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EDICIÓ MARESME

ARTS d’Estiu

POLÍTICA - Pàg. 3

JA TENIM
GOVERN
Després de 7 mesos, el dissabte 2 de
juny, es va poder constituir el nou
Govern de Catalunya presidit pel
blanenc Quim Torra. El vicepresident

és el pinedenc Pere Aragonès. No hi
ha ni polítics presos ni empresonats.

ESPORTS - Pàg. 24

DESCENS A PRIMERA CATALANA
Després de 40 anys en categories estatals, el CP Tordera jugarà l’any
vinent a Primera Catalana.

Ecopropostes 2018

“Concerto a tempo d’humore”. Foto ARTS d’Estiu

El festival d’estiu de referència de la costa del Maresme, que se celebrarà del 21 de juliol al 31 d’agost a Pineda
de Mar, amplia el nombre d’actuacions fins a 13 i repeteix al nou recinte inaugurat la passada edició, un espai de fàcil accés de més de 4.500 metres quadrats. Entre els artistes participants: Chenoa, Sara Baras, Pasión
Vega, Juanes, Buhos, Els Catarres o David Guapo. Més informació a la pàgina 4.

Eternal
Running
Malgrat de Mar ha acollit una
de les proves pioneres en el món
de les curses d’obstacles, l’Eternal Running. El repte va consistir
en una cursa de més de 10 quilòmetres amb uns 80 obstacles que
s’havien de superar en un màxim
de 3 hores. Hi van participar prop
de 2.000 persones. Pàg. 24

Una de les 80 zones que s’havien de superar. Foto Yoyo

Els premis es van lliurar al Jardí Marimurtra de Blanes. Foto Yoyo

El primer premi a treballs de grup fets per alumnes d’ESO ha estat
per a cinc alumnes de les Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar amb
un treball anomenat “Com millorar les condicions mediambientals
dels ecosistemes de la Tordera”. El treball combina aspectes relacionats amb la química, la biologia, les matemàtiques i la tecnologia. Deu
alumnes de l’Escola Maristes Sant Pere Chanel, també de Malgrat de
Mar, van aconseguir un accèssit pel treball “Observem, explorem, investiguem i actuem a Santa Rita”. Pàg. 8

Flors
Calella ha celebrat aquest mes
de maig una nova edició de Moments de Flors amb un total de
16 muntatges. Aquesta proposta
va començar fa uns anys com un
complement a la històrica Exposició de Roses de Catalunya que
enguany ha arribat a la 51a edició. També aquest mes de maig
s’ha celebrat la 2a mostra Pineda Mar de Flors. Es tracta d’un
projecte cultural que fusiona l’art
amb l’element floral. Pàgs. 16 i 17

Muntatge a Can Jalpí de Pineda de Mar. Foto Yoyo

Un dels 16 espais de Calella que es podien visitar. Foto Joan Maria Arenaza
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Torna el 4Djazz a Palafolls

L’Editorial
Mar nostra
L’activitat pesquera de les costes gironines pateix de fa anys una
greu disminució de rendibilitat que amenaça el seu futur.
Després de tant temps de sobreexplotació, les confraries han decidit autoregular la seva activitat per intentar preservar el futur
de l’activitat.
Magnífic exercici de responsabilitat professional que pot servir
d’exemple per altres sectors empresarials, a vegades incapaços de
conjuntar la voluntat de tots els actors per prendre mesures abans
d’arribar al límit de la seva viabilitat.
Aquesta decisió encaixa també amb la creixent actitud de respecte vers els recursos naturals.
Com la mostrada per l’Ajuntament de Lloret en oposar-se a l’extracció de sorres del llit marí davant de Tossa.
Tant de bo aquesta actitud de defensa de les platges hagués aparegut fa anys, abans que les temeràries actuacions fetes o autoritzades pel Ministeri provoquessin l’actual reculada del delta
de la Tordera.
Abans que la pèrdua de sorres a S’Abanell destruís bona part de la
platja, posant en greu perill la subsistència de les activitats turístiques que en depenen. yy
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Tharrats i Sofie Dee actuaran el dia 29. Foto 4Djazz
PALAFOLLS

Aquest juny se celebra la onzena edició del festival 4Djazz
de Palafolls. Un festival singular
perquè està dedicat, des dels seus
inicis, a les veus femenines del
jazz. Andrea Motis, Big Mama,
Celeste Alias, Judit Neddermann
o Lucrecia han estat algunes de
les artistes que han passat pel
festival, acompanyades per músics tan importants com Ignasi
Terraza, Marco Mezquida, David
Pastor o Joan Chamorro.
Els concerts es fan els divendres
del mes de juny a les 20.30 hores, a
les Antigues Escoles de Sant Genis
de Palafolls. Enguany, fent un joc
amb l’11 (1+1) de la seva edició,
s’ha apostat per presentar duets.
El primer espectacle, i primera
estrena va ser el 8 de juny. La can-

tant lírica Maria Hinojosa, es trobà amb l’instrumentista especialista en doble corda, Eduard Iniesta.
Albert Bello, conegudíssim
guitarrista de jazz manouche, és
qui acompanyarà la també cantant d’aquest estil, Elisenda Julià,
el dia 15, en la segona estrena del
festival. Un espectacle que, amb
el nom de Django, han preparat
com un homenatge especialíssim
al músic belga d’origen gitano
Django Reinhardt.
La tercera nit del festival, el
dia 22, també tindrem un nou
espectacle inèdit a escena. La
cantant i acordionista Lolita
Delmonteil es desplaça expressament pel festival des de França, on estarà acompanyada pel
piano de Max Villavecchia, per
oferir, de forma absolutament

personal i plena de creativitat,
alguns del temes mes bonics, i
de les lletres més reeixides, de la
chanson française.
El festival es tancarà, el dia 29,
amb una altra cantant, Sofie Dee,
que arriba expressament a Palafolls, en aquest cas des de Bèlgica,
per oferir, amb la imprescindible
presència de tota una institució,
el pianista August Tharrats, una
nit plena de Blues i Boogie.
Després d’onze anys d’aventura, aquesta edició es presenta
com una de les més importants
tant pel nombre d’estrenes dins
de la mateixa com per la qualitat
dels intèrprets.
Les entrades es poden comprar a l’edifici del MID al preu de
5 € cada concert. yy

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades
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

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
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

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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I, 7 mesos després… Catalunya torna a tenir Govern
El president Quim Torra va néixer a Blanes i el vicepresident Pere Aragonès és de Pineda de Mar
CATALUNYA

Els tretze consellers del Govern presidit per Quim Torra
han pres possessió del càrrec el
dissabte 2 de juny, després de set
mesos sense un Consell Executiu
en actiu i amb normalitat. Amb
aquest acte, celebrat al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat,
les mesures derivades de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució queden sense efecte i decauen, en haver-hi ja un nou govern
nomenat i en vigor. Els consellers
van prometre “complir fidelment
d’acord amb la llei les obligacions
del càrrec al servei de Catalunya
i amb lleialtat al president de la
Generalitat de Catalunya”, sense esmentar concretament ni la
Constitució ni l’Estatut.
La presa de possessió del govern va tenir també espai per
deixar protagonisme als polítics
independentistes que estan a la
presó i els que són a l’estranger.
EL GOVERN
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) havia
publicat en l’edició del divendres
1 de juny del 2018 el decret de

Torra i Aragonès. Foto ACN

nomenaments dels consellers del
govern de Quim Torra.
Així, el decret reflecteix el nomenament de Pere Aragonès com
a vicepresident del govern i titular del Departament d’Economia
i Hisenda. Elsa Artadi, consellera
de Presidència i portaveu de l’executiu català. L’equip de Torra està
compost per set homes i sis dones.
A més d’Aragonès i Artadi, els nomenaments inclouen
Ernest Maragall com a conseller d’Acció Exterior, Relacions

El nou govern català. Foto ACN

Institucionals i Transparència;
Miquel Buch com a conseller
d’Interior; Josep Bargalló com a
conseller d’Ensenyament; Alba
Vergés com a consellera de Salut;
Damià Calvet com a conseller de
Territori i Sostenibilitat; Laura
Borràs com a consellera de Cultura; Ester Capella com a consellera de Justícia; Chakir El Homrani com a conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies; Maria
Àngels Chacón com a consellera
d’Empresa i Coneixement; Jordi
Puigneró com a conseller de Polítiques Digitals i Administració

Pública, i Teresa Jordà com a
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
EL PRESIDENT
Quim Torra (Blanes, 1964) és
el 131è president de la Generalitat
de Catalunya. La presa de possessió, que només va durar 1 minut
i 45 segons es va celebrar al saló
Verge de Montserrat del Palau, va
ser sòbria, discreta i sense convidats, tal com s’havia preparat.
Torra va assumir el seu càrrec en
presència del president del Parla-

ment Roger Torrent i tots dos van
acudir a l’acte amb el llaç groc a
la solapa que reclama la llibertat
per als independentistes presos.
Finalment, Torra va utilitzar la
mateixa fórmula de prometatge
que ja va fer servir el seu antecessor, Carles Puigdemont. “Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de
la Generalitat amb fidelitat a la
voluntat del poble de Catalunya,
representat pel Parlament”, va dir
Torra en to solemne, sense fer cap
esment a la Constitució espanyola
ni a l’Estatut ni al Rei. yy
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VIII ARTS d’Estiu Costa de Barcelona
ten les peces més conegudes de la
música clàssica amb un muntatge
en clau d’humor (3 agost).
A més, la VIII edició del festival comptarà amb els monòlegs
dels millors humoristes del país:
David Guapo (31 d’agost), Goyo
Jiménez (27 juliol) amb el show
“Más difícil todavía”, i el monòleg
doble de David Amor i Santi Rodríguez (17 agost).
PROGRAMACIÓ:

ELS CATARRES. Foto ARTS d’Estiu
PINEDA DE MAR

El festival d’estiu de referència
de la costa del Maresme, que se celebrarà del 21 de juliol al 31 d’agost
a Pineda de Mar, amplia el nombre
d’actuacions fins a 13 i repeteix al
nou recinte inaugurat la passada
edició, un espai de fàcil accés de
més de 4.500 metres quadrats amb
una graderia, una platea molt més
àmplia i una zona gastronòmica
que enguany duplica la seva superfície. Un any més, presenten una
programació multidisciplinària,
amb artistes de qualitat i actuacions per a tots els públics.
Juanes, el compositor i guitarrista llatinoamericà més prolífic
del món, guanyador de 23 Grammy Llatins i coach de La Voz España, presentarà el seu nou àlbum
“Mis planes son amarte” i repassarà tots els seus grans èxits dins
de la seva gira mundial “Amarte
Tour” (6 agost).
Pasión Vega presentarà el
seu nou treball, “40 Quilates”, un
àlbum eclèctic i de qualitat que
reflecteix la maduresa de l’artista
malaguenya dels més de 20 anys
de carrera (28 juliol).

La coreògrafa i ballarina Sara
Baras celebrarà el 20è aniversari de
la seva companyia Ballet Flamenco
de Sara Baras amb “Sombras”, un
espectacle basat en la farruca -un
dels pals flamencs més recents i que
ha acompanyat Sara Baras durant
tota la seva carrera- (19 agost).
Després de dos anys de silenci,
la cantant sevillana Pastora Soler
torna als escenaris amb “La calma”, un treball de superació personal que repassa tots els estils que
han acompanyat l’artista al llarg de
la seva carrera (21 juliol).
Popularment conegut per ser
el guanyador d’Eurovisión 2017,
el cantant i compositor portuguès Salvador Sobral, artista de
formació jazzística a Nova York
i Barcelona, presentarà “Excuse
Me”, àlbum de debut que el portarà per primera vegada després
del seu gran èxit europeu a fer una
gira espanyola (14 agost).
La també mediàtica cantant
Chenoa presentarà “Soy humana”,
el seu setè àlbum d’estudi, i repassarà els seus grans èxits. Aquest
concert és un dels més sol·licitats

pel públic d’ARTS d’Estiu Costa
Barcelona (10 agost).
CONCERTS DOBLES
Buhos, grup festiu de referència a tot l’estat, presentarà el seu
últim treball “La gran vida”. El mateix dia, el septet Animal presentarà el seu segon treball “La melodia del foc” amb la seva particular
sonoritat pop, folk, rock, reggae i
soul (12 agost).

- 21 de juliol: PASTORA SOLER. La Calma
- 24 de juliol: ANASTACIA.
Evolution Tour Live
- 27 de juliol: GOYO JIMÉNEZ.
Más difícil todavía
- 28 de juliol: PASIÓN VEGA.
40 Quilates
- 3 d’agost: “CONCERTO A
TEMPO D’HUMORE” Orquestra de Cambra de l’Empordà
- 6 d’agost: JUANES. Mis planes
son amarte
- 10 d’agost: CHENOA. Soy humana
- 12 d’agost: BUHOS. La gran vida
+ ANIMAL. La melodia del foc
- 14 d’agost: SALVADOR SO-

Responsables del ressorgiment
de la música festiva, Els Catarres presentaran a Pineda de Mar
el seu quart àlbum d’estudi, “Tots
els meus principis”. El mateix dia,
Marcel Lázara, excantant i guitarrista de Txarango, i Júlia Arrey
presentaran el seu nou projecte,
un treball sorgit d’un llarg viatge
en bicicleta de la parella pel nordest de Brasil (24 agost).
L’HUMOR, PEÇA CLAU
L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà presentarà “Concerto
a tempo d’Humore”, un concert
amb dotze músics i un director
d’orquestra a escena que interpre-

CHENOA. Foto ARTS d’Estiu

BRAL. Excuse Me
- 17 d‘agost: DAVID AMOR &
SANTI RODRÍGUEZ
- 19 d’agost: SARA BARAS.
Sombras
- 24 d’agost: ELS CATARRES.
Tots els meus principis + MARCEL LÁZARA & JÚLIA ARREY
- 31 d’agost: DAVID GUAPO.
#quenonosfrunjanlafiestaII
En els set anys d’història, ARTS
d’Estiu Costa Barcelona ha programat 66 espectacles i ha comptat
amb més de 50.000 espectadors. Hi
han actuat artistes com Joan Manuel Serrat, Sergio Dalma, Miguel
Bosé, The Original Blues Brothers
Band, Miguel Poveda, Antonio
Orozco, David Bisbal, Ainhoa Arteta, Niña Pastori, Rafael Amargo,
Bustamante, Rosario, Manel, Sopa
de Cabra, Diego Cortés o Peret, entre molts altres.
ARTS d’Estiu Costa Barcelona
és una iniciativa del Centre Cultural
i Recreatiu de Pineda de Mar, una
institució amb més de vuitanta anys
d’història, de l’Ajuntament de Pineda de Mar, i compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona. yy
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Presenten 60 propostes al 1r pressupost
participatiu de Malgrat de Mar
MALGRAT DE MAR

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar ha informat
que s’han presentat un total de
60 propostes per decidir en què
gastar 180.000 euros del pressupost municipal d’aquest 2018.
Les propostes finalistes es podran votar per la ciutadania del 2
al 16 de juliol. Tot el procés participatiu del pressupost es pot
seguir a la plataforma: decideix.
ajmalgrat.cat

«Les 8 propostes finalistes
es podran votar del 2 al 16
de juliol»
De les propostes presentades per la ciutadania, 26 estan

relacionades amb l’espai públic,
7 amb la mobilitat i la seguretat ciutadana, 6 amb educació, 6
amb cultura i patrimoni, 5 amb
convivència i festes, 3 amb medi
ambient, 2 amb participació ciutadana, 2 amb urbanisme, 1 amb
salut i consum, 1 amb esports i
1 amb igualtat. Aquestes 60 propostes ara són valorades tècnicament per veure si són realitzables
i s’ajusten al pressupost existent.

Una comissió tècnica de
l’Ajuntament ha fet un primer
filtratge, una agrupació i preselecció de les propostes així com
una valoració, que donà pas a la
selecció final a càrrec del grup
motor -format per una quarantena de ciutadans i entitats del
poble. L‘anomenat grup motor
debat, prioritza i selecciona les
propostes que després la ciutadania votarà.

El regidor de Participació
Ciutadana, Ramir Roger (ERC),
ha explicat que s’ha presentat
60 propostes: 9 a través de formularis lliurats presencialment
a l’Ajuntament, 17 a través dels
tallers participatius que s’han
organitzat i 34 a través de la plataforma Malgrat Decideix.

El regidor de Participació
Ciutadana s’ha mostrat molt satisfet de la resposta de la ciutadania en aquest primer procés
de participació al pressupost
municipal. “¡Per ser la primera
vegada que es porta a terme un
procés d’aquest tipus al poble,
s’ha aconseguit un bon nom-

Logo dels pressupostos participatius de Malgrat de Mar

bre de propostes, que està dins
la mitjana de municipis que fa

molts anys que fan participació
al pressupost, ha manifestat. yy

Joan Carles Garcia es mostra “perplex” després
de la seva detenció
el mateix dia i cinc, entre els quals
hi havia Garcia, l’endemà després
de passar a disposició judicial i
negar-se a declarar davant del jutge. En l’operatiu hi van participar
500 agents.

