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CULTURA - Pàg. 19

FESTIVAL
MICRÒMETRE
Santa Susanna ha celebrat
la segona edició del Festival
de Microespectacles
Micròmetre.

CULTURA POPULAR - Pàg. 8

BON AGOST CASTELLER
Els Castellers de l’Alt Maresme han tancat el mes d’agost amb bones
actuacions arreu del territori, fins i tot repetint la millor actuació de la
seva història.

Arts d’estiu

Una gran estelada per sobre la gentada concentrada a la Diagonal. Foto ACN

El poble català surt al carrer per celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb la vista posada en el calendari polític i judicial dels propers mesos: primer aniversari de l’1-O, judici als polítics independentistes i
les relacions del Govern català amb l’espanyol. Al Maresme s’han combinat els actes festius i reivindicatius.
Més informació a les pàgines 3 i 4.

Fira i Festa Major
Ana Guerra i Aitana van interpretar el popular ‘Lo malo’. Foto Òscar Penelo (Arts d’Estiu)

El Festival multidisciplinari de Pineda de Mar ha tancat les seves portes
amb un gran èxit participatiu. Més de 20.000 persones han passat durant
el juliol i l’agost per l’escenari pinedenc. Pàg. 18

Com cada any al setembre arriba la celebració de la Festa Major de Calella, i la Fira de Calella i l’Alt Maresme, que aquest
any porta per títol “Vinyes vora
el mar”. Enguany seran 4 dies
plens d’activitats aptes per a tots
els públics. Entre agost i setembre també hi ha hagut les festes
majors de Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Tordera i Palafolls.
Pàgs. 10 - 17

Fira de Calella 2017. Foto Joan Maria Arenaza

Aniversaris

Els diables de Tordera durant el correfoc. Foto Yoyo

Més de 90 patinadores formen part del club torderenc. Foto Yoyo

Mes de celebracions per les entitats del Maresme,
que aquest any estan d’aniversari. Els Diables de
Tordera han celebrat 25 anys com a colla amb la
celebració d’un correfoc i sent els pregoners de la
Festa Major. Les Forces Infernals de Poblenou, en
canvi, n’han fet 30 i han preferit realitzar una tabalada i actuacions musicals. Una altra entitat de
Tordera ha fet anys aquest agost. La secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera ha arribat als
50 anys de la seva creació i ho ha celebrat amb la
tradicional exhibició de patinatge. Pàgs. 6, 14 i 24
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L’Editorial
Un llarg camí
Arran d’aquest 11 de setembre, un nou llenguatge ha aparegut a la política catalana.

Els Escuts Solidaris entreguen
100.000 euros

Després d’un any llarg de missatges que feien suposar canvis
radicals i imminents, sembla que entrem en un nou període
d’invitacions a la paciència i la perseverança.
El propi expresident Carles Puigdemont ha dit que cal estar
preparats per un “llarg camí” .
Junqueras, des de l’aïllament de la presó també ens fa arribar
missatges de negociació, ben diferents dels passats radicalismes. Joan Tardà, al Congrés dels Diputats tracta d’estúpids
als ingenus que creuen que podrien imposar la independència a tota la població catalana, amb només un 50% favorable.
Una bona part de la població potser entendrà que aquest nou
llenguatge és un aterratge a la realitat.
Potser interpreti que els polítics estan avisant-nos de que
“això va per llarg” i que sense renunciar ni un mil·límetre en
les aspiracions nacionals, cal emprendre el camí de les possibilitats reals. yy
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Santa Susanna és un dels cossos que ha entregat el xec. Foto Aj. Caldes
MARESME

La campanya solidària “Escuts contra el càncer”, impulsada
per diferents cossos de la Policia
Local, ha fet entrega d’un xec per
valor de 100.000 euros.

infantil: el SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona.

«La Policia Local de Caldes,
Santa Susanna i Sant Celoni
ha fet entrega d’un xec de
100.000€»

La iniciativa consisteix a vendre un escut solidari, similar al del
cos policial, al preu de 4 euros, on
hi consta el nom de la població, i
on hi destaquen els filets amb el
color groc, que s’identifica amb la
lluita contra el càncer infantil, i on
també hi apareix brodat el lema
#pelsvalents.

La Policia Local de Caldes de
Malavella, de Santa Susanna i de
Sant Celoni ha visitat l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona per
fer entrega dels diners, destinats
a la construcció d’un nou centre
hospitalari especialitzat en el tractament i la investigació del càncer

La rehabilitació d’aquest edifici val 30 milions d’euros, dels quals
ja se n’han recaptat 28 en l’any i
mig que fa que es recullen fons. Al
març, la policia va fer entrega d’un
ingrés de 50.000€ i recentment se
n’ha fet un altre del mateix import. La resta de diners provenen
de microdonacions, d’empreses i

col·laboradors i de donacions de
fundacions, com l’empresa Vichy
Catalan, que va realitzar una donació de 10.000 euros.
Aquesta campanya també
compta amb el suport de diverses
cares conegudes, com el cantant
de la Bisbal de l’Empordà Miquel
Abras, el prestigiós xef Paco Pérez,
el periodista Albert Om, l’exjugador del Barça Andrés Iniesta o Leo
Messi, entre d’altres.
Actualment col·laboren en la
campanya Pels Valents, 121 policies locals. La Policia Local de Sant
Pol va ser la primera del Maresme
en involucrar-se en el projecte.
També hi participen les de Calella,
Pineda de Mar, Malgrat de Mar,
Santa Susanna i Tordera. 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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Diada per fer caure murs

Crits d‘Independència, Ni un pas enrere, Sempre ferms o Els carrers seran sempre nostres a la Diagonal de Barcelona
BARCELONA

La manifestació de la Diada per
la República Catalana ha congregat
al voltant d‘un milió de persones
segons la xifra que ha comptabilitzat la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els concentrats han ocupat uns
sis quilòmetres de recorregut entre
la plaça de les Glòries i el Palau
Reial, que a banda de reclamar la
república han cridat per l‘alliberament dels polítics independentistes
presos i pel retorn dels exiliats. La
concentració d‘aquest any, organitzada per ANC i Òmnium, ha tingut com a tret distintiu una onada
de so fictícia que ha recorregut tot
el tram fins a arribar a tombar un
mur al capdavant de la concentració, com a símbol dels obstacles superats i a superar per fer efectiva la
República catalana. El mur tenia 48
metres de llargada i 8 d’alçada. Dos
dels trams que han caigut, criticaven el 155 i els reis.

«L‘anglès, idioma dominant
en els cartells reivindicatius
per poder arribar arreu del
món»
Entre les indicacions que enguany s‘han donat als assistents
a la manifestació convocada per

li”. El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha comparat en el seu
discurs institucional de la vigília de
la Diada, la “nova cruïlla històrica”
actual amb la de fa 300 anys quan
es va decidir entre “la submissió o
la resistència a Felip V”. “Ens cal
decidir si davant les injustícies, les
amenaces, la por, la violència, les

«Quim Torra: “O resistim o
ens conformem davant la
por, les presons i l’exili”»

Som República, una de les frases més utilitzades aquest 11-S. Foto ACN

ANC per la Diada de l‘Onze de
Setembre era la de portar cartells,
banderes o pancartes per “fer sentir la seva veu”. I per conscienciar
a nivell internacional, molts dels
escrits que s‘han vist eren en anglès. “Freedom”, “Repression” o
“Dignity”, han estat alguns dels
mots presents en els escrits. També hi ha hagut al·legories pictogràfiques a les càrregues policials
de l‘1-O d‘octubre i milers de senyeres i “estelades”.

Elisenda Paluzie (ANC) demana al Govern que es torni a
preparar per un “embat” i que no
implori permisos “que no arribaran mai”. La presidenta de l‘ANC
es compromet a que “el judici de la
vergonya” per l‘1-O “es torni com
un boomerang” contra l‘Estat i sigui “un nou judici de Burgos”.
El vicepresident d‘Òmnium,
Marcel Mauri, diu que Cuixart
està orgullós de ser pres polític “si

això serveix per defensar els drets
fonamentals”; i es dirigeix al govern espanyol: “No ens valen Estatuts que es carreguen”.
Pel president de l‘AMI, Josep
Maria Cervera: “El camí que hem
iniciat no té retorn”.
DISCURS INSTITUCIONAL
“O resistim o ens conformem
davant la por, les presons i l’exi-

presons i l’exili ens conformem o
resistim i avancem”, ha manifestat en el discurs institucional amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El president català ha posat en valor que cada vegada que el
poble català ha caigut, s’ha tornat a
alçar i a posar en marxa. En aquest
context, ha assegurat que ara Catalunya ho fa en un “combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals” sense abandonar
mai “les banderes del diàleg, la pau
i la paraula”. D’altra banda, Torra ha refermat el seu compromís
per fer efectiva la República. “Ho
farem per tots els presos polítics i
exiliats i per tots aquells que són
perseguits per defensar la llibertat
de Catalunya”, ha reblat. yy

4 LA MARINA

SETEMBRE DE 2018

DIADA NACIONAL

Diada, un dia abans
Un any més, Tordera ha celebrat
les activitats en commemoració
de la Diada el dia 10 a la plaça
Lluís Companys. A les 20h del
vespre ha començat l’acte institucional amb la tradicional ofrena
floral per part de les entitats i

institucions locals. Seguidament,
l’alcalde ha fet el parlament en
motiu de la Diada, i s’ha interpretat el Cant dels Segadors.
Finalitzat l’acte institucional, ha
arrencat una marxa de torxes
organitzada per l’ANC Tordera. yy

CALELLA

Calella ha començat els actes
tradicionals de celebració de la
Diada Nacional, amb la vuitena
Marxa de les torxes, el dia 10 de
setembre. Els participants s’han
concentrat a la plaça de l’Església i han sortit com una marxa
des de la plaça de l’Ajuntament,
en direcció al carrer Bisbe Sivilla, passant per Romaní, Església, Cervantes fins arribar a la
plaça Catalunya.

