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Creu de Sant Jordi

RADIO MARINA

PARCS I JARDINS - Pàg. 6

NOU PARC
ADAPTAT
Pineda de Mar ha
inaugurat un nou
parc infantil adaptat
per a nens amb
mobilitat reduïda.

SOCIETAT - Pàgs. 12 I 13

50 ANYS D’ASPRONIS
La Fundació Privada Aspronis celebra enguany el 50è aniversari de la seva
creació. Aquest juliol a Blanes s’ha fet l’acte central amb música i màgia.

El President Torra felicitant Santiago Marré. Foto web Aj. Calella

El calellenc Santiago Marré ha estat una de les 31 personalitats que ha rebut aquest any la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la seva tasca de creació, recerca, conservació i divulgació d’imatges cinematogràfiques.
Més informació a la pàgina 3.

Teatre Clavé

Festes
Majors
Els Maduixots seran a totes les Festes Majors. Foto Yoyo

El Maresme està de festa. Santa
Susanna ha obert el calendari de
Festes Majors de l’Alt Maresme.
Seguirà Malgrat de Mar, Pineda, Tordera i Palafolls. Sardanes,
jornades castelleres, barraques...
són algunes de les propostes que
s’han programat. Pàgs. 15 - 18

Imatge promocional de Les dones sàvies. Foto Teatre Clavé

El Teatre Clavé de Tordera ha presentat el que serà la nova programació de tardor-hivern. Bruno Oro o Pep Tosar són alguns dels actors
que passaran per l’escenari torderenc. Pàg. 23

Lletres
efímeres
L’Ajuntament de Calella va instal·lar aquest
juliol a la Riera Capaspre, una nova escultura amb el nom de la població, dins del projecte “Calella, ciutat d’escultures”. Pocs dies
després de la inauguració, el conjunt escultòric va ser objecte de dos actes vandàlics
per un grup de joves alemanys, fent que algunes lletres quedessin destruïdes. Pàg. 4

Així ha quedat l’escultura després dels actes de vandalisme. Foto Joan Maria Arenaza

Imatge del conjunt escultòric a la inauguració. Foto Joan Maria Arenaza
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Tu hi pintes molt!

L’Editorial
Aspronis

MALGRAT DE MAR

Les Festes Majors són notícia en aquest mes i han demostrat
un cop més la seva capacitat de convocatòria. La nombrosa assistència que ha donat suport als molts actes i activitats
que s’han organitzat, deixa clara la salut de la Festa Major.
Enmig dels molts actes de caràcter lúdic, destaquen els actes
organitzats per commemorar els 50 anys d’Aspronis.
L’entitat de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual ha estat durant molts anys motiu d’orgull per al ciutadans de la nostra comarca.
L’alt nivell de prestacions que l’entitat ofereix a les persones
que ho necessiten, tant amb les ajudes específiques per a diverses edats, com amb els llocs de treball, creats expressament per als discapacitats per poder oferir als seus usuaris
la dignitat d’una feina a l’abast de les seves capacitats, fa ben
oportú el reconeixement a la feina feta durant tants anys.
Aspronis no és una entitat qualsevol, pel contrari, amb un
esperit de superació que cal elogiar, ha seguit ampliant el
ventall de les prestacions fins arribar a ser una de les entitats
de referència a Catalunya. yy

La campanya del pla ocupacional “Tu hi pintes molt” de
Malgrat de Mar ha tancat amb
14 façanes pintades als barris de
la Verneda i el Castell, que cal
sumar a les 125 pintades en les 5
edicions anteriors.

«En total han estat 139 les
façanes que s’han pintat en
els últims anys»
La iniciativa ha tingut un doble objectiu: millorar el paisatge
urbà malgratenc i facilitar l’accés
al món laboral. A través del projecte “Treball als Barris”, l’Ajuntament va contractar el mes de
febrer 3 persones, les quals han
estat les encarregades de pintar
les façanes, segons la carta de
colors del barri que l’empresa
Gabinete del Color va elaborar
el 2010 dins el Projecte d‘intervenció integral als barris de la
Verneda i el Castell.

«El projecte vol millorar
el paisatge urbà i facilitar
l’accés al món laboral»
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L’actuació va començar l’1 de
febrer de 2018 amb una durada de 6 mesos. Durant les dues
primeres setmanes, les persones
contractades per pintar les façanes van rebre formació bàsica i
van fer presa de contacte amb
l’entorn de treball, coneixement
de la realitat del sector, així com
la identificació dels possibles
participants.

Un dels treballadors contractats. Foto Aj. Malgrat

Es va obrir una convocatòria perquè s’hi apuntessin els
veïns dels barris de la Verneda
i el Castell que estiguessin interessats a pintar la seva façana a
canvi de mà d’obra gratuïta. Les
persones contractades per treballar en el programa han pintat
les façanes així com també han
elaborat pressupostos i han estimulat la iniciativa mitjançant la
promoció porta a porta entre el
veïnat. Els propietaris dels habitatges han assumit el cost de la
pintura i la rehabilitació prèvia
si s’ha donat el cas.

Amb aquesta acció, el paisatge urbà s’ha transformat
notablement, i es percep la implantació de la carta de colors
en les 139 façanes pintades. A
més a més, aquestes intervencions han generat ocupació indirecta, ja que altres veïns que
no han pogut optar o no els ha
estat atorgada la subvenció han
decidit pintar de totes maneres
contractant serveis privats. D’altra banda, un bon nombre de les
façanes sobre les quals s’ha intervingut han hagut de ser sanejades per paletes privats. 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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Santiago Marrè, Creu de Sant Jordi
CALELLA

celebrar al Palau de la Música
Catalana i va comptar amb la
presència de tots els guardonats
i una representació institucional
encapçalada pel president, Quim
Torra, pel president del Parlament, Roger Torrent i la consellera de Cultura Laura Borràs.

La Creu de Sant Jordi és un
dels màxims reconeixements que
pot rebre una persona per part de
la Generalitat de Catalunya. La
distinció es va crear el 1981 amb
la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya. Qualsevol
ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s’atorgui
aquest guardó a alguna persona,
ja sigui física o jurídica.

La cerimònia de lliurament,
conduïda pel periodista Toni
Puntí i l’actriu Estel Solé, va
comptar amb diverses actuacions musicals i lectures de textos.
El president Quim Torra va destacar que tots els premiats, per la
seva tasca i valors, són “un estímul
per tenir consciència que l’esforç
paga la pena si l’anhel és prou alt”.

«Santiago Marrè va rebre la
notícia de la mà de Lluís Puig
des de Bèlgica»
Enguany, el Govern ha atorgat
la distinció a 31 persones i 24 entitats. Un dels guardonats ha estat
el president honorífic de Foto Film
Calella Santiago Marrè en reconeixement a l’incalculable valor
de la seva tasca de creació, recerca,
conservació i divulgació d’imatges
cinematogràfiques històriques.
Fa uns anys l’Ajuntament de
Calella va començar a recollir
signatures perquè Marrè rebés
aquesta honorable distinció.
Marrè ha explicat com va rebre la notícia: “La veritat és que
va ser una sorpresa, al principi

Santiago Marrè amb una màquina fotogràfica. Foto Joan Maria Arenaza

creia que es tractava d’una broma. Fa un parell de mesos vaig
rebre una trucada de l’exconseller de Cultura Lluís Puig des
de Bèlgica informant-me que
el Govern volia concedir-me la
Creu de Sant Jordi”.
25 ANYS DE PRESIDENT
La relació de Santiago Marrè
amb el món del cinema va començar com un joc. El seu pare
tenia un vell projector cinematogràfic Pathé Baby, que va decidir

reparar i començar a recopilar
pel·lícules amateurs familiars.
Ara fa més de 50 anys que es
va crear l’entitat Foto Film Calella, sense ànim de lucre, dedicada a la promoció i divulgació
de la imatge. Una de les activitats
més importants de l’entitat és
l’organització del Festimatge, el
Festival de la Imatge de Calella.
Santiago Marrè desitja que
algú segueixi la tasca que ell
porta fent durant tants anys i

vaticina un futur complicat per
al cinema: “Veig un problema
greu per culpa de les noves tecnologies. Tothom va pendent del
mòbil, dels jocs, i s’obliden del
contacte humà i de veure altres
coses més importants.”
ACTE DE LLIURAMENT
El dia 23 de juliol es va fer
l’acte de lliurament de les Creus
de Sant Jordi a 31 personalitats
i 24 entitats del país. Per primera vegada l’esdeveniment es va

«Una de les tasques de Foto
Film Calella és l’organització
del Festimatge»
Altres premiats han estat
el gastrònom, divulgador de la
cuina i fundador del grup La
Cuina de Sils, Francesc ‘Xicu’
Anoro i la religiosa i activista
Sor Lucía Caram. Pel que fa a les
entitats premiades, destaquen la
Fundació Proactiva Open Arms
per la seva tasca al Mediterrani
i l’Associació Casino La Unió de
Vidreres. yy
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Balanç positiu del Snorkelling guiat a Santa
Murmuris
Susanna
MALGRAT DE MAR

La primera edició del Murmuris ha tancat amb èxit. Centenars
de persones han gaudit de les sis
actuacions musicals que ha ofert.
El Murmuris ha estat un festival
de música independent que ha
volgut allunyar-se dels grans esdeveniments musicals de l’estiu.

La pluja ha obligat a traslladar
els concerts del segon dia al Centre Cultural La Barretina, que en
un principi estaven previstos al
parc del Castell. Han actuat la cantant de Nova Zelanda Lydia Cole,
el cantant irlandès Ciaran Lavery
i el grup madrileny Young Forest,
que ha tancat el festival.

La cantant escocesa Hailey
Beavis ha estat l’encarregada d’encetar els concerts a la plaça Xesco
Boix, seguida del cantant barceloní Nico Roig i els portuguesos
Birds are Indie.

La intenció d’aquesta proposta,
realitzada per la productora Son
Canciones, és que sigui un element
més en l’oferta cultural de la població, i que serveixi per apropar la
cultura al públic turístic. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha acollit
una sessió de busseig amb tub
(snorkelling) per observar el fons
marí i descobrir el litoral, dins del
projecte Vies Braves.

«L’activitat es va fer a la Via
Brava Les Caletes»
Des de fa uns anys, Santa
Susanna es va incorporar a les
Vies Braves amb dos itineraris
de 0.5 i 1 quilòmetre. És un projecte pioner al món que permet
promocionar el territori i gaudir
explorant el litoral des del mar, de
forma segura, a través d’una xarxa d’itineraris marins paral·lels als
camins de ronda de les comarques
de Girona i Barcelona.

«Santa Susanna té dos
itineraris a les Vies Braves»
L’activitat es va desenvolupar
per la Via Brava Les Caletes, en
grups de 15 persones, acompanyades per un monitor. Els partiActuació de Hailey Beavis. Foto Yoyo

Pineda Ressona’18
PINEDA DE MAR

La sisena Trobada de Percussió Pineda Ressona’18, celebrada
aquest juliol, ha portat grups de
percussió d’arreu de Catalunya
com també un grup de Monzón,
a Osca. Des de fa 6 anys l’organitza
la colla de diables Forces Infernals
de Poblenou.

amb l’actuació dels Petit Musicae.
La nit s’ha tancat amb la tabalada
conjunta de tots els percussionistes i l’entrega de recordatoris a les
colles participants. També cal destacar el vessant solidari del Pineda
Ressona, els Tambors Solidaris i
el primer concurs d’Instagram,
obert a tothom.

La recepció de totes les colles
convidades s’ha realitzat davant
de l’Església de Santa Maria. La
cercavila de percussió ha començat al voltant de les set de la tarda,
i ha acabat a la plaça de les Mèlies

La propera actuació a Pineda serà el dia 24 d’agost, durant la
Festa Major del municipi, amb la
batucada a càrrec dels Diabolus
Musicae i el correfoc a càrrec de les
Forces Infernals de Poblenou. yy

cipants no havien de tenir un gran
nivell de natació, sinó que l’activitat era apta per a totes les edats.
Els nedadors havien de portar el
seu propi material, com banyador,
ulleres i tub de busseig.
El projecte Vies Braves es va
iniciar al 2014 a les comarques

gironines amb deu itineraris en
set municipis de la Costa Brava
i un a l’interior de la demarcació
de Girona. Actualment hi ha 14
vies habilitades a la Costa Brava,
als municipis de Portbou, Colera,
Llança, Cadaqués, Pals, Palafrugell, Platja d’Aro, Sant Feliu de
Guíxols, Tossa i Lloret de Mar. yy

Lletres efímeres

Estat del muntatge a principis d’agost. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha
instal·lat a la Riera Capaspre, prop
de la N-II, un conjunt escultòric
amb grans lletres amb el nom de
la ciutat. Amb una alçada propera als dos metres, les lletres combinen dos materials, pedra i vidre
laminat de color blau, que volen
representar el mar i la platja.

Una de les colles participants. Foto Yoyo

Participants a l’itinerari. Foto Yoyo

Poc després d’inaugurar l’escultura, un jove de 17 anys de
nacionalitat alemanya, li va donar
fortes puntades de peu de manera violenta fins que va aconseguir
tombar i destruir la lletra “L”.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, amb la declaració d’un veí
que va presenciar la destrucció de
la lletra, els Mossos d’Esquadra
van poder detenir-lo ràpidament.
En ser un delicte de danys contra el patrimoni públic, la Policia
Local el va denunciar i el va posar
a disposició judicial. Un dia més
tard, 4 joves, tres de 16 anys i un
de 17, també alemanys, van trencar dues lletres més.

«Un grup de joves va
destruir l’escultura pocs dies
després de la inauguració»

«El cost de reparació de
cada lletra és d’uns
9.000 euros»
La reparació de cadascuna de
les lletres té un cost d’uns 9.000
euros, ja que cal treure el formigó
que hi ha a la part del terra, aixecar-la de nou i posar-hi al damunt
l’estructura. De moment el govern
municipal encara no ha decidit
que farà, si repararà de nou del
conjunt escultòric, el canviarà
d’ubicació o el reforçarà per evitar
nous actes vandàlics. yy
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Nou parc infantil adaptat

BREUS

Hip Hop Festival
Torna una nova edició del Festival de Hip Hop de Pineda,
un esdeveniment centrat en la
promoció de la cultura urbana
i underground, atesa a la tradició cultural de la població
jove del municipi en relació al
hip-hop, el rap o el graffiti. Les

activitats del festival han tingut
lloc a la platja de Pins, on s’han
realitzat un seguit d’actuacions
musicals amb artistes del panorama local, comarcal i nacional.
Durant el festival també s’han
fet exhibicions i tallers de graffitis i breakdance. yy

El parc compta amb un gran vaixell al centre. Foto Aj. Pineda
PINEDA DE MAR

Una de les actuacions programades. Foto Yoyo

Fira d’Estiu
Un any més s’ha celebrat la Fira
d’Estiu de Malgrat, i s’ha convertit
en una de les fires més consolidades del municipi en l’època d’estiu. Una cinquantena de parades
de tot tipus de comerços locals i

d’artesania, han sortit a l’avinguda
de Bon Pastor per oferir tot tipus
de productes i propostes als visitants. Els assistents també han
gaudit de música en directe i DJ’s
que han amenitzat l’espai. yy

S‘ha inaugurat a la platja de
Poblenou un parc infantil i esportiu, situat al tram del passeig
Marítim de les antigues pistes de
tenis. El recinte, amb més de 600
m², està adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.

«El parc compta amb
elements adaptats per a
persones amb mobilitat
reduïda»
El parc, que compleix amb la
normativa vigent i té el terra de
goma, consta d‘una àrea de 48

metres de llarg i 13 d‘ample, especialment dedicada al joc inclusiu, per infants de totes les edats
i totes les capacitats. L‘element
principal del nou parc representa un vaixell que inclou diversos
elements adreçats a infants amb
patologies que puguin gaudir
d‘aquest nou espai lúdic.
Una rampa per facilitar el
trànsit a infants amb cadira de
rodes, un relleu adient per al
joc dels nens amb molts tipus de
discapacitats i dos gronxadors
adaptats complementen una instal·lació absolutament integradora. S’han habilitat rectangles amb

diferents textures, molt adients
per al treball amb nens i nenes
amb paràlisi cerebral, espina bífida, lesions de medul·la i tumors
encefàlics.

«L’espai es complementa
amb una zona de gimnàs a
l’aire lliure»
El Parc incorpora també un
espai per fer-hi esport amb maquinària a l‘aire lliure, i es converteix en el primer d‘aquestes característiques de la comarca, amb
deu aparells d’exercici, dos d’ells,
adaptats per a cadira de rodes. yy

Rehabilitació del Castell
PALAFOLLS

Els food trucks han complementat la jornada. Foto Yoyo

Fira de vehicles clàssics
Coincidint amb la Fira d’Estiu,
Malgrat ha acollit una nova edició de la Llotja de la moto i l’automòbil antic, i la Cercavila de
vehicles clàssics. L’avinguda dels
Països Catalans ha estat l’escenari on els visitants han pogut tro-

bar tota mena de peces per als
seus vehicles, maquetes i molts
més objectes. La cercavila ha
recorregut carrers de Malgrat,
Santa Susanna i Pineda, per acabar a l’aparcament del Liceu de
Malgrat de Mar. yy

La Junta de Govern Local de
Palafolls ha aprovat, a la convocatòria celebrada a finals de
juliol, el projecte que ha de permetre rehabilitar diverses parts
del Castell de Palafolls i el seu
entorn.

El projecte té un pressupost
de 308.000 euros i es pot assumir
gràcies a l’aportació de la concessionària de l’autopista C-32
per les obres de perllongament
de la via, ja que destina una part
dels diners als municipis per on
passa aquesta via perquè siguin

invertits en accions culturals.
Aquestes obres són un pas més
cap a la rehabilitació completa
de la infraestructura del Castell,
on ja s’hi havien realitzat diverses reformes als murs i a la plaça.
S’espera que les obres es puguin
començar al mes d’octubre. yy

«Les millores tenen
l’objectiu de millorar
l’estructura del Castell i
incorporar nous serveis»
Les actuacions previstes tenen com a objectiu rehabilitar de
manera parcial el Castell amb un
seguit de reformes, com la millora de l’entrada, el reforçament
dels murs i la instal·lació de baranes i altres elements de seguretat,
la creació d’un control d’accés als
vehicles, un aparcament i la creació d’una àrea de descans.

