena montaño india

Proactiva Open Arms és una ONG
d’ajuda humanitària especialitzada en tasques de socorrisme marítim. La seva missió és rescatar del
mar persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes
bèl·lics, persecució o pobresa. La
va fundar l’any 2015, a Badalona,
Òscar Camps, propietari de l’empresa de socorrisme i salvament
marítim Proactiva. Des de llavors,
han ajudat a prop de 150.000 persones a arribar a la costa, n’han
recollit més de 10.200 a la deriva
i han salvat a un miler de persones atrapades en penya-segats. El
vaixell que fan servir com a base
d’operacions en alta mar, l’Astral,
ha estat atracat al port de Blanes
del 27 de novembre al 2 de desembre amb una campanya de sensibilització ciutadana i escolar que
recorrerà vuit ports de la costa catalana. L’objectiu és mostrar la situació d’emergència humanitària
al Mediterrani central i el treball
de salvament que realitzen.
Per conèixer de prop la tasca que
porten a terme entrevisto dins el
vaixell el seu capità i membre de
Proactiva Open Arms, Michele
Angioni, de 29 anys i originari de
la Sardenya.
Com va néixer l’ONG Open
Arms?
El fundador, Òscar Camps, va
veure l’any 2015 una foto de nens
ofegats al mar Egeu i va decidir
mobilitzar-se. Ell té una empresa
de socorristes amb molta experiència a les costes espanyoles i va
pensar que si aquí salva vides, per
què no es pot fer a altres llocs? I
se’n va anar amb un amic, un neoprè i les seves aletes a l’illa grega de Lesbos i van salvar a molta
gent. Van comprovar que allà hi
ha moltes ONG que ajuden amb
els primers auxilis, reparteixen
menjar, roba, ajuda legal... però
faltava l’acció de rescatar la gent
al mar. En un dia poden arribar
fins a 5.000 persones en barques!
Ara esteu instal·lats a Lesbos.
Què feu allà?
Fem de socorristes i salvem vi-

se n’està fent càrrec. Mentre siguem necessaris continuarem
amb els rescats a Lesbos, Líbia o
qualsevol altre lloc.
Com us financeu?
El 96% del finançament prové de
donacions particulars, i la resta
d’ajudes d’organismes oficials i
administracions locals. Es poden fer les donacions a través de
la nostra pàgina web www.proactivaopenarms.org.
Heu vingut a Blanes per portar
a terme una campanya de sensibilització.
Sí, volem que la gent ens conegui,
sobretot els estudiants. Als petits
els expliquem que som persones
que ajudem persones.
Michele Angioni a bord de l’Astral a la seva estada al port de Blanes. Foto Almudena Montaño

des. Rescatem del mar a milers de
persones que intenten arribar a
Europa. A la costa de Lesbos arriben de Turquia diàriament petites
embarcacions sobrecarregades de
gent que no sap nedar. Només han
de creuar 9 quilòmetres, però en
condicions extremadament perilloses. Lesbos no té una gran platja
de sorra, té roques i penya-segats.
Les barques venen sense patró i
xoquen amb les roques perquè no
saben com aturar el motor. Tot i
que hi ha molta ajuda humanitària a la costa, no hi ha ningú
que els ajudi a sortir de l’aigua, ni
guàrdia costera ni salvament marítim. Ara hi som nosaltres i som
molt necessaris!
Quants voluntaris treballeu en
cada missió?
Les missions estan formades per
11 voluntaris i duren 15 dies. Només som fixos el mecànic del vaixell i el capità, que som els únics
que guanyem un petit sou. Tots
els voluntaris són professionals i
estan preparats, no es pot anar a
socórrer a la babalà perquè està
en joc la vida de moltes persones
i també la teva. Tots tenen la base
de socorrista, patró o mariner i
també tenim metges i infermers
experts en emergències.

Quan es va incorporar al projecte?
Fa un any. Jo navego des de ben
petit. Quan tenia 19 anys vaig
entrar a l’Acadèmia de la Marina
Mercant. Durant anys vaig embarcar en vaixells de càrrega fins
que em vaig cansar i vaig convertir-me en capità de iots. L’any
passat vaig conèixer a Mallorca
l’altre capità d’Open Arms i em
va explicar el projecte que estaven fent... em va captivar! Li vaig
dir que volia formar-ne part.
Com és el vostre dia a dia de
rescat a Lesbos?
Ens quedem a la costa amb els
prismàtics, pendents de l’horitzó
i esperant que arribin barques.
Rescatem persones de totes les
edats i també gent gran i nens.
Els portem a terra i allà ja hi ha
altres ONG que fan els primers
auxilis. Al principi no teníem
embarcacions de rescat i ens tiràvem a l’aigua nedant a socórrer la gent. Fins que un dia vam
viure una gran tragèdia...
Què va passar?
Un naufragi va deixar centenars
de morts a l’aigua. Vam rescatar
vius a més de dues-centes persones, però no va ser suficient. Va

ser una missió molt dura que ens
va fer replantejar-nos moltes coses: necessitàvem embarcacions
urgentment perquè nedant no
arribàvem a tots.
I vau adquirir el vaixell Astral.
Sí. L’Astral és una cessió temporal que ens ha fet un empresari
espanyol. Té 32 metres d’eslora
i 7,20 metres de mànega. Hem
instal·lat una infermeria amb
oxigen i tot el material mèdic
necessari per atendre cures intensives i poder intubar, si cal.
Actualment també disposem de
quatre motos aquàtiques i dues
embarcacions de rescat.
Com és el perfil dels refugiats
que salveu?
La majoria són siris que fugen
dels bombardejos de la guerra de
Síria. Arriben famílies senceres
de classe mitja-alta i amb estudis
que han recopilat diners per subornar les màfies o funcionaris
públics perquè els posin en una
barqueta per marxar del país.
Quines relacions teniu amb les
institucions i els governs?
No gaires. Estem pressionant
perquè creiem que el rescat és
una obligació i ningú a Europa
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Què pregunten els nens?
Els més petits fan preguntes
molt profundes, que no acostumen a fer els adults. No els
ensenyem els vídeos més durs,
però tot i així queden impactats
de l’audiovisual i de l’exposició
de fotos que tenim dins el vaixell. Expliquem amb paraules
senzilles que hi ha gent que té
dret a viatjar per tot arreu, però
d’altres no. També pregunten
sobre la roba que utilitzem, que
la veuen exposada, i com fem
els rescats.
Explica’m un rescat impactant
que hagi acabat amb un final
feliç.
Aquest estiu ens van trucar
del Centre de Coordinació de
Roma per fer un rescat d’una
barca. Vam estar 18 hores buscant-la sense èxit, havíem de
pentinar 8.000 km 2 de mar i ja
esperàvem el pitjor. L’endemà al
matí els vam trobar: tres músics
tocant la guitarra en una barca
de fibra molt petita a 100 milles
de la costa de Líbia! Eren amazics, una minoria de Líbia que
ens van dir que els perseguien
les milícies per difondre la seva
cultura i no professar la mateixa religió. Els vam portar a Itàlia i, des d’allà, volien arribar a
Alemanya. yy