«La celebració ha començat
amb la vuitena Marxa de
Torxes»

Acte institucional. Foto Yoyo

Sardanes i acte institucional
Malgrat de Mar ha celebrat la Diada amb un format similar al de
l’any anterior. L’acte institucional
s’ha realitzat davant de l’Ajuntament, amb la interpretació del
Cant dels Segadors, la hissada de
la senyera i la lectura del manifest institucional de la Generali-

Diada Nacional i sopar
popular a Calella

tat. El Parc de Can Campassol
ha estat l’escenari de l’ofrena floral de les entitats, la lectura del
manifest de l’ANC, i d’una nova
interpretació de l’himne nacional. També ha estat l’escenari
d’una ballada de sardanes amb la
cobla 1 d’Octubre. yy

En finalitzar la Marxa, s’ha realitzat una revetlla amb un sopar
popular i una cantada d’havaneres del grup Faroners de Calella.
El dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, els actes han
començat prop de les 11 del matí
a la plaça Catalunya amb un pilar
casteller realitzat pels Castellers
de l’Alt Maresme.
L’acte institucional, presidit
per l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha consistit en la

Moment d’hissar la senyera. Foto Joan Maria Arenaza

hissada de la senyera mentre el
Cor Harmonia de Calella i la colla de geganters/es i grallers/es de
Calella han interpretat el Cant de
la Senyera.

«El Cor Harmonia i la Colla
de geganters i grallers de
Calella han amenitzat la
Diada amb música»

També s’han fet els diferents
parlaments dels partits polítics i
de les entitats socials, culturals i
esportives de la ciutat, i una ofrena floral a Rafael Casanova. A

continuació, l’alcaldessa ha pronunciat unes paraules, deixant
pas a la interpretació de l’Himne
dels Segadors. yy

Ofrena floral a Rafael
Casanova a Pineda
PINEDA DE MAR

Moment de la hissada de la senyera. Foto Yoyo

Ofrena Floral i música
Santa Susanna també ha organitzat una marxa de Torxes el
dia abans de la Diada. La celebració de l’11 de setembre
va començar a la plaça de la
Independència amb una ofrena floral, lectura del manifesta
i interpretació del Cant dels

Segadors. Durant la tarda, les
celebracions es van traslladar
a la plaça Catalunya amb una
cantada d’havaneres, a càrrec
del grup Cabotatge i una audició de sardanes amb la cobla la
Principal de Cassà. yy

Un dels actes va ser l’ofrena floral. Foto Yoyo

Un total de 47 entitats de
Pineda de Mar i partits polítics
han participat en l’acte commemoratiu de la Diada Nacional de
Catalunya. L’acte institucional s’ha
realitzat al Passeig Marítim. Els
diferents assistents, partits, entitats i associacions, han fet, un any
més, l’ofrena floral al monument
de Rafael Casanova.

«L’acte institucional es
centra en una ofrena floral
al monument de Rafael
Casanova»
Després ha estat el torn de les
formacions polítiques, començant
per la nova formació EnMarxa
seguida per la resta: Catalunya en
Comú, Pineda Sí Pot, Esquerra Republicana Junts per Pineda, el Par-

tit Demòcrata Català i l’Agrupació
Local del Partit Socialista. El PP
i Ciutadans, no han participat en
l’acte, com en anys anteriors.
L’acte ha culminat amb l’ofrena
institucional de l’Ajuntament de
Pineda i la interpretació del Cant
dels Segadors. A continuació, s’ha
realitzat una ballada de sardanes a
la plaça del Mar, amb la cobla La
Principal de Cassà. yy

«Un total de 47 entitats
i partits polítics han
participat en l’acte de la
Diada»
L’acte institucional a Pineda
de Mar, no inclou parlaments i
es centra només en l’ofrena floral.
El monument, de pedra i ferro, és
un homenatge als Segadors obra
del gironí Josep Perpinyà que
es va inaugurar l’any 2002. Des
d’aquell any, s’organitza una ofrena floral durant la Diada. En total
han participat més de 40 entitats
que han realitzat la seva ofrena
per ordre d’antiguitat.

L’acte es centra en una ofrena floral a Rafael Casanova. Foto Yoyo
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SOCIETAT

Chill Outlet
El Parc de Can Campassol de
Malgrat de Mar s’ha convertit
durant un dia en un espai de
compres i relax, sent l’escenari
del Chill Outlet la fira d’articles rebaixats. Tot i l’amenaça
de pluja (ja s’havia ajornat una

vegada), l’activitat s’ha celebrat
amb una gran quantitat de públic. La fira ha comptat amb la
participació d’una quinzena de
comerciants que han fet una
valoració molt positiva de l’esdeveniment. yy

Sopar groc per als presos
polítics
MALGRAT DE MAR

El PDeCAT de Malgrat de
Mar ha celebrat a l’agost un sopar groc en suport als presos i
exiliats polítics. L’escenari escollit va ser els Jardins de la Torre
de la Vídua de Can Sala.

«247 persones van assistir
al sopar organitzat per el
PDeCAT»

Una de les paradetes del Chill Outlet. Foto Yoyo

Revetlla pequinaire
El barri de Pequin de Calella ha
celebrat la revetlla. Ja fa 28 anys
que els pequinaires celebren la
seva popular festa. Un sopar
popular amb entrepans complets, coca de revetlla, cava, refrescos i un concert amb música

de ball amb el duet Esquitx són
els atractius que ha ofert la celebració. Aquest any la revetlla
ha servit per fer un homenatge a
Josep Maria Lloveras, vicepresident de l’associació, que recentment ens va deixar. yy

Gairebé 250 persones van participar en l’acte que va servir, entre
d’altres coses, per recaptar fons per
a la caixa de solidaritat i donar suport als presos polítics i als exiliats.

«Laura Masvidal o Montse
Puigdemont són algunes de
les assistents amb que va
comptar la vetllada»
L’acte va comptar amb la presència de Neus Munté, candidata
del PDeCAT a l’Ajuntament de
Barcelona, la dona de l’exconseller
Joaquim Forn, Laura Masvidal i la

Més de 240 persones van participar al sopar groc. Foto Yoyo

germana de Carles Puigdemont,
Montse Puigdemont.
Masvidal ha destacat que malgrat que assisteixen a molts actes
com aquest, els és molt necessari
assistir perquè els ajuda i dona
força. Ha destacat que l’exconseller Forn «es manté fort. El fet de
ser a Catalunya, fa que els arribi
més el suport de la gent. Se senten
més ferms, però també estan pre-

ocupats perquè si la causa no cau,
aniran a judici i se l’han de preparar molt bé perquè res fa preveure
que serà un judici just».
Neus Munté va destacar que
«Malgrat és un poble on s‘ha viscut molt de prop tots els fets que
ens porten fins aquí, tot el procés,
l‘1 d‘octubre, i hi ha un gran respecte per la llibertat i la dignitat
dels presos i els exiliats“. yy

Actes previs de Festa Major
PALAFOLLS

La revetlla ha servit per homenatjar a Josep Maria Lloveras. Foto Joan Maria Arenaza

Aniversari Infernal
Les Forces Infernals de Poblenou han celebrat el 30 aniversari de la creació de l’entitat. En
comptes de fer un correfoc, els
diables han aprofitat per fer una
programació diferent i celebrar
l’efemèride amb tothom. L’acte
ha començat amb la celebració

d’una cercavila per part dels
Diabolus Musicae i la colla petita, els Petits Musicae, que ha
anat des de la plaça de les Mèlies fins les pistes del Pinemar.
La nit ha seguit amb un concert
de Cyan Bloodbane, Red Shoes
i Motorhits. yy

Tot i que habitualment el que
dona inici a la Festa Major de Palafolls és el pregó, des de fa uns
quants anys hi ha un cap de setmana previ d’activitats avançades.