«Les obres tenen previst
començar al mes d’octubre»

Un dels vehicles durant la cercavila. Foto Yoyo

També s’instal·laran nous
serveis, com una taquilla, uns lavabos, un espai d’informació turística, unes màquines de begudes, un petit magatzem i un petit
escenari per a espectacles.

Una de les millores serà l’instal·lació de baranes. Foto Yoyo
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Cloenda del Consell dels Infants 2017-2018
CALELLA

El segon Consell dels Infants
de Calella, format per 28 alumnes de cinquè i sisè de Primària,
ha tancat el curs 2017-2018.

«El Consell està format per 28
alumnes de cinquè i sisè de
les escoles de Calella»
A l’acte han participat l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini; el tinent d’alcaldia
responsable de l’àrea de Participació, Marc Buch; la tinenta
d’alcaldia responsable de l’àrea
d’Educació, Núria Parella, i alguns membres de l’oposició.
Durant la cloenda, els consellers i conselleres han presentat el treball que han fet durant
aquests mesos per els encàrrecs
que l’alcaldessa de Calella els va
fer durant l’acte de constitució.
En total s’han dut a terme
vuit sessions: a la primera es van
tractar els drets i deures dels in-

fants; a la segona van començar a
dissenyar el “Camí dels Infants”;
a la tercera van tenir la visita
d’un membre de la Policia Local
de Calella i van preparar una enquesta per tal de conèixer els hàbits de mobilitat dels infants de
la vila; a la quarta van analitzar
els resultats de les enquestes.

«Durant l’acte s’ha presentat
el logotip del “Camí dels
Infants”»
A la cinquena van sortir al
carrer per observar com estaven els carrers, a la sisena van
presentar els resultats a Gestvia
i van treballar amb la dissenyadora Marina Turró per crear un
logotip del “Camí dels Infants”; a
la setena van conèixer representants de l’ADIAM i van recórrer
la ciutat com si fossin persones
amb mobilitat reduïda, i a la vuitena i última sessió van escollir el
logotip i van elaborar la proposta
final del “Camí dels Infants”.

Tots els nens participants a l’acte de cloenda. Foto Joan Maria Arenaza

El Consell ha fet una sèrie de
propostes a l’alcaldessa i als regidors i regidores per tal de millorar la mobilitat i convivència a
les zones al voltant de les escoles.
També ha presentat el logotip que

tindrà el “Camí dels Infants”: una
petjada de la Llopa amb els colors
representatius de cada escola.
L’alcaldessa de Calella ha
tancat l’acte dedicant unes pa-

raules als consellers i conselleres felicitant-los per la feina realitzada durant l’any i ha agraït
a totes les persones que han fet
possible l’existència d’aquest
Consell dels Infants. yy

Nova regulació d’aparcaments a Pineda de Mar
descompte. Es mantenen les 170
places que hi ha a l’actualitat.
- Pàrquings de zona blava
amb possibilitat de llarga durada: La Mina i Tribala.
Aquests dos aparcaments
de llarga durada s’han reobert
recentment després de les obres
de millora i asfaltat. La Mina
(darrere de l’Església) i Tribala
(carrer Tribala, entre Tarragona
i Ignasi Iglesias). La tarifa de la
zona blava s’aplica des de l’1 de
maig al 31 d’octubre, de 8 a 20 h,
ininterrompudament, de dilluns
a diumenge. Els residents amb
distintiu poden aparcar pagant
1 € al dia, i tenen descompte a la
tarifa ordinària. Les persones que
no disposen de la targeta poden
aparcar per 6 €.
Una de les zones verdes inaugurades. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda ha
posat en marxa la nova zona
verda del municipi amb 3.400
places d’aparcaments gratuïts
per als residents. La nova regulació vol garantir la rotació de
vehicles i aconseguir dos objectius prioritaris. Per una banda,
es vol protegir les persones residents amb la creació de zones
verdes permanents i zones verdes temporals.

Per l’altra, també es pretén
incentivar la dinamització de
l’activitat comercial i de restauració. Per aquest motiu, tant les
zones verdes com les blaves són
gratuïtes durant els àpats, i a més
a més, els establiments tenen la
possibilitat d’adquirir vals, que
permeten al client aparcar de
manera gratuïta.
El nou mapa d’aparcaments
preveu 4 zones regulades repartides en tot el municipi:

- Zona verda permanent: gratuïta per a les persones residents
amb distintiu, vigent durant tot
l’any (excepte diumenges), amb
1760 places disponibles.
- Zona verda temporal: gratuïta per a persones residents
amb distintiu, vigent els tres mesos d’estiu (excepte diumenges),
amb 1600 places disponibles.
- Zona blava: Els residents
amb distintiu disposaran d’un

Totes les persones que paguin
l’impost de circulació al municipi pinedenc, han de rebre al seu
domicili la targeta resident de
forma gratuïta. Les que encara
no l’hagin rebut, la poden reclamar a info@viapunt.cat indicant
la matricula del vehicle i el nom
del titular, i la poden recollir a la
recepció de l’Ajuntament.
APARCARE, NOVA APLICACIÓ
PER PAGAR AMB EL MÒBIL
A l’hora de pagar, la persona usuària té la possibilitat de
fer-ho des del parquímetre o de

manera còmoda des de l’aplicació mòbil Aparcare, amb la qual
es poden realitzar pagaments
des de qualsevol lloc i dispositiu
mòbil. Aparcare està disponible
tant per Google Play com per
App Store i es pot descarregar
de manera gratuïta.

«Els residents de Pineda
poden estacionar a la zona
blava de llarga durada per 1€
al dia»
L’usuari pot donar-se d’alta
a través del seu correu electrònic, per posteriorment introduir el número de la targeta la
qual pot vincular amb diverses
matrícules. Aquesta App també
permetrà, entre altres, consultar
l’històric d’operacions i anul·lar
denúncies. Només es paga pel
temps que necessites i hi ha la
possibilitat de “desaparcar” amb
l’abonament corresponent dels
diners que no s’han fet servir.

«Una nova App permet els
usuaris pagar les tarifes
d’aparcament amb el mòbil»
Amb aquesta nova regulació
s’han instal·lat un total de 50
parquímetres, 10 dels quals estan col·locats en les zones blaves
i els 40 restants estan repartits
per tota la zona verda. yy
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Tabalada i correfoc
a Malgrat
MALGRAT DE MAR

La colla de diables Ratpenats
Infernals de Malgrat de Mar segueix de celebració. Aquest mes
de juliol han organitzat un acte
amb motiu del 20è aniversari que
ha inclòs un correfoc.
A diferència del correfoc de Festa Major, en aquesta ocasió no hi ha
participat cap colla convidada sinó
que estava adreçat a totes aquelles
persones que en algun moment han
tingut relació amb la colla.
La nit ha començat amb el

“Com-et-sebas” una guerra de
cebetes (els tradicionals petards
per nens que es llencen per Sant
Joan), i tot seguit s’ha fet una tabalada de percussió a la Riera. El
correfoc ha començat prop de les
10 de la nit a la plaça de l’Àncora.
Aquest proper divendres dia
10 se celebrarà el correfoc infantil, i el dissabte el correfoc d’adults
amb motiu de la Festa Major de
Malgrat. Estan convidades moltes
colles de diables de la zona per fer
un gran correfoc que en aquesta
edició tindrà dos recorreguts. yy

Correfoc dels Ratpenats Infernals. Foto Yoyo

Nou CD de la
Banda de Palafolls
PALAFOLLS

La Banda de l’Escola de Música de Palafolls ha celebrat aquest
juliol la tradicional actuació de fi
de curs. La nit ha començat amb
el sopar de “montaditos”, carn i pa
amb tomàquet, i tot seguit s’ha realitzat el concert.
Aquest any, la banda ha comptat amb la col·laboració de Lydia
Navarro, Joan Parrilla i Albert Sellers, tres cantants palafollencs que
han complementat el repertori.
Durant l’acte s’ha aprofitat per fer
la presentació oficial d’”Essencials” el nou CD del conjunt musical.

La gravació es va fer a l’auditori del MiD de Palafolls, que es
va sonoritzar per a l’ocasió per
poder gravar a la vegada a tots
els músics.
Aquest tercer disc arriba
després del primer CD, Gènesis,
publicat ara fa 7 anys, i el segon,
Una banda de pel·lícula, on van
recordar les bandes sonores més
conegudes del món del cinema.
Essencials és un repàs a la
música dels anys 70, 80 i 90 amb
cançons de Queen, Michael Jackson o Mecano. yy

Integrants de la Banda de Música. Foto Yoyo
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Cercavila i plantada Millores a la plaça Catalunya
de gegants
MALGRAT DE MAR

Durant 15 dies els malgratencs i malgratenques han pogut
votar les 8 propostes finalistes del
procés participatiu que es va engegar ara fa uns mesos. En un primer moment es van presentar 60
projectes, dels quals es van acabar
triant 8 en diferents etapes.
Cada ciutadà podia votar propostes que sumessin un màxim de
180.000 euros. En total, s’han registrat 106 vots, dels quals 11 han
resultat nuls, un percentatge molt
baix respecte al total de la població.

El govern ha valorat positivament el projecte en conjunt, però
creu que el procés de votació no
ha assolit la participació desitjada. És la primera vegada que es
fa a Malgrat un procés d’aquestes
característiques.

Roger Ramir, regidor de
Participació Ciutadana i Serveis
Econòmics, creu que el problema no ha estat informatiu: ”No
crec que el problema hagi estat
manca d’informació, sinó que
Malgrat de Mar no té tradició
participativa i aquest és un pro-

Celebració de la plantada de gegants. Foto Aj. Tordera
TORDERA

La Colla de Geganters i Grallers
de Tordera han celebrat la XXXI
cercavila i plantada de gegants, que
aquest any ha coincidit amb la celebració dels 30 anys de l’entitat. A
la trobada d’enguany han assistit
una quinzena de colles geganteres,
que en total han sumat més de 350
participants. La plantada de gegants s’ha fet al carrer Gaudí a dos
quarts de sis de la tarda.
Tot seguit s’ha realitzat la cercavila, que aquest any ha constat
d’un sol recorregut passant per di-

versos carrers de la ciutat.
Ha finalitzat a la plaça de l’Església on s’ha fet el ball de fi de festa davant de l’Ajuntament, i el tradicional sopar amb totes les colles
participants.
Amb motiu de la celebració,
Lluís Puig, el cap de la colla, ha
ressaltat la necessitat d’incorporar
nous membres: “En tots aquests
anys, hem notat alts i baixos. Hem
fet sortides molt maques, però sí
que és cert que de vegades notem
que ens fa falta algun portador.” yy

Sobretot es remodelarà la part infantil. Foto Yoyo

cés força complicat. Tot i així,
creiem que podrem millorar alguns aspectes per als pressupostos de l’any vinent”.
La proposta més votada, amb
52 vots, ha estat la remodelació
de la plaça de Catalunya, sobretot
la part dedicada als jocs infantils,
amb un cost total de 48.763 €. Les
altres propostes més votades que
també es realitzaran són la millora d’algunes voreres en mal estat
(50.000 €) i la remodelació de la
plaça de Ca l’Arnau (50.000 €)
La quarta opció més votada,
la millora de la mobilitat amb
bicicleta amb la instal·lació de
carrils i aparcament (50.000 €),
no es podrà realitzar perquè supera el pressupost total, per tant,
s’ha escollit la cinquena més
votada, la instal·lació de panells
informatius en aquells immobles
catalogats com a Béns d’Interès
Local (17.500 €).

En el proper ple, es presentaran les quatre propostes per tal
de desglossar el pressupost total.
A la tardor es reunirà el Grup
Motor i la Comissió Tècnica per
tal d’avaluar tot el procés i de començar-ne l’execució. yy

Aplec sardanista Jornada formativa sobre
Maria Sabatera desfibril·ladors
PALAFOLLS

Palafolls va acollir la sisena
edició de l’Aplec de la Maria Sabatera, una celebració on les sardanes van ser les protagonistes.
Com cada any, l’Aplec és un reconeixement a Maria Fenoll, coneguda popularment com Maria
Sabatera, i que porta molts anys
vinculada al món sardanista.
La celebració va comptar amb
les actuacions de la Cobla Palafolls, la Cobla Granollers i la Cobla
Principal de l’Escala. Les tres van
oferir un programa format per 25
sardanes, algunes d’elles conjun-

tes. La jornada també va comptar
amb un sopar popular celebrat al
Fòrum Palatiolo.
Les actuacions van començar
amb la Cobla Palafolls interpretant “Per tu, Queralt” i va acabar
amb la sardana “Destapem els
60”, amb la Cobla Granollers.
Dues sardanes que també es
van interpretar i que són molt
conegudes pels palafollencs van
ser “Els caçadors palafollencs” i
“Maria de Palafolls”, que el compositor pinedenc Joaquim Soms
va dedicar a Maria Sabatera. yy

CALELLA

Fa un parell de mesos, Calella va instal·lar 13 desfibrilladors
per tota la ciutat que permeten
donar atenció immediata a persones que pateixen una aturada
cardiorrespiratòria.
El projecte es va materialitzar
a partir d’una de les propostes
guanyadores dels Pressupostos
Participatius del 2017.

«La instal·lació dels
desfibril·ladors és el
resultat dels pressupostos
participatius 2017»
A banda de la instal·lació, el
projecte preveia també unes sessions formatives destinades a la
ciutadania per aprendre unes nocions bàsiques sobre el procediment que s’ha de seguir per aplicar els aparells desfibril·ladors en
persones que pateixen una aturada cardiorrespiratòria.

Assistents ballant una de les sardanes interpretades. Foto Yoyo

«La formació ha tingut com
a objectiu l’aprenentatge de
l’ús dels desfibril·ladors»

Assistents a una de les jornades formatives. Foto Joan Maria Arenaza

La sessió formativa ha durat
dos dies, i ha tingut una gran acollida per part dels ciutadans calellencs. El regidor de participació
de l’Ajuntament de Calella, Marc
Buch, ha destacat que el projecte ha valgut molt la pena, ja que
“pensar que a tots ens pot passar, i
que anem pel carrer i puguem ajudar a salvar una vida no té preu”.

Els aparells s’adapten a les necessitats de cada pacient, ja que
compten amb elèctrodes, controls
i amb indicadors d’assessorament
i instruccions verbals. També disposen de trucada automàtica a
emergències (112) i monitoratge
permanent les 24 hores per evitar
actes vandàlics. yy
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Exposició “l’Art del Tabac”
CALELLA

BREUS

Processó Marinera
Com cada any, per la festivitat
de la Verge del Carme, patrona
dels pescadors, el Club Nàutic
ha organitzat una sardinada
popular amb cantada d’havaneres a l’antic camp de futbol,

El Museu Arxiu de Calella
acull a partir d’aquest juliol una
exposició d’objectes que tenen
relació amb el món del tabac.
És una petita mostra de la gran
col·lecció de la família calellenca
Llobet-Sagrera.

al costat del Club Nàutic. Unes
25 barques han arribat a la Roca
Grossa on s’han trobat amb els
membres del Club Nùtic de Sant
Pol de Mar i han cantat La Salve
Marinera. yy

«És una petita mostra de la
gran col·lecció de la família
Llobet-Sagrera»
Josep Llobet ha explicat que
va començar la seva col·lecció
de ben petit: “quan tenia més o
menys 10 anys ja tenia anelles de
puro que em donava algun cambrer. Anys més tard, passejant
per la plaça Reial de Barcelona,
vaig veure que hi havia col·leccionistes que tenien les mateixes
peces que jo guardava en una
capsa. A partir de llavors vaig
començar a viatjar buscant peces
relacionades amb el tabac.”
La col·lecció conté tota mena
d’objectes, des de fotografies,
gravats o litografies. S’han ampliat imatges de peces molt peti-

Visitants durant la inauguració. Foto Joan Maria Arenaza

tes per què el visitant les pugui
veure millor. També s’ha realitzat una imatge que simula un
estanc del carrer Brugera de Calella del 1910.
Una de les peces més antigues
que s’exposen és una de les primeres anelles de cigar gravades,
que es va realitzar a la dècada del
1850 en honor al moment en què

«L’exposició es podrà visitar
fins al gener del 2019»
es va connectar el primer cable
telegràfic submarí entre Europa
i Amèrica. Els visitants podran
veure aquest i altres objectes relacionats amb el tabac fins al gener del 2019. yy

Els dinosaures envaeixen
Santa Susanna
SANTA SUSANNA

Ha arribat a Santa Susanna
Dinosaurs Tours, la més gran
exposició de dinosaures animatrònics que es troba instal·lada
sota una gran carpa de més de
1.000 metres quadrats al passeig
Marítim.
La mostra, considerada la exposició itinerant de dinosaures
més gran, compta amb una trentena de peces inèdites a mida real,
algunes d’elles animatròniques

que simulen els comportaments
d’aquests animals prehistòrics.

«Triceràtops, Diplodocus o el
famós Tiranosaure Rex són
alguns dels dinosaures que
es poden veure»
Aquesta mostra ha recorregut més d’una desena de països
europeus com Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega,
Polònia o Romania. Dinosaurs

Festival La Peixera
S’ha presentat un any més la programació del Festival La Peixera
de Tordera. Ja fa 19 que es va començar a celebrar aquest espai
de promoció i creació per propostes artístiques alternatives.
Enguany la mostra continua amb

el format de l’any passat, amb
dues jornades. Una ja celebrada,
el dia 4 d’agost, on s’han realitzat
tallers per als més petits i espectacles musicals, i la següent el dia
11 amb contes per a adults, teatre, i diferents actuacions. yy

Tour exposa Triceràtops, Protoceràtops, Parasaourolophus,
Estegosaures, Espinosaures, Diplodocus i el famós Tiranosaure
Rex a mida real, entre d’altres.
A més de les peces, es realitzen projeccions didàctiques sobre la manera de vida d’aquesta
fauna prehistòrica. L’exhibició
compta amb panells informatius i descriptius amb detalls
científics sobre les eres geològiques, teories sobre l’extinció
dels dinosaures i dades sobre la
recuperació de les restes fòssils.

«L’exposició es pot visitar
durant tot l’estiu»
L’exposició es pot visitar cada
dia de 11 a 14 h i de 18 a 21 h durant aquest estiu. Les entrades es
poden adquirir per 7 euros a les
taquilles de l’exposició.