«L’ordre que portava la
policia era per intentar
trobar proves, perquè fins
aquell moment no n’hi
havia prou per inculpar-me»
Joan Carles Garcia l’endemà de recuperar la llibertat. Foto Yoyo
TORDERA

Joan Carles Garcia, diputat
provincial i alcalde de Tordera,
va ser detingut en el marc d’una
operació que investiga presumptes irregularitats en la concessió

de subvencions a la Diputació de
Barcelona. Agents de la Policia
Estatal van escorcollar el seu despatx a la Diputació de Barcelona i
el seu domicili. Hi va haver 30 detinguts. 25 van quedar en llibertat

Poques hores després de quedar en llibertat, va participar, tal
com estava previst, en diversos
actes a Tordera, municipi on presideix des de fa més de 20 anys.
Joan Carles Garcia es mostrava “perplex” amb tot el que havia

passat, “l’ordre que portava la policia era per intentar trobar proves, perquè fins aquell moment no
n’hi havia prou per inculpar-me,
segons deia el mateix escrit!”.
Mentre fonts judicials parlaven que s’investigaven subvencions valorades en 2 MEUR, Garcia
assegura que estan valorades en
280.000 i que “l’únic que hi pot haver és algun error administratiu”.
La nit que va passar a comissaria,
l’alcalde de Tordera va pensar molt
en els presos polítics. “Tens moltes
hores per pensar perquè et quedes
absolutament sense res, ni mòbil ni
rellotge. En aquells moments penses
en les persones que sempre han estat al teu costat. També vaig pensar
amb els presos polítics que ho passen molt pitjor que jo.”

Malgrat que el mal ja està fet,
Garcia considera que la gent ja sap
qui és ell i en quin moment passen
certes coses. “Els escorcolls van
ser al despatx de a Diputació i el
meu domicili, en cap cas l’ajuntament de Tordera”, recorda.

«Mentre era a comissaria,
vaig pensar amb els presos
polítics que ho passen molt
pitjor que jo»
Els escorcolls i detencions es
van fer poques hores abans de
publicar-se la sentència del cas
Gürtel, especialment dura amb el
PP. Diverses fonts van apuntar que
l’únic que es volia era crear una
cortina de fum per tapar la gravetat de la sentència. yy

Nou directori de serveis
Pàgines 16 i 17

Reservi espai per al seu establiment

Tel. 972 33 45 00
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Les platges catalanes tenen Homenatge a
101 banderes blaves
Marcelino Camacho
cesc de Blanes. També té bandera blava el Port Esportiu de Club
de Vela Blanes.
Al Maresme:
- Centre i Astillero de Malgrat
de Mar
- Pescadors i Riera de Pineda de
Mar
- Garbí de Calella
- Les Barques de Sant Pol
- Central de Canet

Banderes blaves a la Selva i el Maresme. Foto ACN
SELVA - MARESME

La bandera blava, reconeguda a escala internacional, valora
i premia la gestió ambiental i la
seguretat, les instal·lacions i la
prestació òptima dels serveis i
la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les
platges una qualitat de l’aigua
excel·lent i als ports una excel·
lent gestió ambiental.

A la Selva:
Aquest 2018 hi ha bandera blava
a les platges de:
- Mar Menuda i Gran de Tossa
de Mar
- Centre, Fenals, Sa Boadella,
Santa Cristina i Cala Canyelles
de Lloret de Mar
- Centre, S’Abanell i Sant Fran-

A totes les platges, també hi
ha, com cada any, les banderes
que indiquen l’estat de la mar:
verda de normalitat, groga de
precaució i vermella, de perill i
prohibit banyar-se.

BLANES

El Teatre de Blanes va acollir
un emotiu i multitudinari acte
d’homenatge a Marcelino Camacho Abad, l’històric sindicalista i
fundador de les Comissions Obreres, en el centenari del seu naixement. Es tractava de reivindicar la
figura d’una persona clau en la lluita contra la dictadura franquista i
en la recuperació de les llibertats
democràtiques a l’Estat espanyol.
L’homenatge l’han organitzat
el PSUC de Catalunya i les CCOO
de comarques gironines, amb el
suport de l’Ajuntament de Blanes,

La màxima preocupació dels
equips de socors és que es respectin les banderes i quan hi ha
la de color vermella, la gent no
es banyi. Una prohibició que no
sempre tenen en compte molts
banyistes.
En algunes platjes, fins i tot hi
ha un indicatiu especial per indicar la presencia de meduses. yy

Cant de la Internacional. Foto Aj. Blanes

l’Associació Cultural Joan Comorera i Catalunya En Comú.
Blanes va ser el bressol on van
néixer les Comissions Obreres a
les comarques gironines. A finals
de la dècada dels anys 70, Marcelino Camacho va visitar Blanes amb
motiu de la legalització del PSUC
després que havia estat fundat pels
germans Paco i Maxi Antequera, i
pels també germans Ángel i Desiderio Domínguez, referents de la
lluita sindical blanenca.
A l’acte hi va assistir la filla de
l’homenatjat, Yenia Camacho. yy
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Treballs sobre Sa Palomera i el riu la Tordera
guanyen l’Ecopropostes 2018

Els alumnes del Sant Pere Chanel van aconseguir un accèssit. Foto Yoyo
SELVA - MARESME

El Jardí Botànic Mar i Murtra
de Blanes ha acollit l’acte de lliurament dels premis de la 23a edició de l’Ecopropostes, el concurs
de medi ambient per a estudiants
de secundària de la Selva i el Maresme, un concurs que convoca
l’Associació les Ecopropostes de
Ràdio Marina.
En la categoria de treballs de
batxillerat, el primer premi ha
estat per a Carlota Puig Acevedo
de l’institut Serrallarga de Blanes amb el treball “La geologia
de Sa Palomera”.
Els objectius d’aquest treball
han estat: el desenvolupament
d’un itinerari geològic perquè els
visitants puguin tenir un coneixement més extens del promontori, un mapa geològic amb els
diferents tipus de roca que formen Sa Palomera i esbrinar l’origen del topònim.
El jurat ha destacat el treball
de camp fet per l’autora del treball.

La guanyadora va rebre un trofeu
commemoratiu; un Ipad, i el centre on estudia, un taló amb 300 €
per a la compra de material.
El segon premi l’ha guanyat
Anna Bové Giramé de l’Institut
Montsoriu d’Arbúcies, per un
“Estudi sobre les energies renovables per a calefacció al municipi d’Arbúcies”.
El primer premi a treballs de
grup fets per alumnes d’ESO ha
estat per a cinc alumnes de les
Escoles Fonlladosa de Malgrat
de Mar amb un treball anomenat
“Com millorar les condicions
mediambientals dels ecosistemes
de la Tordera”.
El treball combina aspectes relacionats amb la química, la biologia,
les matemàtiques i la tecnologia.
Després d’analitzar en profunditat la fauna i la flora del delta els
resultats s’han presentat a les aules
i a la Regidoria de Medi Ambient,
s’ha fet una sortida amb les fa-

Cinc alumnes de les Escoles Fonlladosa van guanyar la categoria d’ESO. Foto Yoyo

mílies al delta, s’ha elaborat un
tríptic informatiu i s’han difós els
resultats a les xarxes socials.
El treball ha estat realitzat per
Roger Borrell, Pau Dellundé, Julia
Moles, Sara Moran i Xavier Pérez,
alumnes de tercer d’ESO de l’Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar.
Els guanyadors han tingut
com a premi un trofeu, un viatge
al CosmoCaixa de Barcelona per
a tota la classe amb desplaçament
i entrades i 300 € per la compra de
material per al centre escolar.
També hi ha hagut accèssits
per a un treball d’ESO de l’escola
Sant Pere Chanel de Malgrat de
Mar i pels alumnes de batxillerat:
Danica Curammemng de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar i
Finley Wentwort-Allan del Montsoriu d’Arbúcies.
L’Escola Sant Pere Chanel va
rebre l’accèssit per a un treball que
va començar quan els alumnes es
van plantejar en quin estat es tro-

ba l’entorn natural del seu poble?
Durant 5 mesos van fer diverses
sortides de camp que van permetre
conèixer la zona del Turó de Santa
Rita de Malgrat de Mar.
Entre les conclusions, els
alumnes creuen que la zona està
poc aprofitada tenint en compte el gran valor mediambiental,
ecològic i del lleure que té o pot
arribar a tenir.
Els autors d’aquest treball
anomenat “Observem, explorem,
investiguem i actuem a Santa
Rita” són 10 alumnes de l’Escola
Maristes Sant Pere Chanel.
Danica Curammeng, estudiant de segon de batxillerat de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar,
va aconseguir un accèssit a un treball basat en la caducitat dels aliments què es plantejava si la data
de caducitat real d’un iogurt és
major a la data de caducitat comercial. El treball es divideix en dues
parts: una de teòrica i una de pràctica, i també es parla del Banc dels

Aliments de Girona que té com a
objectiu lluitar contra la fam i el
malbaratament alimentari.
Pel que fa a la conclusió del
treball sobre els iogurts queda
clar que si es conserven en les
condicions adequades “poden arribar a durar fins i tot mesos”.
El jurat, com a cada edició
ha estat format per Martí Boada, president, Francesc Mauri i
Joan Pedrola.
L’Ecopropostes compta amb
el suport de CaixaBank.
Van presidir l’acte de lliurament de premis els alcaldes de
Blanes, Mario Ros; Arbúcies, Pere
Garriga,; l’alcaldessa de Malgrat
de Mar, Carme Ponsa, i el tinent
d’alcalde de Lloret, Jordi Orobitg.
En representació de CaixaBank hi van assistir Francesc
Ros, director de l’àrea de negoci
de la Selva Marítima i Marc Reixach, director de l’Store Blanes. yy
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Servei de menú diari i a la carta i menús per a grups

MENÚ ESPECIAL D’ESTIU · GAUDIU DE LA NOVA PISCINA
GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS...
Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)
www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34
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La Síndica Municipal de Greuges de Calella pren
possessió del càrrec
CALELLA

amb la ciutadania: “Treballaré
amb honestedat i amb neutralitat”.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va presidir la
presa de possessió de la primera
síndica municipal de greuges de
Calella, Sílvia López Fontrodona,
en un acte on hi van assistir també el president del Fòrum de Síndics i síndic personer de Mollet
del Vallès, Lluís Martínez Camps,
la Secretaria de l’Ajuntament de
Calella, Mercedes Mena i Cerdà,
i membres de l’equip de govern i
de l’oposició.

«La síndica atendrà els
ciutadans cada dijous al
matí»
La Síndica atén als ciutadans
a partir del 7 de juny, cada dijous,
de 10 a 13.30 h, sempre i quan el
ciutadà hagi demanat hora prèviament a l’OAC.
La síndica té com a missió
vetllar pels drets fonamentals i
les llibertats públiques dels ciutadans, actuant amb independència, objectivitat i justícia. En paraules de l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, “el paper de

Sílvia López es converteix així
en la síndica municipal número
41 de Catalunya i l’alcaldessa li
va voler desitjar sort. “Jo sóc la 41
alcaldessa, així de dona a dona, de
41 a 41, gràcies i sort”.

Brindis per a un nou projecte. Foto Joan Maria Arenaza

la síndica ha de formar part del
nostre element quotidià des d’un
punt de vista de les relacions entre
el ciutadà i l’administració. No farem una ciutat forta i cohesionada sense la garantia i defensa dels
drets dels nostres conciutadans”.
Sílvia López la nova síndica
de Calella, és la persona que ha
promogut l’Aula d’Extensió Universitària, una activista cultural i
social, una persona amb un rigor
intel·lectual i amb expertesa grà-

cies al seu coneixement, tal com
l’ha definit l’alcaldessa.
Candini va agrair que tots els
representants de les forces polítiques hagin participat en el procés
de treball, sota la tutela del regidor de Participació Ciutadana,
Marc Buch. “Agraïment sincer i
profund al conjunt de les forces
polítiques perquè, en aquest procés, heu donat el millor de vosaltres”. També va agrair al Consell
de Convivència i Participació ha-

ver donat la seva opinió vers qui
havia de ser el primer síndic municipal de Calella.
La nova síndica municipal de
Calella, Sílvia López, ha destacat
la il·lusió amb què emprèn aquest
repte. “Em fa molta il·lusió formar
part d’un projecte que s’inicia, que
crec que serà molt bo per Calella.
i que serà un camí molt llarg amb
altres síndics i síndiques que vindran al darrere meu”. Així mateix
va reafirmar el seu compromís

El 2014, l’Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges van
signar un conveni de col·laboració per tal de facilitar i promoure
l’accés dels ciutadans al Síndic i
avançar en la millora de la gestió
ciutadana. Seguint amb aquesta
línia d’actuació, al 2016 es va voler donar una pas més enllà amb
la creació a Calella de la figura del
síndic/a municipal de greuges.

«Inicialment, cinc calellencs
i calellenques van optar al
càrrec »
A finals del 2017, l’Ajuntament
de Calella va obrir el termini per
presentar candidatures que va finalitzar amb un acord unànime
del ple i la presa de possessió de
Sílvia López. yy

Per fi un show room on tenir experiències
reals de com faries les teves estades.
Livings, vestidors, estudis, tot per transformar
els teus espais imaginats en reals.

Sent, toca, prova... i no imaginis

Dormitoris funcionals. Capçal
Entapissat Easy Clean:129 €
Tauleta 2 cal. (Potes Opcional): 89 €

Colors, textures, materials.

Vestidors a joc
a partir de 395 €
(200 x 240)

PLANTA SUPERIOR DEL CENTRE COMERCIAL ESPAI SUSANNA · www.merkaganga.com
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Santa Susanna rep una
“Pedro Rodríguez.
delegació d’alcaldes europeus L’art de vestir”
SANTA SUSANNA

Santa Susanna es promociona econòmicament i turísticament durant la visita d’una
quinzena d’autoritats de Polònia, Lituània i Moldàvia.
La visita internacional va
comptar amb la presència dels
alcaldes i regidors de les ciutats
europees d’Akmene i Joniskis
(Lituània), Konin (Polònia) i
Ungheni (Moldàvia).
L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier; la regidora de
Promoció Econòmica, Turisme,
Fires i Festes, Sílvia Vives; i la regidora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Carine Bouillon,
van preparar activitats i visites durant tot el cap de setmana.
Santa Susanna va mostrar als
visitants el que és i té: tradició, natura i pau. Els alcaldes van conèixer i gaudir la festa de Sant Isidre
on, a més de la gastronomia local,
van veure balls populars i jocs tradicionals. Van poder comprovar la
importància de mantenir les arrels
econòmiques i culturals que dona
equilibri al territori, amb la visita

Acte inaugural de la mostra. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

La delegació d’alcaldes va participar a la festa de Sant Isidre. Foto Yoyo

al museu de la pagesia; el tresor de
recuperar i mantenir els símbols
del poble, amb la visita a l’edifici
històric i cultural Can Ratés, i la
complementarietat entre un turisme de qualitat vinculat a l’oferta
hotelera i els nous models d’habitatges turístics. En aquest punt
van comprovar directament a Can
Torrent com es desenvolupen els
apartaments de lloguer turístic.

Els alcaldes i els seus acompanyants van valorar molt positivament la qualitat, la tranquil·
litat i la ubicació estratègica de
Santa Susanna i la seva centralitat respecte Barcelona, Girona i
la Costa Brava.
L’estada va acabar amb l’assistència al Camp Nou durant l’últim partit de lliga. yy

VENIU A GAUDIR DE LA
FESTA MAJOR D’HOSTALRIC

L’Ajuntament Vell de Calella
acull l’exposició “Pedro Rodríguez.
L’art de vestir”. Es tracta d’una col·
lecció privada de Carme Ensese de
Bencomo. Segons explica la directora
del Museu-Arxiu de Calella, Carme
Tor, “de 200 vestits, nosaltres n’exposem 30. Són disseny de dia, còctel i
nit. També es poden veure 8 abrics,
bosses de mà i alguns barrets”.
Pedro Rodríguez va ser el precursor de l’alta costura a l’estat
espanyol. Va néixer a València a

finals del segle XIX. Es va establir
a Barcelona el 1919 i els anys 50 i 60
va centrar la seva activitat als Estats
Units i Europa. Sempre utilitzava
teixits naturals de molta qualitat.
Entre els seus clients, hi havia
diverses actrius de Hollywood
que es desplaçaven un cop a l’any
a Barcelona perquè Pedro Rodríguez els hi renovés el seu vestuari.
La mostra, inaugurada aquest
mes de maig, es podrà visitar fins
el 2 de setembre. yy

Pubillatge del
Maresme 2018
TORDERA

El pubillatge és una tradició
catalana arrelada a molts pobles
del país. Els joves escollits representen el seu municipi, comarca o
país en un context essencialment
festiu i cultural.

escenari de la proclamació de la
pubilla i hereu.
La nova Pubilla del Maresme
és l’Andrea Neila, també pubilla
de Pineda de Mar. L’actual Hereu
de Pineda ha estat proclamat Primer Fadrí comarcal.