«La Trobada de Gegants ha
arribat enguany a la desena
edició»
Primer de tot s’ha celebrat la desena edició de la Trobada Gegantera,
que enguany ha congregat a 5 colles
diferents. En Guillem i la Guiomar,
els gegants de Palafolls, han rebut als

seus convidats d’Argentona, Cabrera, Calonge i Palamós.
Una altra de les activitats que
han format part d’aquest previ de
Festa Major ha estat el concert del
Guaita celebrat a la Glorieta del
Doctor Torner. Aquest any han
actuat The Bird Yellow i de Jo Jet i
Maria Ribot. Ja fa temps que Bang
Cultura va començar amb l’organització del Guaita dins de la Festa
Major, proposta que va permetre
que naixessin d’altres com el Festival Singulars.
Els actes que han tancat aquest

Cercavila del 30è aniversari. Foto Yoyo
El grup de puntaires de Palafolls amb les seves creacions. Foto Yoyo

«Ja fa 27 que les puntaires
celebren aquesta Trobada
on mostren les seves
creacions»
cap de setmana previ han estat la
Trobada de Puntaires, que enguany
ha celebrat la 27a edició. L’art de les
puntaires consisteix a elaborar unes
filigranes fines i complexes fent servir un patró de cartolina, fil, agulles,
boixets i un coixí. Amb el temps,
aquesta tradició ha anat evolucionant fins aconseguir grans figures.
Un cop més, les activitats s’han tancat amb una botifarrada popular. yy
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Gran agost dels Castellers de l’Alt Maresme
MARESME

Tancaran el setembre amb la
participació al Concurs de Castells, on els Maduixots participaran per primera vegada a la jornada del diumenge 30 de setembre
per a les colles de 7, que se celebra
a Torredembarra.

Els Maduixots han tancat
l’agost casteller havent aconseguit
bastir castells de 7 pisos arreu,
recuperar els castells de 7 amb
l’agulla i acabar repetint la millor
diada de la seva història.
A principis de mes, a Santa
Susanna, els castellers ja van bastir el segon 3d7 en solitari després
d’haver aconseguit el primer, el
mes de juliol a Sant Pol.

«La propera actuació serà el
proper 22 de setembre, a la
Festa Major de Calella»
Resum diades castelleres d’agost:

«Els Maduixots van aconseguir
repetir aquest agost la millor
actuació de la seva història»
A la diada castellera de Malgrat, els Maduixots van fer un
pas endavant molt important,
descarregant d’una tacada el
3d7 amb agulla i el 4d7 amb
l’agulla, castell que l’any passat sols havien pogut arribar a
descarregar a la Festa Major de
Pineda. També van acompanyar
els dos castells amb agulla d’un
tercer castell de 7, el 4d7.

Santa Susanna, diumenge 12
d’agost: p4cam, 3d6a, 3d7, 2d6,
p5, 2xp4
Un dels castells aconseguits aquest mes d’agost. Foto Maduixots

L’últim cap de setmana
d’agost, van fer doblet a Tordera
i a Pineda de Mar. Els Maduixots han aconseguit no només
dur 3 castells de 7 a cada plaça
(a Tordera van aixecar el 3d7, el
4d7 i el 3d7a) sinó a més repetir
el que fins ara havia estat la seva

millor diada, el novembre del
2016 a Calella, bastint a Pineda
3 castells de la gamma mitja i
alta de 7, el 5d7 (el tercer de la
temporada, després dels de Lloret i Blanes) i el 3d7 i el 4d7 amb
l’agulla, a més d’acabar amb el
pilar de 5.

Els Maduixots tornaran a
actuar a l’Alt Maresme el dissabte 22 de setembre a la Festa Major de Calella, acabant la
roda de diades castelleres de
festes majors, que també els ha
portat, a principis de setembre
a Palafolls.

36a Setmana Gran
MALGRAT DE MAR

Durant la primera setmana de
setembre, Malgrat de Mar ha celebrat una nova edició de la Setmana Gran, sent ja la 36a vegada que
s’organitza. En total, 7 dies d’activitats pensades per al col·lectiu de
la tercera edat del municipi.

«La Setmana Gran s’ha
obert amb la tradicional
xocolatada popular»
Organitzada per l’Associació
de Jubilats de Malgrat de Mar,
aquest any la Setmana Gran ha
inclòs balls, concerts, excursions,
tornejos i un dinar de germanor.
El tret de sortida dels 7 dies de
celebració l’ha donat una xocolatada popular realitzada al parc de
Can Campassol. Tot i l’amenaça
de pluja, més de 120 persones han
participat en un dels actes més tradicionals d’aquesta celebració.
Els actes han continuat amb
una missa matinal a l’Església i
el ball del Duo Gózalo, que va repetir actuació a la tarda al parc de
Can Campassol. Després del ball,
la Cobla Principal de Terrassa ha
ofert una audició de sardanes.
Dilluns ha seguit el programa
d’actes la Cantada de Corals on ha
participat la Coral Atzavara de Malgrat de Mar i la Coral Palatiolo de
Palafolls, en una actuació al Centre
Cultural. La programació ha continuat amb un torneig de petanca i

una altra actuació musical; en aquest
cas, a càrrec del grup La VBella Banda al Parc de Can Campassol.
Un altre torneig que ha comptat amb una gran participació
cada any és el torneig de dòmino,
que ha començat prop de les 10
del matí al Parc de Can Campassol. Un cop acabat, s’ha fet entrega
dels trofeus als participants i se’ls
ha ofert un petit aperitiu. Després
del torneig, a la tarda, han pogut
gaudir un altre cop de la música
amb l’actuació de la Peña Cultural
Flamenca el Cabrero.
El tradicional dinar de germanor de la Setmana Gran s’ha celebrat el dia 7 a l’Hotel Ona Brava.
Els assistents han sortit de la plaça
Germana Campos fins a l’hotel, on
han gaudir del dinar i posterior ball.

Una de les activitats ha estat un concert de corals. Foto Yoyo

«La música i el ball han estat
els grans protagonistes del
programa d’activitats»
Ha estat també en el marc del
programa d’activitats d’aquesta
setmana quan s’ha presentat un
espectacle del Grup de Teatre de
l’Associació de Jubilats de Malgrat.
El gran acte de cloenda ha estat el
gran ball a càrrec de la Sílvia, al
parc de Can Campassol.
El ball i la música han estat els
grans protagonistes d’aquesta 36a
edició de la Setmana Gran, ja que
el ball té molta importància per a
la gent gran. yy

Tradicional concurs de dòmino. Foto Yoyo

Malgrat de Mar, diumenge 12
d’agost: p4cam, 4d7, 4d7a, 3d7a,
p5, 2xp4
Tordera, dissabte 25 d’agost:
p4cam, 3d7, 4d7, 3d7a, p5,
3xp4+2xp4
Pineda de Mar, diumenge 26
d’agost: p4cam, 5d7, id4d7a,
4d7a, 3d7a, p5+p4+idp4, 3xp4 yy
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Primer aniversari dels atemptats terroristes
MARESME

A l’agost s’ha complert un
any dels fatídics atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils de
l’any passat.

«A les 12 del migdia es van
fer 5 minuts de silenci en
memòria de les víctimes»
Recordem que el dijous 17
d’agost del 2017, Younes Aboyaaqoub, va circular amb una furgoneta durant més de 700 metres
per la Rambla de Barcelona, envestint a molta gent que hi passejava. El conductor va aturar el
vehicle, va marxar a peu, va robar
un cotxe i va aconseguir fugir. Finalment Aboyaaqoub va ser abatut a Subirats el dia 21 d’agost.

El dia 18, un cotxe va envestir
un vehicle dels Mossos d’Esquadra a Cambrils. El cotxe va bolcar
i van sortir cinc homes armats,
que van atacar els agents i els
vianants provocant una víctima
mortal. Els agents van poder reduir els cinc terroristes. En total,
entre els dos atemptats van morir
16 persones i més d’un centenar
en van resultar ferides.
En record d’aquests fets, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació Catalana de Municipis va convocar els
ajuntaments i consells comarcals
catalans a afegir-se als actes en
memòria de les víctimes i dels
seus familiars. Per aquest motiu,
es van fer cinc minuts de silenci,
el 17 d’agost a les 12 del migdia.

Durant les diferents concentracions es va llegir un manifest
que va destacar sobretot la gran
tasca que van desenvolupar els
serveis d’emergències, mèdics i
de seguretat durant aquells dies
i la gran resposta pacífica i cívica
de la societat catalana.
Un dels municipis participants en l’homenatge va ser Calella. La seva alcaldessa, Montserrat Candini, va destacar el
missatge que es volia transmetre amb la lectura del manifest:
“Hem de donar vida als carrers.
La població no ha de caure en
una por col·lectiva i no ha de
deixar de fer la seva vida. Això
és el que d’alguna manera, volen
aconseguir els terroristes”.

Imatge de l’homenatge que va fer Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Pineda de Mar, Malgrat de
Mar, Palafolls, Tordera o Santa Susanna són altres municipis
que es van sumar als homenatges

que van comptar amb una gran
participació de gent que volia enviar el seu condol als familiars de
les víctimes del 17-A. yy

Pressupostos participatius de Pineda
municipal. Aquest any s’hi destinen 420.000€.