Imatge d’un dels dinosaures animats. Foto Yoyo

Imatge de la barca portadora. Foto Joan Maria Arenaza

A més a més de les figures
animatròniques, els visitants
també poden gaudir de la projecció del documental “Planeta
dinosaure” que mostra els descobriments més recents en la
matèria. yy

La presentació es va tancar amb actuacions musicals. Foto Yoyo
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50 anys d’Aspronis
SELVA / MARESME - ANNA CARLOS

piràmide amb els valors que conformen el codi ètic de la fundació:
participació, igualtat, autonomia,
respecte, qualitat, accessibilitat,
inclusió, responsabilitat, cooperació i excel·lència.

Aspronis celebra aquest 2018 el
50è aniversari de la seva creació. La
fundació va començar per donar
suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i d’altres col·lectius vulnerables, principalment a la comarca
de la Selva i el nord del Maresme.
L’entitat té actualment serveis a
Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i
Santa Coloma de Farners.

Un dels anuncis que es van
fer durant l’acte va ser el compromís del secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat
a fer realitat el nou centre de dia
i residència Pinya de Rosa, per al
qual fa 11 anys que l’Ajuntament
de Palafolls va cedir el terreny i
Aspronis ha anat modificant el
projecte per tal d’adequar-lo a les
necessitats i abaratir-ne el cost.
L’acte commemoratiu va acabar
amb un compte enrere simbòlic
que va donar pas a la detonació de
canons de confeti i l’encesa d’un
número 50 lluminós.

Aprofitant l’aniversari, hem
parlat amb Maria Dolors Oms,
presidenta de la fundació, que ens
ha explicat com va néixer l’entitat
i quina és la seva tasca.

«Blanes ha acollit l’acte
central del 50è aniversari
amb música i màgia»
Es va realitzar una piràmide amb els valors del codi ètic. Foto Yoyo

- Com va nèixer Aspronis?
Va començar amb uns quants
pares afectats que tenien la necessitat de fer alguna cosa pels seus
fills. Primer era un grup molt reduït, poc a poc va anar creixent i
es va anar professionalitzant amb
la contractació de tècnics especialitzats. L’any 1992 es van crear les
dues branques de l’entitat: la Fundació Privada El Vilar, dedicada
al treball, i la Fundació Privada
Aspronis, dedicada a temes assistencials. L’any passat les vam unir
en una sola fundació.

«Un dels compromisos
de la Generalitat, ha estat
construir el nou centre de
dia i residència Pinya de
Rosa»
- Com va arribar a ser presidenta?
Quan era alcaldessa vaig haver
d’anar a Madrid a fer unes gestions d’una obra que no avançava.
Gràcies a això, es va construir
el Centre Ocupacional a Blanes.
Temps abans, m’havien demanat si volia ser gerent de l’entitat,
però al sortir escollida alcaldessa
vaig haver de dir que no.Quan es

van crear les fundacions l’any 92,
em van fer presidenta, però m’hi
vaig incorporar quan vaig deixar
la meva feina a l’Ajuntament de
Blanes. Ara ja fa 18 anys que m’hi
dedico plenament.
- L’atenció que dona Aspronis, és
des de ben petits.
Sí. Al principi es va crear l’Escola Mare de Déu de l’Esperança
per a nens amb discapacitat, que
atenia infants de tota la comarca.
Temps després, al veure la quantitat de nens que teníem, vam
decidir traslladar el projecte a la
Generalitat i va passar a ser l’Escola Ventijol.A banda de l’escola,
també vam crear el Servei d’Atenció Precoç per a nens fins a 6 anys,
on se’ls dona assistència com en
una visita mèdica. Cobrim tot el
Maresme i la Selva fins a Santa
Coloma de Farners, on tenim un
altre centre.
- I quan acaba l’etapa escolar?
Quan acaben l’escola, se’ns avisa
i tornen amb nosaltres. Pot ser
que vinguin al centre que tenim
a Malgrat per treballar o vagin al
grup d’atenció prelaboral, on hi

Un dels trucs de màgia de Joana Andreu. Foto Yoyo

ha monitors que valoren la seva
capacitat per treballar. Surten,
fan activitats, però també dediquen unes hores per anar al Centre de Treball, per veure realment
la seva capacitat i evolució. També comptem amb un servei on es
busquen empreses que ofereixen
llocs de treball per usuaris de la
fundació. També tenim la gent
que treballa al Centre Especial
de Treball, fent tasques de manipulació o la secció de jardineria
i pintura. Si no estan capacitats,
passen al Centre Ocupacional, on
fan coses, però no els exigim una
gran rendibilitat.
- Com els ajuden en el seu dia a dia?
Tenim pisos tutelats on ells aprenen el que han de fer en el seu
dia a dia. Passen el matí i l’hora
de dinar aquí a la fundació i després marxen cap a casa. Allà se’ls
ensenya coses bàsiques com parar
la taula, fer-se el sopar, tot allò
que farien si estiguessin a casa
seva. Sobretot el que volem és que
aprenguin a ser autònoms. En
aquest sentit, ara els ajudem a que
ells mateixos triïn les seves vacances, perquè les sentin més seves.

ANIVERSARI AMB MÀGIA I
MÚSICA
Malgrat no tenir un programa
tancat, la fundació ha preparat
una sèrie d’actes per commemorar aquest 50è aniversari. Aquest
juliol, s’ha celebrat a la plaça dels
Dies Feiners de Blanes, l’acte central amb un seguit d’activitats lúdiques dirigides a la mainada i a
tots aquells que han tingut relació
amb l’entitat.
La tarda va començar amb les
paraules de la Fina Brunet, periodista blanenca, que tot seguit
va donar pas a la Joana Andreu,
filla del Màgic Andreu, que amb
els seus trucs de màgia va fer les
delícies de grans i petits.
Tot seguit, es va celebrar l’acte institucional i commemoratiu
amb la participació de persones
ateses per Aspronis i diversos
professionals de l’entitat. Juntament amb l’alcalde Mario Ros,
el secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc
Iglesies, i la presidenta Maria
Dolors Oms, es va construir una

L’entitat va rebre una reproducció de l’escut de Blanes de l’Ajuntament. Foto Yoyo

La vetllada es va tancar amb
l’actuació del grup Tapeo Sound
System que amb les seves versions més animades va contagiar la
seva vitalitat a tots els assistents.

«Els actes commemoratius
s’allargaran fins l’any que
ve, coincidint amb els 40
anys del Servei d’Atenció
Precoç»
Aquest any, Aspronis també realitzarà un calendari solidari per finançar el viatge que
dues jugadores de bàdminton
del Club Esportiu faran a Abu
Dhabi al Campionat d’Special
Olímpics. A finals de novembre
es realitzarà una exposició a la
Biblioteca Comarcal de Blanes
del “making off ” i de totes les
fotografies del calendari.
A l’octubre es farà una jornada per a empreses a Lloret, on es
posarà en valor tota la feina del
servei d’inserció de persones en
empreses ordinàries. L’aniversari s’allargarà fins al 2019, ja que
aquest any el Club Esportiu celebra 30 anys i l’any vinent, el Servei d’Atenció Precoç en farà 40. yy

L’actuació de Tapeo Sound System va tancar la celebració. Foto Yoyo
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Serveis per a totes les edats
Altres serveis són el de suport a l’autonomia a la pròpia
llar, orientat a persones usuàries
que viuen de manera autònoma
i que reben ajuda per desenvolupar les activitats de la seva vida
diària i el servei d’atenció domiciliària on s’atenen persones
al seu domicili que es troben en
situació de convalescència, persones grans o amb discapacitat.

SELVA / MARESME

La Fundació Aspronis dona
cobertura a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a través de diferents
serveis orientats a donar assistència en qualsevol etapa de la vida
dels seus usuaris.

«Més de 1.300 nens han
estat atesos per el Servei
d’Atenció Precoç»
El Servei d’Atenció Precoç
s’ocupa de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció
terapèutica dels infants de 0 a 6
anys que presenten dificultats i
trastorns en el desenvolupament
o el risc de patir-los. Segons les últimes dades, ja han atès a més de
1.300 infants. Actualment disposen de dos centres, un a Blanes i
l’altre a Santa Coloma de Farners.

«Els usuaris tenen
assistència al llarg de les
diferents etapes de la vida»

Treballadors al Centre Especial de Treball de Malgrat de Mar. Foto Anna Carlos

Quan els usuaris acaben l’etapa escolar, poder anar al Servei
Ocupacional d’Inserció, que els
ajuda a integrar-se laboralment,
ja sigui amb activitats d’ajustament personal i social o activitats
prelaborals al Centre de Treball.

al en manipulats, empaquetats,
etc. També realitzen feines de
jardineria, pintura i serveis del
mobiliari urbà per empreses externes. La fundació també cerca
la inserció dels usuaris en empreses ordinàries a través del Servei
d’Integració Laboral.

El Centre Especial de Treball
dona feina a unes 120 persones
amb discapacitat, que realitzen
tasques de producció industri-

El Servei de Teràpia Ocupacional atén a persones en edat
adulta amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que

temporal o definitivament no poden orientar-se al mercat laboral.
Es realitzen activitats orientades
a la inclusió com esportives o de
lleure, tallers de formació o salut i
diferents sortides.
També és molt important
l’atenció residencial. El Centre
d’Atenció Especialitzada i Residència atén a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de
suport extens i generalitzat d’edat

adulta amb l’objectiu d’oferir-los
activitats que millorin o evitin un
retrocés de les seves habilitats a nivell cognitiu, motriu i relacional.
També disposen de 3 habitatges, dos a Blanes i un a Palafolls,
que es complementen amb l’horari d’assistència als centres d’atenció diürna. La finalitat és oferir
als usuaris un nucli de convivència que els proporciona estabilitat
a nivell personal i social.

L’esport és molt important en
el desenvolupament de qualsevol
persona; és per això que Aspronis compta amb el Club Esportiu
el Vilar amb més de 35 esportistes. El club té com a objectiu la
normalització esportiva i social
de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Actualment ofereixen bàsquet, futbol sala, tennis,
petanca, bàdminton, natació i
atletisme.
Una de les últimes incorporacions ha estat el Servei de
Mediació en el Lleure, que posa
èmfasi en els desitjos de la persona per que triï allò que vol, com
vacances personalitzades, tallers
o sortides culturals. yy

Els inicis: voluntariat, postulacions, sopars benèfics...
SELVA / MARESME - JOAN FERRER

L’inici d’ASPRONIS es remunta al segon trimestre de l’any
1968. En una reunió de Càritas
de Blanes, es parla de la conveniència de fer un cens de nens discapacitats psíquics, que en aquell
moment tothom els anomenava
‘nens subnormals’. El febrer del
1969, el projecte va agafant forma
i en una reunió amb representants de l’Ajuntament els pares
afectats i voluntaris que s’havien
afegit al projecte, es decideix començar a donar classes. La primera, es dona a les dependències
de l’Escola Joaquim Ruyra el 3 de
març de 1969 amb set alumnes:
Esperança Aregall, Mari Carme
Grabulosa, Pepita Floris, Montse
Graupera, Antonio Guerrero, Pilar Martín i Manolo Hernández.
Les dues primeres professores
van ser Maria Teresa Sagrera i
Maria Camacho Garcia.

«El 3 de març de 1969 es va
fer la primera classe»
El projecte iniciat a Blanes,
agafa immediatament abast comarcal i entre els primers alum-

nes ja n’hi havia de Malgrat de
Mar i Tordera. Posteriorment,
també s’hi van afegir famílies de
Tossa de Mar, Palafolls i Lloret
de Mar. Els inicis van ser difícils i complicats perquè en molts
casos, les famílies que tenien un
fill discapacitat no ho volien acceptar i normalment sortia poc
de casa. El curs 1971-1972 es deixa la Vila i es fa el trasllat a uns
pisos dels mestres de l’escola de
la carretera de Lloret. Els serveis
ofertats s’incrementen de manera notable. De l’escola inicial,
amb el pas dels anys, es passa al
pretaller, estimulació precoç, taller i unitat de profunds. Els estatuts s’aproven el 7 de novembre
de 1973. El seu objectiu, “fomentar l’assistència, recuperació i ensenyança dels nens subnormals i
promoure el moviment associatiu”. La seu social, carrer Fornaca
44, primer.
Els primers anys, el pressupost es cobria bàsicament amb
fons propis i per tant s’havien
d’organitzar exposicions, sortejos, sopars benèfics, tornejos esportius i les tradicionals postulacions. Totes aquestes activitats

«Les despeses es cobrien
amb rifes, postulacions,
exposicions, sopars…»
no haguessin estat possible sense
la participació i entusiasme de
desenes de voluntaris. La primera postulació es va fer a Blanes
l’agost del 1969 i es van recollir
63.000 pessetes. L’any 70, ja es va
arribar a les 100.000 i el 1978, es
superava el mig milió. A Malgrat
i Tordera la primera postulació
es va fer un any després, el 1970,
i la recaptació va ser de 25.000 a
Malgrat i 17.000 Tordera. A Lloret, el 1971 es van aconseguir
52.000 PTA i a Palafolls 4.645.
També són molt recordats els
sopars benèfics a l’Hotel Santa Marta. El 1971 es va aconseguir un benefici de 30.580 PTA,
el 1975 de 180.000 i el 1978, de
300.000. Coincidint amb la festa
major de Santa Anna s’organitzava una exposició on es podien
veure els treballs fets pels alumnes de l’escola i posteriorment
pretaller. El 1970, la venda de
material i el sorteig que s’organitzava aquells dies, van repor-

Inicis de la Fundació. Foto Aspronis

tar 32.000 PTA, el 1971, 45.000
i el 1973, 60.000. Lloret de Mar
va organitzar durant uns quants
anys un torneig internacional juvenil a benefici d’ASPRONIS.
A mesura que augmentava
el nombre d’usuaris i serveis,

s’incrementava el pressupost. El
curs 1969-70, el capítol de personal va suposar una despesa de
119.000 PTA. El 1975 ja era d’un
milió i el 1977 de dos milions i
mig. Aquell any, el pressupost
global de l’entitat ja arribava als
5 milions de pessetes. yy
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No puc esperar!
SELVA - MARESME

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’adhereixen al projecte “No
puc esperar!”.
La iniciativa permet als pacients amb una malaltia inflamatòria intestinal poder accedir, sempre que ho necessitin, als lavabos
de centres, establiments o locals
adherits a la campanya, segons explica el doctor Albert Hernández.
‘No puc esperar!’ és un programa impulsat per l’Associació
de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU
Catalunya).
Els metges especialistes de les
unitats de Malalties Inflamatòries
Intestinals i del Servei de l’Aparell

Digestiu d’ambdós centres hospitalaris ja han començat a lliurar
les targetes, gratuïtes i anònimes, a
aquestes persones. Aquesta identificació els ha de servir d’autorització perquè puguin fer ús dels
lavabos de diferents centres, establiments, comerços o locals que
s’han unit a aquesta campanya.
Els destinataris d‘aquesta
iniciativa són les persones amb
malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, els pacients ostomitzats
o colectomitzats, els sotmesos a
cirurgia per un càncer de recte
i totes aquelles persones que els
facultatius considerin que per a
les seves característiques cal incloure dins del grup.
Un dels problemes que angoixa a aquests pacients és la neces-

sitat contínua i de vegades imprevisible d‘anar al lavabo fet pel
qual els costa sortir de casa per
por de no trobar-ne un d’accessible en el moment que el necessitin. Al final, aquesta situació pot
comportar una disminució de la
seva qualitat de vida.
El web www.nopucesperar.
cat recull tota la informació del
projecte i la ubicació dels centres hospitalaris, ajuntaments,
equipaments, restaurants, bars,
comerços i altres establiments
adherits a la campanya.
NO PUC ESPERAR! també disposa d’una aplicació per a
dispositius mòbils que localitza
els lavabos adherits més propers
i l’itinerari per arribar. yy

Implicats i objectius de la campanya

Dubtes sobre els canvis de circulació
BLANES

L’entrada en servei de la primera
fase del Pla Parcial Costa Brava ha
suposat diversos canvis en la circulació de Blanes. Hi ha un nou tram de
riera coberta, més facilitat per enllaçar amb la GI-682, de Blanes i Lloret,
una gran via d’entrada i una altra de
sortida des del centre de la vila.
En tot moviment d’aquesta complexitat, hi ha punts que per més estudiats que estiguin, quan es posen
en pràctica, no acaben de funcionar.
Un exemple, el carrer Pep Ventura
va començar amb la direcció en un
sentit (Mercat-Jaume I), i ara ja s’ha
modificat i és a l’inrevés.

Imatge del polèmic carril bus. Foto Yoyo

En el ple ordinari de juliol, els
grups de l’oposició van aprofitar
per dir-hi la seva a l’apartat de
precs i preguntes.

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

Per Sergio Atalaya (Cs), “no hi
ha millora i es crea un coll d’ampolla
important a la plaça Solidaritat que
omple de cotxes tot aquest sector”.
Quim Torrecillas (PDeCAT),
va posar en dubte el carril bus de
l’avinguda Joan Carles I i va proposar millores puntuals en aquesta mateixa zona i en d’altres punts
com l’Anselm Clavé.
Per Joan Salmerón (ICVEUIA), “el carril bus ha estat la
solució menys costosa. Jo no vull
entrar a discutir un problema en
concret, el que reivindico és el
Pla de Mobilitat de tot Blanes. Fa
temps que se’n parla, però no es fa.”
Per la regidora d’Urbanisme
i responsable de la Policia Local,
Pepa Celaya (PSC), “és un canvi

important que han treballat diverses àrees de l’Ajuntament. El que
s’ha planificat sempre es pot millorar, com ja s’ha fet al Pep Ventura”.
Celaya recorda que el pla parcial
encara no s’ha acabat, “quan estigui, l’avinguda Parlament arribarà
fins a la zona del cementiri i la circulació de Blanes canviarà molt”.
Pel que fa al carril bus, era una
de les possibles opcions. “S’ha fet
per facilitar la circulació del transport públic”. En relació a si s’han
guanyat o perdut places d’aparcament, Celaya, remarca que “en els
nous vial s’han creat 305 noves places i la majoria estan ocupades”.
Al setembre, quan comenci el
curs escolar, caldrà veure com funciona tot el sector, àrea d’influència
de tres escoles. yy
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E L M A R E S M E E S TÀ D E F E S TA
Santa Susanna ha obert, com marca la tradició, el calendari de Festes Majors de l’Alt Maresme. En un agost carregat de propostes,
també hi ha les festes de Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Tordera. A primers de setembre serà el torn de Palafolls. La sèrie festiva es tancarà amb Calella.
Sardanes, jornades castelleres, barraques, activitats esportives, concerts i balls…són algunes de les moltes propostes previstes que us oferim a continuació amb el recull
de programes de Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Tordera i Palafolls. En el proper número (13 de setembre) oferirem el programa de la Festa Major i la Fira de Calella.