Tordera ha estat la seu de celebració de la proclamació del pubillatge comarcal del Maresme 2018
aquest mes de maig. Al matí els
candidats comarcals han hagut
de fer les proves teòriques i orals
a la Biblioteca.

El torderenc Joan Figueras, actual hereu de la població, ha estat
escollit nou hereu de la comarca.
Tordera també estarà representada amb Martina Vallicrosa que ha
estat escollida dama del Maresme.

A la tarda, s’ha realitzat una
cercavila que ha acompanyat els
candidats a la plaça de l’Església,

L’acte de proclamació va acabar amb el tradicional sopar de
germanor. yy

Dies 6, 7, 8 i 9 de juliol

Trobareu sardanes, trobada de corals, concert d’orquestra, concerts joves,
infantils, festa holly, sopars populars, torneig d’escacs, torneig de petanca,
exhibició de Jam Session i tot en el millor ambient i entorn.
Més informació a www.hostalric.cat
Tots els participants a la plaça de l’Església. Foto Yoyo
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Dia Internacional dels
Museus

SOCIETAT

III Percuselva-Maresme
L’escola de Música, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
Pineda, ha organitzat la III trobada d’alumnes de bateria de
les escoles de música de la Sel-

va i el Maresme. Al matí es van
realitzar els assajos i a la tarda,
els concerts. Una bona manera
d’intercanviar experiències. yy

Concentració de bateries. Foto Yoyo

Gospel al Museu del Turisme. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Els dies 19 i 20 de maig, Calella es va sumar al Dia Internacional dels Museus amb les
jornades de portes obertes als
diferents equipaments culturals
i la Nit als Museus.
El Dia Internacional dels Museus és un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels
Museus (ICOM) i se celebra cada
18 de maig des de l’any 1977. Un
dia de l’any on els museus són els

veritables protagonistes, obrint
les seves portes i oferint activitats
per sensibilitzar els ciutadans de la
seva importància en el desenvolupament de la societat. Una de les
activitats principals de la celebració del Dia Internacional dels Museus és la Nit dels Museus, una iniciativa del Consell d’Europa que
arriba enguany a la seva catorzena
edició. Durant aquests dies, el Museu-Arxiu Municipal de Calella va
obrir les portes amb diverses propostes lúdico-culturals.

El dissabte dia 19 hi va haver
una vetllada musical a càrrec del
grup de música Fil de Góspel al
Museu del Turisme, i, al Museu-Arxiu, una actuació a càrrec
de l’Associació Teatre Solidari de
Calella. Durant tot el cap de setmana, jornada de portes obertes
al Museu-Arxiu Municipal, al
Centre d’Interpretació del Far,
al Refugi Antiaeri del Parc Dalmau i al Museu del Turisme. Activitats que van comptar amb un
nombrós públic. yy

Setmana de la Gent Gran
Durant una setmana, Pineda
de Mar ha acollit els actes de
la Setmana de la Gent Gran
amb activitats culturals, informatives i de lleure. L’objectiu
d’aquest esdeveniment ha estat
obrir un clima de reflexió sobre

10è aniversari del Casal de
Joves
TORDERA

Moments d’animació. Foto Yoyo

El Casal de Joves de Tordera
ha celebrat el seu 10è aniversari
amb una jornada festiva i concerts a la plaça de l’Església.
El Casal de Joves ha arribat
als 10 anys amb una instal·lació i
uns serveis més que consolidats al
municipi i amb un projecte clar al
darrere, “ser l’eina de referència
per al públic jove de Tordera”.
Gestionat per la regidoria de
joventut i la coordinació de tècnics municipals, el casal proposa
(a través de les diverses programacions temporals) un seguit
d’activitats que pretenen ajudar,
engrescar i involucrar als usuaris
de la instal·lació.
Des del Casal, es fomenta l’oci
i el lleure, la formació, l’ocupació
i la participació.
El Casal de Joves ofereix serveis com els de bucs d’assajos
musicals, connexió gratuïta d‘in-

La plaça de l’Església es va omplir de música. Foto Yoyo

ternet, tallers, cursos i punt d‘informació juvenil (carnet d‘estudiant internacional, carnet d‘alberguista, assessorament juvenil...)
Per la regidora de Joventut,
Bàrbara Vergés, “el Casal Jove és
un espai de referència i punt de
trobada dels joves”.

La programació de la commemoració dels deu anys comptà
amb diverses activitats i actuacions dels diversos grups musicals
que han passat pel casal. A la nit,
hi va haver un concert amb els
grups Free-Kiss i la Banda del
Coche Rojo. yy

els reptes socials i polítics que
suposa l’envelliment de la població. Xerrades, tallers, jocs,
concerts i balls han estat algunes de les activitats realitzades
a la plaça de les Mèlies. yy
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Festa de Sant Isidre
Santa Susanna ha celebrat
aquest mes de maig a la plaça
Llillota la tradicional festa de
Sant Isidre, una festa molt arrelada al municipi i de molta
devoció per als seus veïns. Al-

gunes activitats que s’han realitzat han estat: Missa en honor
del Sant, sardanes, jocs tradicionals per a grans i petits i el
tradicional dinar de germanor
amb costellada popular. yy

Èxit de l’Aplec Pairal de
Catalunya
CALELLA

Aquest mes de juny s’ha fet
l’Aplec Sardanista de Calella.
És la 91a edició que se celebra
d’aquesta festa de la sardana
considerada una de les més importants de Catalunya.

«És la 91a edició d’una de
les festes sardanistes més
importants de Catalunya»

Danses amb els gegants de testimonis. Foto Yoyo

Fira del Disc
Tordera ha celebrat el dia 27 de
maig la II Fira del Disc de Col·
leccionista a la pista de l’Amistat.
A part de les parades de discos
i marxandatge, durant tot el dia
la festa va estar amenitzada per

discjòqueis i grups de música
amb diferents estils. Es tracta
d’un sector que esta vivint un
bon moment, ja que en els últims
anys les vendes de discos de vinil
ha crescut molt positivament. yy

L’origen de l’Aplec remunta al
1926 i va néixer amb la voluntat
de commemorar el segon aniversari de la Joventut Sardanista de
Calella. Es va repetir cada any i
se’l va anomenar l’Aplec Llevantí
de la Sardana. A partir del 1929 es
va traslladar al parc Dalmau i es
va fixar una data: el primer diumenge de juny.
La celebració ha durat dos
dies. Dissabte a la tarda s’ha fet el
concert de vigília de l’Aplec, amb
l’actuació de la Cobla Jovenívola
de Sabadell. A la nit han repetit
en una doble audició amb la Cobla Marinada.
Dissabte s’ha mantingut la
ubicació inicial al passeig de Manuel Puigvert, mentre que diumenge, a causa de les condicions
meteorològiques, s’ha traslladat
l’acte a la Fàbrica Llobet.

A partir de les 10 del matí
s’han pogut gaudir de moltes
sardanes de la mà de quatre cobles: la Cobla Jovenívola de Sabadell, la Marinada, la Principal de
la Bisbal i la Montgrins.
Han destacat també el concurs
de colles improvisades que s’ha fet
al matí i l’estrena de dues sardanes
a la tarda: 40 anys a Calella, de
Jona Lázaro, i Artífexs i impulsadors, de Ferran Carballido.
Aquest any s’han ballat sardanes de 7 tirades en comptes de
10. És una de les novetats que ha
introduït la nova junta que es va
constituir al gener amb la presidenta Queralt Pedemonte, que es

converteix en la més jove que ha
tingut l’entitat.

«Una de les novetats han
estat les sardanes de 7
tirades en comptes de 10»
Com cada any, l’Aplec ha
tingut un èxit rotund, amb una
gran afluència de públic durant
tot l’esdeveniment.
Pels que han volgut passar
tot el cap de setmana a Calella,
l’Agrupació sardanista amb la
col·laboració d’alguns hotels de
la ciutat, han fet una promoció
amb entrada inclosa per tots els
assistents a l’Aplec. yy

Malgrat inaugura un nou
tram de l’avinguda Barcelona

Discos per triar i remenar. Foto Yoyo

Sidral Solidari
El Sidral Solidari de Calella ha
tancat la Quinzena Solidària
2018. Hi va haver hora del conte, vermut, quina, música en viu,
així com una mostra d’entitats i
degustació i venda de productes de Comerç Just. Enguany la

Interior de la Fàbrica Llobet-Guri. Foto Joan Maria Arenaza

Les obres s’han retardat, per
diverses raons, en relació als terminis inicials.

Quinzena Solidària de Calella
s‘ha emmarcat sota el títol “Les
dones també movem el món”,
i ha dedicat dues setmanes a
conscienciar que la solidaritat i
la cooperació són necessàries en
qualsevol societat. yy

Aquest projecte obre les portes al futur, segons l’alcaldessa
Carme Ponsa.

El gegants van participar activament a l’acte inaugural. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

Quan es remodeli la façana
marítima, el passeig de Mar, tindrà un sentit de circulació i l’avinguda Barcelona, l’altre. D’aquesta
manera els vianants guanyaran
terreny als vehicles.
Una de les parades que es podien visitar. Foto Joan Maria Arenaza

Aquesta és una obra que ja
es contemplava en el POUM del

1990, i també en el del 2005, tal
i com explica la portaveu del govern de Malgrat, Neus Serra. Les
obres de l’avinguda Barcelona
es van adjudicar a Copcisa per
1.492.378, amb un 31’65% de rebaixa sobre el preu inicial. Un cop
es liquidi definitivament l’obra, es
calcula que el seu preu haurà pujat un 6% sobre l’adjudicació.

Les obres del passeig, han
de començar, segons les previsions actuals, a finals d’any. De
moment, s’han de resoldre les
al·legacions presentades aquests
darrers dies, “un cop aprovat el
projecte es va posar a exposició
pública. S’han presentat diverses
al·legacions que ara s’estudiaran. Nosaltres treballem per començar les obres a finals d’any”,
apunta Serra.
L’acte inaugural del nou tram
de l’avinguda Barcelona va consistir en el tall protocol·lari de la
cinta, els parlaments, ball de gegants i xocolatada. yy

LA MARINA 13

JUNY DE 2018

Festival de guitarra del Mediterrani
SELVA - MARESME

Per segona vegada, el Festival
de Guitarra del Mediterrani es realitza a la Costa Brava i a la Costa del Maresme. Aquest any han
ampliat els concerts a Malgrat de
Mar i Lloret, repetint escenari a
Calella i Blanes.

«Els concerts es duran a
terme a les esglésies dels
diferents municipis»
És el festival dedicat a la guitarra clàssica i espanyola. Són
11 les poblacions que aglutina
aquesta proposta musical que enguany celebra la quarta edició.
El lloc escollit per les actuacions
han estat les esglésies dels diferents
municipis, per la bona acústica que
presenten i perquè són un lloc de
referència que tothom coneix.

Les actuacions que es poden
veure són d’artistes locals o de
la zona. Els músics que actuen durant tot el festival són els
solistes Tono Blasi, Oriol Saltor
i Josep Soto; els duos Cello&Guitar, All Aria o 10 String i el
quartet 4 guitars.
Des de principis de juny, fins
a l’octubre es faran una gran
quantitat de concerts. A Blanes
han començat el dia 6 de juny, i
es realitzaran tots els dimecres a
les 21 h a l’Església de Santa Maria, fins al 3 d’octubre.
A Malgrat de Mar, les actuacions han començat el dia 8 i se
celebraran cada divendres a les
21 h a l’Església de Sant Nicolau,
fins al 5 d’octubre.
L’escenari a Calella és l’Església de Santa Maria i Sant Nicolau.

Han començat el 10 de juny i es
faran tots els diumenges a les nou
del vespre, fins al 21 d’octubre.
Per últim, Lloret de Mar serà
el que acollirà menys concerts.
Les actuacions han començat el
dia 7 a l’Església de Sant Romà i
continuaran tots els dijous (a excepció del 12 de juliol) a les 21 h,
fins al 2 d’agost.

«Enguany han ampliat els
concerts a Malgrat de Mar i
a Lloret»
Les entrades tenen un preu
de 10€ per actuació i es poden
adquirir en el mateix concert
fins a les 20 h o al web www.mediterraneanguitarfestival.com.
Els menors de 12 anys tenen entrada gratuïta. yy

Primer concert de Tono Blasi a Blanes. Foto Yoyo

Pressupostos encallats a Blanes
Ros va anunciar que el tema no
es tractaria perquè només havien
aconseguit 9 dels 21 vots del plenari (PSC, PDeCAT i PP).
Mario Ros va convidar els
grups de l’oposició a presentar una
esmena a la totalitat.

Junta de portaveus a mig ple de maig. Foto Yoyo
BLANES

El PSC de Blanes retira per
segona vegada la proposta de

pressupost per aquest 2018.
Abans de començar el ple ordinari de maig, l’alcalde Mario

Les valoracions polítiques de
Ros a l’anunciar que es retirava el
punt van ser criticades per diversos grups que van demanar poder
intervenir, però la secretària en
funcions els va derivar a l’apartat
de precs i preguntes, on es va tornar a parlar d’un pressupost que
s’hauria d’haver aprovat abans
d’acabar el 2017.
El pressupost 2018 presentat

pel PSC, amb 4 dels 21 regidors
del plenari, s’eleva a 53 MEUR, 7
més que el del 2017.
DELTA I BAIXA TORDERA
La tensió va continuar quan
es va debatre la constitució de
la Taula de Treball del Delta i la
Baixa Tordera. Inicialment no es
va parlar dels dos representants
municipals a la taula i ràpidament van sorgir dues propostes.
En aquest moment, Jordi Urgell, de Batega, va criticar la gestió
de la regidora de Medi Ambient,
Pepa Celaya. “Mientes más que
andas”, va dir el regidor de Batega.
El ple es va aturar 10 minuts

i finalment amb 11 vots a favor
i 10 abstencions, es va aprovar
que els representants municipals siguin el regidor de Medi
Ambient i el primer o segon
tinent d’alcalde, si el primer,
també és el responsable de Medi
Ambient, com passa en aquests
moments. L’altra opció era Dolors Rubio (ICV-EUiA) i Juanjo
Navarro (PEdCAT).
Blanes ha estat el darrer dels
quatre municipis implicats, també hi ha Tordera, Palafolls i Malgrat, en fer aquest tràmit.
El ple va començar a les set i
va acabar a les onze, cinc hores
sense que hi hagués hagut el debat del pressupost. yy
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Acord històric entre les principals confraries de
pescadors de la costa gironina
BLANES

què s‘ha signat és un “acord dels
pescadors per als pescadors”.
“Això surt de les confraries, que
hem vist que era l‘única cosa que
podíem fer per assegurar la viabilitat de la pesca”, ha assenyalat.

Les principals confraries de
la costa gironina han signat un
acord per fixar zones de veda i
així afavorir el creixement i la cria
del peix. En concret, han estat les
tres més grans de l‘Alt Empordà,
Llançà, Roses i El Port de la Selva, juntament amb les de Palamós
(Baix Empordà) i Blanes.