La segona fase acabarà el 21 de setembre. Foto Aj.de Pineda
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de
Mar ha posat en marxa els se-

gons pressupostos participatius
amb l’objectiu d’impulsar la participació ciutadana en la inversió

La primera fase dels pressupostos ha estat oberta fins al 7 de
setembre, on s’ha fet la recollida
de propostes. Qualsevol persona
sense limitació d’edat ha pogut
presentar a l’Ajuntament actuacions que consideren que milloren
el municipi. Les propostes s’han
presentat de manera anònima,
i havien de ser actuacions que
justifiquessin la seva necessitat,
que fossin legals, de competència
municipal, tècnicament viables,
avaluables econòmicament, sostenibles i que no suposin exclusió
social de cap mena.
La segona fase ha començat el
dia 8 de setembre i s’allargarà fins
al 21, on es fa la primera valoració

tècnica de totes aquelles propostes
presentades, valorant que compleixin amb els criteris establerts i
se separaran per zones.

«Durant la primera fase
els ciutadans de Pineda
han pogut presentar les
propostes de millora»
Tot seguit s’obrirà una tercera
fase on les associacions de veïns i
veïnes revisaran les propostes del
seu àmbit d’influència i podran
escollir un màxim de 10 a través
d’una assemblea participativa i
oberta a la ciutadania. Aquesta
fase durarà del 22 de setembre al
5 d’octubre.
La Comissió de Valoració seleccionarà en la quarta fase, del

PROJECTES INTEGRALS D’HOSTALERIA
FRED COMERCIAL I CLIMATITZACIÓ
SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT

6 al 31 d’octubre, un màxim de 5
actuacions per cadascuna de les
zones del municipi: Poblenou,
El Carme, Les Creus, Bellamar,
Can Cornet-Pinemar, Can Carreres-Montsesol, Can Bel, Pineda
Centre, Can Feliu de Manola-Santa Anna, Can Moré i Can Pelai.
I finalment, del 2 al 26 de novembre, tindrà lloc el procés participatiu, en què la ciutadania,
persones empadronades a Pineda
de Mar de 16 anys o més, votaran
un màxim de 10 actuacions entre les 55 propostes seleccionades
pels tècnics. Es podrà dipositar el
vot electrònicament a través del
web municipal www.civiciti.com/
es/pinedademar, o mitjançant la
butlleta que es trobarà a diversos
indrets de la ciutat. Els resultats es
publicaran el 30 de novembre. yy
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SOCIETAT

Fira Alternativa
Aquest mes d’agost, Pineda de
Mar va celebrar la quarta edició
de la Fira Alternativa. L’Associació de Terapeutes del Maresme organitza cada any una
fira per mostrar un estil de vida
diferent. Durant els dos dies,
els visitants van poder assistir

a xerrades, tallers i veure tot
tipus de teràpies dedicades a la
cura del cos, la ment i l’ànima.
També es van reunir expositors
d’alimentació eco, bio, orgànica, vegetariana, vegana i apta
per a persones amb al·lèrgies. yy

Peyu, pregoner de la Festa
Major de Pineda de Mar
PINEDA DE MAR

La Festa Major de Pineda va
començar com ja és tradició amb
l’ofrena al Sant Patró, per donar
pas, poc després, al pregó d’inici
de festa. En aquesta ocasió, l’encarregat de fer-ho va ser l’actor i
humorista Peyu, conegut pel programa APM de TV3 o el programa de ràdio Versió RACC1.

«Les veritables protagonistes
del pregó van ser les
trucades telefòniques a
alguns veïns de Pineda»
Una de les paradetes de la Fira. Foto Yoyo

Fira del disc i col·leccionisme
El mateix cap de setmana, Pineda va celebrar la 12a edició de
la Fira del Disc i del Col·leccionisme a la plaça de les Mèlies,
organitzada per l’entitat Kultura
Local i l’Ajuntament de Pineda.
Els visitants van trobar parades

d’antiguitats, vinils, música, llibres, i altres articles de col·leccionisme. Per amenitzar la fira,
hi va haver música durant tot
el matí amb el DJ Enric, punxant temes de blues, soul, funk
i rock&roll. yy

En Peyu va començar el pregó reproduint unes trucades que
va realitzar a diferents veïns de
Pineda. Per conèixer els seus
costums o les seves queixes sobre el poble.

«La familia reial o els menús
dels restaurants van ser
altres temes que es van
tractar durant el pregó»
L’humorista ha explicat perquè utilitza aquest format en els

El Pregó es va realitzar des del balcó de l’Ajuntament. Foto Yoyo

pregons que fa: «Quan era petit i
anava a veure el pregó i veia que
venia gent de fora a explicar-nos
coses del poble, sempre pensava
que si la persona no era d’aquí, no
podia conèixer el que fèiem. Per
això crec que el més intel·ligent
és donar veu a la gent del poble.»
Una de les trucades que més
va donar de si va ser la d’una
veïna que distingia entre els de

Pineda de tota la vida i els que
tenen segona residència. Durant
tot el pregó també va fer bromes
de temes com la família reial o els
menús dels restaurants.
Va acabar recordant el concert d’Els Catarres que es faria
poc després. En Peyu va acabar
el pregó i va passar el torn a l’alcalde, Xavier Amor, que va donar
pas al tradicional correfoc. yy

Gran participació als actes
de Festa Major
Els visitants van trobar col·leccions de vinils antics. Foto Yoyo

Curset de sardanes
L’Associació la Nostra Dansa
de Tordera ha tancat una nova
edició del curset d’estiu de sardanes amb l’audició de la Cobla
Berga Jove a la plaça de l’Església. Malgrat l’augment d’alguns
membres, el nombre d’inscrits
ha estat baix. Aquest any han

participat 55 persones al curset.
La voluntat dels organitzadors
és aconseguir un grup de nens
als que els agradi ballar sardanes
per tal que en un futur es pugui
arribar a tenir un grup de competició. A l'estiu, cada divendres
hi ha sardanes. yy

PINEDA DE MAR

Pineda ha viscut la Festa Major amb un gran èxit participatiu
en tots els actes. La celebració va
començar amb les tradicionals
barraques a la platja dels Pins,
amb els concerts de El Último Tributo i Tapeo Sound System.

«Totes les activitats
programades han
comptat amb un gran èxit
participatiu»

Carla Vilaret i l’hereuet Joan Gibert. Aquest any hi ha hagut molts
actes programats per als més petits, dins del Festaxic, com l’espectacle infantil Els Cowboys de la
Pampa o la festa de l’escuma.
Una de les activitats més curioses de la Festa Major de Pineda
és la cursa de trastos, que enguany
ha celebrat la 15a edició. La prova

consistia en el descens cronometrat d’un tram de carrer, amb un
màxim de 4 participants per trasto. El guanyador era el que aconseguia fer el tram en menys temps,
malgrat que també hi havia un
premi per al trasto més original.
El fi de festa el va protagonitzar
el gran Castell de Focs Artificials a
càrrec de la Pirotècnia Igual. yy

Una de les novetats incorporades aquest any va ser l’espectacle
de circ Lurrak, que estava previst
per després del pregó. L’espectacle
va començar, però finalment es va
haver d’anul·lar a causa de la pluja.

«L’espectacle de circ Lurrak
es va haver de suspendre per
la pluja»

Dos dels grups infantils. Foto Yoyo

També es va fer la proclamació
de la Pubilla i l’Hereu de Pineda,
que aquest any són Aina Comas
i Albert Artigas. La pubilleta és

Un dels participants a la cursa de trastos. Foto Yoyo
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76 anys de la cursa XX trobada de gegants
de cintes
SANTA SUSANNA

SANTA SUSANNA

Una de les tradicions més arrelades de la Festa Major de Santa
Susanna és la celebració de la Cursa
de Cintes. Ara fa 76 anys que es va
instaurar amb la voluntat d’aixecar
els ànims de la gent després de la
Guerra Civil.
La cursa consisteix en passar
uns filferros pels carrers on s’emboliquen moltes cintes amb unes
anelles. Els participants han de
passar muntats amb bicicleta, i armats d’un punxó, han d’aconseguir
agafar les cintes. El participant que

acumuli més cintes és el guanyador.
El primer dia de Festa Major
es va realitzar la lligada popular
de cintes que després s’utilitzarien
a les diferents curses. En total s’hi
han celebrat tres curses: la cursa
infantil per a nens i nenes fins a
10 anys, la cursa de joves, fins a 14
anys, i la cursa d’adults.
Es tracta d’una activitat que
compta amb una gran participació familiar, ja que es tracta
d’una tradició molt arrelada que
passa de pares a fills. yy

Santa Susanna ha organitzat
durant la Festa Major la vintena Trobada de Gegants al Parc
Colomer, per celebrar els 20
anys d’en Sidru i la Susanna, els
seus gegants.

«Després de la Trobada
Gegantera es va celebrar
una cercavila pels carrers del
poble»
Després de la trobada es va
realitzar una cercavila 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.