FESTA MAJOR DE SANTA SUSANNA
DIMECRES 8
LLIGADA POPULAR DE
CINTES. 20 h, a la plaça
Catalunya. Les cintes s’utilitzaran
en les curses que se celebraran
durant la Festa Major.
BALLEM! 21h, a la plaça
Catalunya. Trobada oberta
a tothom, petits i grans per
aprendre a ballar danses
tradicionals.
DIJOUS 9
REPICADA DE CAMPANES
21 h, copa de cava per la
Festa Major. 21.30 h a la plaça
Catalunya. Brindis per donar l’inici
de la Festa Major. Tot seguit, ball
de plaça a càrrec del grup Aires
del Montseny.
DIVENDRES 10
CURSA DE CINTES INFANTIL.
10 h, a la plaça Catalunya. Hi
poden participar tots els nens/es
fins als 10 anys. A les 11.30 h cursa
per als nens/es de 10 a 14 anys.
XERINGADA INFANTIL. 18 h, a
la plaça del Pavelló. A càrrec del
grup Fefe & Cia.
PROCLAMACIÓ DE LA
PUBILLA de Santa Susanna 2018.
18.30 h a la Masia de Can Ratés.
SOPAR AL CARRER. 21.30 h per
diversos carrers del centre urbà
BALL A L’ENVELAT. 23.30 h, a
l’aparcament del Local Social,
amb l’Orquestra Girasol.

DISSABTE 11
FESTA DE L’ESCUMA i
animació a càrrec de Gil
Ratataplam, 10.30 h, a la plaça
del Pavelló.
OFICI SOLEMNE. 12 h, a
l’Església Parroquial. En honor
a Santa Susanna, cantat pel Cor
Parroquial.
HOMENATGE A LA GENT
GRAN. 13 h, a la plaça Catalunya.
Tot seguit, vermut popular.
EXPOSICIÓ DE TREBALL
MANUALS fets per la gent gran.
De 17.30 h a 20 h al Casal d’Avis.
SARDANES. 18 h, a la plaça
Catalunya. La cobla orquestra
Montgrins oferirà tres sardanes.
TROBADA DE GEGANTS. 20
anys d’en Sidru i la Susanna, 18 h
al parc del Colomer.
CERCAVILA DE GEGANTS.
18.45 h, pels carrers del poble
fins a la plaça Catalunya, amb les
colles d’Hostalric, Escola Teresa
Altet de Rubí, Sant Esteve de
Palautordera, Pineda de Mar,
Alella, Lloret de Mar, Calella i
Santa Maria de Palautordera.
CONCERT DE FESTA MAJOR.
20.30 h a l’Aparcament del
Local Social (envelat). A càrrec
de l’Orquestra Montgrins. Preu
de l’entrada 5 € per persona.
Les entrades són limitades i
es vendran una hora abans

a la carpa situada al carrer
Sant Ramon, al costat de
l’Ajuntament.
BALL DE FESTA MAJOR. 24 h,
a l’Aparcament del Local Social
(envelat) amb la música de
l’Orquestra Montgrins.
DIUMENGE 12
V TROBADA DE PUNTAIRES.
De 10 a 13 h a Rambla dels
Països Catalans.
TOBOGAN URBÀ. D’11 a 14 h.
Tobogan de 75 metres, cal portar
banyadors i tovallola, ja que es
tracta d’un tobogan amb aigua
per poder baixar lliscant. Per
totes les edats. A la baixada del
carrer Can Font.
CURSA DE CINTES PER A
ADULTS. 17.30 h, a la plaça
Catalunya.
EXPOSICIÓ DE TREBALLS
MANUALS fets per la gent gran.
De 17.30 h a 20 h, al Casal d’Avis.
CASTELLERS DE L’ALT
MARESME. 20 h a la plaça
Catalunya.
CORREFOC. 22.30 h. A càrrec de
les Forces Infernals de Poblenou.
El recorregut serà el següent:
sortida des del Parc del Colomer,
carrer Sant Ramon, carrer Ponent,
carrer Montagut i arribada a la
plaça Pau Casals.
CONCERTS. 23.45 h a l’envelat.
Actuació del grup Senyor Peix
i seguidament actuació de
DjThyago.
DIMARTS 14
FOCS D’ARTIFICI. 23 h, a la
platja de les Dunes. A càrrec de
la pirotècnia IGUAL, espectacle
pirotècnic. Des de les 22.30 h i
des de la parada de bus de Can
Feliu, hi haurà servei de transport
gratuït, a càrrec del CUC.
REVETLLA D’AGOST. 00.30 h,
platja de les Dunes. Tot seguit
a la mateixa platja, actuació del
conjunt APACHE. El millor grup
de versions de l’estat, que farà
gaudir un any més de les millors
versions de la història del rock
internacional.

FESTA MAJOR DE TORDERA
DILLUNS 13

CONFERÈNCIA DE FESTA
MAJOR. 19 h, a la Biblioteca.
“Indians de terra endins
i americanos a la costa.
Comparativa de casos entre
Tordera i Lloret de Mar“, a càrrec
dels historiadors lloretencs Marina
García Carbonell i Xavier Orri.
DIMARTS 14

REVETLLA DE SANTA MARIA.
A les 23h a la plaça de l’Església.
DIMECRES 15

APLEC DEL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE ROCA-ROSSA.
A les 11.30 h recital de cant i poesia,
concert de música tradicional,
presentació del llibre de contes
Viatge a l‘infern, del torderenc Pere
Porter. A les 13 h Missa, aperitiu
popular i dinar de germanor.
DIVENDRES 17

BALLADA DE SARDANES. A les
22 h, a la plaça de l’Església. Amb
la cobla Berga Jove.
DISSABTE 18

PREGÓ. 23 h, des del balcó de
l’Ajuntament. Tot seguit, concert i
barraques a la plaça de l’Església,
darrere de la plaça i mirador.
DIVENDRES 24

XOCOLATADA POPULAR. 6 h

OFICI SOLEMNE. 11 h, a la
Parròquia de St. Esteve de Tordera
i actuació Coral Parroquial.
CARRERA DEL CÓS, 12.30 h,
passejada de gegants,
acompanyament de les autoritats,
participació a la carrera del
cos, batallada a la plaça de
l’Ajuntament i ballada final.
CONCERT 18 a 19.30 h a l’Envelat.
BALL DE TARDA. 20 h a 21.45 h,
a l’Envelat (Pista de l’Amistat).
PIRO-MUSICAL 22 h, des de la
llera del Riu i Pont de Ferro.
CERCATASQUES, 22.30 h, sortida
al parc de la Sardana.

FESTIVAL DE DANSA. A la
plaça de l’Església.

SERENATA, 23 h, a la plaça de
l’Església i a la 1 h CONCERTS

DIUMENGE 19

DISSABTE 25

CLOENDA DEL CURSET DE
SARDANES. 19 h, a la plaça de
l’Església, amb la Cobla Sabadell.
DIMECRES 22

CONCURS TRADICIONAL DE
CASTELLS DE SORRA. 11 h, al
Parc de la Sardana.
FESTA HOLLY, 18 h, darrere de la
Plaça de l’Església.
HOMENATGE A LA PARELLA
DE MÉS EDAT, 19 h a l’esplai de
la gent gran de Tordera.

TORNEIG 3X3 de bàsquet. 8 h, al
Pavelló dels Països Catalans.
CORREXUXES, 11h amb
l’acompanyament d’una Xaranga.
CONCERT i animació infantil
amb Groc i Verd, 12, a la plaça de
l’Església.
XERINGADA, 13.15h, darrere la
plaça de l’Església.
CONCERT. 18h a 19.30 h, a
l’Envelat (pista de l’Amistat).

HAVANERES i rom cremat, 22 h,
a la plaça de l’Església.

FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC, 19 h.

DONACIÓ DE SANG. De 10 a
14 h i de 17 a 21 h, al Pavelló dels
Països Catalans.

BALL DE NIT, 21h a 23:30 h, a
l’Envelat (Pista de l’Amistat).

DIJOUS 23

ELECCIÓ DE L’HEREU i Pubilla
de Tordera 2018. 19.30 h, a la
plaça de la Concòrdia.
CORREFOC. 25è aniversari de la
Colla de Diables de Tordera. 22 h.

CONCERT JOVE I BARRAQUES,
23:30, a la plaça de l’Església.
DIUMENGE 26

AUDICIÓ DE SARDANES, 19 h,
plaça de l’Església amb la Cobla.
SOPAR POPULAR, 21 h, a l’Envelat.
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FESTA MAJOR DE MALGRAT DE MAR
DIVENDRES 10

DIVENDRES 17

TORNEIG DE FESTA MAJOR
F.7. 16 a 24 h, Camp Municipal
d’Esports.

CONCURS DE DÒMINO
9 h, Casal de jubilats al parc de
Can Campassol.

TALLERS INFANTILS. 18 h,
carrer del Mar.

TALLER DE CASTELLS
per a la mainada, plaça de J.
Anselm Clavé.

TABALADA INFANTIL, 20.30 h,
carrer del Mar a l’alçada de l’Arxiu
Municipal.

BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, Plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient, per
seguir amb Di-versiones, Ladilla
Rusa i Muerta Sánchez i José
Reyes.

CORREFOC INFANTIL. 21 h,
parc de Can Campassol. Passarà
per: Can Campassol, Sant Pere,
Llibertat, camí del Pla, i Francesc
Rossitti fins l’esplanada del Pavelló
Germans Margall.

DISSABTE 18

3A MILLA URBANA
9 h, Peixateries velles. Per
categories benjamí, aleví, infantil i
cadet, masculí i femení. Inscripció
a les 8 h.

DISSABTE 11

64È CONCURS INFANTIL DE
DIBUIX I PINTURA, 9 a 11 h,
plaça de J. Anselm Clavé.
MARATÓ DEL BANC DE
SANG. 10 a 22 h, parc de Can
Campassol.
REPIC DE CAMPANES, 14 h
a l’Església Parroquial de Sant
Nicolau.
TORNEIG DE FESTA MAJOR
F-7, 16 a 24 h, Camp Municipal
d’Esports.
57a TROBADA DE GEGANTS,
17.30 h, plaça de la germana
Campos. Cervcavila a les 18 h
pels carrers de Joan Maragall,
Fonlladosa, Carme i Mar, fins
arribar al parc de Can Campassol
on se celebrarà la tradicional
ballada de gegants.
LLIURAMENT DE PREMIS,
19 h, plaça de J. Anselm Clavé,
del 64è Concurs Infantil de Dibuix
i Pintura.
22A NIT DE LA SARDANA DE
FESTA MAJOR. 21 h, al parc de
Can Campassol. Sopar popular
amb ballada de sardanes a
càrrec de les cobles Principal de
Llobregat i Mediterrània.
TABALADES 20È
ANIVERSARI. 21.30 h: Dos
recorreguts: Plaça de la Sardana,
av. Països Catalans, passeig
Marítim cantonada Av. Colom.
// plaça de l’Àncora, Sant Esteve,
plaça de Marià Cubí.
CORREFOC 20È ANIVERSARI.
22 h. Dos recorreguts: Passeig
marítim des de la cantonada Av.
Colom fins la plaça de l’Àncora
// Plaça Marià Cubí, passeig de
Llevant, Blanch, Ramon Turró,
Av. Bon Pastor fins la plaça de
l’Àncora.

DIUMENGE 12

40è CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA. 8 h, a la Capella de
l’antic Hospital. Inscripcions a
la Capella de l’Antic Hospital
(Passada, 42) de 8 a 10 h. Les
obres s’han de lliurar a la mateixa
Capella abans de les 14 h. El
veredicte del jurat es farà públic a
la Capella a les 18 h.
MATINADES. 8 h, pels diferents
carrers de Malgrat de Mar càrrec
dels Grallers i Tabalers de la Colla
de Geganters de Malgrat de Mar.
XOCOLATADA POPULAR
I CONCURS DE COCOUS
(Castells de sorra). 9.30 h a la
platja de Malgrat centre, davant
de la plaça Xesco Boix. Cal fer
inscripció prèvia i portar-se els
estris de treball. Hi haurà diversos
premis per als guanyadors
de cada categoria. Màxim 50
participants.
TROBADA DE MOTOS
ANTIGUES. Concentració a les 10 h,
Sortida en cercavila a les 11 h.
ANIMACIÓ INFANTIL, guerra
de colors i xeringada.
11.30 h, platja de Malgrat centre,
davant de la plaça Xesco Boix.
Es recomana portar samarretes
blanques. Activitats reservades
per als menors de 16 anys.
Màxim 500 participants.
TROBADA DE PUNTAIRES.
16.30 h, al carrer del Mar.

per la família Privat i repartit
per l’agrupació sardanista
malgratenca La Barretina.
DILLUNS 13

JOCS D’AIGUA, 10 h, esplanada
davant del Pavelló Germans
Margall.
CERCAVILA. La gran família.
17 h, Plaça de la Germana
Campos per acabar a la plaça de
les Puntaires.
BARRAQUETES. 18 h, plaça
de Xesco Boix amb Landry el
Rumbero (18 h), Dàmaris Gelabert
(19.30 h) i Xarop de Canya (20.30 h)

DIMECRES 15

55È GRAN PREMI CICLISTA
de Festa Major. 9 h, Av. de Josep
ragull i Vilaró.
FIRA DEL DISC
10 a 21 h, Av. dels Països Catalans.
CURSA DEL MINER DE FERRO,
18.30 h a la plaça Xesco Boix.
Cursa amb recorregut urbà i de
muntanya. Més informació a:
www.gem-malgrat.cat

DIJOUS 16

DIUMENGE 19

DIMARTS 14

OFICI DE SANT ROC, 12 h
a l’Església Parroquial de Sant
Nicolau. La Coral Atzavara cantarà
els goigs compostos en honor del
Sant Patró de Malgrat de Mar i les
autoritats seran acompanyades
pels gegants de la vila.

ABORDATGE A LA PLATJA
11 h, platja de l’Astillero. Bases a
la web, a l’Ajuntament i al Centre
Cívic.
TIRADA DE SÍNDRIES I ÀNECS
DE GOMA
12 h, platja de l’Astillero.

LUDOTECA de jocs tradicionals.
19 h, a la plaça de J. Anselm Clavé.

TALLER DE CIRC, 18 h, plaça de
les Mines de Can Palomeres. A
càrrec d’El Circ Petit.

CANTADA D’HAVANERES,
22.30 h, plaça de Xesco Boix.
Amb la participació dels grups:
Havèname, Arjau i Peix Fregit.
Amb rom cremat realitzat

GIMCAMA NOCTURNA LA
MALGRATENCA. 21 h, plaça de
l’Església. Activitat en grup per a
majors de 15 anys. Cal inscripció
prèvia. Premis per als 3 primers.

CONCERT de cant coral, 19 h, a
càrrec de la Coral Atzavara.
BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, Plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient, per
seguir amb Summer Moguda.

CONCURS DE PETANCA
9 h, parc de Can Campassol. Cal
inscripció prèvia.

ESMORZAR POPULAR
9 h, platja de l’Astillero. Pa amb
tomàquet i botifarra. Apte per a
celíacs i també per a vegetarians
(escalivada).

TORNEIG D’ESCACS
de partides ràpides. 17 h, plaça
de l’Església.

CONCERT DE BLUES, 22.30 h
al parc del Castell. A càrrec de
Bluelounge Quartet.

CONTES PER A ADULTS. 20 h,
sala de la Biblioteca. La nit als ulls
a càrrec de Sherezade Bardají.
TRAVESSIA A LA PILONA. 8 h,
platja de l’Astillero.

TORNEIG VILA DE MALGRAT
DE MAR
16 a 21 h, Camp Municipal
d’Esports.

ESPECTACLE ITINERANT
18 h, plaça de l’Església. A càrrec
d’El Circ Petit.
CONCERT DE FESTA MAJOR,
20 h, al parc de Can Campassol. A
càrrec de l’Orquestra Montgrins.
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS,
22.30 h, platja de Malgrat centre. A
càrrec de la Pirotècnia IGUAL
BALL DE FESTA MAJOR
23.30 h, Parc de Can Campassol. A
càrrec de l’Orquestra Montgrins.
BARRAQUES. 21.30 – 4.30 h,
Amb música ambient, per seguir
amb Tropical Roots, Dr. Calypso i
Seguirem.

PEDALADA INFANTIL
10 h, parc de Can Campassol.
Seguint pel carrec Sant Esteve,
Av. Bon Pastor, Fonlladosa,
Carme, camí del Pla i a la rodona
de la cooperativa baixant fins al
camó de la Pomareda per acabar
a la plaça Xesco Boix.
CERCAVILA
18.30 h, parc de Can Campassol.
Seguint pel passeig de Llevant,
plaça Marià Cubí i Sant Esteve
fins a la plaça de l’Àncora. A
càrrec dels grallers i tabalers dels
Castellers de l’Alt Maresme.
EXHIBICIÓ CASTELLERA
19 h, plaça de l’Àncora. A càrrec
dels Castellers de l’Alt Maresme i
els Xerrics d’Olot.
CINEMA A LA FRESCA
21.30 h, parc de Can Campassol
amb Coco (21.30 h) i La forma del
agua (23.45 h)
DISSABTE 25

CAMINADA NOCTURNA
21 h, Peixateries velles. A benefici
de la Fundació Joan Petit, infants
amb càncer.
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FESTA MAJOR DE PINEDA DE MAR
DIJOUS 23
FESTA JOVE, 23 h, a la platja
dels Pins amb El Último Tributo i
Tapeo Sound System.
DIVENDRES 24
OFRENES de les entitats al Sant
Patró, 20 h a l’Església de Sta. Maria.
SOPAR DE GERMANOR, 21 h,
davant del local social de la Penya
Barcelonista.
REPICADA DE CAMPANES,
Encesa del Campanar i Esclat amb
Foc de Festa Major 2018.
BATUCADA a càrrec de diabolus
musicae, 21 h, a l’Església de Santa
Maria.
PREGÓ DE FESTA MAJOR
21.30 h, des del balcó de la Casa
de la Vila. A càrrec de l’actor i
humorita Peyu.
CORREFOC, 22 h a la plaça
Catalunya, a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou. I en acabar,
Ruixada popular a la rotonda de
l’Estació. Recorregut: plaça de
Catalunya i carrer del Mar fins a la
rotonda de l’Estació.