«Els pescadors s‘han
compromès a no feinejar
en diversos espais, que
engloben una àrea de 500
km2»

«Hi participen les
confraries de Llançà,
Roses, el Port de la Selva,
Palamós i Blanes»
Els pescadors, que consideren històric haver arribat a aquest
pacte, s‘han compromès a no
feinejar en diversos espais, que
engloben una àrea de 500 km2.
L‘objectiu, explica l‘investigador de l‘Institut de Ciències del Mar
(ICM) Joan Batista, és “recuperar
les poblacions i que el peix creixi en
aquests vedats”. Batista ha explicat
que el què fan és una “adaptació específica” en funció de l‘animal. “No
és el mateix el lluç que la gamba o
l‘escamarlà”, assenyala.
L‘acord inclou diverses àrees on

Presentació de l’històric acord a Blanes. Foto Yoyo

feinegen les diferents confraries.
D‘una banda, s‘han fixat tres zones al
nord on la veda serà limitada i s‘endureix la legislació. Una de les mesures que contempla és l‘augment de
la mida de les xarxes, per tal que no
atrapin peixos més petits. Es tracta
de tres caladors on es pesca escamarlà i gamba i que les confraries de
Llançà, Port de la Selva i Roses han
acordat limitar-hi l‘activitat.
D‘altra banda seguirà vedada la zona que els pescadors de
Roses ja van tancar fa uns anys i
que ha servit per comprovar que,

des de que no s‘hi pesca, la mida
del lluç ha augmentat i la població també. Aquest espai es troba
a prop d‘un altre que també s‘ha
tancat, fruit del pacte entre les
confraries de Roses i Palamós i
que ha de servir per afavorir la
cria i creixement de l‘escamarlà.
Finalment també s‘ha vedat
una zona al sud que busca la regeneració de l‘hàbitat marí, molt malmès per la pròpia activitat. A banda
també, s‘ha restringit la pesca de la
gamba per part de la confraria de
Palamós, ja que ha baixat el nom-

bre d‘exemplars els últims anys.
En aquest sentit, l‘investigador
Joan Batista explica que les prohibicions serviran perquè les diferents
espècies “tinguin un espai on poder
créixer i assegurar més i millors
postes”. “Un cop tinguin una mida
correcta, abandonaran el vedat i
se‘ls podrà pescar”, ha concretat.
UN ACORD DELS PESCADORS
El president de la Federació
de les Confraries de Girona, Toni
Abad, ha posat en valor que el

Amb ell ha coincidit el patró
major de la Confraria de Blanes,
Eusebi Esgleas, que ha recordat
que els problemes que han sorgit
“no són culpa del gremi exclusivament”. “El mar ha tingut una
gran afectació, però molts dels
inconvenients no es poden atribuir a la pesca”, ha etzibat.
Malgrat que l‘acord s‘ha fet entre els professionals del sector, la
Generalitat ha acompanyat i seguit
tot el procés. “Precisament el què
caracteritza el nostre model és la
gestió, que dona poder als protagonistes, els pescadors, científics i la
societat”, ha assenyalat el director
general de Pesca i Afers Marítims
de la Generalitat, Sergi Tudela. yy

Premi al compromís social de la Biblioteca Comarcal
BLANES

Així, la biblioteca esdevé un espai
on aquestes persones se senten còmodes per formar-se i informar-se.

La fundació privada Biblioteca Social convoca cada any els
premis Biblioteca Pública i Compromís Social. Enguany el primer
premi ha anat a Almeria i l’accèssit
a Blanes, pel projecte Aixopluga’t.

El projecte inclou la programació de visites guiades temàtiques a
la Biblioteca Comarcal. També es
cedeixen espais bibliotecaris perquè puguin realitzar algunes de
les seves classes d’alfabetització;
la participació activa amb els seus
fills en els programes de promoció
de la lectura en la primera infància
(franja 0-3 anys) a través del programa Nascuts per Llegir.

El projecte presentat des de
Blanes ha estat un treball conjunt
entre la Biblioteca Comarcal i Càritas, que ha portat persones immigrants, especialment dones, a
conèixer la biblioteca.
L’objectiu del projecte Aixopluga’t consisteix a integrar la
població emigrant mitjançant el
treball amb les dones-mares, a les
quals se’ls dona poder, en àmbits
fora de la llar, en activitats de la
biblioteca. Ho fan en companyia
dels seus fills, nens i adolescents
per contribuir a normalitzar la
visió de les mares per part dels
seus fills, combatent a l’hora l’estès
masclisme social. Han participat
75 dones, de les quals 52 han rebut
el diploma d’assistència.
Actualment Blanes compta
amb un 18’6% de població immigrada, de la qual un 29’8%
procedeix de Marroc, Gàmbia

Tanmateix, s’organitzen activitats on són elles, les dones-mares
immigrants, les protagonistes centrals que serveix d’aquesta manera
com un espai de promoció de la
seva cultura i l’intercanvi cultural.

Autoritats, organitzadors i protagonistes del premi. Foto Yoyo

i Senegal. Des de Càritas Interparroquial de Blanes es van posar en contacte amb la Biblioteca
Comarcal per donar sortida a la
necessitat de sociabilització del
col·lectiu de dones immigrants
que utilitzen els seus serveis i que
participen del TALCC.
Una altra fita complementària és que d’aquesta manera es

contribueix a que la Biblioteca
Comarcal es percebi com un lloc
comú i acollidor per a tothom.
Entre les accions més destacades
s’hi inclouen les tertúlies amb la
cultura d’origen com a focus principal i el treball d’acostament dels
fills adolescents. Un dels punts
més interessants del projecte és
que és perfectament extensible a
d’altres biblioteques.

Les dones formen part del
TALCC –Taller d’Acollida Lingüística, Cultural i Comunitària- de
Càritas. Se’ls ofereix la possibilitat
de relacionar-se amb serveis que
sobrepassen el seu entorn més immediat i augmentar el seu empoderament utilitzant la biblioteca com
eina d’accés a la informació, formació i lleure, augmentant així la qualitat de vida de les seves famílies.

Va recollir el premi una representació de l’equip de la Biblioteca
Comarcal –Isabel Brunet, Anna
Rosa Bou i Conxi Fernándezacompanyades de l’alcaldessa en
funcions, Pepa Celaya. També hi
va assistir Salvador Pont, de Càritas Interparroquial de Blanes, ja
que ha estat ell qui, conjuntament
amb la biblioteca, ha impulsat el
projecte guardonat. yy
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Aplec de l’Erola d’Hortsavinyà Aplec de Sant Ponç
PINEDA DE MAR - TORDERA

Aquest mes de maig s’ha celebrat un cop més l’Aplec de l’Erola
capitanejat pels membres del Cau
Pineda, amb l’objectiu de recuperar
i potenciar aquesta tradició que se
celebra des de fa molts segles.
Pep Basart, portaveu de
l‘Agrupament Escolta i Guia
Montpalau de Pineda, ha explicat que “la voluntat era recuperar
l’esperit dels aplecs que es feien
abans i ajudar a fer reviure un
poble que va quedar deshabitat”.

L’aplec ha tingut un gran èxit
participatiu gràcies al gran ventall d’activitats que s’han pogut
realitzar. La jornada la va encetar
la Pujada pel camí de les Costes
des de Cal Capità.
També es va fer un mercat
d’artesania, balls tradicionals,
sardanes, bitlles catalanes i una
mostra de gos d’atura català.
El moment central de la jornada va ser la Missa a l‘església de Sant
Llop i el Cant dels Goigs a l’Ermi-

ta de la Mare de Déu de l‘Erola, en
cercavila amb els gegants d’Hortsavinyà, Pineda, i Palafolls.
El fi de festa va anar a càrrec de la banda The Sun cats. El
pallasso Catàstrofer va entusiasmar al públic amb un espectacle
molt divertit.
També va destacar l’arrossada
popular, tradició que es va reprendre l’any passat, amb la venda de
350 racions, en un dia que el bon
temps va ser determinant. yy

Processó de Sant Ponç. Foto Yoyo
TORDERA

Tordera ha celebrat, un any
més, el tradicional Aplec de Sant
Ponç amb sardanes, l’ofici solemne i l’arrossada popular.
A les 12 començà la tradicional benedicció de roses i l’ofici
solemne amb l’acompanyament
de la Coral de la Parròquia de
Sant Esteve. Tot seguit, s’organitzà la processó per l’esplanada de
l’ermita amb l’acompanyament
de la Colla de Geganters i Grallers de Tordera i al finalitzar hi
va haver el cant dels goigs.
Espectacle infantil. Foto CAU de Pineda

A les 14 h es va començar a
servir l’arrossada popular pre-

parada amb prop de 200 quilos
d’arròs per a 2.000 persones.
A la tarda a l’esplanada de
Sant Ponç hi va haver sardanes
a càrrec de la Cobla Orquestra
Costa Brava.
En compliment de la normativa vigent de prevenció d’incendis de la Generalitat es va prohibir fer foc al bosc. Per a totes
aquelles persones que volien
cuinar, es van habilitar cinc espais de foc controlat que es podien utilitzar de 8.30 h fins a les
15.30 h. Fora d’aquests espais i
de les barbacoes existents, no es
podia fer foc. yy
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Segona edició del Pineda Mar de Flors
PINEDA DE MAR

«Un Tharrats de Flors», a càrrec del
Col·lectiu fotògrafs de Pineda.

Pineda ha guarnit els carrers
de la ciutat amb muntatges artístics de base floral. Del 19 al 21 de
maig es va celebrar la 2a mostra
Pineda Mar de Flors. Es tracta
d’un projecte cultural que fusiona
l’art amb l’element floral.

Un dels participants que
s’han estrenat aquest any és l’Institut Euclides amb dues composicions artístiques, una dedicada
als colors de la primavera i l’altra
a Tharrats.

«Van ser 9 els llocs
emblemàtics de la ciutat
on es podien veure els
muntatges florals»

L’acte d’inauguració es va fer
dissabte al matí. Després es va fer
un recorregut per totes les instal·
lacions amb els diferents artistes.

La idea va sorgir després que
un col·lectiu d’artistes locals demanés a l’Ajuntament de Pineda
fer una exposició a la via pública
amb motius florals lligats a motius
artístics. La idea va agradar molt
i aquest any es va decidir repetir
l’experiència.
Aquesta segona edició ha estat dedicada a Joan Josep Tharrats
amb motiu de la commemoració del Centenari del naixement
de l’artista, dins dels actes que la
Fundació Tharrats i l’Ajuntament
de Pineda han previst celebrar durant tot l’any.
Tot i la inestabilitat meteorològica que s’anunciava, el bon temps
va acompanyar durant els 3 dies.
En total, van ser 9 els espais que van
acollir instal·lacions artístiques:

Entre les novetats d’enguany
van destacar diversos tallers que
complementaven els muntatges
florals. Dissabte els visitants van
poder aprendre l’art del grafit,
mentre que el diumenge es van
fer dos tallers, un d’estampació
floral i l’altre de construcció d’un
parterre.

Un dels molts muntatges que es van presentar. Foto Yoyo

Can Jalpí va acollir l’obra
«Metamorfosi» a càrrec dels
alumnes del Batxillerat Artístic
de l’Institut Euclides. El campanar de l’Església de Santa Maria,
l’obra «Florrats de Mar», a càrrec
dels artistes Enric Rissech i Sílvia
Grau. A la plaça Catalunya es va
poder veure el muntatge «Enfilant Colors», a càrrec de l’Abril
Art Floral. Can Comas va ser l’escenari de «Trencadís, de la terra

al cel», a càrrec dels alumnes de
l’escola de Disseny Floral de Barcelona, coordinats per l’Alfonso
Benavente i Irati Tamarit.
La plaça de les Mèlies acollia
«Joc de Daus», a càrrec dels artistes Joan Rodés i Jèssica Ayala. A
l’Espai Sara Llorens es va poder
visitar l’obra «Maculatures», a càrrec de les artistes Mary Heredia i
Farnés Foncillas.

La plaça de les Palmeres també acollia una obra dedicada a
Tharrats, amb «Tharrats entre el
Cosmos i el Mar», a càrrec dels
artistes Eusebio Pascual Maifren
i Manel Mestre. La plaça del Mar
tenia «Portes al Mar» a càrrec dels
alumnes del Batxillerat Artístic de
l’Institut Euclides.
I per últim, a la plaça de Sant
Pere Pescador, es podia veure l’obra

DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

«Aquest any, a més de les
flors, es van poder realitzar
diversos tallers»
A més a més, com l’any passat, una trentena d’establiments
han guarnit els seus locals amb
composicions florals, i diversos
restaurants de la vila es van adherir a l’esdeveniment oferint
plats que tenien les flors com a
ingredient principal. yy
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Moments de Flors a 16 espais
ANNA CARLOS - CALELLA

En alguns espais es va poder
gaudir de música en viu com a
complement de les flors. Un dels
muntatges més originals va ser el
que recordava algunes cares de les
icòniques emoticones de l’aplicació whatsapp que sovint utilitzem
en els nostres missatges.

Aquest mes de maig Calella
ha celebrat la cinquena edició de
Moments de Flors. És la benvinguda que dona la ciutat a la primavera, omplint diferents espais
de la ciutat de plantes i flors.

«En total els 16 espais van
rebre més de 35.000 visites»

El 2014 Calella va incorporar-se al catàleg de Viles Florides,
un reconeixement atorgat per la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. Aquesta
distinció s’atorga als municipis
que destaquen per l’actuació real,
conscient i de llarga durada en
matèria d’enjardinament i millora
de l’espai urbà.

La inauguració es va fer dissabte 26 a les 7 de la tarda amb
la col·laboració del Pubillatge de
Calella. En total 16 espais han
acollit diferents muntatges florals
que es van poder veure durant tot
el cap de setmana.
Aquesta proposta va començar fa uns anys com un complement a la històrica Exposició de
Roses de Catalunya que enguany
ha arribat a la 51a edició. Any
rere any, ha tingut una gran acollida entre el públic.

En aquesta edició, aquests
han estat els espais que s’han pogut visitar:

Museu Arxiu Municipal Josep
M.Codina i Bagué i, per últim, el
Far de Calella.

Moments de Flors va obrir les
portes per primer cop al 2014,
amb 8 espais diferents. Gràcies
a les 20.000 visites, l’any 2015 els
llocs que es podien visitar es van
ampliar fins a 14. L’any passat van
ser 15 espais, superant les 37.000
visites, que enguany s’han tornat
a aconseguir, aquest cop amb 16
espais diferents.

El museu del Turisme, el
claustre de l’Escola Pia, Can
Saula, Can Llobet, Can Prat,
Can Farran, Can Borràs, la Capella de Sant Quirze i Santa Julita, Can Bartrina, el pati de la
Biblioteca de Can Salvador de la
Plaça, Can Quadras, Can Marré,
el Balcó de l’Ajuntament, el balcó
de l’Ajuntament Vell, el Pati del

Alguns dels col·lectius que
han participat en aquesta cinquena edició han estat la brigada de jardiners de l’Ajuntament,
l’Escola d’Art Floral Smilax o
l’Escola d’Art Floral Rosa Valls.
Altres professionals de les flors
com la Floristeria Jardí, Bancells
Floristes o Elteupaisatgista.

«El color groc va ser el
protagonista en alguns
muntatges»

El Far es va tenyir de color groc. Foto Joan Maria Arenaza

El claustre de l’escola Pia va
ser l’espai escollit per acollir la
Exposició de Roses de Catalunya. Els visitants van poder
participar portant una rosa que
s’anava afegint al muntatge final.
Un dels simbolismes més reivindicatius va ser l’ús del color
groc en alguns dels espais, com
per exemple al Far de Calella on
s’hi podien veure llaços i flors
d’aquest color.

Calella va passar a formar
part de les més de 110 ciutats que
formen part d’aquesta llista, entre
les quals també es troben Blanes,
Lloret de Mar, Malgrat, Pineda,
Santa Susanna o Tordera.
A banda del Moments de
Flors, la vila destaca per l’arbreda del passeig de Mar, la zona
enjardinada a l’entrada de Calella, i el parc Dalmau. yy

DIRECTORI DE SERVEIS

RESERVI ESPAI
PER AL SEU
ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR
CONDICIONS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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COMERÇ

Malgrat Shopping night
Aquest mes de maig s’ha celebrat la quarta edició de la festa del comerç amb més moda
i activitats que mai. Els actes
van començar a les 6 de la tarda amb un espai gastronòmic.
Tot seguit, diferents botigues

van participar als Flaixos de
Moda, que consistia en tenir
2 maniquís vivents als aparadors que després van desfilar a
la plaça de l’Església. La nit la
va tancar Red Shoes amb una
actuació musical. yy

“Les escoles dels nostres
avis” guanya el Premi Local
Treballs de Recerca

Desfilada multitudinària. Foto Yoyo

‘Aixequem les persianes!’
Calella ha celebrat la 3a Jornada de Comerç de la vila, Aixequem les persianes!, adreçada a
comerciants, restauradors, hotelers i empresaris. La jornada,
organitzada per l’Ajuntament
de Calella amb la col·laboració

de l’Associació de Comerciants
de Calella Centre Comercial,
anava destinada al fet que els
empresaris aconseguissin noves
eines per fidelitzar la clientela i
per aprendre a cocrear amb el
propi client. yy

Estudiants, professors i organitzadors. Foto Aj. Malgrat de Mar
MALGRAT DE MAR

La Regidoria d‘Educació de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar
ha lliurat els 14 Premis Treballs de
Recerca, que distingeix els millors
treballs de recerca de batxillerat.
Marina Bover de l‘IES Ramon
Turró, va guanyar la categoria
Premi Local amb el projecte “Les
escoles dels nostres avis”, que ha
estudiat diversos “diarios generales de clase” dels anys franquistes
de l’Escola Fonlladosa. L’acte es va
celebrar a l’Arxiu Municipal.