«Fa 20 anys que l’esbart
dansaire va crear els seus
gegants, en Sidru i la
Susanna»
La Susanna i en Sidru van
néixer fruit de l’esforç de l’esbart
dansaire de la localitat. Es van
presentar al poble i es van batejar
amb els noms amb els quals es
coneixen, el 26 de juliol del 1998,
Una de les participants intentant agafar una cinta. Foto Yoyo

Dàmaris Gelabert,
a les barraquetes
MALGRAT DE MAR

Amb més de 200 cançons i 10
discos publicats, Dàmaris Gelabert
és una de les cantants més reconegudes dins de la música infantil. La
cantant catalana ha actuat durant
la Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar a les Barraquetes, els
concerts adreçats al públic infantil.
És una de les activitats més
esperades de la Festa Major. Les
actuacions que en un principi estaven previstes a la plaça de Xesco
Boix, van haver de traslladar-se al

Pavelló de Germans Margall per la
previsió de mal temps. Els concerts
de Landry el Rumbero i Xarop de
Canya van acabar de tancar la programació, que va comptar amb un
gran nombre de públic.
A més a més, la tarda de música es va complementar amb un
berenar de qualitat, amb la col·laboració d’una entitat que realitzava
pastissos casolans, productes per a
celíacs i infants amb al·lèrgies, fugint dels menjars preparats i industrials i les begudes ensucrades. yy

Un dels moments de l’actuació de Dàmaris Gelabert. Foto Yoyo

En Sidru, la Susanna i la seva filla la Gracieta. Foto Yoyo

coincidint amb l’acte d’inauguració de les dues noves campanes
de l’Església parroquial.

jove pubilla del pla que es va enamorar d’ell un 11 d’agost de fa
molts anys.

En Sidru pesa trenta quilos i
fa uns tres metres i mig d’alçada
i representa un jove llenyataire
dels boscos de Santa Susanna.
La Susanna en pesa vint-i-vuit,
fa deu centímetres menys que
la seva parella, i representa una

Prova d’aquest amor va ser el
naixement de la gegantona un any
després, a la Festa major del 1999,
que es va batejar amb el nom de
Gracieta, recordant així una de
les ermites de Santa Susanna, la
Mare de Déu de Gràcia. yy
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Tobogan urbà
Petits i grans han pogut gaudir
de l’aigua durant la Festa Major
de Santa Susanna amb un tobogan d’aigua urbà. A la baixada
del carrer Can Font, es va instal·lar un tobogan de 75 metres.
Equipats amb banyador i tovallola, l’activitat va atraure tant

als més petits de la casa com
als adults, que van lliscar per
l’atracció amb l’ajuda d’un gran
flotador. Va ser una activitat
amb molta afluència de públic,
ja que va ser la proposta ideal
per passar l’onada de calor. yy

Més de 17.000 persones a
les barraques de Malgrat
MALGRAT DE MAR

Les barraques són una de les
activitats més seguides de la Festa Major. Enguany més de 17.000
persones han passat pels concerts
celebrats a la platja de Xesco Boix,
durant els 3 dies de programació.

«Més de 17.000 persones
van passar pels escenaris de
barraques»

El tobogan estava adreçat tant a petits com a grans. Foto Yoyo

Tirada de síndries
Una de les activitats de la Festa
Major de Sant Roc de Malgrat
de Mar que agrada a grans i petits és la tradicional tirada de
síndries i ànecs de goma que
s’ha fet a la platja de l’Astillero.
Els assistents han ajudat a portar

unes 125 síndries a la barca que
després les llençaria al mar. Els
participants han sortit corrents
fins l’aigua i nedant han aconseguit una. També es va fer el
mateix amb els ànecs de goma. yy

Els caps de cartell dels dos
primers dies van ser la mítica
banda d’ska Dr.Calypso i el grup
de versions Orquestra Di-versiones. El darrer dia de concerts
es va destinar a la ja tradicional
Summer Moguda, la festa dedicada a la música dels 70, 80 i 90.

«Moltes persones es van
quedar fora del recinte fent
un gran “botellón”»
Va ser en aquesta última on es
van detectar alguns problemes.
Moltes persones es van quedar
fora del recinte fent un gran “bo-

Milers d’assistents a l’actuació de Di-Versiones. Foto Yoyo

tellón” a la platja, fet que va ocasionar algunes molèsties.

tament replantejarà el model de
cara a properes edicions.

El regidor de Cultura, Paco
Márquez, ha destacat que «és un
tema que no té fàcil solució. Hem
de parlar amb tots els agents implicats i veure com reconduir la
situació perquè en un futur no
tinguem un problema del que
ens haguem de penedir». L’Ajun-

Un altre dels punts a destacar ha estat el punt lila que es va
instal·lar per donar informació
i atendre casos d’agressions sexuals, que per sort no va haver
d’atendre cap cas. L’Ajuntament
també s’està plantejant instal·
lar-lo en altres activitats. yy

Èxit del Correxuxes a Tordera
TORDERA

Un grup de participants que van aconseguir les síndries. Foto Yoyo

Barraques 2018
Tordera ha celebrat un any més
els concerts dirigits al públic
més jove, a la plaça de l’Església i el Mirador. Les actuacions
van començar amb l’orquestra
La Salseta i Dalton Bang. L’últim dia, van actuar Alma Paga-

na, tribut a Mägo de Ox, i els
malgratencs El Senyor Peix,
que aquest 2018 han presentat
el seu primer disc “Ballem el
món”, format per 10 cançons
amb ritmes entre el reggae, el
pop-rock o l’ska. y

La principal novetat de la
Festa Major 2018 de Tordera ha
estat la celebració del correxuxes, la versió infantil del Cercatasques. En total 145 nens i
nenes han participat en aquesta
primera edició organitzada per
l’Esplai el Garbell.

«145 nens i nenes van
participar en la primera
edició del Correxuxes»
L’activitat ha consistit en que
els participants havien de fer un
recorregut per diferents punts
del poble on trobaven paradetes
amb xuxes, fruita, sucs, i bosses
de patates fregides.

«Hi havia xuxes, fruita, sucs i
bosses de patates fregides»
A banda de les xuxes, també hi havia fruita o sucs. Foto Yoyo

Actuació de l’Orquestra La Salseta. Foto Yoyo

Molts nens i nenes no han pogut participar en l’activitat perquè el termini d’inscripció havia
finalitzat. El matí va continuar
amb diverses activitats dirigides
al públic infantil, com un concert
amb el grup d’animació infantil
Groquiverd’s, i xeringada darrera
de la plaça de l’Església.

La versió per adults, el Cercatasques, ja s’ha convertit en
una tradició de la Festa Major de
Tordera. Aquest any han celebrat
la seva vintena edició, com cada
any, amb un gran nombre de
participants. La Xaranga i la Colla de Diables van acompanyar

els participants animant durant
tot el recorregut.
Altres activitats que els més petits van poder gaudir durant la Festa Major 2018 van ser la Festa Holly,
la Carrera del Cós o el ja tradicional
concurs de castells de sorra. yy
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25 anys de diables i foc
veure que no hi havia cap grup de
diables als pobles del voltant. Al
cap de pocs anys es van separar i
es van constituir com una entitat
individual. Amb el temps l’entitat
ha anat creixent, fins arribar als
més de 80 membres que constitueixen ara la colla i amb la constitució de la colla infantil.

«Els diables van celebrar el
25è aniversari amb un gran
correfoc»
El protagonista del pregó va ser el foc. Foto Yoyo
TORDERA

La Colla de Diables de Tordera van encetar la Festa Major
d’enguany amb el tradicional correfoc, coincidint aquest any amb

la celebració dels 25 anys de la
seva creació.
Els diables van començar vinculats al Teatre Clavé, quan van

La celebració de l’aniversari va començar amb el correfoc
per diferents carrers del poble,
acabant a la plaça de l’Església.
Durant el recorregut, els diables
van realitzar algunes parades i
sorpreses en els punts més emblemàtics de Tordera. Aquest any

van voler fer la festa encara més
gran que de costum convidant a
les colles de Blanes, Calella i Canet de Mar.
Just en acabar el correfoc, els
diables van ser els encarregats
del fer el pregó d’aquest any, sota
el hashtag #25anysdefoc. Va ser
un pregó molt diferent dels que
s’havien vist, ja que el veritable
protagonista va ser el foc. Durant
el discurs, van destacar que pensaven que mai els arribaria l’hora
de ser pregoners.
El diable començava el gran
discurs amb una frase que introduiria el que els esperaria després: “Torderencs i torderenques,
benvinguts a l’infern!”
Van seguir explicant l’ori-

gen dels diables, durant l’època
medieval. Els diables, durant les
processons de Corpus representaven la lluita eterna entre el bé
i el mal. Però no va ser fins a la
democràcia que van aparèixer les
colles de nova creació tal com les
coneixem avui dia.

«El veritable protagonista
del pregó va ser el foc»
Recordant algunes persones
que els han ajudat durant tots
aquests anys, també van recordar
a l’Ajuntament que esperen tornar quan celebrin el 50è aniversari o bé abans, amb la colla infantil com a pregonera. El pregó
va acabar explicant quines són les
sensacions que té un diable quan
està fent el correfoc. yy

Festa Major i Diada Nacional
PALAFOLLS

Els actes de celebració de la
Festa Major de Palafolls havia
de començar, com cada any, amb
la celebració del pregó. Com és
tradició, el pregó interpreta una
coneguda obra del teatre musical, però adaptada al municipi.
Aquest any, era el torn de “Priscilla, reina de les rentadores”. La
pluja no el va deixar fer.