CONCERT amb Catarres & Marcel
i Júlia, 22.30 h a Can Fusté.
FESTA JOVE, 23 h, platja dels Pins
amb Dalton Bang i La Glamour
Band.
ESPECTACLE Lurrak (teatre,
música i circ). 23 h, plaça
d’Espanya.
DISSABTE 25
I TRIBALA RUN (cursa de
disfresses), 8 h, a la plaça d’Orient,
Inscripcions prèvies i informació:
comparsatribala@hotmail.com

BATUCADA a càrrec de Petits
Musicae. 11 h, amb recorregut:
Plaça de les Mèlies, carrer de la Vila
i plaça de Catalunya. En acabar,
Mini esclat de Festa Major amb
Globatada i Xupinadeta.
PREGÓ-ESPECTACLE, 11.30 h a
la plaça Catalunya. En acabar es
farà la presentació dels candidats i
candidates a pubilleta i hereuet de
Pineda de Mar 2018.
BOMBOLLES de sabó gegants.
21.30 h, al pati de Can Comas.

TIRADA DE L’ART de pesca, 9 h,
a la platja de la Riera.

SUBHASTA DE PEIX com es feia
antigament, 12.30 h a la platja dels
Pescadors.

XII TORNEIG de partides ràpides
d’Escacs “Festa Major de Pineda de
Mar u16”. 9 h, Plaça de les Mèlies i II
Torneig S60 .

ESPECTACLE FAMILIAR. Dia
de Festa Major. 18 h, al pati de
Can Comas a càrrec d’El Replà
FESTAXIC.

CAMPIONAT DOBLETES
FORMADES, 9.30 h, a les pistes
del Club Petanca Pineda de Mar.

PARTIT DE BÀSQUET de
Festa Major. 18 h al pavelló Nino
Buscató.

FIRA D’ARTISTES, 10 a 20h,
a l’Espai Sara Llorens, tallers
participatius per a nens de 5 a 12
anys i taller creatiu.

XXXII TROBADA GEGANTERA
i plantada de gegants. 18.30 h,
plaça de Sant Pere Pescador.

CONCERT, 19 h a la plaça
d’Espanya, a càrrec de l’Orquestra
Costa Brava.
CERCAVILA gegantera. 19.30 h,
recorregut per Sant Pere Pescador,
av. Montserrat, c. Bertomeu i pl.
Mèlies. En acabar, Ball de Gegants i
Lliurament dels records.

III RAL·LI FOTOGRÀFIC de Festa
Major. 9 h, espai Sara Llorens
SARDINADA POPULAR
9.30 h, plaça de Sant Pere
Pescador. En acabar, Cantada
d’Havaneres a càrrec d’Els
Pescadors de l’Escala.

SOPAR DE GERMANOR i ball.
21 h, al carrer Major.

CAMPIONAT INFANTIL de
petanca. 9.30 h, a les pistes del
Club de Petanca Pineda de Mar.

TALLER GRATUÏT de lindyhop (swing). 22.45 h, a la plaça
d’Espanya.

FIRA D’ARTISTES i tallers per a
nens de 5 a 12 anys. 10 h a 20 h, a
l’Espai Sara Llorens.

FESTA JOVE “Summer moguda”,
23 h, a la platja dels Pins.

XXII XERINGADA del Cau de
Pineda amb l’animació de ¾
de Quinze. 11h, a la plaça de la
Pubilla. En acabar, Vermut Solidari,
CERCAVILA dels Castellers de
l’Alt Maresme, 12 h, a la plaça
d’Espanya.

BALL DE FESTA MAJOR, 23.45 h,
a la plaça d’Espanya, a càrrec de
l’Orquestra Costa Brava.
DIUMENGE 26
11A CRONO de Festa Major
“Memorial Antoni Rodríguez”, 9 h,
amb sortida a pg. Hortsavinyà /
carrer Santa Susanna.
XL TORNEIG de partides ràpides
d’Escacs “Festa Major de Pineda de
Mar”, 9 h, plaça de les Mèlies.

DIADA CASTELLERA
12.30 h, a la plaça d’Espanya. Amb
els Castellers de l’Alt Maresme i
Capgrossos de Mataró.
TORNEIG DE BITLLES
CATALANES, A Pineda Fem
Bitlla. 17h, a la plaça d’Orient.
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FESTA MAJOR DE PALAFOLLS

...PINEDA DE MAR
PROCLAMACIÓ DE LA
PUBILLA, l’Hereu, la Pubilleta i
l’Hereuet de Pineda de Mar 2018.
17.30 h, a la plaça de Catalunya.
XXII TRANSPINEDENCA. 18 h,
a la plaça de les Mèlies.
EL ENZIERRO, 18 h, al carrer Major.
Festa infantil amb la col·laboració
de Les Manoles de les Meliets. En
acabar, xocolatada popular.
CONCERT, 19 h, plaça Espanya, a
càrrec de l’Orquestra Titanium.
MUSICAL GREASE, 19 h, a la Sala
Gran del Centre Cultural i Recreatiu.
XV CURSA DE TRASTOS de
Pineda de Mar. 19h, al barri de
Can Comet.
III RAL·LI FOTOGRÀFIC de Festa
Major, 19 h Espai Sara Llorens.
BALLADA DE SARDANES,
19.30 h a la plaça de Sant Pere
Pescador, a càrrec de la Cobla
Sant Jordi Ciuta de Barcelona.
DE CINE, 21.45 h, al pati de Can
Comas, a càrrec de Les Mèlies Teatre.
FESTA JOVE, a partir de les 23h,
a la platja dels Pins, amb El Diablo
se quema i Mecagüentó (tribut a
Extremoduro).
DILLUNS 27
ESPECTACLE Els Cowboys de
la Pampa del Rio Grande do Sul
(Brasil) i l’Argentina càrrec de
Diablos de la Pampa. 11.30 h, al
pati de Can Comas.
FESTA DE L’ESCUMA i animació.
12.30 h, a la plaça de Catalunya.
FESTAXIC, de 17 a 20 h: A plaça
Espanya: Circuit de karts i cotxes,
i espai per a bebès. A la plaça de
les Mèlies, tallers i jocs Ludivers;
espai de jocs de taula moderns;
jocs d’enginy; espai de joc Brio;
espai Articrea; espai dinàmic i
espai d’experimentació i creació
amb el joc Broks.

CERCAVILA. 21.45 h, recorregut
per pati de Can Comas, Mar, Pg.
Marítim, Bertomeu, Pl. Mèlies,
Pl. Espanya. A càrrec de l’Always
Drinking Marching Band.
BALL DE FESTA MAJOR
23 h, plaça Espanya, a càrrec de
Centauro, La Grupestra.
DIMARTS 28
VERMUT FLAIX FM & EL
BANDARRA, 12.30 h, a la platja
dels Pins.
TORNEIG DE PARXÍS per a infants
i adults, 18 h, plaça de les Mèlies.
CONCERT, 19 h, plaça d’Espanya.
ESPECTACLE MUSICAL, 20.15 h,
al pati de Can Comas a càrrec
d’Animació i Cultura.
SERENATA, 23 h, plaça de
Catalunya a càrrec de l’Orquestra
La Selvatana.
BALL DE FESTA MAJOR
0.15 h, a la plaça Espanya a càrrec
de l’Orquestra La Selvatana.
DIMECRES 29
OFICI SOLEMNE, 11 h, a
l’Església Parroquial, Cobla
Orquestra Girona i la Coral Juvenil
de Santa Maria. En acabar, a la
plaça de Catalunya, ballada del
Contrapàs i Dansa de Pineda i
Quatre Sardanes Manresanes, a
càrrec de la Cobla Ciutat Girona.

BALL amb la Principal de la
Bisbal, 23.30 h, al Palauet.

DIVENDRES 7
PREGÓ DE FESTA MAJOR
21 h, plaça Poppi.

TABALADA
21.30 h, pels carrers del poble.

ALTERFESTA, 23.30 h, plaça
Poppi amb Pd’s Four-Killes, Pd.
Koma.

CORREFOC, 22 h
ALTERFESTA, 23.30 h, Plaça
Poppi amb Punks & Company /
KOP / Bizonte 1312.

DISSABTE 8
MATINADES
JOCS GEGANTS per a la
mainada. 10.30 h lateral Av. Costa
Brava plaça Església.
BAIXADA D’AUTORITATS I
OFICI SOLEMNE
11.45 h, carrer Major. Sortida des
de la Plaça Major.

BALLS, a partir de les 17.30 h,
al pati de Can Comas: Passo’s
balls en línia (17.30 h), Sevillanes
(18.15 h), balls en línia (19 h).

SARDANES, a càrrec de la
Principal de la Bisbal i la Cobla de
Palafolls. Després de la missa al
Fòrum Palatiolo.

SARDANES, 19.30 h, a la plaça de
Sant Pere Pescador. A càrrec de la
Cobla Jovenívola de Sabadell.

RAPTE DE LA GEGANTA

OPERA FOR KIDS, 20 h, plaça
Espanya.
GRAN FI DE FESTA MAJOR,
23.10 h, a la platja dels Pescadors,
amb Castell de Focs d’Artifici a
càrrec de la Pirotècnia Igual.

DIUMENGE 9
BARRAQUETES, 10.30 h, parc de
les Esplanes.

CONCERT de la Principal de la
Bisbal. 19 h, al Palauet.
SOPARS A LA FRESCA
20.30 h, plaça Valls d’Ax.

DILLUNS 10
ACTIVITATS FAMILIAR
11 a 14h, Parc de les Rentadores,
pàrquing Av. Pau Casals.
XOCOLATADA
10 h, parc de les Rentadores.
VERGES TROBADES
17.30 h, Fòrum Palatiolo.

BOMBOLLES DE SABÓ, 12 h,
parc de les Esplanes.

SOPARS A LA FRESCA
20.30 h, Pl. Valls d’Ax.

GIMCANA POPULAR, 17 h,
plaça Joaquim Ruyra.

BALL
23 h al Palauet, a càrrec de Toni
Carlo Grup Trio.

CERCAVILA CASTELLERA
18 h, des de la Pl. Joaquim Ruyra
fins al Fòrum Palatiolo.
DIADA CASTELLERA, 18.30 h,
al Fòrum Palatiolo.

FIRA D’ARTESANIA. A partir
18.30 h, plaça Joaquim Ruyra.

ALTERFESTA
23.30 h, plaça Poppi amb Cefalo
Zero / El Club de las Muñecas / La
Banda Biruji.

FIRA D’ARTESANIA, 18.30 h, Pl.
Joaquim Ruyra.
CONCERT
A càrrec de la Orquestra
Montecarlo. 19.30 h, Palauet.

ALTERFESTA
23.30 h, plaça Poppi amb Mozrap
/Adala & the same sound band /
A4 Reggae Orchestra.
DIMARTS 11
AIXECADA DE SENYERA I
PILAR CASTELLER
Amb sardanes a càrrec de la
Cobla Palafolls i Castellers de l’Alt
Maresme. 12 h, al Castell.

FIRA I FESTA MAJOR
Calella serà l’últim poble de
l’Alt Maresme que celebrarà
la seva festa major del 21 al
24 de setembre, coincidint,
com cada any amb la Fira de
Calella i de l’Alt Maresme.
Enguany la Fira portarà el

nom de “Vinyes vora el Mar”
i estarà dedicada al passat
vinícola de la ciutat. Ja hi
ha confirmats més de 125
expositors, entre els que es
trobaran artesans, entitats
calellenques i stands especialitzats en el monogràfic.

Durant la Festa Major, hi
haurà nombroses propostes
de cultura, folklore i tradicions familiars, entre les que
destaquen el ball de la Llopa i el Ballet dels gegants, la
diada castellera i el tradicional correfoc.
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Dulsat defensa, una vegada més, que la C-32 és
una via necessària per a Lloret de Mar
LLORET DE MAR

Un estiu més, es reprodueixen
les cues a les carreteres que connecten el Maresme i la Selva. Les
carreteres de Tordera a Blanes i la
de Blanes a Lloret presenten cues
un dia sí i l’altre també.

«Les carreteres de Tordera
a Blanes i la de Blanes a
Lloret presenten cues un
dia sí i l’altre també»
L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat creu que no hi ha discussió sobre la idoneïtat de l‘arribada
de la C-32 al municipi, tenint en
compte que “un milió i mig de turistes passen per Lloret de Mar i
cada any hi ha més de 5 milions
de pernoctacions. Cal una via ràpida d’accès”.
Segons la interlocutòria judicial, hi havia indicis que el Govern hagués aprovat el traçat de la
carretera sense tenir la declaració
d‘impacte ambiental obligatòria i
per això va decidir aturar l‘inici de
les obres. Dulsat espera que el conflicte judicial es pugui desencallar
aviat, ja que el govern català està

“refent la ponència mediambiental” i d‘aquesta manera tornar a engegar la maquinària per a les obres
de l‘allargament de la carretera.
El batlle ha afirmat que mentre no hi havia govern a la Generalitat, “el sotogoverno ha seguit
treballant” per aixecar la suspensió cautelar que el TSJC va ordenar arran d‘una denúncia de la
plataforma Aturem la C-32.
UNA LLARGA HISTÒRIA

là. Al·legaven que l‘últim projecte
que s‘havia aprovat –el del 2016no es podia emparar amb la declaració d‘impacte ambiental del
2000, perquè aquest document
havia caducat (ja que s‘havia fet
amb un canvi de traçat).
El TSJC va admetre a tràmit
el recurs i al juliol de l‘any passat,
quan les màquines ja eren a punt
d‘entrar sobre el terreny, va aturar
les obres de manera cautelar. Arran d‘això, la Generalitat va decidir posar el comptador a zero. I
per això, va tornar a començar la
tramitació de cap i de nou.

A mitjans de març, el Departament de Territori i Sostenibilitat va tornar a treure a informació
pública tant l‘estudi informatiu
com el d‘impacte ambiental del
perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Amb
aquesta decisió, la Generalitat
anul·lava la tramitació que es va
iniciar ara fa divuit anys i que ha
estat el focus del litigi que la plataforma Aturem C-32 va portar
davant del TSJC.

Un cop acabada la fase d‘exposició pública, el Departament
ha rebut tres al·legacions, que ara
s’han de resoldre.

En total, fins a setze entitats
agrupades sota el paraigües de la
plataforma van presentar un contenciós davant l‘alt tribunal cata-

El conseller de Territori, Damià Calvet, ja ha avançat que totes s‘estudiaran a fons, per veure
si alguna de les propostes que s‘hi

«Després de la darrera
exposició pública, Territori
ha rebut tres al·legacions,
que ara s’han de resoldre»
La carretera de Blanes a Lloret està constantment col·lapsada. Foto Yoyo

fan es poden incorporar al projecte. I que, sobretot, es parlarà amb
Territori i amb la comissió de seguiment del projecte, de la qual en
formen part els ajuntaments.
El conseller, de moment, no

posa terminis perquè les màquines entrin sobre el terreny
(perquè, de fet, abans caldrà estudiar les al·legacions i incorporar-les o no al projecte). “Anem
tirant endavant sense pressa però
sense pausa”, precisa. yy
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Neteja del fons marí Creen vuit rutes turístiques
científiques
BLANES

Blanes recull 1,23 tones de
deixalles i material pirotècnic en
la Neteja del Fons Marí després
dels focs.La neteja es va fer tres
dies després d’acabar-se el concurs de focs.
L’objectiu ha estat treballar en
la preservació del medi ambient
en general, i en especial d’aquest
racó de Blanes des d’on es llencen
els castells de focs del certamen,
un dels indrets més visitats del
municipi no tan sols per la seva
bellesa natural, sinó també perquè aquí és on comença el territori de la Costa Brava.
L’activitat ha estat organitzada
per segon any consecutiu per Sea
Shepherd Conservation Society
(SSCS), una organització internacional sense ànim de lucre per a
la conservació de la fauna marina. S’ha fet comptant amb la col·
laboració del Servei de Residus i
Neteja de l’Ajuntament de Blanes i el suport del Club d’Escafandrisme Mola Mola de Blanes.
Van participar-hi una trentena de
persones sumant els membres de
Sea Shepherd així com personal

del consistori i ciutadania que va
actuar voluntàriament ajudant a
fer el triatge del material recollit.

En total, s’han recollit 1.235
quilos de petites deixalles i material pirotècnic, classificat així:
1 sac de 120 litres de paper i cartró, 2 sacs de plàstic; 1 sac de ferralla, 1 bossa de ploms de pesca
i 1 bossa de material pirotècnic.
Com sol passar sempre que es fa
una neteja del fons marí, també es va recollir un altre tipus
de residus com ara una roda de
quad, xarxes, tubs de PVC i una
planxa de ferro.
Des de l’organització s’ha valorat molt positivament la feina
feta, així com la tasca de conscienciació que s’ha pogut fer
envers la ciutadania. Així, es va
aprofitar l’oportunitat per poder
informar sobre les activitats de
caràcter mediambiental que realitza Sea Shepherd i es va fer un
crit d’atenció a la ciutadania respecte el tipus de material que es
llença a través del lavabo, especialment compreses, cotonets per a
les orelles i tovalloletes que acaben com a darrer destí a la mar. yy

Vistes des del Mirador Margalef del Marimurtra. Foto de surtderecercapercatalunya.cat
SELVA / ALBERT CABANES

El Patronat de Turisme de Girona i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació han estat els impulsors d’aquesta proposta de rutes científiques.

«En el cas concret de la
Selva es proposa la ruta
Ramon Margalef»
Cada ruta de les vuit creades
a Girona, està situada en una comarca diferent i proposa activitats per realitzar durant un cap
de setmana, ja sigui en museus,
parcs naturals o també centres
de recerca.

Material recuperat. Foto Yoyo

naturals que han patit una transformació al llarg del temps.
Els Jardins Marimurtra, per
contemplar vistes espectaculars
de la Costa Brava a més de conèixer més de quatre mil espècies
vegetals, la majoria exòtiques.
Centre d’Estudis Avançats de
Blanes, l’objectiu és identificar la
diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions amb la natura.
Estàtua de Carl Faust, al passeig de Mar de Blanes hi trobem
una estàtua del botànic alemany
que va contribuir a crear el Jardí
Botànic Marimutra.