Part teòrica de la jornada. Foto Joan Maria Arenaza

Els guanyadors d’aquest any
han estat Isaac López i Agustín
Millán de l’IES Ramon Turró amb
el projecte “Un robot que resol el
Club de Rubik”, Marina Maset de

l‘Escola Vedruna amb “Emocions a flor de llàgrimes”, Mariona
Regí i Alba Pujol amb el projecte
“Dona i publicitat: trencament
dels estereotips de gènere femení
a la publicitat audiovisual”, Anna
Pallarès de l‘Escola Vedruna amb
“Teràpia gènica per a la Síndrome de Sanfilippo. Modificant la
cadena” i Nerea Lorenzo de l’IES
Ramon Turró, amb el projecte “La
regla dels cinc segons”.
Els finalistes van ser: Ona Piferrer Cusell de l‘Institut Ramon
Turró i Darder amb el treball “Estudi de l’eficiència dels detergents
rentavaixelles contra els bacteris”,
Anna Massa Brunet de l‘Escola
Vedruna amb “Com afecta l’entorn al desenvolupament dels

gens?”, Maria Horno de l‘Institut
Ramon Turró i Darder amb “Els
grups de suport al dol: Compartint experiències” i Gal·la Ramos
Torrelles de l‘Escola Vedruna amb
“La felicitat adolescent”.
Els Premis Treballs de Recerca
van néixer amb l’objectiu de premiar i donar a conèixer la tasca
dels alumnes de batxillerat dels
centres educatius de Malgrat de
Mar, i alhora reconèixer l’esforç,
la feina ben feta i l’excel·lència
acadèmica. A la categoria local, hi
participen els treballs que fomenten l’estudi i el coneixement del
poble. Aquesta iniciativa compta
amb el suport de les AMPA de
l’Institut Ramon Turró i Darder i
de l’Escola Vedruna. yy

Solidaritat i esport a Calella
CALELLA

Aquest mes de maig s’han realitzat a Calella diverses curses benèfiques, com la cursa popular de la
Policia Local, o la marxa d’Oncolliga. Els beneficis de tots dos s’han
destinat a projectes relacionats amb
els malalts de càncer. Una vegada
més, l’esport ha estat solidari.
A la cursa organitzada per la
Policia Local es van recaptar 1.948
euros que aniran destinats íntegrament en la lluita contra el càncer
infantil dins la campanya #pelsvalents.Un miler de persones van
participar a la IX Cursa d’Oncolliga Calella, que enguany presentava
algunes novetats en el recorregut. yy

Participació multitudinària a la marxa d’Oncolliga. Foto J.M. Arenaza

Nova cursa solidària de la Policia Local. Foto J.M. Arenaza
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Visions totalment oposades a Lloret quan es
parla dels habitatges turístics (HUTS)
LLORET DE MAR

Marc Fuertes, del Millor, defensa que es reguli i controli la
problemàtica que es genera en
alguns casos, “perquè aquest és el
veritable problema i no el nombre
d’HUTS que hi ha”.

El plenari de l’Ajuntament de
Lloret, ha aprovat amb 11 vots a
favor (CiU, ERC-Avancem, PSC i
regidor no adscrit) i 9 en contra
(Millor, Cs, ICV i En Lloret, Sí se
puede), El Pla Especial Urbanístic dels Habitatges Turístics.

Per Jordi Hernández, de Cs,
“si no s’atorguen més llicències,
afectarem la nostra activitat econòmica motor. Dotem la Policia
Local de recursos per fer un control adequat”.

No s’atorguen noves llicències des del desembre del 2016, una
suspensió que s’acabarà a finals
d’aquest any.
En aquests moments, Lloret
de Mar té 2914 HUTS oficials.
Es desconeix el nombre d’habitatges turístics que actuen com a
tals sense estar regulats.
Primer es va aprovar una ordenança i ara un pla especial perseguint diversos objectius, tal i com
explica el regidor d’Urbanisme
Joan Bernat, “afavorir el dret a
l’habitatge dels nostres veïns, preservar la qualitat de l’espai públic i
evitar la distorsió en la convivència entre visitants i veïns”.
Bernat destaca que el pla especial ha estat un treball de moltes àrees de l’ajuntament.
Segons la proposta aprovada,
Lloret es divideix en tres corones
i el nombre màxim d’HUTS no
podrà superar mai el 10% del total d’habitatges.

«El pla especial preveu que
en cap cas, el nombre d’HUTS
superi el 10% d’habitatges»

Ple del mes de maig. Foto Joan Ferrer

ICV proposava mantenir la divisió per barris com fins ara i que
el 10% màxim fos de les persones
empadronades a cada zona o de les
residències habituals, paràmetres
que reduïen notablement el nombre d’HUTS. Aquestes al·legacions
no es van acceptar.

«Lloret té actualment 2.914
HUTS regulats»
En cap cas un habitatge turístic podrà ser de protecció pública. Quan es tornin a atorgar

llicències, es podran col·locar en
plantes baixes.
Cristian Fernández, del PSC, remarcava que, “hi ha un creixement
desmesurat i cal disposar d’un pla
amb criteris per regular-ho”.
Enric Martínez, únic regidor
de l’oposició que va donar suport
al ple, destacava “la importància
de regular un sector que ha anat a
ple en nombroses ocasions”.
Diversos grups, s’oposen
obertament a la proposta del go-

vern al considerar-la excessiva.
Aquest és el cas d’ICV-EUiA i de
En Lloret sí se puede.
Per Paulino Gracia, de En
Lloret, Sí se puede, caldria reduir
el nombre a 1.000 o 1.500, “hi
ha empreses de Lloret que tenen
problemes per trobar treballadors
perquè no tenen habitatges de lloguer on residir”.
Cs i Millor, que també s’hi
oposen, ho veuen des d’una perspectiva totalment oposada.

Presenten a Blanes Conductor perillós
“Campus Stellae”
BLANES

que se celebra el 800 aniversari
de la consagració de la catedral
de Santiago de Compostela. Decideix fer el camí de Santiago,
però cada quilòmetre que fa retrocedeix un any en el temps. A
cada poble que passa, coincideix
amb un moment històric. A mesura que passen els anys, desapareixen els mòbils, les monedes, el
vestuari va canviant...”.

Jose Luis Coy, signant llibres. Foto Yoyo
BLANES

Campus Stellae és un llibre
autoeditat pel seu autor, Jose Luis
Coy a Círculo Rojo que ens presenta un camí de Santiago molt
especial, segons explica el mateix
autor. “El protagonista decideix
fer un tomb a la seva vida l’any

Jose Luis Coy, treballador de
Correus a Barcelona, va fer el
camí de Santiago amb els seus
fills i aquesta va ser la seva font
d’inspiració.
La presentació s’ha fet aquest
juny a Blanes, tal i com s’havia fet
anteriorment a d’altres municipis i ciutats com Barcelona, Madrid, Málaga o Santa Susanna.
El llibre es pot comprar a través
de diverses plataformes digitals. yy

La Policia Local de Blanes ha
detingut un jove de 19 anys que
va protagonitzar una espectacular persecució pel municipi. El
detingut conduïa en contra direcció amb un cotxe robat i va
intentar atropellar un agent. La
Policia va rebre l‘avís que un 4x4
estava circulant de manera temerària i pel carril contrari al barri
dels Pins. Diverses patrulles van
iniciar una persecució durant la
qual el conductor va col·lidir i
provocar desperfectes a diversos
cotxes que estaven estacionats i
va intentar atropellar un agent
que, després de baixar del vehicle
policial, li va demanar que s‘aturés. El fugitiu va fer cas omís i el
policia va haver d‘apartar-se per
evitar ser envestit.

Finalment, el conductor escàpol va xocar contra la façana
d‘una casa. Com que no va poder tornar a posar en marxa el
cotxe, va fugir a peu i va entrar
en un edifici del barri on viu un

familiar seu. El jove es va enfilar
inicialment al balcó d‘un edifici
i, en veure‘s atrapat, va optar per
pujar al voladís del balcó. Finalment, van aconseguir detenir-lo.

L’alcalde Jaume Dulsat defensa l’ordenança i el pla especial i recorda que són innovadors i obren
camí, “molta gent ens pregunta
pel que ja hem fet i pel que estem
fent. Quan vam entrar a l’Ajuntament hi havia 2.700 HUTS, ara en
tenim 2914.”
Dulsat explica que percentualment dos municipis com Roses
i Torroella l’Estartit, “amb menys
població, tenen més HUTS”.
Segons Dulsat, hi ha moltes microempreses que, si hi ha
HUTS, tenen feina, “Cal regular,
no criminalitzar”. yy

El detingut va donar positiu
al test de drogues i va acabar ingressat a l‘hospital de Blanes fins
que l‘endemà el van traslladar a
un centre psiquiàtric. yy

La grua retira el cotxe després de la topada. Foto Aj. Blanes

LA MARINA 21

JUNY DE 2018

20a Fira d‘Entitats de Pineda de Mar
PINEDA DE MAR

Aquest any, la fira ha estat
l‘escenari de difusió de la Campanya “El Civisme Ets tu!”. A l’estand de l‘Ajuntament, es van repartir packs de brossa orgànica,
la targeta descompte per a l’ús de
la deixalleria i el pack (dispensador de bosses i ampolla) gratuït
per a les persones propietàries
dels gossos censats. També es
van fer diversos tallers enfocats
al reciclatge.

Més de 50 entitats i associacions han participat a la 20a Fira
d‘Entitats de Pineda de Mar que
es va ubicar a la plaça de les Mèlies, plaça Catalunya i plaça Espanya, organitzada per l‘Ajuntament
de Pineda de Mar. Durant tot el
cap de setmana, la Fira esdevé
una gran mostra del teixit d‘associacions culturals, esportives i socials del municipi i s‘hi organitzen
activitats, degustacions, gegants,
àpats populars, actuacions musicals i de balls, entre altres.

«Es van programar
degustacions, gegants,
àpats populars, actuacions
musicals i de balls, entre
altres»

«La Fira pretén dinamitzar i
estimular totes les entitats,
fent participar el conjunt de
la ciutadania de les seves
activitats»
El dissabte a les 11 h del matí
es va fer la foto de família amb
totes les entitats participants a
la plaça Catalunya. La inauguració de la Fira d’Entitats es va
fer a l‘estand de l’Ajuntament,
que aquest any estava dedicat
a la campanya «El civisme ets
tu!, Fica-t’ho al cap!». La Fira
d‘Entitats s’inaugurà amb la
presència de l’alcalde de Pineda
de Mar, Xavier Amor i la Flora Haddock, vídua del mestre
Lluís Carretero, que va lliurar a

Dues de les entitats participants. Foto Yoyo

l’ajuntament de Pineda de Mar
l’Estandard de la desapareguda
coral Orfeó Monteverdi.
La Fira pretén dinamitzar i
estimular totes les entitats del
municipi, fent participar el conjunt de la ciutadania de les activitats organitzades per les associacions locals. La Fira posa a
l’abast de les entitats de la població, la possibilitat d’intercanvi
d‘informació i contacte per tal

de donar a conèixer les activitats
i projectes que realitzen, a més
d’obrir-se a noves propostes de
treball transversal entre elles. La
Fira d‘Entitats també és un bon
aparador per a la captació de
nous socis i col·laboradors.
El dissabte 26 a les 20.30 h
es va presentar la nova figura de
foc de les Forces Infernals de Poblenou, que enguany celebren el
seu trentè aniversari.

L’Espai Cuina de la fira (pl.
Mèlies) va acollir el dissabte la botifarrada popular a càrrec de totes
les associacions de veïns i veïnes
del municipi. Com ja és habitual,
a les 18 h del mateix dissabte, la
Xarxa d‘Iniciatives Pinedenques
(XIP) va oferir la Musclada Popular. I diumenge, el Xip, va preparar
el dinar de germanor amb una fideuà. L‘Hugo&Arnau, van tancar
el programa de la Fira amb un
concert de Folk&Rock.

Coincidint amb la Fira, es
presentà una nova campanya de
sensibilització cívica, emmarcada dins “El civisme ets tu”, que se
centra a explicar la diferència entre els grafitis, que formen part de
l‘art urbà, i les firmes o tags, que
embruten el paisatge urbà.
L‘Ajuntament de Pineda de
Mar enceta un nou programa
pensat per als artistes grafiters que
reivindiquen espais per expressar-se mentre recorda que els tags
“no són art” i que es pot sancionar
les persones que els realitzen. yy
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FIRES A PALAFOLLS

Fira Medieval
Després de canviar les dates per
la previsió de pluges, finalment
es va poder celebrar aquest mes
de maig la Fira Medieval de Palafolls. Han estat dos dies en què la
plaça de Poppi ha tornat a ser un

campament medieval. Activitats
infantils, mercat d’artesania,
espectacles medievals, teatre... i
moltes altres propostes lúdiques
i festives es van poder fer durant
tot el cap de setmana. yy

Primer aniversari de la
Biblioteca de Santa Susanna
SANTA SUSANNA

La Biblioteca Vall d’Alfatà de
Santa Susanna rep durant el seu
primer any de vida la visita de
51.511 persones.
A més de les 51.511 visites, la
Biblioteca ha fet 11.989 préstecs
de documents i s’han realitzat a
les seves instal·lacions un total
de 130 activitats que han tingut
una afluència de 1.664 persones.
El nou equipament va entrar en
servei el 22 de maig de 2017.

L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, destaca que
“el que distingeix les societats
avançades no és solament el seu
nivell de riquesa material, sinó
la seva riquesa intel·lectual, la
seva proximitat amb la cultura
i el coneixement”. I la Biblioteca -continua Campolier-“volem
que faci aquesta funció, que
acosti la inquietud per saber les
coses i per buscar-les als llibres
de paper o a les xarxes”.

La regidora de Cultura, Carine Bouillon, remarca que
l’equipament “ha sabut crear i
desenvolupar una vida social
intensa al nostre municipi”. En
aquest sentit, també cal destacar
el paper dinamitzador que ha
sabut realitzar la directora del
centre, Núria Basart, “un centre
modern, diàfan, agradable i ben
equipat sense una tasca de dinamització no és res”, coincideixen
a assegurar l’alcalde i la regidora
de Cultura. yy

Una de les parades de la fira. Foto Yoyo

8 hores Saludables
Ha estat la quarta edició d’una
fira emmarcada en els actes de
la Setmana de la Salut a Palafolls. Durant tot el dia es van realitzar tallers i xerrades al Cafè
de Palafolls, entre les quals van
destacar les del tractament de

l’aigua o les ecografies en 4D.
El Fòrum Palatiolo va ser l’emplaçament de tots els estands de
la fira, entre els quals es podien
trobar productes d’horticultura
ecològica, aromateràpia o mandales i minerals. yy
Exterior de l’equipament. Foto Aj. Santa Susanna

Nits d’Estiu Calella (NEC)
2018
CALELLA

Jornada dedicada a la salut. Foto Yoyo

De nou, música i contes per a
adults omplen les nits dels divendres amb l’objectiu d’adaptar-se a
tots els gustos i fer que tothom en
gaudeixi. Tot plegat, a preus molt
populars o gratuït.

Olé PLF
Organitzada per l’Associació
de Comerciants i Empresaris
de Palafolls, és una fira de nova
creació que vol ser un espai per
donar visibilitat a la cultura
andalusa. La plaça de Poppi va

acollir tot tipus d’activitats relacionades amb la música, des de
sevillanes i flamenc, fins cursos
de zumba. Les actuacions de Javier Ginés i de Brenda van tancar la jornada. yy

NEC 2018:
• 29 de juny, a les 22 h, al Far de
Calella, Mishima. Preu: 12 €
• 6 i 8 de juliol, a la Sala Mozart, “El
dúo de la africana”. Preu: 15-30 €
• 13 de juliol, a les 21 h, al pati de
la Biblioteca, Assumpta Mercader.
Preu: gratuït

Ambient andalús. Foto Yoyo

Darrer concert del NEC 2017. Foto Joan Maria Arenaza

• 13 de juliol, a les 22 h, al Far de
Calella, Nil Moliner. Preu: 8 €

Biblioteca, Companyia Les Fugitives. Preu: Gratuït.

• 20 de juliol, a les 22 h, al Far de
Calella, Raúl Rodríguez. Peu: 12 €

• 3 d’agost, a les 22 h, al Far de Calella, Guillem Roma. Preu: 8 €

• 27 de juliol, a les 22 h, a la Sala
Mozart, Orquestra Simfònica
Harmonia. Preu: 15-18 €

• 10 d’agost, a les 22 h, al Far de
Calella, Hugo i Arnau. Preu: 8 €

• 3 d’agost, a les 21 h, al pati de la

• 17 d’agost, a les 22 h, al Far de
Calella, Marion Harper. Preu: 8 €

• 24 d’agost, a les 22 h, al Far de
Calella, Maria Hinojosa & Eduard
Iniesta. Preu: 8 €
• 31 d’agost, a les 22 h, al Far de
Calella, Maria Arnal i Macel Bagés. Preu: 12 €
• 7 de setembre, a les 22 h, al Far
de Calella, Nikol Kollars & Frederic Wort. Preu: 8 €. yy
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Setmana Barça Jugadors

ESPORTS

Barcelona 70.3
El triatleta Javier Gómez Noya ha
estat el guanyador de la cinquena
edició de l’Ironman 70.3 Barcelona celebrat a Calella. El temps del
guanyador, 4h 01m 39s.En categoria femenina es va imposar la
britànica Emma Pallant amb un
temps de 4h 32m 54s. El nombre

de participants va ser de 2.800,
que van fer 1.900 metres de natació; 90 qauilòmetres de ciclisme
molt exigents per les carreteres
interiors del Montseny, amb un
desnivell positiu de 1.200 metres,
i 21 quilòmetres de cursa a peu
per la façana marítima. yy

Un dels molts partits que es van programar. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

La ciutat de Calella ha acollit la
17a edició de la Setmana Barça Jugadors, durant la qual s’han organitzat diferents activitats relacionades amb el FC Barcelona. El punt
culminant d’aquesta celebració és
sempre la Trobada Barça Jugadors.