«El pregó d’aquest any ha
estat el musical “Priscilla,
reina de les rentadores”»
Les principals novetats d’enguany han estat un concert de
Guillem Roma, que ha servit per
fer la inauguració oficial del nou
parc de les Rentadores. També

s’ha instal·lat un rocòdrom pels
nens i s’ha fet una xocolatada.
Altres activitats molt populars i que ja són habituals durant
la Festa Major són els Sopars a la
Fresca, que enguany han durat
tres nits; el correfoc dels diables,
que ha comptat amb la participació de diverses colles, com els
diables Sa Forcanera de Blanes o
l’Alter Festa, que en aquesta edició ha comptat amb una nit més
de concerts.

nyador del jurat, Cefalo Zero,
guanyador per votació a les xarxes socials i Punks & Company,
els més votats pel públic. Els caps
de cartell que han acompanyat a
aquests tres grups han estat KOP,
La Banda Biruji i Adala & The
Same Song Band.

A principis de juliol, l’Associació de l’Alter Festa va organitzar
un concert amb els grups locals
que serien candidats a tocar a les
barraques. Després del període
de votació, les bandes que han
passat per l’escenari de la plaça
de Poppi han estat Mozrap, gua-

Una de les activitats més curioses programades aquest any
ha estat el joc de l’Assassí de la
Safanòria. El joc consistia en
que cada persona representa un
assassí i víctima alhora, matant
tots els participants un per un. El
guanyador és el que aconsegueix
sobreviure.

«La Festa Major ha acabat
amb la tradicional hissada de
la senyera al castell»

Un dels atractius de la Festa Major. Foto Yoyo

Un altre dels reclams d’aquest
any ha estat el concert de la Principal de la Bisbal, que ha tornat
després de què durant molts anys
hagués estat l’orquestra de referència al municipi.
La Festa Major va acabar
amb la tradicional hissada de la
senyera al castell de Palafolls de
l’11 de setembre, que va anar
acompanyada de música de sardanes amb la Cobla Palafolls.
Com ja han fet altres Festes
Majors, enguany Palafolls ha refermat la seva postura contra les
agressions masclistes. Malgrat no
comptar amb un punt lila com en
d’altres concerts de música jove,
el col•lectiu feminista Femifolles
va enregistrar una sèrie de falques amb missatges en contra del
masclisme, que van ser emeses

Una de les activitats va ser les bombolles de sabó. Foto Yoyo

entre les diferents actuacions de
l’Alter Festa.
Aquests missatges tenien
com a objectiu conscienciar i
alertar sobre possibles agressions. També van penjar diferents

cartells amb les indicacions per
poder avisar en cas de ser víctima o de presenciar alguna agressió durant les festes. També es
van repartir polseres liles a les
diferents barraques amb el missatge de “No és no”. yy
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AL SETEMBRE FIRA I FESTA A CALELLA
Calella és l’últim dels pobles
de l’Alt Maresme en celebrar la
seva Festa Major. Arribarà a finals de setembre, del 21 al 24,
coincidint també amb la 38a Fira
de Calella i l’Alt Maresme.

A banda de les diferents activitats que hi ha programades, es
podran veure més de 125 expositors, entre els que es trobaran
artesans, entitats calellenques i
estands especialitzats en el vi. A
més a més, una de les novetats,
és l’ampliació de la Ludoteca
infantil que enguany s’ampliarà
fins als 400m2.

La ciutat es prepara per un cap
de setmana de Festa Major molt
intens amb actuacions, concerts i
actes populars. Quatre dies molt intensos de cultura, folklore i tradició.
La Festa Major començarà
amb els pregons, un d’infantil a
càrrec d’alumnes de l’Escola el Far,
i l’altre, el pregó, a càrrec del Club
Bàsquet Calella, que aquest any
està de doble celebració. D’una
banda celebren 50 anys com a entitat i per a l’altra, aquest any Calella ha estat proclamada Ciutat del
Bàsquet Català.
També es realitzaran les tradicionals barraques, els concerts
joves de Festa Major a l’envelat,
on aquest any hi haurà una forta
presència de la música en català
amb Els Catarres i Els Amics de
les Arts. També actuaran Buhos
i la orquestra Di-Versiones que
també han actuat en altres festes
majors del Maresme.

Els que seran protagonistes de
bona part de les activitats seran els
Maduixots, els castellers de l’Alt
Maresme, que aquest any volen
seguir amb les bones actuacions
que han realitzat durant el mes
d’agost. Cercavila, diada castellera
i la 36a Trobada de Gegants són
algunes de les activitats que tenen
programades. La festa es tancarà
amb el tradicional castell de focs

artificials, que aquest any anirà a
càrrec de la Pirotècnia Estalella.

que contribueixen a enfortir una
marca de qualitat reconeguda.

Però no tan sols hi haurà actes previstos per a la Festa Major.
Aquest any, la 38a edició de la Fira
de Calella i l’Alt Maresme porta per nom Vinyes Vora el Mar.
Calella forma part de la Denominació d’Origen Alella, juntament
amb 27 municipis del Maresme

La fira seguirà el monogràfic
“El nostre món és el món”, que es
va plantejar en l’edició del 2015.
Les vinyes seran les veritables
protagonistes d’aquesta edició,
que es realitzarà del 21 al 24 al
recinte firal del passeig de Manuel Puigvert.

La DO Alella portarà la gastronomia relacionada amb el mar
i la DO Costers de Segre portarà
la gastronomia de muntanya. En
la part més lúdicofestiva, enguany
hi haurà espectacles de música,
dansa, teatre i circ i es repetiran
les nits temàtiques que van tenir
molt bona acollida en les edicions anteriors, dedicant cada nit
a una DO diferent: el músic Xarim Aresté, l’espectacle A Vore, el
grup Krregades de Romanços, el
trio Ramon Escalés, el Cor Amics
de la Unió, la companyia de circ
Estampades i el còmic Toni Albà.
Seran quatre dies molt intensos carregats d’activitats adreçades a tot tipus de públic, que
faran les delícies de tots els calellencs i calellenques, aixi com
també dels visitants.
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FESTA MAJOR DE LA MINERVA
del Ball Nou i del Ballet dels
Gegants. Plaça de l’Ajuntament
12:30 h.
37a MOSTRA DE PLATS
CASOLANS. Exposició i sorteig
de plats guisats a benefici de
l’Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital Sant Jaume de
Calella. A l’Envelat, 13:30 h.
CONCERT simfònic-coral
Tarda italiana, a càrrec del Cor i
Orquestra Simfònica Harmonia. A
l’Envelat, 18 h.
HOLI FESTIVAL, DJ, animador,
música i pluja de regals. A la
plaça de Lluís Gallart, 18 h.
DIVENDRES 21
PREGÓ INFANTIL a càrrec dels
alumnes de l’Escola El Far, amb
ball dels Gegantonets i Gegantó
de la Colla de Geganters i Grallers
de Calella, i xocolatada popular.
Plaça de l’Ajuntament, 18.30 h.
PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec del Club Bàsquet Calella
amb motiu de la Ciutat del
Bàsquet Català, i brindis popular.
Interpretació del Ball de la Llopa
i del ballet de Gegants de Calella,
en Quirze i la Minerva. Plaça de
l’Ajuntament, 21 h.
27è FESTIVAL DE JAZZ I
BLUES Joan Josep Ribas.
Concert amb l’últim disc Jazz
Nature a càrrec de Txell Sust &
August Tharrats Quartet. Entrada
gratuïta. A la Sala Mozart, 22 h.
BARRAQUES amb Els Catarres,
Bananna Beach i The Killing Hits.
A l’Envelat, 00 h.
DISSABTE 22
CONCERT amb Dàmaris i la
seva banda. Amb la cantant,
pedagoga i musicoterapeuta
Dàmaris Gelabert, referent infantil
musical a les escoles i a les cases.
A l’Envelat, 11:30 h.
CONCERT de gralles a càrrec dels
grallers i tabalers dels Castellers
de l’Alt Maresme i dels grallers de
la colla de geganters de Calella.
Plaça de Catalunya, 17 h.
CERCAVILA dels Castellers
de l’Alt Maresme. Des de plaça
Catalunya, carrers Cervantes,
Església, Bisbe Sivilla fins a plaça
de l’Ajuntament. 17:30 h.
DIADA CASTELLERA amb
l’actuació dels Minyons de

Terrassa, Xics de Granollers i els
Castellers de l’Alt Maresme. Plaça
de l’Ajuntament, 18 h.
COMIAT DEL PUBILLATGE
2017 i proclamació del
Pubillatge de Calella 2018. Plaça
de l’Església, 20 h.
CORREFOC a càrrec dels Udols
de Foc Diables de Calella, amb
la participació d’altres colles:
Geganters i Grallers de Calella,
Ratpenats Infernals de Malgrat,
La infernal de la Vallalta, Colla de
Diables de Sant Sadurní d’Anoia i
Dibles de Tordera. Itinerari: plaça
de Lluís Gallart, carrers Àngel
Guimerà, Jovara, Escoles Pies fins
a Plaça de l’Ajuntament.