En el cas concret de la Selva,
es proposa la ruta Ramon Margalef. Un itinerari que permet viatjar en el temps a través dels ulls
d’un gran científic. El recorregut
de la Selva passa per:

Pesqueres de Blanes, una experiència que consisteix a embarcar-se durant unes hores en
un vaixell i compartir amb els
pescadors una jornada de treball.

Els estanys de Sils, per poder
conèixer les espècies i els espais

Embassament del Pasteral,
l’aigua, la flora i la fauna són pro-

tagonistes d’aquesta zona.
Les rutes, que neixen amb la
voluntat de potenciar el turisme
científic a la demarcació, són una
iniciativa pionera a l‘Estat espanyol. La proposta és una manera
de mostrar les variants del turisme científic tradicional. Marc
Portella, responsable de Turisme
Científic de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació argumenta que “el turisme científic
és un concepte molt més ample,
molt més obert, per gent curiosa,
per gent que busca un valor afegit
a les seves sortides”.

«Aquestes rutes
científiques són una
iniciativa pionera a l‘Estat
espanyol»
Aquestes rutes de turisme
científic ja es poden consultar al
portal web Surt de Recerca per
Catalunya (surtderecercapercatalunya.cat). yy
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Fundació Climent La gira del Cabaret Tropicana
Guitart
passa per Lloret de Mar
LLORET DE MAR

La Fundació Climent Guitart
ha nomenat a Enric Dotras com a
director d’aquesta entitat privada
sense ànim de lucre que perpetua
la memòria de l’empresari hoteler
Climent Guitart i Pascual.
Presidida per Cristina Cabañas i fundada per la família
Guitart Cabañas, la fundació té
per objecte el foment i el desenvolupament del turisme en tots
els seus àmbits, especialment pel
que fa a la formació i promoció de
professionals del sector. Cabañas
ha destacat que “la incorporació

de Dotras és clau per fer créixer
la fundació i portar a terme tots
els seus projectes. L’amistat i la
vinculació professional que tenia
amb en Climent Guitart asseguren que complirà amb la premissa
principal de la fundació: perpetuar la seva memòria”.
La primera activitat que organitzarà la Fundació Climent Guitart, conjuntament amb el Rotary
Club Lloret de Mar, serà el dilluns
20 d’agost amb el Concert Solidari de l’Orquestra de Cambra de
París, a favor d’ASPRONIS. yy

Enric Dotras, Director de la Fundació Climent Guitart

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha donat el tret
de sortida a la gira espanyola del
Cabaret Tropicana de Cuba. Durant tot el mes de juliol s’han realitzat diverses actuacions al Gran
Casino Costa Brava de Lloret.
Feia més de 26 anys que el Cabaret no venia a Espanya i més de 15
que no trepitjava Europa.

«Més de 50 artistes han
participat en la producció
d’aquest espectacle»
Fundat al 1939 a l’Havana, el
Cabaret Tropicana és tota una
institució de la música i la cultura a Cuba. Amb un espectacle
singular i una espectacular posada en escena, 50 artistes han
interpretat l’essència de Cuba a
través d’un recorregut per la història de la seva música.
El seu espectacle “Oh, La
Habana” barreja tots els estils
populars de la música cubana,
la música tradicional i l’afrocubana, amb la representació d’un
gran carnaval.

Ritme i color al Gran Casino Costa Brava. Foto Cabaret Tropicana

La companyia està formada
pels artistes titulars de l’espectacle a Cuba, dirigits per Juan
Armando Pérez, anomenat “el
Jimagua” i considerat un dels artífexs dels últims èxits del Cabaret. L’espectacle també ha comptat amb la participació d’Horacio
González, director musical, que
forma part de la història viva de
la música cubana.

«Després de Lloret, ara
actuen a Barcelona i
després, a Tenerife»
Després de passar per Lloret, el Cabaret Tropicana actua
aquest mes d’agost al Teatre
Apolo de Barcelona. La gira acabarà a l’octubre a Tenerife. yy
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27è Trofeu Rafel
Carpinell
CALELLA

S’ha obert la convocatòria
d’enguany pel concurs de fotografia Trofeu Rafel Carpinell, que
aquest any arriba a la 27a edició.
Es tracta d’un concurs popular, que des de l’any 92 porta el
nom de l’exregidor de Cultura
Rafel Carpinell, perquè era una
persona molt vinculada a la cultura calellenca.
Tothom que estigui interessat en la fotografia hi pot participar, tant professionals com
aficionats. Les imatges han de

tenir com a tema comú la ciutat
de Calella, i s’exposaran a la Fira
de Calella i l’Alt Maresme, on
es farà l’entrega de medalles als
guanyadors.
La persona que aconsegueixi la medalla d’or rebrà un premi en metàl·lic de 120 euros i el
Trofeu Rafel Carpinell. Els treballs es poden presentar fins el
20 d’agost. S’han d’enviar en format digital a carpinell@fotofilmcalella.org identificades amb el
títol i, en un arxiu diferent, s’ha
d’especificar el nom, el telèfon i
el correu electrònic de l’autor. yy

Primer premi trofeu d’honor 2017. Foto Robert Lluís

Es crea l’Essència del
Maresme
MARESME

Notes marines, roses, clavells,
maduixes i cítrics són alguns dels
ingredients d’aquest perfum. El
Consorci de Promoció Turística
Costa de Barcelona-Maresme va
fer l’encàrrec fa sis mesos al perfumista català Jimmy Boyd, de
concentrar l’aroma del Maresme
i fer-ne un “mikado”.

«Roses, cítrics o maduixes
són alguns dels ingredients
de la fragància»
L’Essència del Maresme vol
contribuir a perllongar els records
dels visitants a través de les experiències sensorials, que amb l’olfacte
siguin capaços de rememorar les
seves vacances a la zona. Aquest
perfum recull els trets distintius
d’aquest territori banyat pel mar i
envoltat de boscos.
És un còctel de notes marines, florals i fruitals. Els cítrics
li aporten frescor, i la vainilla li
dona el toc gourmet. També porta maduixa, una de les fruites que
es produeix a la zona. Boyd ha
aconseguit amb aquesta fragància traslladar aquest Maresme

La fragància es presenta en un mikado. Foto CCMaresme

fresc, intens i aromàtic a qualsevol estança.
Aquest Maresme tant ric en
sensacions ha estat interpretat pictòricament per la dissenyadora gràfica Marina Turró que ha plasmat,
mitjançant la tècnica de l’aquarel·

DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

la, la imatge de la fragància.
Les primeres unitats de producció s’han destinat a la promoció, i aquest mes de setembre
començaran a estar disponibles
als punts d’informació turística
de la comarca. yy
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Programació de tardor del Teatre Clavé
TORDERA

ció dels Pastorets Rock per doblar
les cançons en català.

Passat l’estiu, el Teatre Clavé
estrenarà la nova programació
que s’allargarà fins el gener de
2019. Obrirà el programa el 28
de setembre l’espectacle Les dones
sàvies, una comèdia de Molière,
interpretada per dos actors, Ricard Farré i Enric Cambray.

VENDA D’ENTRADES I
ABONAMENTS:
La venda d’entrades i abonaments de la programació de tardor del Teatre Clavé s’iniciarà el
12 de setembre tant a les taquilles
del Teatre Clavé com al web http://
entrades.teatreclave.cat.

«Bruno Oro o Pep Tosar
són alguns dels actors
que passaran per Tordera
aquesta tardor»
La programació del Teatre
Clavé també incorpora dos espectacles que giren al voltant de la
vida i obra de dos autors literaris.
El primer, Federico García, (28
d’octubre) és una biografia visual
i sonora sobre Lorca dirigida per
Pep Tosar que barreja dansa, poesia, música, teatre i projeccions
audiovisuals.
Els mateixos ingredients
conformen Seqüència Mmp,
(18 de novembre) un espectacle produït pel Teatre Clavé que
s’estrenarà coincidint amb el 15è
aniversari de la mort del poeta
Miquel Martí i Pol.
El 26 de desembre, el Teatre
acollirà el tradicional concert
de Sant Esteve, enguany titulat

Bruno Oro passarà pel Teatre Clavé a la tardor. Foto T. Clavé

Fabulós Txaikovski i interpretat
per Camerata Rimbombarti en
una proposta en què la música
juntament amb un llibre desplegable gegant, endinsarà el públic
en un món de somnis i històries
fantàstiques.
Si la programació s’obre amb
comèdia, es tancarà amb humor.
I ho farà amb el nou espectacle
de l’actor Bruno Oro que interpreta el seu primer solo teatral
Immortal, (27 de gener) sota
la direcció de Marc Angelet. Es
tracta d’una comèdia dramàtica

futurista on l’actor es desdobla
en multitud de personatges que
gaudeixen, pateixen o s’enfronten a la immortalitat.
ESPECTACLES PER A NADONS
Per als més menuts, la programació de tardor del Teatre
Clavé inclou dos espectacles
emmarcats en la 14a edició del
festival El més petit de tots que
se celebra a diversos teatres de
Catalunya. Presenta un concert
per a nadons titulat Hits (10 de
novembre) que repassarà temes

de Pulp, Nirvana, o U2 entre
d’altres; i Cache Cache (24 de novembre), una peça còmica que
explora les diferents emocions al
voltant del ritual d’anar a dormir
de la mà de Théâtre de la Guimbarde de Bèlgica.
El cicle familiar es completa
amb l’espectacle de titelles La pastissera i els follets (6 d’octubre) de
la companyia l’Estaquirot Teatre;
i amb la pel·lícula d’animació El
bosc de haquivaqui, (27 d’octubre) un musical en stop-motion
que ha comptat amb la col·labora-

La programació incorpora diverses modalitats d’abonaments
que permeten escollir els espectacles que es desitgin d’entre els
proposats. L’ABONAMENT 4
permet escollir quatre espectacles per 50 € i l’ABONAMENT
TOTAL inclou les 5 propostes
per a públic adult per 60 €.

«S’han programat
espectacles per als més
petits com teatre, música o
titelles»
Així mateix, per al Cicle familiar es mantenen els paquets
En família! que permeten la
compra de diverses entrades per
un mateix espectacle a un preu
reduït. Tota la informació de
preus i descomptes es pot consultar al web del Teatre. yy

DIRECTORI DE SERVEIS

RESERVI ESPAI
PER AL SEU
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972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR
CONDICIONS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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Caminada solidària 24 hores bàsquet
CALELLA

El Club Bàsquet Calella ha
celebrat les 24 hores de bàsquet,
coincidint aquest any amb la celebració del 50è aniversari del club
i amb la proclamació de Calella
com a Ciutat del Bàsquet Català.
La festa, que s’ha allargat fins
ben entrada la matinada amb una
revetlla popular, ha comptat amb
una gran participació, amb la inscripció de 38 equips. Els equips
porten samarretes de dos colors:
verd i taronja, els del club. Guanya el color que fa més punts. El
resultat final: Verd 2.210-Taronja
2.122. La culminació d’aquest 50è
aniversari arribarà al novembre
amb la celebració de l’acte central, on es convidaran exjugadors
del club calellenc. yy

Participants d’una de les anteriors edicions. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

El Club Patí Malgrat organitza com cada any la seva caminada
popular nocturna, amb fins solidaris, el proper 25 d’agost. L’objectiu d’aquesta activitat és recaptar
fons per la Fundació Joan Petit,
nens amb càncer. És la novena
edició que se celebra d’aquesta
caminada que va començar amb
pocs participants i que amb el
temps ha anat creixent.
La principal novetat d’aquest
any és que hi haurà dorsals per
a tots els participants. El dia 11
d’agost a la tarda, el Club Patí
Malgrat muntarà una carpa a la
plaça de l’Església on tothom podrà realitzar la inscripció per un
preu de 5 €. Tots els diners, que es
recaptin aniran destinats íntegrament a la Fundació.
La caminada començarà a les
21 h, tot i que els preparatius co-

«La cursa es realitzarà el
proper 25 d’agost a les 21 h»

Un dels molts partits disputats. Foto Joan Maria Arenaza

Triatló popular
MALGRAT DE MAR

mençaran sobre les 7 de la tarda,
quan el Club Patí muntarà l’estand
on es podran inscriure els últims
participants i on s’informarà sobre la tasca que realitza la Fundació Joan Petit. També s’instal·larà
un Photocall per fer-se fotografies
després de la cursa.

17a Triatló Popular de Malgrat organitzada pel Grup Excursionista Malgratenc. La prova
esportiva ha comptat amb 350
participants, que havien de realitzar 500 metres de natació al
mar, 12 quilòmetres de bicicleta
de muntanya BTT i 4 quilòmetres de cursa a peu.

«Tots els beneficis aniran
destinats a la Fundació Joan
Petit, nens amb càncer»
El recorregut consta d’uns 8
quilòmetres. Sortint des de les Peixateries Velles de Malgrat, baixant
pel carrer del Carme fins la platja i
anant fins a Pineda i tornar. S’espera que aquest any s’arribi fins a les
1000 inscripcions, i se superin les
800 de l’any anterior. yy

La prova constava de natació, ciclisme i cursa a peu. Foto Yoyo

El guanyadors va ser Pol Espinos amb un temps total de 53
minuts i 4 segons en les tres proves, seguit d’Isam Mounir i Albert Torres. En la categoria femenina, la primera dona en creuar
la meta va ser Judit Sancho amb
un temps d’1 hora, 11 minuts i 8
segons, seguida de Sílvia Bernal i
Merche Comino. yy

Marxa nocturna
TORDERA

Es tracta d’una marxa popular nocturna que es desenvolupa pel municipi torderenc, en la
qual és imprescindible anar amb
un llum frontal per completar-la. El nom de “Les bruixes”
es deu a la plaça de les Bruixes,
que és font de mites i llegendes.
Des de l’organització s’ha
valorat molt positivament la
participació que, aquest any, ha
comptat amb 270 persones. El
recorregut, d’uns 12 quilòmetres era apte per a tots els participants. La sortida és va donar
a les 21 h de la nit, a la Pista del
Veïnat de Sant Andreu. yy

Alguns dels participants portaven frontals per il·luminar el camí. Foto Yoyo
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Lliga 2018-19
SELVA / MARESME

La Federació Catalana de Futbol ja ha fet públics els calendaris de la propera temporada, una
lliga que començarà el primer cap
de setmana de setembre.
A la 1a Catalana, el CF Lloret
treballarà per aconseguir la permanència –el primer i gran objectiu-,
el més aviat possible. Ningú vol
repetir l’experiència de la darrera
temporada, en que es van salvar
gràcies a un gol d’un altre equip en
el minut 94, quan ja eren a la 2a Catalana. El primer partit del Lloret
serà a camp contrari, concretament
al del Sant Joan de Montcada. En
aquesta categoria, també hi ha un
altre equip de la Selva, el Farners.
A la 3a Catalana, com ja passava l’any passat, els partits de
màxim rivalitat estan assegurats
setmana rere setmana. Entre els

partits de la primera jornada hi ha:
Lloret FC “B-CD Palafolls
Sant Antoni-CF Tordera
UD Ca la Guidó-CEFA Vidrerenca
Hostalric-CD Malgrat
Palafrugell-CD Blanes

Volta 2019
Entre finals de juliol i primers
d’agost, els equips ja s’han posat
en marxa per preparar la nova
temporada. yy

La 1a etapa d’aquest 2018 es va decidir a l’esprint. Foto J. M. Arenaza
CALELLA

CF Tordera - CD Blanes de la temporada passada. Foto Yoyo

La ciutat de Calella segueix
apostant fort per la “Volta”. El pilot internacional tornarà a sortir
de Calella el proper 25 de març de
2019, quan començarà una nova
edició de la tercera prova per eta-

pes més antiga del món, després
del Tour de França i el Giro d‘Itàlia. Del 25 al 31 de març de 2019,
la “Volta” viurà la seva 99a edició,
englobada dins del calendari UCI
World Tour, la màxima divisió del
ciclisme mundial. yy

EL CP Tordera, a l’OK Lliga Plata
TORDERA

Tot i que va perdre la categoria i havia de jugar a Primera
Catalana, el CP Tordera ha aconseguit la plaça de l’AsturHoquei,
que no podia seguir a la divisió
de plata per raons econòmiques.
Segons explica la presidenta del
Tordera Maria Carme Vilà, “el
26 de maig perdíem la categoria
i just un mes després, la recuperàvem perquè l’AsturHoquei no
podia seguir per qüestions econòmiques”.

«El CP Tordera ocupa la
plaça a l’OK Lliga Plata de
l’AsturHoquei»

A nivell econòmic, com la majoria de clubs, tenen problemes per
aconseguir cobrir el pressupost,
“tenim un equip que treballa amb
aquest objectiu. Són temps difícils,
però no defallirem”. El Club Patí
Tordera té per la propera temporada un pressupost d’ingressos de
124.860 euros, mentre que el de
despeses s’eleva a 145.061.
A nivell esportiu, l’equip i
el cos tècnic ja està definit. L’assemblea de socis per analitzar la
darrera temporada i aprovar els
projectes de la vinent, es va fer a
la Biblioteca.
A l’OK Lliga Plata, la lliga no

començarà fins el 20 d’octubre.
El CP Tordera jugarà el primer
partit a Vilafranca. Altres partits:
Raspeig-Shum, Mataró-Taradell i
Arenys de Munt-Palafrugell.

«El campionat de lliga
començarà el 20 d’octubre»
El Club Hoquei Lloret jugarà el
primer partit de l’OK lliga a casa
contra el Calafell, el 22 de setembre. El Girona debutarà a la pista
del Caldes. El partit més interessant de la jornada inaugural serà
el Liceo-Barcelona, que pot decidir mitja lliga només començar. yy

Assemblea multitudinària. Foto Yoyo
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L’AGENDA

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 31
VISITES GUIADES SANTA
CRISTINA
Ermita Sta Cristina. 17-20 h

DIA 14
SNORKEL NOCTURN
Casa del Mar- Fenals. 20 h.
Preu: 15 €. Visita guiada

DIA 9
JAZZ KAILASH QUARTET
Platja de Fenals. 22 h. Fenals de
Música 2018

DIA 16
ANA ROSSI&RAMIRO
PINHEIRO QUINTET
Platja de Fenal. 22 h.
Fenals de Música.