«S’ha rendit homenatge a 11
exjugadors del Barça de l’Alt
Maresme»
La Trobada, ha constat de partits
entre exjugadors del FC Barcelona

de totes les edats i categories, activitats pels acompanyants i dinar de
germanor amb homenatge a 11 exjugadors del Barça de l’Alt Maresme.

de lluita contra la pobresa infantil,
i l’exjugador Lluís Carreras ha fet la
conferència “Enganxa’t a l’esport”
per incentivar la pràctica esportiva.

Els més petits també han pogut
gaudir d’aquesta celebració amb la
realització d’un clínic de futbol o
un taller de titelles. Durant un dia
també es va poder visitar l’autocar
del Barça i les copes guanyades.

«Sor Lucía Caram ha presentat
el projecte Invencibles»

Hi ha hagut, a més a més, una
sèrie de xerrades relacionades amb
l’esport. Sor Lucía Caram ha presentat el seu programa ‘Invulnerables’

Estretament relacionada amb
el FC Barcelona ha estat la ponència de l’historiador Carlos Santacana sobre la importància de la figura
de Kubala en l’Alt Maresme, amb
la participació del col·leccionista
pinedenc Joan Caimel. yy

Podi femení. Foto Joan Maria Arenaza

Futbolgolf
Santa Susanna disposa d’un
camp de futbolgolf situat a la masia Can Rosich. El camp disposa
de 18 forats, és oficial dins l’associació mundial de futbolgolf
i té les mesures reglamentàries
per celebrar-hi competicions internacionals. El recorregut total

del circuit és d’uns 1.000 metres
lineals. Amb aquest nou equipament es potencia l’oferta turística adreçada al públic familiar.
A Catalunya hi ha dos camps i
a l’estat espanyol només n’hi ha
un a Osca. A Europa ja n’hi ha
més d’un centenar. yy

Primers practicants. Foto Yoyo

Bàsquet infantil
El Joventut de Badalona ha caigut davant del FC Barcelona
Lassa amb un resultat de 94 a
84 a la final del Campionat de
Catalunya Infantil celebrat a
Calella. A les semifinals, els
blaugranes van superar al Plat-

ges Mataró (3r) i la Penya al
CE Sant Nicolau (4t). Els tres
primers classificats disputen el
Campionat d’Espanya de Clubs
Infantils que enguany té lloc a
Marín aquest mes de juny. yy

Final entre el Barça i el Joventut. Foto Joan Maria Arenaza
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Malgrat de Mar, escenari de l’Eternal Running
MALGRAT DE MAR - ANNA CARLOS

ven en grup amb la intenció de
passar una bona estona.

Malgrat de Mar ha acollit una
de les proves pioneres en el món
de les curses d’obstacles, l’Eternal
Running. La primera edició es va
celebrar l’any 2002 a Barcelona, i
a dia d’avui s’ha realitzat en més
de 250 llocs arreu del món.

Tots els que van aconseguir
acabar la cursa van rebre la seva
medalla de finisher invencible.
Un dels premis va estar reservat a
la millor disfressa, que l’havia de
portar posada durant tota la prova.

«Més de 1.900 persones
van participar a la primera
cursa d’obstacles celebrada a
Malgrat»
Cada any visita entre 20 i 27
indrets de tot el món. Després de
passar per Nova York, Austràlia,
Buenos Aires, Portugal o França,
Malgrat de Mar ha estat escollida per acollir la competició, per
la seva bona comunicació amb
Barcelona i perquè els terrenys on
s’ha fet són idonis per ubicar els
obstacles de la prova.
El repte va consistir en una
cursa de més de 10 quilòmetres
amb uns 80 obstacles que s’havien de superar en un màxim de
3 hores.

Com a complement de la cursa, dies abans es va organitzar
un concert benèfic amb Mikel
Erentxun al Casal de Palafolls.
Els diners recaptats van anar
destinats a la Foundation Invencible, que té molts projectes
solidaris, com ara el banc d’aliments, apadrinament d’animals
o plantada d’arbres.

«El primer classificat va fer
tot el recorregut en menys
d’una hora»

Una de les dificultats, contenidors plens d’aigua. Foto Yoyo

Es podien trobar obstacles de
tot tipus: tobogans, zones d’escuma, paintball, cotxes, zona de
foc, etc. Una de les zones més
dures eren les zones de fang o la
zona de la piscina. Durant uns

quilòmetres els participants van
haver de córrer per la platja de
Malgrat, part que es va fer molt
dura per tots aquells que no hi
estaven acostumats.

En total van participar més
de 1.900 persones. El primer
classificat va aconseguir fer tot
el recorregut en 46 minuts. Els
corredors no eren tots professionals, sinó que molts d’ells ana-

Els organitzadors desitgen
que l’any vinent puguin tornar
a incloure Malgrat de Mar dins
del calendari mundial de les
Eternal Running. yy

21è Memorial Josep Primera Catalana
Barceló de F-7
TORDERA

Tordera ja ho té tot a punt
per celebrar amb la màxima intensitat la festa major del futbol
base. Serà els dies 16 i 17 de juny
en la 21a edició del Memorial
Josep Barceló.
Enguany hi participen 56
equips amb jugadors nascuts els
anys 2006, 2007 i 2008. En un
cartell de luxe destaquen les pedreres del FC Barcelona, Athletic
Club, RCD Espanyol, Girona CF,
València CF, Vila-real CF, CA
Osasuna, Rayo Vallecano i B-Elite Soccer Denver (EUA).

El Memorial s’organitza cada
any en memòria de Josep Barceló,
un exjugador i exentrenador que
va morir en un accident de trànsit. La força del Memorial són els
voluntaris, més d’un centenar, que
treballen de sol a sol perquè tot
surti a la perfecció.
La competició començarà el
dissabte dia 16 de juny a primera
hora del matí. Durant tot la jornada es juguen de manera simultània
quatre partits de F-7. El diumenge
17, un cop acabada la fase de grups,
es disputaran els quarts de final,
les semifinals i les tres finals. yy

Tordera-Manlleu, penúltim partit de lliga. Foto Yoyo
TORDERA

El CP Pati Tordera ha perdut
aquesta temporada 2017-2018 la
categoria i l’any vinent jugarà a
Primera Catalana. Aquests darrers 40 anys havia jugat entre l’OK
Lliga i la Primera Divisió estatal,
és a dir les dues màximes categories. Un club reconegut arreu de
l’estat per la formació de grans jugadors deixa les categories estatals
després de 40 anys.
L’any passat, el FC Barcelona es va emportar 2 dels 3 títols. Foto CF Tordera

Enguany, però, les 8 victòries,
els 10 empats i les 8 derrotes l’han

portat a Primera Catalana. Al
llarg de l’any, els torderencs han
fet 86 gols i n’han rebut 74.

decepció. “Ens sap molt greu el
que ha passat, és un sotrac en la
història del club”.

En el darrer partit s’ho jugaven
tot a la pista del Calefell, el líder de
la categoria. Només servia la victòria i el partit va acabar amb empat a tres gols. En confirmar-se el
descens, desencís i llàgrimes entre
els jugadors, cos tècnic i directiva.

El segon entrenador i coordinador, Sergio Alonso, demanava
perdó. “Només puc demanar perdó als aficionats”.

Després del partit, en declaracions a Ràdio Tordera, el tècnic
Xavi González mostrava la seva

Un dels més afectats era el delegat Ramon Viñolas. “En 39 anys
que porto aquí no havia passat
mai, estic molt fotut. Podíem haver guanyat però ho havíem d’haver resolt molt abans”. yy
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Arrels de Jaume Font
SANTA SUSANNA

Aquest mes de maig s’ha
inaugurat l’Escultura de les
Arrels de Jaume Font a la plaça
Joan Miró de Santa Susanna.
L’acte va estar presidit per la
Regidora de Cultura, Joventut
i Participació Ciutadana, Carine Bouillon.
L’artista va compartir amb els
assistents en què s’havia inspirat
per crear l’escultura, “passejant
per Santa Susanna vaig veure un
tronc d’arbre sec i abandonat.
M’hi vaig aturar i vaig imaginar
una sèrie de personatges en les
branques mutilades”.

Aquesta obra és homenatge
in memoriam a Jacint Verdaguer,
Ramon Llull i l’Abat Oliba, tres
personatges referents de la Catalunya medieval i de la renaixença. L’acte va comptar amb la
presència de l’exmossèn de Santa
Susanna, Salvador Batalla, que va
presentar resumidament la història de cada personatge.

SALUT

Meningitis i sèpsia
meningocòccica: Qui
hauria de vacunar-se?

L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, va fer la clausura
de l’acte explicant que l’Ajuntament disposa d’un “pirogravador” per escriure sobre fusta i que
aquest està a disposició dels artistes que vulguin seguir les passes
de l’artista Jaume Font. yy

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

Acte inaugural de la nova escultura. Foto Yoyo

Mercat Music & Tapes
MALGRAT DE MAR

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Promoció del
Municipi ha encetat el mes de juny
organitzant la 5a edició del Mercat
Music & Tapes. Quatre parades del
Mercat Municipal i 3 establiments
de restauració del poble van oferir
tapes de fins a 3 euros.
El Mercat Music & Tapes és una
proposta per donar a conèixer els
productes de temporada i proximitat de les parades del Mercat Municipal en un ambient festiu i proper.
La iniciativa ha tingut, des que es

va posar en marxa a l’abril de 2016,
molt bona acollida de públic.
L‘oferta gastronòmica va anar
a càrrec de 4 parades del Mercat Municipal: Carnisseria Emili,
Fruites i Verdures David i Cristina,
Verdures Trias i Fem Salat; i 3 establiments de restauració: Muniesa
Club, Blanc i Negre i Els Llaminers.
El Mercat Music & Tapes també va oferir l’actuació musical del
grup The Sun Cats. Hi havia taules
i cadires a les Peixateries Velles per
degustar les tapes. yy

Hi havia una àmplia varietat de tapes per degustar. Foto Yoyo

E

l meningococ és el principal
bacteri causant de meningitis i sèpsia en la població,
malalties a les quals se les denomina genèricament com a malaltia
meningocòccica invasiva (MMI).
Els nens petits, menors de 5 anys
i molt especialment els menors d‘1
any, són el grup d‘edat de màxima
incidència de MMI al nostre país
i són el grup prioritari per dirigir
les estratègies de vacunació enfront d‘aquesta greu malaltia, tant
des de la perspectiva de Salut Pública com quan es recomana com
a prevenció individual.
La malaltia meningocòccica invasiva és una malaltia devastadora que fa que en poques hores
un nen prèviament sa, passi a una
situació clínica d‘extrema gravetat, amb risc de mort. Tot i les
mesures terapèutiques actuals en
unitats de cures intensives pediàtriques, la MMI té una mortalitat
de fins al 10% dels casos, i es produeixen seqüeles permanents en
prop del 20% dels malalts, algunes d‘elles incapacitants com són
les amputacions d‘extremitats,
sordesa o dèficits neurològics.
Cinc variants de meningococ,
denominades serogrups A, B, C,
W, i Y respectivament, són les
responsables de més del 90% dels
casos d‘aquesta malaltia al món,
i actualment disposem de vacunes específiques per a cadascun
d‘aquests serogrups.
Afortunadament vivim a Espanya una situació epidemiològica
molt favorable, ja que les taxes
d‘incidència actuals, com ha
passat a tot Europa, s‘han reduït
globalment més d‘un 90% en els

últims 30 anys, amb el menor
nombre de casos anuals declarats
des que existeix registre d‘aquesta
malaltia. No obstant això, encara
que les incidències a dia d‘avui
siguin tan baixes, la distribució
dels casos determina que en determinats rangs d‘edat el risc sigui molt més gran que en d‘altres.
Tant a Europa com a Espanya, els
menors de 5 anys acumulen més
del 50% de tots els casos d‘MMI
de la població, presentant les taxes d‘incidència més altes els menors d‘1 any d‘edat (20 vegades
més alta que la mitjana global ),
seguits dels nens d‘1 a 4 anys (4
vegades més). Els adolescents i
adults joves, entre els 15-24 anys,
són el tercer grup per ordre de
major incidència (2 vegades més
que la mitjana) i a més són els que
juguen el paper predominant en
la transmissió del meningococ a
la resta de la població.
El serogrup B (60% dels casos) seguit del C (10%) han estat els causants de la majoria dels casos fins
a l‘actualitat a Espanya. Des de
2016 s‘està produint un increment
de casos pel serogrup W, fenomen
que s‘ha observat des de 2014 en
diversos països del nord d‘Europa
(Regne Unit, Irlanda, Holanda i
Suècia), amb un predomini de casos en adolescents i adults, i que
obliga a una vigilància específica.
La inclusió de cadascuna de les
vacunes disponibles en els calendaris sistemàtics, requereix una
anàlisi de la seva eficiència basat
en l‘epidemiologia actual de la
malaltia, tant en relació a la càrrega global i per rangs d‘edat (taxes d‘incidència), com per la distribució dels diferents serogrups
causants de MMI, aspectes que

varien en el temps, en la geografia, i que poden canviar de forma
inesperada per la possibilitat de
brots epidèmics imprevisibles.
Cal tenir en compte que encara
que les vacunes disponibles són
segures i tenen una alta efectivitat, la seva protecció és limitada en el temps, i no protegeixen
durant tota la vida, ni tan sols
durant tota infància. Per aquesta raó les vacunes han de recomanar-se en els rangs d‘edat de
més risc, o quan es viatja a zones
geogràfiques d‘alta prevalença de
MMI, o indicar-les per a totes les
edats en cas de brot epidèmic.
A Espanya es realitza vacunació
sistemàtica davant del serogrup
C en la infància i preadolescència, amb finançament públic. La
vacuna contra el serogrup B no
està finançada, però els pares
que ho desitgin poden vacunar
els seus fills sota la prescripció
del seu pediatre, sent molt recomanable la vacunació dels menors de 5 anys, especialment els
menors d‘1 any. Els adolescents i
adults joves (majors de 14 anys),
especialment viatgers internacionals i estudiants universitaris tenen un major risc de MMI
especialment per al serogrup B
i també W i Y, i poden beneficiar-se de les vacunes enfront de
tots aquests serogrups. Cal tenir
molt en compte que, en tots els
vacunats, si hi ha un risc futur
incrementat de MMI, per viatjar
a zones de risc o en situacions de
brot epidèmic, pot ser necessari
indicar una dosi de record de les
vacunes rebudes, en funció del
temps transcorregut des de l‘última dosi administrada. yy

Imatge microscòpica del meningococ, bacteri causant de la malaltia meningocòccica invasiva
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L’AGENDA

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA DE LA MÚSICA
Plaça Melcior Montero. 17 h.
DEL MAIG DEL 68 A LA
PRIMA VERA CATALANA
Sala Polivalent Casa de
Cultura. 20 h.
FESTIVAL FIESTALONIA
Música i dansa. Plaça Pere
Torrent. 21-23.30 h.
DIA 22
GEOMETRIA AMB BOMBOLLES
Conferència. Club Marina
Casinet. 20 h.

DIA 14
CONCERT BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 18 h.
FIRA AMERICANOS
Conferència. Plaça de la Vila. 18 h.
DEL 15 AL 17
VIII FIRA DELS AMERICANOS
Plaça de la Vila- Passeig Jacint
Verdaguer. 10-23.30 h.
DIES 16 I 17
IX TROFEU VILA LLORET
FUTBOL
Pistes Atletisme. 9-20 h.
DIA 16
ÒPERA: “MANON LESCAUT”
Plaça Pere Torrent. 22 h.
Retransmissió en directe.

COBLA FOMENT DE MONTGRÍ.
Sardanes. Plaça de l’Església. 22 h.
DIES 16 I 17
FUTBOL AE BLANC BLAVA
Torneig clausura. Camp futbol
Molí. 9-20 h.
DIA 18
SUMMER TALENT LEAGUE
Música i dansa. Plaça de la Vila.
19- 22 h.
DIES 19 I 20
TROBADA CORALS
LLORETENQUES
Església de Sant Romà. 19.30 h.
DIA 21
SUMMER TALENT LEAGUE
Música i dansa. Plaça Pere
Torrent. 19- 22 h.