Grallers de la Colla de
Geganters de Calella.
Pels carrers Bisbe Sivilla, Romaní,
Església, Àngel Guimerà fins a
plaça Lluís Gallart. 8 h.
PLANTADA DE GEGANTS
participants a la 36a Trobada de
gegants. Al Carrer de l’Església.
9:30 h. Tot seguit esmorzar
popular a la plaça de Lluís Gallart.
OFICI de Festa Major presidit
per Mn. Cinto Busquet, amb
acompanyament musical del
Cor Harmonia. Església
Parroquial. 11 h.

BARRAQUES amb la FluorParty
i tot seguit actuació de Buhos i
Di-Versiones. A l’Envelat, 23:30 h.

CERCAVILA
de les colles participants a la
Trobada de Gegants. Des del
carrer Església per Sant Josep,
Jovara, Escoles Pies fins a plaça de
l’Ajuntament. 11:30 h.

DIUMENGE 23
MATINADES amb el grup de

FI DE FESTA de la Trobada
Gegantera, amb la presentació

MOSTRA de danses. Plaça de
l’Església, 21 h.
BARRAQUES amb l’actuació dels
Amics de les Arts, Tremendos i DJ
Tremendo. A l’Envelat, 23:30 h.

DIVENDRES 14

MERCATS AMB DO ALELLA.
Maridatge de cuina i vins. Mercat
Municipal, 17 h.
DILLUNS 17

JORNADA dels “Vins de la DO
Alella” adreçada a professionals
del món de la Restauració. Pati
del Museu-Arxiu Municipal, 19 h.
DIMECRES 19

PRESENTACIÓ de la “Guia
d’enoturisme de Catalunya” a
càrrec de Lluís Tolosa. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIJOUS 20

VI DE FESTA. Fes Te del Vi, un
tast diferent. La Quadra, 19 h.
DIVENDRES 21

OBERTURA AL PÚBLIC DE
LA FIRA, al passeig de Manuel
Puigvert, 11 h.

DILLUNS 24
AUDICIÓ de sardanes a càrrec
de la Cobla Montgrins, Al Passeig
de Manuel Puigvert, 12 h.

TALLER DE ROBÒTICA
‘Descobreix que és la pansa
blanca de la DO Alella, a través
dels robots de Lego’. Als estands
de robòtica i vi, 11 h.

ESPECTACLE familiar amb
Cösmix. A la Sala Mozart, 18 h.

GIMCANA per a les escoles. Al
recinte firal, 11 h.

CONCERT solidari Acoblats a
càrrec de l’Orquestra Montgrins
i el grup Port Bo, amb cançons
de taberna i havaneres. A
l’Envelat, 18 h.

TALLER DE CIRC al costat de
l’escenari central de la Fira. 11:30 h.
INAUGURACIÓ OFICIAL DE
LA FIRA. Hissada de la senyera i
parlament d’autoritats. 12:30 h.

BALL de Festa Major amb
l’Orquestra Montgrins. A
l’Envelat, 20:30 h.

PINTURA AMB VI. A l’envelat
petit, 13:00 h.

FOCS ARTIFICIALS a càrrec de
Pirotècnica Estalella, Al passeig
de Garbí, 21:30 h.

ESPECTACLE de l’Associació La
Clavellinera “Los colors de la jota”.
Escenari central, 19 h.
TALLER INFANTIL de FIMO
amb plastilina. A l’estand de la
ludoteca. 19 h.
TALLER DE CIRC Al costat de
l’escenari central de la Fira, 19:30 h.
LECTURA DE CONTES
“La caputxeta africana” i
L’aventura de Rafara”. Zona de la
Ludoteca. 19:30 h.
TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D “Crea la teva
pròpia ampolla de vi”. Als estands
de robòtica i vi. 19:45 h.
PRESENTACIÓ de les novetats
de la 8a edició del Most Festival
(festival internacional de cinema
del vi i del cava). A l’envelat petit
del monogràfic. 20 h.
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FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME
ACTUACIÓ de Xarim Aresté. A
l’escenari central. 22 h.
CONCURS DE DIBUIX,
per a infants i joves de 6 a 12
anys. Durant tot el dia a l’estand
de la ludoteca.
DISSABTE 22

TALLER DE PINTURA
amb vi, reciclatge de taps de
suro per a nens i nenes de 6 a 14
anys, a càrrec de MARTA ARAÑÓ.
A l’envelat petit. 11:30 h.
TALLER DE CIRC
Al costat de l’escenari central de la
Fira. 11:30 h.
TALLER INFANTIL de pintura. A
l’estand de la ludoteca. 12 h.
ACTUACIÓ de la Cobla Bisbal
Jove “Tututs”. A l’escenari central
de la Fira. 12:30 h.
TALLER DE ROBÒTICA
“Descobreix que és la pansa
blanca de la DO Alella, a través
dels robots de Lego”. Als estands
de robòtica i vi. 13 h.
SORTEIG de la campanya ‘La
nostra terra, els nostres vins’.
A l’estand de l’Associació de
Comerciants Calella Centre
Comercial. 13:45 h.
CONFECCIÓ d’una titella de mà.
A l’estand de l’Associació positiva
de salut mental del delta de la
Tordera, 17:30 h.
CONTE INFANTIL. “El Raïm
inquiet: Història d’un gotim que
volia ser vi”. A l’envelat petit. 17:30 h.
BEURE A GALET I AMB
PORRÓ. A l’envelat petit. 18 h.
TALLER DE CIRC. Al costat de
l’escenari central de la Fira. 19 h.
ACTUACIÓ de Krregades de
romanços amb la proposta
‘Viatjant per ponent –krregades
3.0’. A l’escenari central. 19:30 h.
TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D “Crea la teva
pròpia ampolla de vi”. Als estands
de robòtica i vi. 19:45 h.
TAST de vins de la DO Costers
del Segre. A l’envelat petit. 20 h.
CONCURS DE PREGUNTES
‘Què coneixes de la Fira de
Calella i de l’Alt Maresme’. A
l’espai de la ludoteca. 21 h.

ACTUACIÓ D’A VORE, grup
de música i dansa. A l’escenari
central de la Fira. 22:30 h
DIUMENGE 23

TALLER DE PINTURA amb vi,
reciclatge de taps de suro per a
nens i nenes de 6 a 14 anys, a
càrrec de Marta Arañó. A l’envelat
petit. 11:30 h.
TALLER INFANTIL DE FLORS,
A l’estand de la Ludoteca. 11:30 h.
TALLER DE GOSPEL. A l’envelat
petit. 11:30 h. A càrrec de Ramon
Escalé.
LLIURAMENT de premis del
concurs de dibuix de la Fira de
Calella i l’Alt Maresme. A l’estand
de la ludoteca. 12 h.
LLIURAMENT de premis de
la campanya ‘Creiem en Calella’
del Banc de Sabadell. A l’envelat
petit. 12:15 h.
LECTURA DE CONTES. “El vell
cocodril” i “L’elefant que va perdre
l’ull”. A la zona de la ludoteca.
12:30 h.
TALLER DE ROBÒTICA
“Descobreix que és la pansa
blanca de la DO Alella, a través
dels robots de Lego”. Als estands
de robòtica i vi. 13 h.
TAST de vins de la DO Costers
del Segre. A l’envelat petit. 20 h.
ACTUACIÓ d’esclat Gospel
Singers, “From the heart of
Africa”. A l’escenari central de la
Fira. 13:15 h.
CONFECCIÓ d’un clauer en
forma d’avarca menorquina, a
l’estand de l’Associació positiva
de salut mental del delta de la
Tordera. 17:30 h.
TALLER DE CIRC
Al costat de l’escenari central de
la fira. 18 h.
LLIURAMENT de premis
del Trofeu Rafel Carpinell de
fotografia. A l’estand de Foto Film
Calella. 18 h.
TALLER de pintura amb vi per a
joves de més de 14 anys i adults.
A l’envelat petit del monogràfic.
18:30 h.
ESPECTACLE “Veus els colors
del mar”, d’Eduard Iniesta, amb
Gemma Humet i el Cor Infantil

Amics de la Unió. A l’escenari
central de la Fira. 19 h.

una coca-cola”, a l’escenari
central. 13:15 h.

A l’espai de la ludoteca, activitats
i tallers infantils diversos:

TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D. “Crea la teva
pròpia ampolla de vi. Als estands
de robòtica i vi. 19:45 h.

CONFECCIÓ d’un petit estel
japonés “Koinobori”. A l’estand
de l’Associació positiva de salut
mental del delta de la Tordera
17:30 h.

- D’11 h a 14 h i de 17 a 21h,
ROCÒDROM D’ESCALADA.
Activitat adreçada a infants a
partir de 1,20 m d’alçada.