THE GRAMOPHONE ALLSTARS
BIG BAND. Plaça del Pi.
22.30 h. PREU: 15 €
Música a Santa Cristina
DIA 11
COBLA FLAMA DE FARNERS
Sardanes. Plaça Església Sant
Romà. 22 h.
DIES 11 I 12
FESTES DE MAS ROMEU
Diverses activitats, programa a
part
DIA 12
GOSPEL ABA TAANO
D’UGANDA
Església Sant Romà. 1.30 h, 20 h
MISSA. 21 h CONCERT
INTENSIVE BACHATA SUMMER
Roca d’en Maig. 19 h

HAVANERES: ENTRE DOS
MARS. Biblioteca Municipal.
20.30 h. Indira Ferrer soprano Antoni Mas piano
DIA 17
ANIMACIÓ BOMBOLLES
DE SABÓ GEGANTS
Biblioteca Municipal. 18.30 h
PEP POBLET, NITO FIGUERES
I TXELL SUST
Plaça del Pi. 22.30 h. PREU: 15 €.
Música a Santa Cristina
DEL 17 AL 19
FESTES DELS BARRIS EL MOLÍ,
MAS VILÀ I CAN RIBALAIGUA
Diverses activitats, programa a part.
DIA 18
CLON FESTIVAL: DOUBLE

MARS Roca d’en Maig. 22.30 h
COBLA PRINCIPAL DE
LLOBREGAT
Plaça Església Sant Romà. 22 h.
Sardanes
DIA 23
THE TEASE BLUES BAND
Platja de Fenals. 22 h.
Fenals de Música 2018
DEL 23 AL 25
FESTES DE FENALS SANTA
CLOTILDE
Diverses activitats, programa a
part.
DIA 24
BROSSA QUARTET
Plaça del Pi. 22.30 h. PREU: 15 €.
Música a Santa Cristina.
DIA 25
COBLA FOMENT
DE MONTGRÍ
Plaça de la Vila. 22 h. Sardanes.
DIA 26
El Puntet de Fenals fa: 22 h
CINEMA A LA FRESCA
Los guardianes de la galaxia II
Plaça Esteve Fàbregas de Fenals.

BLANES
DEL 10 AL 8 SETEMBRE
EXPOSICIÓ “LLISTA D’ESPERA”.
Ara és demà” - David
Sánchez León. Casa Saladrigas

DIA 18
IX EDICIÓ ESCACS AL CARRER
Club Escacs Blanes, passeig de
Dintre

Festa de l’escuma
Dimecres i dissabtes: 17 - 18.30 h

DE L’11 AL 8 SETEMBRE
EXPOSICIÓ FOC I FESTES 2018
24a edició concurs fotogràfic.
Casa Saladrigas

XXXV CAMINADA POPULAR
NIT SANT BONÓS. Sortida del
passeig de Mar. A les 22.30 h

FINS AL 13 SETEMBRE
FONDS D’ART
Galeria d’Art L’Arcada

DIA 11
VISITA GUIADA “RUTA DELS
CABRERA”. Inscripció prèvia 972
33 03 48 o turisme@blanes.cat,
a les 20 h

DIES 10, 17, 24 I 31
9a EDICIÓ DOCUS A LA FRESCA
Plaça Verge Maria. De 22 a 1 h

FESTA 8è ANIVERSARI Associació Country Blanes.
Plaça Països Catalans. A les 20 h

DIES 11, 17 I 24
LES NITS DE MARIMURTRA
Jardí Botànic Marimurtra.
A les 22 h

FESTES BARRI PORT
III cantada havaneres i cremat.
Esplanada del Port

DIES 8, 15, 22 I 29
CONCERT GUITARRA
ESPANYOLA - Tono Blasi (22),
Oriol Saltor (8), Duo “All’aria” (15)
i Josep Soto (29). Parròquia Santa
Maria, a les 21 h.
DIES 9, 16 I 23
CANTADA D’HAVANERES
Restaurant Cala Bona 13,
a les 22 h.
DIA 9
CINEMA ALS BARRIS
“MASCOTES”
Plaça davant Biblioteca. A les 22 h

DIA 31
TEATRE: LA COMEDIA MILES
GLORIOSUS DE PLAUTO
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €
DIES 8, 15, 22, 29
MUSEO DE NOCHE
+ HABANERAS. Museu del Mar.
20.30 h (CAST). Preu: 4/2€
DIES 9, 16, 23, 30
WE ARE MAKING A BOAT
Museu del Mar. 18 h (GB). Preu:
4/2 € . CHILDREN’S WORKSHOP
DIES 9, 16, 23, 30
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR).
Preu: 5 /2,50€
DIES 10, 17, 24, 31
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h
DIES 10, 17, 24, 31
CONSTRUIRE UN BATEAU
Museu del Mar. 18 (FR). Preu:

4/2 € Atelier pour enfants.
DIES 10, 17, 24, 31
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB).
Preu: 5 /2,50 €
DIES 10, 17, 24, 31
NITS D’ESTIU / NOCHES DE
VERANO
Jardins Sta Clotilde.
20 h (CAT). Preu: 5 / 2,50€
DIES 11, 18, 25
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5€
DIES 11, 18, 25
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ
Jaciment Turó Rodó. 19 h).
Preu: 3/1,50 €
DIES 11, 18, 25
VISITA NOCTURNA AMB
MÚSICA
Cementery. 19.30 h (GB).
Cementière. 21 h (FR)
DIES 12, 19, 26
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT).
Preu: 4/2 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

FINS AL 2 SETEMBRE
MINICLUB
Parc d’estiu del Passeig de
S’Abanell. Cada dia: 10 - 13.30 h

FINS AL 10
EXPOSICIÓ ANTONI BORONAT
- ASPRONIS. Sala Casa Oms

DIA 28
OUTDOOR SUMMER TEATRE
ROJO ESTANDAR
Plaça Pere Torrent. 21 h.

DIES 14 I 15
FESTES BARRI MAS CREMAT
Plaça Mas Cremat
DIA 16
CINEMA ALS BARRIS
“ANIMALS FANTÀSTICS” . Plaça
Mossèn Joan Quer. A les 22 h
DEL 17 AL 21
FESTA COPATRONS
DIA 17
III CICLE DANSES AL CARRER
2018 - toquen a correr
Blanes, Lloret i Tossa. Carrer
Raval, a les 21 h

DIA 19
TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ
2018 - Diables Sa Forcanera.
Carrers del centre.
DEL 24 AL 9 SETEMBRE
EXPOSICIÓ “BLUE D’AMORE” CARLES MALEIS
Sala García-Tornel.
DIA 24
LA BOTIGA AL CARRER - ABBC
Carrers del centre.
EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
Passeig de Dintre
DIA 25
XX TROBADA GEGANTERA
A partir de les 17 h
VISITA GUIADA “RUTA DELS
AMERICANOS”, a les 20 h
DIA 26
X AQUATLÓ POPULAR VILA
BLANES. Club Triatló Blanes
Passeig de Mar, a les 9 h
DIA 30
CINEMA A LA FRESCA “GRU 3”
Plaça Mas Moixa. A les 22 h

DIES 31, 1 I 2 SETEMBRE
FESTES BARRI CAN BORELL
Plaça Mas Cremat
BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 21
ESPECTACLE DE MÀGIA
Amb el Mag Igor. Inscripcions a la
Biblioteca. D’ 11 a 12 i de 12.30 a
13.30 h, a la Sala Roberto Bolaño.

FINS AL 31
BIBLIOVACANCES: “Bibliogràfic
Park”. Promoció de la lectura per
a nens i joves.

DIA 22
HORA DEL CONTE, Vacances
accidentades, amb la Mar
Alcarria. 18 h a la Biblioplatja.

FINS A L’1 SETEMBRE
BIBLIOPLATJA situada a la platja
de S’Abanell, davant de la plaça
Verge del Vilar, al costat del parc
infantil.

DIA 29
HORA DEL CONTE
Nens al rescat, amb la Mar
Alcarria. 18 h, a la Biblioplatja.

DE L’1 AL 31
EXPOSICIÓ: Llibres Verges,
exposició de llibres que no
han sortit mai en préstec de
la Biblioteca. Al vestíbul de la
Biblioteca.

DEL 29 AL 20 SETEMBRE
EXPOSICIÓ:
Palau i Fabre: L’home és un
animal que es busca. Al primer
pis de la Biblioteca.
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FESTES MAJORS

Amb la participació dels grups:
Havèname, Arjau i Peix Fregit.

SANTA SUSANNA: Del 8 al 14
MALGRAT DE MAR: del 10 al 25
TORDERA: Del 13 al 26
PINEDA DE MAR: del 23 al 29

Pineda de Mar
SARDANES
19.30 h, plaça Mèlies.

FESTIVALS D’ESTIU

CONCERT BUHOS&ANIMAL
22 h, a l’Espai d’Arts d’Estiu.

MÚSICA A SANTA CRISTINA
Lloret de Mar
Dia 9: The Gramophone Allstars
Big Band, 22.30 h, Plaça del Pi.
Dia 17: Pep Poblet, Nito Figueras
i Txell Sust, 22.30 h, Plaça del Pi
Dia 24: Brossa Quartet, 22.30 h,
Interior de l’ermita
ARTS D’ESTIU
Pineda de Mar
(A l’espai de l’Arts d’Estiu, 22 h)
Dia 10: Chenoa
Dia 12: Buhos
Dia 14: Salvador Sobral
Dia 15: OT 2017 (Aquest concert
es farà a l’espai de Can Xaubet)
Dia 17: David Amor & Santi
Rodríguez
Dia 19: Sara Baras
Dia 24: Els Catarres + Marcel
Lázara & Júlia Arrey
Dia 31: David Guapo
NITS D’ESTIU
Calella (Al Far, 22 h)
Dia 10: Hugo i Arnau
Dia 17: Marion Harper
Dia 24: Maria Hinojosa & Eduard
Iniesta
Dia 31: Maria Arnal i Marcel
Bagés
Dia 7: Nikol Kollars i Frederic Wort
LES NITS DE MARIMURTRA
Blanes
(Jardí Botànic Marimurtra, 22 h)
Dia 11: The Sey Sisters
Dia 17: Tomeu Penya
Dia 24: Susanna del Saz
DOCUS A LA FRESCA
Blanes (plaça Verge Maria, 22 h)
Dia 10: Lágrimas de aceite
Dia 17: Planeta J / Grietas
Dia 24: Mon Marquès: el combat
de la memòria
Dia 31: Hondar 2050, nuestro
residuo, nuestro problema
SANTA FLORENTINA
Arenys de Munt
(Castell Jalpí, 22:15 h)
Dia 8: Grans duets d’òpera amb
Julia Cubo, Olga Privalova, Jordi
Galán, Eduard Moreno i Ricardo
Estrada
Dia 10: Recital de piano amb
Levon Avagyan
Dia 11: Fantasies sobre òpera
amb València String Quartet
Dia 14: Cosmos Quartet amb
Lara Fernández, Helena Satué,
Bernat Prat i Oriol Prat
Dia 17: Orchestre de chambre
français, amb Horst Sohm i Eva
León
Dia 18: Recital de piano amb
Ignasi Cambra
Dia 21: Natalia Labourdette i

DIA 13
Malgrat de Mar
CERCAVILA. 17 h, plaça de la
Germana Campos.
BARRAQUETES. 18 h, plaça
de Xesco Boix amb Landry
el Rumbero (18 h), Dàmaris
Gelabert (19.30 h) i Xarop de
Canya (20.30 h).

Javier García Verdugo
Dia 24: Gala de tenors amb Jesús
Àlvarez, David Baños, Albert
Deprius i Ricardo Estrada.
ACTIVITATS
DIA 8
Santa Susanna
BALLEM!
Trobada per aprendre a ballar
danses tradicionals. 21 h, a la
Plaça Catalunya.
Pineda de Mar
BALLS D’ESTIU
19.30 h, a Plaça Espanya.
DIA 9
Calella
PROJECCIÓ de Pau Gibert, El
bandoler. 21.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
Santa Susanna
COPA DE CAVA PER LA FESTA
MAJOR. 21.30 h, a la plaça
Catalunya. Tot seguit, ball de
plaça a càrrec del grup Aires del
Montseny.
Malgrat de Mar
XERRADA sobre el procés de
creació d’un retaule. 21.30 h, A
l’Arxiu Municipal. A càrrec d’Irene
Abril Vilamala i està emmarcada
dins la Festa dels Empestats.
TARDA DE JOCS
Vine, juga i descobreix nous jocs
de taula. 18 h, Biblioteca Serra i
Moret.
DIA 10
Calella
ACTUACIÓ PER A LA MAINADA.
17 h pg. Manuel Puigvert. Amb
l’espectacle de màgia i humor
Nanu Ferrari, a càrrec d’OhEvents.
CONTES INFANTILS
19 h Biblioteca Can Salvador de

la plaça. Teatre de titelles amb
l’espectacle Palla, fusta, pedra, a
càrrec de GaliotTeatre.
CONCERT amb Hugo i Arnau.
22 h, al Far. Entrada: 8 € (En cas
de pluja, es farà a la Sala Mozart).
Santa Susanna
XERINGADA INFANTIL. 18 h, a
la plaça del Pavelló. A càrrec del
grup Fefe& Cia.
BALL A L’ENVELAT. 23.30 h a
l’aparcament del Local Social,
amb l’Orquestra Girasol.
Malgrat de Mar
TABALADA INFANTIL, 20.30
h, carrer del Mar a l’alçada de
l’Arxiu Municipal.
CORREFOC INFANTIL. 21 h,
Parc de Can Campassol. Passarà
per Can Campassol, Sant Pere,
Llibertat, Camí del Pla, i Francesc
Rossitti fins a l’esplanada del
Pavelló Germans Margall.
Pineda de Mar
CONCERT AMB CHENOA
22 h, Espai Arts d’Estiu.
DIA 11
Calella
REVETLLA de L’Associació Teatre
Solidari de Calella. A partir de
les 20 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
Santa Susanna
FESTA DE L’ESCUMA I
ANIMACIÓ a càrrec de Gil
Ratataplam, 10.30 h a la plaça del
Pavelló.
SARDANES. 18 h, a la Plaça
Catalunya amb la Cobla montgrins.
CERCAVILA DE GEGANTS
18.45 h, pels carrers del poble
fins a la plaça Catalunya.

CONCERT DE FESTA MAJOR.
20.30 h a l’aparcament del Local
Social (envelat). A càrrec de
l’Orquestra Montgrins.
Malgrat de Mar
57a TROBADA DE GEGANTS,
17.30 h, plaça de la Germana
Campos. Cercavila a les 18 h.
CORREFOC 20è ANIVERSARI.
22 h. Dos recorreguts: passeig
marítim des de la cantonada av.
Colom fins a la plaça de l’Àncora,
plaça Marià Cubí, passeig de Llevant,
Blanch, Ramon Turró, av. Bon Pastor
fins a la plaça de l’Àncora.
Pineda de Mar
FESTA DE L’ESCUMA, d’11 a 14,
a la plaça de Can Moré.
REVETLLA amb música en viu.
21 h, a la plaça de Can Moré.
DIA 12
Calella
AUDICIÓ DE SARDANES
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert, a càrrec de la Cobla
Bisbal Jove.
Santa Susanna
V TROBADA DE PUNTAIRES.
10 a 13 h, a rambla dels Països
Catalans.
CORREFOC. 22.30 h. A càrrec de
les Forces Infernals de Poblenou.
CONCERTS. 23.45 h a l’envelat.
Actuació del grup Senyor Peix i
de DjThyago.
Malgrat de Mar
ANIMACIÓ INFANTIL, guerra de
colors i xeringada. 11.30 h, platja
de Malgrat centre, davant de la
plaça Xesco Boix.
CANTADA D’HAVANERES,
22.30 h, plaça de Xesco Boix.

Tordera
CONFERÈNCIA 19 h, a la
Biblioteca. “Indians de terra
endins i americanos a la costa.
Comparativa de casos entre
Tordera i Lloret de Mar”, a càrrec
dels historiadors lloretencs Marina
García Carbonell i Xavier Orri.
DIA 14
Calella
REVETLLA D’AGOST. 21.30 h,
a la plaça Catalunya. Ball amb el
grup de Maria Muñoz.
Santa Susanna
FOCS D’ARTIFICI. 23 h, a la
platja de les Dunes. A càrrec de
la Pirotècnia IGUAL.
REVETLLA D’AGOST. 00.30 h,
platja de les Dunes. Tot seguit
a la mateixa platja, actuació del
conjunt APACHE
Malgrat de Mar
GIMCANA NOCTURNA LA
MALGRATENCA. 21 h, plaça de
l’Església.
Pineda de Mar
CONCERT, Salvador Sobral, 22 h,
a l’Espai d’Arts d’Estiu.
DIA 15
Calella
HAVANERES
19.30 h al passeig de Manuel
Puigvert, amb Neus Mar.
Malgrat de Mar
CURSA DEL MINER DE FERRO,
18.30 h a la plaça Xesxo Boix.
CONCERT DE BLUES, 22.30 h
al parc del Castell. A càrrec de
Bluelounge Quartet.
Tordera
APLEC del monestir de Santa
Maria de Roca-rossa. A les
11.30 h, recital de cant i poesia,
concert de música tradicional,
presentació del llibre de contes
“Viatge a l’infern del torderenc
Pere Porter”. A les 13 h missa,
aperitiu popular i dinar de
germanor.
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Pineda de Mar
CAMPIONAT TRIPLETES
17 h, pistes de petanca.

Amb la cobla Berga Jove.

BALLS D’ESTIU
19.30 h, plaça Espanya.
CONCERT OT 2017
En concert, 22 h, al Complex
Esportiu Can Xaubet.
DIA 16
Calella
VESPRES MUSICALS AL
MUTUR, 19 h, al Museu del
Turisme, música i copa de cava en
una visita a través de la història
del turisme. PROJECCIÓ, Petites
històries de Calella.
Malgrat de Mar
CONCERT DE FESTA MAJOR
20 h, al parc de Can Campassol. A
càrrec de l’Orquestra Montgrins.
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
22.30 h, platja de Malgrat centre.
A càrrec de la Pirotècnia IGUAL.
BARRAQUES
21.30 – 4.30 h, amb música
ambient, per seguir amb Tropical
Roots, Dr. Calypso i Seguirem.
DIA 17
Calella
ACTUACIÓ PER A LA MAINADA
17 h, passeig de Manuel Puigvert, a
càrrec d’OhEvents, amb l’espectacle
de clown El Show de Betty.
CONCERT HYDRANGEA
amb Marion Harper. 22 h, al Far.
Malgrat de Mar
BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient,
per seguir amb Di-versiones,
LadillaRusa i Muerta Sánchez i
José Reyes.
Tordera
BALLADA DE SARDANES
22 h, a la plaça de l’Església.