DIA 23
SPJELKAVIK SKOLEKORPS
Concert. Plaça de la Vila. 16-18 h.
ARRIBADA FLAMA DEL
CANIGÓ
Plaça de la Vila. Programació a
part.
COBLA MEDITERRÀNIA.
Sardanes. Plaça de la Vila. 22 h.
DIA 24
CONCERT BANDA NORUEGA
Plaça Pere Torrent. 17-19 h.
DEL 24 AL 30
EUROBASKET
Pavelló Esports Molí.
DIA 25
CONCERT BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 18 H. CONCERT

BLANES
DIA 15
CONCERT MORRALLA
Espai Morralla. 21 h.
DEL 16 A L’1 JULIOL
TREBALLS RECERCA
BATXILLERAT INSTITUTS DE
BLANES. Sala Casa Oms
DIES 15, 16 I 17
FESTES BARRI S’AUGUER
Barri S’Auguer.
DIA 16
DESFILADA DE MODELS. ABBC.
Carrer Raval sud
SOPAR SOLIDARI DAPAONG
2018. Parròquia Sagrada Família.
Carrer Francesc Macià
ACTE CENTRAL DEL 55è
ANIVERSARI ESBART JOAQUIM
RUYRA
Sopar popular a les 21 h. Tiquets
Can Borràs i Papereria Bitlloch.
Fi de festa a les 22.30 h amb el
grup Sixtus. A la plaça dels Dies
Feiners.
HOMENATGE A LA JOTA
Agrupación Artística Aragonesa
de Blanes y Comarca.
Teatre de Blanes 19 h.

DIA 26
FESTIVAL MONOLIT
Música-dansa. Plaça Pere
Torrent. 19-21.30 h.
FESTIVAL TODES
Roca d’en Maig. 20.30 h
OUTDOOR SUMMER FESTIVAL
Plaça de la Vila. 22 h
GRUP SPJELKAVIK
SKOLEKORPS
Concert. Plaça de la Vila. 16-18 h.
DEL 27 AL 29
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 18-21 h
DEL 27 AL 30
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Pavelló Esports Municipal. 9-21 h
DIA 28
WILL EISNER. CENTENARIO
Exposició. Casa de la CulturaBiblioteca.
COR ARS NOVA LLORET
Casa Cultura. 20 h
CONTES DE LLUNA PLENA
Visites teatralitzades. Cementiri
de Lloret. 21 h.
FESTA BARRI PESCADORS
Barri dels Pescadors. 22 h
REVETLLA SANT PERE

FIRA ARTISTES LLORETENCS
Pg. Jacint Verdaguer. 10-21 h
DIES 15, 22 I 29
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB).
Guided tour. Preu: 5 €
DIES 16, 23 I 30
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (castellano)
i 12 h (català). Preu: 5 / 2,5 €
DIES 14, 21 I 28
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR)
Visite guidée. Preu: 5 €
DIES 16, 23 I 30
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
DIA 16
MARXA NÒRDICA. Oficina de
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €
DIES 15, 22 I 29
MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. Visita teatralitzada. 21
h. Preu: 2,5 /5 €
DIES 16, 23 I 30
MEMORIAS DEL PASADO
Can Font. Visita teatralizada. 21
h. Precio: 2,5 /5 €
DIES 14, 21 I 28
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA. Esglèsia de Sant
Romà. 21 h. Preu 10 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

VISITA GUIADA “RUTA DELS
AMERICANOS”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat 20 h
DIA 17
XXVIII TROBADA D’ESBARTS
DE LES COMARQUES
GIRONINES amb la Cobla La
Flama de Farners.
Plaça dels Dies Feiners. 17:30 h
DIES 22, 23, 24 I 29, 30 DE
JUNY I 1 JULIOL
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals
DIA 23
BALL AMB MÚSICA EN VIU
Associació de Pensionistes i
Jubilats. Plaça d’Espanya
REVETLLA POPULAR SANT
JOAN. AEiG Pinya de Rosa i Colla
de Diables Sa Forcanera.
Passeig de Mar.

Sortida: Monument de la
Sardana. 19:30 h
DIES 29, 30 I 1 JULIOL
FESTES BARRI QUATRE VENTS.
Carrer Sant Pere Màrtir.
DIA 30
DESFILADA DE VESTITS
DE PAPER. Associació de
Pensionistes i Jubilats. Plaça
Espanya.
VISITA GUIADA “RUTA
LITERÀRIA”.
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat 20 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 14
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE.
La força d’un destí, de Martí
Gironell amb l’autor. A les 19 h a
la Sala Roberto Bolaño.

DIA 24
16a EDICIÓ CONTES DE SANT
JOAN. Jardí Botànic Marimurtra.
Entrada gratuïta. 19 h

DEL 18 AL 21
TALLERS ALFIN: LES XARXES
SOCIALS. Inscripcions a la
Biblioteca. Grups reduïts.
De 15 a 16 h.

VI ESCALADA CASTELL DE
SANT JOAN.

DIA 18
XERRADA: SALUT MENTAL I

ADDICCIONS, a càrrec de Salut
Mental de Girona i Comarques.
De 16 a 18.30 h a la Sala Roberto
Bolaño.
DIA 22
PRESENTACIÓ DE L’AUCA DEL
CLUB VELA. A les 19 h, a la Sala
Roberto Bolaño.
DIES 28 I 29
DONACIÓ DE SANG. A la planta
baixa.

DURANT TOT L’ANY
TAULES DE LLIBRES I
APARADORS LITERARIS
A la Sala Infantil:
- Taula de llibres. Any Beatrix
Potter
Al primer pis:
- Aparador literari. Any Joanot
Martorell
- Taula de llibres. Any Pompeu
Fabra
- Taula de llibres. Any Manuel de
Pedrolo
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DIA 14
Calella
CINEMA CICLE GAUDÍ: UNA
MUJER FANTÁSTICA. Ala Sala
Mozart (c. Església, 91). 21 h.
Pineda de Mar
CINEFÒRUM: TARAJAL:
Desmuntant la impunitat a la
frontera sud. 19 h. Al Centre Cívic
Poblenou.
DIA 15
Calella
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA
FORÇA D’UN DESTÍ de Martí
Gironell. A la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça. 19 h.
XERRADA “VIATJAR SLOW,
VIATJAR A PEU” a càrrec de
Cecilia Lorenzo. Al Museu del
Turisme. 19.30 h.
SOPAR DELS VEÏNS al carrer de
Sant Antoni (Ànimes / Amadeu). 21 h
FESTA MAJOR DE SANT
QUIRZE I SANTA JULITA DE
CALELLA 2018

bastoners de l’Escola Salicrú.
18.15 h (aprox.), a la plaça de
l’Ajuntament.

DIA 15
SOPARS AL CARRER. 21.30 h

PRESENTACIÓ I APADRINAMENT
a càrrec de la Colla de Geganters
i Grallers de Calella de la nova
bèstia de foc “Lea” de l’Associació
Udols de Foc i ball de la Llopa.

DIA 16
OFICI DE LA SECRETÀRIA
A la capella de Sant Quirze i Santa
Julita, 8 h.
FESTA DE L’ENERGIA
SOSTENIBLE
A la plaça Catalunya, 10 h.
3a MOSTRA DE POSTRES
CASOLANES
Al Mercat Municipal, 10 h.
COPA FESTA MAJOR PETITA
2018, TORNEIG DE FUTBOL 7,
BÀSQUET I HANDBOL. A la Zona
Esportiva La Muntanyeta, 10 h.
OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR
A l‘Església Parroquial, 12 h.
CONCERT - VERMUT AMB EL
GRUP XAROP DE NIT
A la plaça Catalunya, 12.30 h.
BALL AMB EL DUET ÀRIA
A la plaça del Maresme, 16.30 h.
ANIMACIÓ INFANTIL
Al carrer de Sagnier, 17 h.
CERCAVILA a càrrec dels
Geganters i Grallers de Calella
amb la participació dels
bastoners de l’Escola Salicrú i
Udols de Foc, 17.15 h.
CONCERT I BALL a càrrec de
l’orquestra Parfills. Al passeig de
Manuel Puigvert, 18 h.
BALLS PROTOCOL·LARIS
A càrrec del Geganters i Grallers
de Calella i mostra de balls dels

PLANTADA DE LA 10A TROBADA
DE BESTIARI
A la riera Capaspre, entre
Diputació i Jovara, 19.30 h.
SOPAR AL CARRER
Organitzat per l’AV Codina, al
carrer Puig de Popa, 21.30 h.
SORTIDA DE LA CERCAVILA DE
LA 10A TROBADA DE BESTIARI
A la riera Capaspre, 22 h.
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb els grups Hora de Joglar i Red
Shoes. Al Pati de l’Os, 00 h.
DIA 17
PLANTADA DE LA 3A TROBADA
DE GEGANTONETS I ESMORZAR
A la plaça Catalunya. 9.30 h.
CERCAVILA DE LA 3A TROBADA
DE GEGANTONETS
A la plaça Catalunya, 11.30 h.
BALLS DELS PARTICIPANTS
A LA 3A TROBADA DE
GEGANTONETS a la plaça de
l’Ajuntament, 12.30 h i, tot seguit,
LLIURAMENT DE RECORDS A
LES COLLES.
FESTA HOLA A L‘ESTIU,
festa de l‘escuma, a càrrec
d’Esdeveniments7vetes.
17 h. A la plaça Lluís Gallart.
1R TORNEIG DE BÀSQUET
FAMILIAR DE FESTA MAJOR.
Al Pavelló Municipal d’Esports Parc
Dalmau. 17 h.

Malgrat de Mar
ELS DIVERDIVENDRES:
ACTIVITAT INFANTIL. Ratpenats
a la biblioteca, 18 h.
Palafolls
LLIURAMENT DELS XI PREMIS
TREBALLS DE RECERCA - Primer
memorial Daniel López. Al Casal
d‘Avis de Palafolls, 20 h.
4DJAZZ a càrrec d‘ Albert Bello i
Elisenda Julià. Concert a l‘antiga
escola de Sant Genís de Palafollscentre cívic, 20.30 h.
Pineda de Mar
TALLER INFANTIL: JOIERIA
CREATIVA. A la Biblioteca
Poblenou, 18 h.
Santa Susanna
EL FESTIVALET DE SANTA
SUSANNA, presenta: l’espectacle
familiar de música i teatre
“Cabaret Patufet”, a càrrec de la
Companyia Samfaina de Colors. Al
Local Social, 19 h.
DIES 16 I 17
Santa Susanna
FESTIVAL DEL SOLSTICI DE
SANTA SUSANNA: Blaumut,
Obeses, Pop x Xics, Màgix Txema,
La llanterna màgica, Escola de
cavalerrs, Kanaya circ, Pintacares...
A la Masia de Can Ratés. A partir
de les 18 h.
DIA 16
Calella
FANTASY FESTIVAL CALELLA en
el marc del Calella Film Festival.
Durant tot el dia, a diferents carrers
de la ciutat. Consulta informació a:
www.calellafilmfestival.com.
Palafolls
FESTIVAL FI DE CURS DE L‘ÀREA
DE DANSA de l‘Escola municipal
de Música i Dansa. Al Fòrum
Palatiolo. A les 19.30 h.

TALLER a la Biblioteca. Taller de
xapes i maquillatge. D’11 h a 12 h
infants de 6 a 12 anys i de 12 a 13 h
infants de 3 a 5 anys.
FIRA DEL DISC I VII FESTIVAL
FLOÏD. A partir de les 9 h i durant
tot el dia tindrà lloc la Fira del Disc
i Col·leccionista a càrrec del Casal
d‘Homes a la plaça Valls d‘Ax (c/
Mas Pinell). I a partir de les 23 h
a la pista exterior del Palauet, VII
Festival Floïd amb l‘actuació de
A JAKO PAKO, DOBLE MALTA I
HACENDADO.
Pineda de Mar
VI TROBADA DE FERES PINEDA DE
MAR. Al barri del Poblenou, 18 h.
CONCERT, 28È ANIVERSARI
CORAL PINEDENCA. Direcció:
Rocio Pinto Velasco. A les 20.30 h, a
l’Església Parroquial de Santa Maria.
CERCAVILA DE FOC a càrrec de
les Forces Infernals del Poblenou
amb la col·laboració de les colles
convidades, 21.45 h.
EL GRUP TEIATRERUS DE
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR
ISCLA PRESENTEN L’OBRA DE
JOAN GALLART, Shakespeare i la
invenció del que és humà!
A les 22 h, a la Sala Gran del CCR.
Santa Susanna
LICEU A LA FRESCA (Manon
Lescaut). 22 h. A la sala polivalent
de la Biblioteca Vall d’Alfatà.
DIA 17
Calella
TIRADA A L’ART
10 h, a la Platja Gran.
INAUGURACIÓ DEL CALELLA
FOLK FESTIVAL, que es durà a
terme fins al divendres 29 de juny.
Hi haurà actuacions cada dia a la
plaça de l’Església i a la plaça de
l’Ajuntament, 18.20 h.
CONCERT DE GUITARRA
CLÀSSICA a càrrec de Cello &
Guitar. 21 h, a l’Església de Santa
Maria i Sant Nicolau.
Palafolls
FESTIVAL DE DANSA ORIENTAL
del Casal de la Dona. A les 20 h al
Fòrum Palatiolo.
Pineda de Mar
CAMINADA-MARXA CONTRA EL
CÀNCER. Organitza Junta Local de
l’AECC-Catalunya Contra el Càncer.
Donatiu: 7€ (inclou samarreta
Organitza: www.facebook.com/
aeccpinedademar. Sortida de
Plaça Mèlies, 9.30 h.
VARADA DE BARQUES I
PROCESSÓ MARINERA a càrrec
dels Pescadors de Pineda. A
partir de les 11 h, a la platja dels
Pescadors.
DINAR MARINER a càrrec dels

Amics del Pubillatge. A les 14 h, a
la plaça de Sant Pere Pescador.
L’ENDRAPASOMNIS, teatre
familiar. A les 18 h, a l’Auditori.
EL GRUP TEIATRERUS DE
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR
ISCLA PRESENTEN L’OBRA DE
JOAN GALLART, Shakespeare i la
invenció del que és humà! A les 19
h, a la Sala Gran del CCR.
Santa Susanna
SARDANES, a càrrec de la cobla
Principal de Banyoles, a la plaça
Catalunya. 18 h.
DEL 18 AL 22
Palafolls
AUDICIONS A LA FRESCA.
A càrrec dels i les alumnes de
l‘Escola Municipal de Música i
Dansa a la plaça del Teatre, a partir
de les 18.30 h.
DIA 18
Malgrat de Mar
ROSSINI, EL CIGNE DEL BEL
CANTO. Xerrada a càrrec de Joan
Vives, músic i locutor-redactor de
Catalunya Música, 19.30 h.
Pineda de Mar
TERTÚLIA LITERÀRIA; trobada
d‘escriptura creativa. De 17.30 h a
19 h, al Centre Cívic Poblenou.
DIA 19
Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS fins a 3
anys. Bitxos a càrrec de Cia Patawa.
Cal inscripció. Biblioteca, 18 h.
Pineda de Mar
EL CLUB DE L’OPERA. A les 18.30
h, a la Biblioteca M. Serra i Moret.
DIA 20
Calella
CONFERÈNCIA “La millora del
Parc Dalmau 2018. La rehabilitació
dels jardins històrics de baix” a
càrrec d’Eliseu Guillamon Villalba,
director de les obres del Projecte
Executiu de Millora del Parc
Dalmau. 20 h, a l’Espai Mercat.
Malgrat de Mar
FEM MÚSICA. Activitat infantil a
partir de 4 anys a càrrec d’Ariadna
Vergés. Cal inscripció. A les 18 h.
Pineda de Mar
“AVUI TERTÚLIA” Club de lectura
per a gent gran. De 17 h a 18.50 h,
a la Biblioteca M. Serra i Moret.
«CHARLA-DEBATE: HOMBRES,
¿HABLAMOS?» a càrrec de Paz
Palma. A les 19 h, al local de
l’Associació Canviem.
DIA 21
Calella
XERRADA INFORMATIVA
GRUP D’AJUDA MÚTUA
“Tenir cura de la persona amb
deteriorament cognitiu” a càrrec
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Art gràfic, Obra gràfica del fons de
la Fundació Tharrats. A les 12 h, a
la Fundació Tharrats d’Art Gràfic de
Pineda de Mar (Can Comas).
REVETLLA DE SANT JOAN,
organitza: Penya Barcelonista
Pineda de Mar. A partir de les 21
h, davant del local social del C/
Bilbioteca, 31.
Santa Susanna
ACTES DE LA FLAMA DEL
CANIGÓ.
DIA 24
Calella
29A FESTA DE L’ARROSSADA
A PEQUÍN. 13 h, a la plaça
d’Espanya.

de Yolanda Morcillo, infermera de
l’Hospital de dia. 15.15- 16.30 h, a
la Sala de Juntes de l’Hospital Sant
Jaume de Calella.
CINECLUB: TIERRA DE DIOS.
21 h, a la Sala Mozart
Palafolls
EL CICLE DE L‘AIGUA. Cicle
“Territori, sostenibilitat i economia
circular a Palafolls”. A les 19 h a la
Sala de Plens de l‘Ajuntament.
DEL 22 A L’1 DE JULIOL
Calella
III CALELLA FILM FESTIVAL
Esdeveniment de referència
internacional en l’àmbit de
produccions de baix pressupost.
DIA 22
Calella
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “PEDALEJANT
PER LA HISTÒRIA”. Es podrà
visitar fins al 20 de setembre. 17
h, al Museu del Turisme.