FES-TE AMB EL SAHARA
Festa solidària amb el poble
saharauí. 18 h, plaça Mèlies.
20.30 h, sopar i 21.30 h, concert
amb The Sun Cats.
MONÒLEG amb David Amor &
Santi Rodriguez, 22h, a l’Espai
Arts d’Estiu.
DIA 18
Calella
REVETLLA DE SANT LLOP
18 h, passeig de Manuel Puigvert.
Amb activitats infantils, sopar
popular, jocs i música.
CERCAVILA DELS TIMBALERS
19 h. plaça de l’Ajuntament.
Amb motiu de la celebració
de la revetlla de Sant Llop dels
Diables de Calella. Recorregut:
pl. de l’Ajuntament, Bisbe Sivilla,
Església, Sant Pere, Anselm Clavé
fins al pg. de Manuel Puigvert.
Malgrat de Mar
BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient, per
seguir amb Summer Moguda.
Pineda de Mar
FIRA DEL DISC i del
col·leccionisme. De 10 a 21 h, a la
plaça Mèlies.
ESPECTACLE TUTTI FRUTTI
19 h, al pati de Can Comas.
MUSICAL GREASE, 19 h, a la
Sala Gran del CCR.
DIA 19
Calella
SARDANES. 19.30 h, al pg. de
Manuel Puigvert, a càrrec de la
Cobla Sant Jordi.
Santa Susanna
SARDANES. 18 h, a plaça
Catalunya amb la Principal de
Granollers.

Malgrat de Mar
CERCAVILA
18.30 h, Parc de Can Campassol.
Seguint pel passeig de Llevant,
plaça Marià Cubí i Sant Esteve
fin a a la plaça de l’Àncora. A
càrrec dels grallers i tabalers dels
Castellers de l’Alt Maresme.
EXHIBICIÓ CASTELLERA
19 h, plaça de l’Àncora. A càrrec
dels Castellers de l’Alt Maresme i
els Xerrics d’Olot.
Pineda de Mar
REVETLLA POPULAR de Can
Carreras, durant tot el dia.
MUSICAL GREASE
19 h, a la Sala Gran del CCR.
SARDANES. 19.30 h plaça Mèlies
ACTUACIÓ, Sara Baras, 22h, a
l’Espai de l’Arts d’Estiu.
DIA 22
Tordera
FESTA HOLLY, 18 h, darrere de la
plaça de l’Església.
Pineda de Mar
HORA DEL CONTE, 20 h a la
Biblioteca Serra i Moret.
DIA 23
Tordera
CORREFOC
25è aniversari de la Colla de
Diables de Tordera. 22 h.
PREGÓ. 23 h, des del balcó de
l’Ajuntament. Tot seguit, concert i
barraques a la plaça de l’Església,
darrere de la plaça i mirador.
Pineda de Mar
FESTA JOVE, 23h, a la platja dels
Pins amb El Último Tributo i
Tapeo Sound System.
DIA 24
Calella
CONCERT, 22 h, al Far. Amb
Maria Hinojosa & Eduard Iniesta.
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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

Tordera
PIROMUSICAL 22 h, des de la
llera del riu i pont de Ferro.
CERCATASQUES, 22.30 h,
sortida al parc de la Sardana.
CONCERTS, 1 h, a la plaça de
l’Església i el Mirador.
Pineda de Mar
CORREFOC, 22 h, a la plaça
Catalunya, a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou. I en
acabar, Ruixada popular a la
rotonda de l’Estació.
FESTA JOVE, 23 h, platja dels
Pins amb Dalton Bang i La
Glamour Band.
CONCERT Els Catarres & Marcel i
Júlia, 22 h, a l’Espai Arts d’Estiu.
DIA 25
Calella
REVETLLA POPULAR. 21 h, al
carrer Balmes.
Tordera
BALL DE NIT, 21 h a 23:30 a
l’Envelat (Pista de l’Amistat).
CONCERT JOVE I BARRAQUES,
23:30 h, a la plaça de l’Església i
Mirador.
Pineda de Mar
FESTA JOVE “Summer moguda”,
23 h, a la platja dels Pins.
CERCAVILA GEGANTERA.
19.30 h, recorregut per Sant
Pere Pescador, av. Montserrat,
c.Bertomeu i pl. Mèlies. En acabar,
Ball de Gegants i lliurament dels
records de la trobada.
FIRA D’ARTISTES, 10 a 20 h,
a l’Espai Sara Llorens, tallers
participatius per a nens de 5 a 12
anys i taller creatiu.
DIA 26
Calella
AUDICIÓ DOBLE DE
SARDANES. 19 h, al passeig de
Manuel Puigvert, a càrrec de la
Cobla La Principal del Llobregat i
la Coble Reus Jove.

Pineda de Mar
FESTA JOVE. A partir de les 23 h,
a la platja dels Pins, amb El
Diablo se quema i Mecagüentó
(tribut a Extremoduro).
BALLADA DE SARDANES,
19.30 h, a la plaça de Sant Pere
Pescador, a càrrec de la Cobla
Sant Jordi Ciuta de Barcelona.
MUSICAL GREASE, 19 h, a la
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu.
CERCAVILA DELS CASTELLERS
de l’Alt Maresme, 12 h, a la plaça
d’Espanya.
DIA 27
Pineda de Mar
CERCAVILA. 21.45 h, recorregut
pel pati de Can Comas, Mar, pg.
Marítim, Bertomeu, pl. Mèlies,
pl. Espanya. A càrrec de l’Always
Drinking Marching Band.
BALL DE FESTA MAJOR
23 h, plaça Espanya, a càrrec de
Centauro, La Grupestra.
DIA 28
Pineda de Mar
BALL DE FESTA MAJOR
0.15 h, a la plaça Espanya
a càrrec de l’Orquestra La
Selvatana platja dels Pins.
VERMUT FLAIX FM & El
Bandarra, 12.30 h.
DIA 30
Calella
VESPRES MUSICALS AL
MUTUR, 19 h, al Museu del
Turisme. Música i copa de cava
en una visita a través de la
historia del turisme.
DIA 31
Calella
CONCERT 45 CEREBROS Y 1
CORAZÓN. 22 h, al Far amb
Maria Arnal i Marcel Bagés.
Pineda de Mar
MONÒLEG, amb David Guapo.
22 h, a l’Espai d’Arts d’Estiu.
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Farmàcies de guàrdia
CALELLA		
Dimecres
Dijous

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

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

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

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

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià
4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals
5 OUTLET PERFUMS
C. Major

TORDERA
1 MILAR TORDERA
Camí Ral
2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

PINEDA DE MAR			

8 CASTELLS
9 NOGUERA

SETÓ
SEGARRA

Divendres 10 VIVAS
Dissabte
11 NOE

COSTA

Diumenge 12 NOE
Dilluns
13 PLANAS

MIR

Dimarts

BADIA

Dimecres

14 CASTELLS
15 NOGUERA

Dijous

MIR
ESQUEU
FRANCITORRA

16 MELA
Divendres 17 NOE

ALBA

Dissabte

18 PLANAS
Diumenge 19 PLANAS

COSTA

Dilluns

20 CASTELLS
21 NOGUERA

MIR

22 MELA
23 VIVAS

SEGARRA

Dimarts
Dimecres
Dijous

VIVAS
COSTA
SETÓ

ESQUEU

Diumenge 26 CASTELLS
Dilluns
27 NOGUERA

SETÓ

Dimarts

FRANCITORRA

28 MELA

TORDERA (SERVEI DIÜRN)

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

LLOBET

Divendres 24 PLANAS
Dissabte
25 CASTELLS

Dimecres

Agost

SETÓ
BADIA

MALGRAT DE MAR

8 MATEOS
9 MATEOS

Ò.LLANSÓ

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Ò.LLANSÓ

Divendres 10 MATEOS
Dissabte
11 MATEOS

Ò.LLANSÓ

Diumenge 12 MATEOS
Dilluns
13 MARCOVAL

Ò.LLANSÓ

Dimarts

14 MARCOVAL
15 VENDRELL

TARRAGONA

16 MARCOVAL
Divendres 17 MARCOVAL

TARRAGONA

Dissabte

18 MARCOVAL
Diumenge 19 MARCOVAL

TARRAGONA

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

20 VENDRELL
21 VENDRELL

ARNIGES

22 VENDRELL
23 VENDRELL

ARNIGES

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 E. TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79
Farmàcia M. TORRUELLA
C. Escoles, 31
Tel.: 93 761 25 31
Farmàcia TARRAGONA
Av. Tarragona, 31
Tel.: 93 761 10 49

Dijous

Dimecres
Dijous

Dimarts
Dimecres
Dijous

Ò.LLANSÓ
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
ARNIGES
ARNIGES

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Divendres 24 MARCOVAL
Dissabte
25 VENDRELL

ARNIGES

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Diumenge 26 VENDRELL
Dilluns
27 TIBURCIO

ARNIGES

ARNIGES
BUÑOL

ECONOMIA LOCAL

30 anys de serveis
CALELLA

MATARÓ

L’empresa Decofret porta més
de 30 anys al sector HORECA,
tres dècades aportant solucions
als professionals de l’hoteleria.
Ofereix un servei integral d’assesorament, ja es tracti d’un
projecte gran o petit, sigui quin
sigui el negoci.
Disposen també d’una àmplia experiència en instal·lacions
de fred comercial, extraccions de
fum i climatització. Decofret es
troba al c. Sant Jaume de Calella,
442, al telèfon 937 660 074 o al
web: www.decofret.com. yy

Lloguer de maquinària
Germans Homs es consolida com el
primer e-commerce de lloguer de maquinària a Catalunya. Disposen de servei de
lloguer de tot tipus de maquinària i eines
de treball, per fer tasques de construcció,
jardineria, neteja i molt més.
Disposen a més, d’un equip de tècnics
especialitzats per assessorar i realitzar
tasques de control de qualitat i cada màquina és controlada i avalada tècnicament
per poder garantir un servei excel·lent.

Decofret porta 30 anys dedicant-se al sector de l’hostaleria

Germans Homs es troba a Mataró, al c.
Francesc Layret, 10, al telèfon 937 441 931
o al web www.homs1852.com yy

Imatge de les maquinàries de lloguer
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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

14.15

15.45

17.00

19.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.10

6.55

9.40

13.10

14.25

15.55

17.10

19.10

Santa Susanna

3.50

5.20

-

7.05

9.50

13.20

-

-

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

14.55

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

16.05

17.35

19.00

21.15

Aeroport del Prat (T1)

5.20

6.50

8.00

9.15

11.45

14.50

16.15

17.45

19.10

21.25

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

12.15

13.15

15.15

16.15

17.15

18.00

19.15

20.15

21.15

22.15

23.45

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

17.30

18.15

19.30

20.30

21.30

22.30

00.00

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

-

14.00

-

-

-

19.00

-

21.00

22.00

23.00

-

Estació del Nord

9.05

-

-

-

14.05

-

-

-

19.05

-

21.05

22.05

23.05

-

Calella

10.05

11.35

12.35

13.38

15.05

16.35

17.38

18.38

19.55

20.35

21.58

22.58

23.55

01.05

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

-

15.12

16.42

-

-

20.02

20.42

-

-

00.02

01.12

Santa Susanna

10.16

11.45

12.46

-

15.16

16.46

-

-

20.06

20.46

-

-

00.06

01.16

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

14.02

15.32

17.02

18.02

19.02

20.22

21.02

22.22

23.22

00.22

01.32

Blanes

10.55

12.25

13.25

14.25

15.55

17.25

18.25

19.25

20.45

21.25

22.45

23.45

00.45

01.55

ENTREVISTA A JOSEP GIBERT GURRI (PRESIDENT DE LA COOPERATIVA L’AMISTAT DE CALELLA)

“Som una cooperativa amb unes propietats que
lloguem”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

els audiovisuals. Tots els altres
esdeveniments que tenen lloc
en el nostre casal estan organitzats per altres entitats, com
per exemple les conferències de
l’Aula d’Extensió Universitària,
Creu Roja, l’Oncolliga, l’Hospital de Calella, l’Ajuntament de
Calella i altres associacions sense ànim de lucre.

La Cooperativa l‘Amistat de Calella ha rebut aquest any el Premi
Ciutat de Calella 2018, categoria
entitats. Actualment està formada per 704 socis. Entrevistem el
seu president, Josep Gibert i Gurri, de 70 anys, qui ens explica la
història de l‘entitat.
Quan comença la seva vinculació amb l’associació?
Al febrer del 1987. I des del desembre del 2016 en sóc president, tot i que ja formava part de
la Junta Rectora, com a secretari, des del desembre del 2014.
Vau començar com una cooperativa de consum a Calella l’any
1904 dins d’una crisi alimentària general. Per què es va crear
exactament?
De fet, tot i que les primeres
reunions per a la creació de la
cooperativa es van produir a
finals del 1904 per part de treballadors dels diferents rams,
aquesta no es va constituir i registrar oficialment fins el març
del 1905. El principal motiu va
ser perquè hi havia una greu
crisi a tot el país i es van reunir
treballadors dels rams de l’agricultura, la pesca i el tèxtil amb
la finalitat de poder obtenir aliments per a les seves famílies a
uns preus més econòmics i també amb la possibilitat que, els
socis i sòcies poguessin diferir
els pagaments de les compres
fins el moment que els anés més
bé fer-hi front. Eren uns temps
en què les classes més humils
passaven, literalment, gana.
La tasca de l’entitat ha anat
canviant amb el pas dels anys.
Què feu ara?
Amb una trajectòria de 113 anys
és normal que els canvis generals que hi ha hagut a la nostra
societat hagin fet canviar molt
les coses. En aquests moments
som una cooperativa amb unes
propietats que lloguem. És a dir,
ja no comprem aliments per tornar-los a vendre als nostres socis

Qui es pot fer soci?
Els títols de socis normalment
passen de pares a fills o a qui desitgi el posseïdor de l’acció, per
tant el nombre de socis no canvia gaire al llarg dels anys.
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com fèiem fins als anys vuitanta
del segle passat. Ja no tenim cap
botiga pròpia.
Com es beneficien els socis?
Els socis se’n beneficien obtenint
serveis a uns preus simbòlics o
bé gratuïts. Per exemple: barberia, reflexoteràpia, massatges,
podologia, control del sucre i
de la pressió sanguínia, entre
d’altres. També oferim classes
d’anglès i català. No cal dir que
tenen el casal a la seva disposició
per anar quan els plagui a jugar
a escacs, dominó o bé simplement fer petar la xerrada.
Quines són les accions més importants que ha portat a terme
la cooperativa al llarg de la seva
història?
Espero no equivocar-me si dic
que, a banda de la creació i fundació de la Cooperativa, han estat la recuperació any 1977 de la
propietat més gran, de la qual se
havia perdut el domini acabada
la guerra civil perquè el govern
feixista del general Franco ens
la va expropiar. També, molt important, la construcció del nou
casal, l’actual, que es va inaugu-
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rar l’any 1992. Com a coses importants es podria també destacar cada una de les compres
de les propietats que s’han anat
adquirint al llarg de la nostra
història. Últimament l’enderrocament i nova construcció de
l’edifici del carrer Sant Josep
que es va posar en funcionament, com a supermercat, aviat
farà 3 anys.
Quants locals de lloguer teniu
actualment?
El principal edifici és on hi tenim el Casal l’Amistat, al número 203-207 del carrer Església, i
també la Sala d’Actes, Dispensaris i altres sales on s’hi fan treballs manuals, la Biblioteca, i la
Sala d’Exposicions, etc. A banda
d’això, tenim 6 locals que lloguem i una zona d’aparcament
que també lloguem a tothom,
però preferentment als socis.
Qui els pot llogar?
Qualsevol persona o empresa
sempre que, el tipus de negoci
que hi vulgui posar en el local
no sigui una molèstia per als
veïns. Aquí també donem preferència als socis.

Què feu amb els beneficis dels
lloguers dels locals?
Fem front a totes les despeses
corresponents al manteniment
dels edificis i les seves instal·lacions, impostos, taxes, factures
dels serveis dels professionals:
sanitaris, barberia, administració, consergeria, assessors fiscals, gestoria. És a dir tot el que
és imprescindible per al normal
funcionament de l’entitat i per
poder donar tots els serveis als
socis i a la població en general.
Quines altres activitats organitzeu?
De fet avui en dia no fem gaires
coses nosaltres sols. Organitzem
algunes excursions d’un dia diverses vegades a l’any i una sortida fixa a finals d’agost d’entre
5 i 7 nits. També fem dues festes
per als socis: la que ens fa més
goig és la que s’organitza cada
any el 8 de desembre i que serveix per homenatjar als socis
majors de 85 anys; també la nit
del dijous llarder es fa un sopar
amenitzat amb música en viu.
A més, fem dos cursets un a la
primavera i un altre a la tardor,
relacionats amb la fotografia i
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Què li ha suposat presidir
aquesta entitat?
Des del primer minut en què
vaig entrar a formar part de la
Junta Rectora d’aquesta entitat
m’hi he sentit molt bé. Fins al
punt que el canvi de president
no va comportar cap altre canvi
de persones i càrrecs, excepte els
imprescindibles com a conseqüència de l’aprovació del meu
nomenament per part de l’assemblea. Per a mi representa un
honor presidir una entitat amb
una història tan llarga, amb 113
anys ininterromputs, i que s’ha
guanyat el respecte no únicament a nivell local sinó, fins i
tot, en l’àmbit comarcal.
Per què us han donat el Premi
Ciutat de Calella 2018?
Nosaltres, tot i reunir les condicions que consten en les bases,
no ens hi havíem presentat mai
al premi. Aquest any ens vam
decidir fer-ho i, juntament amb
una altra entitat local, vam ser
nominades per a aquest guardó. La Junta Rectora creiem que
ens van donar el premi perquè
estem molt arrelats a la societat
calellenca: en unes 600 llars hi
ha almenys una persona que n’és
soci. I també, molt important, és
força comú que persones que no
en són sòcies en algun moment
de l’any entren al nostre casal
perquè s’hi desenvolupa alguna
activitat que els interessa. yy
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