Palafolls
PORTES OBERTES DE LA PISCINA
MUNICIPAL
Primer dia d‘obertura de la piscina
municipal. Entrada lliure per a
tothom per donar la benvinguda a
la temporada d‘estiu.

(Bateria) i Ferran Morer (Guitarra).
A les 22 h, al Pati de Can Comas.
DIA 23
Calella
REVETLLA DE SANT JOAN

ACTIVITATS AL LOCAL JOVE CAN
BATLLE. Festa final de curs a partir
de les 18 h i concert acústic, 22.30 h.

- 20.30 h, CONCENTRACIÓ DE
VEHICLES
- 21.15 h, REBUDA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ al passeig de Manuel
Puigvert.
- 21.25 h, LECTURA DEL MANIFEST
- 21.30 h, ENCESA DE LA FOGUERA
- 22 h, SOPAR POPULAR
- 23 h, MÚSICA I BALL

Pineda de Mar
FESTA FI DE CURS: Exposició i
mostra dels cursos i tallers. A les
18 h, al Centre Cívic Poblenou.

Palafolls
REVETLLA DE SANT JOAN a
càrrec de La Puput. A les 21 h a la
Glorieta del Doctor Torner.

CENAFORUM, sopar compartit,
passada de pel·lícula i debat
posterior. A les 20 h, al local de
l’Associació Canviem.

Pineda de Mar
MAQUETA GEGANT DE TREN.
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h a
l’Espai Sara Llorens.

JAZZ VERMUT, músics Toni Pujol
(contrabaix), Juanma Morer

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ: Tharrats, Cosmos i

4DJAZZ
A càrrec del duet Max i Lolita.
Concert a les 20.30 h a l‘antiga
escola de Sant Genís de Palafolls.

CONCERT DE GUITARRA
CLÀSSICA a càrrec de Tono Blasi.
21 h, a l’Església de Santa Maria i
Sant Nicolau.
Pineda de Mar
OFICI SOLEMNE EN HONOR DE
SANT JOAN BAPTISTA
A les 12 h, a l’Església Parroquial
de Santa Maria.
AUDICIÓ DE SARDANES amb la
cobla La Principal de Llobregat. A
les 19 h, a la plaça de les Mèlies.
BALL DE GEGANTS. A les 20 h (a
la mitja part de les sardanes), a la
plaça de les Mèlies.
BIG BAND JAZZ MARESME
A les 22h, a l’Escola Sant Jordi,
Concert de Sant Joan.
DIA 25
Palafolls
CLUB DE LECTURA. A les 19 h a
la biblioteca
DIA 27
Pineda de Mar
TROBADA DEL CLUB DE
LECTURA. A les 20.30h, a la
Biblioteca M. Serra i Moret.

DIA 29
Calella
CONCERT VIVALDI I MOZART
sota els estels, a càrrec del Quartet
Assai. 21 h, al pati de la Biblioteca.
CONCERT ARA I RES, amb
Mishima. Dins la programació de
NEC’18. 22 h, al Far.
Palafolls
4DJAZZ a càrrec d‘Agust Tharrats
i Sofia Dee. Concert a les 20.30 h
a l‘antiga escola de Sant Genís de
Palafolls.
Pineda de Mar
EL GRUP IMPROVISATS DE
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR
ISCLA PRESENTA: VADETEATRE.
A les 21 h, a la Sala Tivoli del CCR.
DIA 30
Calella
TROBADA DE MOTOS SCOOTER
MEETING CALELLA 2018. 10.30
h, al passeig Manuel Puigvert.
REVETLLA DE LA PENYA
SOLERA CAN XENA 2018. 20 h,
al carrer Església entre Balmes i
Cervantes.
Palafolls
NIT D‘ORACLES. A la tarda i nit al
centre de la població
Pineda de Mar
EL GRUP IMPROVISATS DE
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR
ISCLA PRESENTA: VADETEATRE.
A les 19 h, a la Sala Tivoli del CCR.
FESTA ANUAL DE L’AVV
PINEMAR, amb sopar i música.
A les 21.30 h.
DIA 30 I DIA 1 DE JULIOL
Santa Susanna
FIRA CUIDA’T I SANAT.
Conferències, tallers, expositors,
restauració, zona infantil. De 9.30 a
20 h. A Can Ratés.

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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Farmàcies de guàrdia

Juny - Juliol

CALELLA - PINEDA DE MAR			

CALELLA
1 FARMÀCIA ÁNGEL
M. MELA JAMBRINA
C. Balmes
2 CAPRABO
C. Sant Joan
3 FRANKFURT LA RIERA
Riera Capaspre
4 CAPRABO
C. Turisme
5 CREU GROGA
C. Sant Jaume
6 EL TALL
C. Església

PINEDA DE MAR
1 BENZINERA EVOLUTION
N-II
2 CAPRABO
Pl. Espanya
3 XALOC PINEDA
C. Dr. Bartomeu
4 FARMÀCIA ELDA LLOBET
ALONSO
Av. Mediterrani
5 FRANKFURT LA RIERA
Av. de la Hispanitat
6 FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Pl. de les Mèlies

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

MALGRAT
1 FARMÀCIA CARLOS
JUAN PEÑA
C. Joan Maragall
2 FARMÀCIA ENRIQUE
TORRUELLA
C. Girona
3 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
C. del Carme
4 CAPRABO
Av. del Carme
5 REST. ESTANY
C. de l’Estany
6 XALOC MALGRAT
C. del Mar

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià

Dimecres

13 PLANAS

4 NOGUERA - COSTA

Dijous

14 CASTELLS

5 MELA - ESQUEU

Divendres 15 MIR

6 NOE - BADIA

Dissabte

7 PLANAS - SETÓ

16 NOGUERA - BADIA

Diumenge 17 NOGUERA - BADIA
Dilluns

18 SETÓ

Dimarts

19 SEGARRA

Dimecres

20 LLOBET

Dijous

21 COSTA

Divendres 22 MELA - ESQUEU
Dissabte

23 VIVAS - MIR

Diumenge 24 VIVAS - MIR
Dilluns

25 NOE - BADIA

Dimarts

26 PLANAS - FRANCITORRA

Dimecres

27 CASTELLS - ALBA

Dijous

28 NOGUERA - VIVAS

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, 14 A
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 ESQUEU
C. Noguera Local 12, 1
Tel: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel: 93 769 18 94

Divendres 29 VIVAS - SETÓ
Dissabte

30 NOE - FRANCITORRA

Diumenge

1 NOE - FRANCITORRA

Dilluns

2 PLANAS - SEGARRA

Dimarts

3 CASTELLS - LLOBET

TORDERA (SERVEI DIÜRN) - MALGRAT DE MAR
Dimecres

13 VENDRELL

27 LUCEA

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

14 VENDRELL

28 LUCEA

Divendres

15 VENDRELL

29 LUCEA

Dissabte

16 VENDRELL

30 LUCEA

Diumenge

17 VENDRELL

1 LUCEA

Dilluns

18 TIBURCIO

2 MATEOS

Dimarts

19 TIBURCIO

3 MATEOS

Dimecres

20 TIBURCIO

4 MATEOS

Dijous

21 TIBURCIO

5 MATEOS

1 MILAR TORDERA
Camí Ral

Divendres

22 TIBURCIO

6 MATEOS

Dissabte

23 TIBURCIO

7 MATEOS

2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

Diumenge

24 VENDRELL

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

Dilluns

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

25 LUCEA

Dimarts

26 LUCEA

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 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals
5 OUTLET PERFUMS
C. Major

TORDERA

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

ECONOMIA LOCAL

Kaktus, la taquería
PALAFOLLS

Jazz al Pura Brasa
PINEDA DE MAR

La taquería Kaktus de Palafolls obrirà cada dia a partir del
25 de juny. Kaktus, la taquería de
Casa Oms, ofereix una carta d’especialitats mexicanes com tacos,
nachos, cochinita Pibil, postres…

El restaurant Pura Brasa de Pineda de
Mar celebra aquest mes de juny el primer
PURA BRASA JAZZ FESTIVAL.
El festival el va encetar Mònica Green
Quartet i continuarà amb Motis Chamorro
Traver Jazz trio (16 de juny).

Hi podeu trobar plats sense
gluten per a celíacs i plats vegetarians. La seva gran terrassa i
el parc infantil són dos atractius
afegits a l’oferta gastronòmica de
qualitat. Kaktus es troba a la carretera de Malgrat a Palafolls. yy
Menjador de Kaktus Palafolls

L’entrada és gratuïta, amb consumició
mínima. Si els clients ho desitgen, també
poden sopar a la carta abans del concert.
Les places són limitades, i es poden fer les
reserves trucant al telèfon 93 767 15 68 o al
correu electrònic events@purabrasa.com.
El restaurant està ubicat a la carretera Nacional II a Pineda de Mar. yy

Mònica Green a Pura Brasa
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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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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.00

6.45

9.30

13.00

15.45

17.00

19.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.10

6.55

9.40

13.10

Santa Susanna

3.50

5.20

-

7.05

9.50

13.20

15.55

17.10

19.10

-

17.20

-

Pineda de Mar

3.54

5.24

-

7.09

9.54

13.24

-

17.24

-

Calella

4.05

5.35

6.40

7.20

10.05

13.35

16.25

17.35

19.40

Estació del Nord

-

-

-

7.25

11.00

-

-

18.25

20.40

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

-

-

-

8.30

11.05

-

-

18.30

20.45

Aeroport del Prat (T2)

5.10

6.40

7.50

9.05

11.35

14.40

17.35

19.00

21.15

Aeroport del Prat (T1)

5.20

6.50

8.00

9.15

11.45

14.50

17.45

19.10

21.25

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.15

17.15

18.00

20.15

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.30

17.30

18.15

20.30

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

-

-

19.00

21.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

-

-

19.05

21.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

17.38

18.38

19.55

21.58

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

-

-

20.02

-

00.02

Santa Susanna

10.16

11.45

12.46

15.16

16.46

-

-

20.06

-

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.02

19.02

20.22

22.22

00.22

Blanes

10.55

12.25

13.25

15.55

17.25

18.25

19.25

20.45

22.45

00.45

ENTREVISTA A JOSEP MARIA LLOVERAS (PREMI CIUTAT DE CALELLA 2018 CATEGORIA INDIVIDUAL)

“Si es fan les coses bé i amb ganes tot funciona”

Lloveras rebent el Premi Ciutat de Calella. Foto Joan Maria Arenaza
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Fa gairebé mig segle que Josep Maria Lloveras dedica la major part
de les seves hores a la Gent de Barri de Pequín, una associació veïnal
de Calella que organitza constantment activitats per a gent de totes les edats. Lloveras va néixer a
Calella l’any 1944. És una persona
activa a qui li agraden els amics,
la bona conversa i ajudar a qui ho
necessita, unes qualitats que ha
sabut aportar a aquesta entitat de
la qual és vicepresident des de fa
28 anys. Assegura, orgullós, que
sempre li ha agradat “ fer coses per
Calella i per a tots els calellencs”.
Per aquesta entrega voluntària, el
municipi de Calella li ha concedit
enguany el Premi Ciutat de Calella 2018 en la categoria individual,
un reconeixement que ha rebut
amb molt d’entusiasme en “Llove”,
com l’anomenen afectuosament
els seus amics i coneguts. El premi
es concedeix a aquelles persones
que han tingut un ressò especial al
llarg de la seva trajectòria.
Expliqui’m els orígens de la
Gent de Barri de Pequín. Per
què es va crear aquesta entitat?
Fa uns anys hi havia una associació que es deia Comissió de Festes
del Barri de Pequín; però van sorgir alguns problemes i es va prendre la decisió de dissoldre-la. Jo
estava en aquesta associació però
vaig decidir descansar un temps.
I què va passar després?
Alguns dels meus companys van
pensar que la millor opció era
crear una associació nova, que és
l’actual Gent de Barri de Pequín.
Alguns d’ells encara hi són. Jo els
ajudava quan podia i al cap d’un
temps vaig entrar a la junta... i
fins ara. Aquí estem!
D’on ve el nom de Pequín?
El nom és el que van decidir els
fundadors.

Bunyolada a Pequín 2018. Joan Maria Arenaza

Quines activitats organitzàveu
als inicis de l’associació?
Vam començar amb el carnestoltes, que era molt divertit!

Què ha après amb una associació d’aquest tipus?
Que si es fan les coses bé i amb
ganes tot funciona.

Per què?
Ens posàvem moltes vegades disfresses de dones...ha, ha, ha!

Quina ha estat i és la seva aportació a l’entitat?
Jo sempre he intentat que tot es
faci el millor possible i també he
mirat d’ajudar els companys.

Què més?
També vam organitzar la Festa del
Bolet i vam posar llums de Nadal
a tot el barri, entre d’altres. Vam
començar amb poques activitats i
cada cop n’hem anat afegint més.
I, actualment, quines activitats
organitzeu?
Doncs comencem al gener amb el
Torneig de Reis de Bitlles i l’Assemblea general. Al març organitzem una sortida cultural i la Festa
del Bunyol. Ja al mes d’abril tenim
el Torneig de Sant Jordi de Bitlles
Catalanes i la Trobada del Truc. A
l’estiu, com que fa més bon temps,
organitzem el sopar al carrer, l’arrossada i també la cantada d’havaneres. Al setembre tenim la Revetlla Pequinaire. I tanquem l’any
amb la Festa del Bolet (octubre) i el
Pare Noel (desembre).
Què és per a vostè el local social de l’entitat, que està ubicat al
número 54 del carrer Colom de
Calella?
Un punt de reunió amb companys
i socis. Allà quedem habitualment
per fer alguna partida de cartes i
també per mirar tots els partits de
futbol del F.C. Barcelona.
Quins càrrecs ha ocupat dins
l’entitat?
Vaig entrar com a vocal; m’encarregava, entre d’altres, de les relacions amb l’Ajuntament, amb altres
entitats de Calella, amb la ràdio, la
televisió, etcètera. I, des de fa 28
anys, em van nomenar vicepresident. De totes maneres, en aquesta
associació tothom fa el que pot.

Ha conegut molta gent per estar en aquesta associació?
Sí! Molta gent d’altres entitats
ja ens coneixíem abans, però alguns els he anat coneixent gràcies a aquesta associació.
Els joves volen continuar amb
el relleu?
No, i és un problema i una llàstima. Tots els que en formem part
ja som molt grans i la situació no
sembla tenir gaire futur... Haurem de buscar una solució.

Veig que li agraden els esports.
Què més feia?
Campionats de futbol i futbol
sala. També vaig estar amb els
nois i noies que practicaven esports dins la junta de pares del
col·legi Lestonnac de Calella. A
més, vaig formar part del Consell Comarcal de l’Alt Maresme,
primer com a vocal i després
com a president.
Guarda un bon record d’aquella
època?
Tinc la satisfacció que nois i noies
que ara tenen entre trenta i cinquanta anys em recorden i són
també amistats que he fet durant aquests anys. Crec que això
també s’ha tingut en compte per

Hi ha més homes o dones entre
vosaltres?
A la junta som més homes.
Mmm... per què?
No ho sé, però hem de comptar
que hi ha moltes dones que també hi col·laboren i que sense elles
no faríem res en cap de les festes.
Dones i homes treballem el mateix i sense elles i ells res del que
fem seria possible.
A vostè li agrada parlar en públic... Fins i tot va ser un dels
primers col·laboradors de Ràdio Calella Televisió. Com va
ser aquella experiència?
Als inicis de la Ràdio i Televisió
de Calella els portava, cada dilluns, els resultats esportius de
tots els col·legis de Calella i dels
jocs escolars de l’Alt Maresme, a
més dels resultats del tennis taula. Allà feien concursos, fins hi
tot jo vaig participar-hi!

Josep Maria Lloveras amb l’escut de Pequín
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concedir-me el guardó del premi
Ciutat de Calella d’enguany.
Us coneixeu tots al barri de Pequín?
Sí, ens coneixem tots.
Què té d’especial aquest barri?
Crec que sempre el barri de Pequín ha sigut un referent per a
Calella, ja que és un barri que des
del primer dia ha anat sempre
amb el nom de Calella al davant.
El nostre eslògan és “No gaire de
Calella i pequinarie”.
Molt bo aquest eslògan! És molt
original!
T’agrada?
Sí, molt! yy