JOC del sorteig i lliurament de
premis de la campanya “La nostra
terra, els nostres vins”. A l’estand
de l’Associació de comerciants
Calella Centre Comercial. 20 h.
TAST de vins de la DO Alella. A
l’envelat petit. 20 h.
ESPECTACLE de carrer
“Enfila S.A.” de la Companyia
Estampades (dansa aèria). Al
costat de l’escenari central de la
fira. 22:45 h.
DILLUNS 24

TALLER infantil amb material
reciclat. A l’estand de la ludoteca.
11:30 h.
TALLER DE CIRC,
Al costat de l’escenari central de la
fira. 11:30 h.
TALLER DE ROBÒTICA
“Descobreix que és la pansa
blanca de la DO Alella, a través
dels robots de Lego”. Als estands
de robòtica i vi. 12 h.
AUDICIÓ de sardanes, a càrrec
de la Cobla Montgrins. Davant
del Monument a la Sardana. 12 h.
TEATRE amb DO “Mai no
convidis un sommelier a prendre

XERRADA “Els colors del Vi” i
pràctica de pintura amb vi. A
l’envelat petit. 18:30 h.
ACTUACIÓ de Toni Albà:
“Audiència i-real”. A l’escenari
central de la fira. 19:30 h.
SORTEIG d’un lot de llibres
infantils. A l’estand del Consell
Municipal de la Solidaritat de
Calella. 19 h.
SORTEIG d’una cistella amb
productes de comerç just. A
l’estand del Consell Municipal de
la Solidaritat de Calella. 19:30 h.
TALLER DE DISSENY I
IMPRESSIÓ 3D “Crea la teva
pròpia ampolla de vi”, a la zona
de tallers. 19:45 h.
TOTS ELS DIES A LA FIRA:

DEGUSTACIONS
GASTRONÒMIQUES
vinculades al món del vi. A les
carpes centrals. (DO Alella i DO
Costers del Segre - El Celler del
Roser de Lleida).
A la carpa de l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital
de Calella (AVAH), VERMUT
SOLIDARI.

-De 17 a 18 h, PINTACARES
ALS INFANTS.
-JOCS TRADICIONALS
GEGANTS: Mikados, 3 en ratlla,
dames, tàngrams, xarranca, daus
gegants, escacs, dòmino, etc.
-JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA.
A la zona del Lleurespai, hi
haurà ACTIVITATS DE JOC
I TALLERS a càrrec de les
entitats següents: Club Tennis
Calella, Club Tennis Taula Calella,
Escola d’Handbol de la Unió
Esportiva Handbol Calella, Colla
de Geganters/es i Grallers/es de
Calella i Club Bàsquet Calella.
A les carpes de FotoFilm Calella, EXPOSICIÓ
DE LES FOTOGRAFIES
GUANYADORES del Trofeu
Rafel Carpinell i exposició
fotogràfica sobre les tradicions
catalanes.
A l’estand del Museu-Arxiu
Municipal de Calella Josep Maria
Codina i Bagué, XXè CONCURS
‘ENDEVINA ON ERA...’. El
concursant ha d’endevinar el
lloc de les fotografies que s’hi
exposen.
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Més de 20.000 espectadors
a l’Arts d’Estiu
PINEDA DE MAR - ANNA CARLOS

El Festival Arts d’Estiu, celebrat a Pineda de Mar durant els
mesos de juliol i agost, ha tancat la
vuitena edició amb més de 20.000
espectadors, un 53% més que en
l’any anterior.
Entre les actuacions més rellevants, han destacat l’única actuació a l’Estat de la nord-americana Anastacia, el macroconcert
de la gira d’Operación Triunfo i
els directes de Chenoa o del colombià Juanes.

«Un dels espectacles que
millor acollida ha tingut ha
estat el dels Catarres»
Enguany el festival havia augmentat el nombre d’actuacions
fins a 13 i ha consolidat el nou recinte que es va inagurar l’any passat, duplicant la superfície de la
zona village, l’espai gastronòmic.
Hem entrevistat a Xevi Gómez, director artístic del festival,
que ens ha fet el balanç de l’edició
d’aquest any.
-S’ha acabat aquesta vuitena
edició. Com la valoreu?
-La veritat és que estem molt
contents, és un any record per a
nosaltres. Estem parlant de que
han passat uns 20.000 espectadors
sumant totes les actuacions del
festival. Ha estat un any de moltes novetats. Hem crescut a nivell
d’espectadors i hem crescut a nivell d’espectacles. L’any passat en
vam fer 9 i aquest any n’hem realitzat 13 i hem fet un canvi d’espai,
anant a Can Xaubet en el moment
del concert d’Operación Triunfo.
Per tant ha estat un any de reptes
per a nosaltres, però la veritat és
que estem molt contents.
-Com ha anat la venda d’entrades?
-La veritat és que comptem
amb espais molt grans. En els concerts que preveiem que s’exhauririen les entrades vam optar per
canviar d’emplaçament, com és el
cas d’Operación Triunfo. Per tant,
no hem exhaurit les entrades, però
si que hem tingut una ocupació
molt alta en totes les actuacions.

Els Catarres van portar un gran nombre de públic familiar. Òscar Penelo (Arts d’Estiu)

grups de pop-rock català, però mai
han portat tant públic familiar.
-Com va anar l’última incorporació a la programació el concert d’Operación Triunfo?
-Vam posar a la venda unes
9.000 entrades i vam estar a poques entrades de penjar el cartell
de ‘sold out’ i va ser un grandíssim concert, que va durar gairebé 3 hores, on la gent va gaudir
molt. I també va ser un gran repte per a nosaltres muntar un espectacle d’aquestes dimensions.
Ara, valorant-ho, ens posem
bona nota pel que fa a l’organització de l’esdeveniment.

«No hem penjat el cartell de
“sold out”, però si que hem
tingut una alta ocupació en
tots els espectacles»
-L’únic espectacle que es va
haver de cancel·lar per la pluja va
ser el de Pastora Soler. El teniu
pensat per properes edicions?
-La veritat és que ha estat la
primera vegada que hem hagut de
cancel·lar un espectacle, ja que el

que s’havia fet altres vegades era
realitzar-lo un altre dia. Aquest
cop no va ser possible, perquè
l’artista tenia una agenda molt
plena, però evidentment és una
cosa que tenim en ment per a
properes edicions.
-De cara a l’any que ve, esteu treballant per tenir un espai
propi?
-Sí. Ens plantegem, amb
l’Ajuntament, tenir un espai definitiu. El festival ha anat creixent molt durant aquests 8 anys.
Poc a poc hem anat augmentat
la capacitat a mesura que ens
ho ha demanat, però ara si que
creiem que l’opció més lògica és
consolidar-nos finalment amb
un espai propi.
-Per acabar, amb totes les
grans actuacions que heu tingut
aquest any, què us queda per
aconseguir?
-Tenim una llista molt llarga,
que evidentment no faré pública,
però sí puc dir que ja hem començat a treballar pel cartell de
l’any vinent, tenim moltes ganes
i molta feina per fer. yy

-Quina és l’actuació que més
us ha sorprès?
-Un dels espectacles que ens
ha sorprès per la bona acollida que
ha tingut ha estat el dels Catarres.
Ja preveiem que seria un bon concert, però sobretot ens ha sorprès
la quantitat de públic familiar que
va portar. A vegades hem portat

Chenoa durant la seva actuació a Pineda. Foto Òscar Penelo (Arts d’Estiu)
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Segona edició del Exposició “Holi, la festa dels
Micròmetre
colors” de Quim Botey
CALELLA

El fotògraf calellenc Quim
Botey ha presentat l’exposició
“Holi, la Festa dels colors” on
mostra fotografies del seu últim
viatge a l’Índia.

«L’exposició acull fotografies
de l’últim viatge de Botey a
l’Índia»
Els més menuts també van tenir el seu espai. Foto Yoyo
SANTA SUSANNA

La Masia de Can Ratés ha acollit aquest mes de setembre la segona edició del Festival Micròmetre,
amb 15 microespectacles de dansa,
teatre i propostes interactives produïts per dramaturgs i directors
com Joan Olivé, Víctor Álvaro o
Joaquín Daniel, entre d’altres.

«El Festival Micròmetre es
consolida a la segona edició
amb 15 microespectacles»
Després que la primera edició
fos tot un èxit des de l’organització, s’ha volgut consolidar aques-

ta proposta multidisciplinària.
Aquest any, a més de totes les activitats per a adults, s’ha afegit un
espai per als més petits.
Entre els diferents espectacles
que es van presentar, van destacar
“El Manicomio”, una barreja entre
microteatre i “escape room”, o la
comèdia “Pesadilla en el Micròmetre”, on es feia una parodia al
programa “Pesadilla en la cocina”.
L’espectacle inaugural i l’últim del primer dia van ser gratuïts per a tothom, mentre que
la resta, anaven des dels 3€ per
l’entrada simple, als 27 per l’abonament complet. yy

lella a la Fundació Vicenç Ferrer.
Aquest és el setè viatge que Botey
fa a l’Índia, on aquest cop, a banda de visitar la Fundació, també
ha pogut gaudir de la celebració
de la festa Holi.
Botey ha explicat també que
té diversos projectes en ment de
cara al futur. Un d’ells seria rea-

litzar una exposició fotogràfica
retrospectiva de tots els anys que
porta immortalitzant moments,
ja que l’any vinent celebra el seu
70è aniversari.
L’exposició es podrà veure fins
al proper 30 de setembre, a Biblioteca Can Salvador de la Plaça de
Calella. yy

Holi és la festa hindú que
marca l’inici de la primavera i la
celebren totes les ètnies i religions de l’Índia. En aquesta època
els camps estan en plena floració
i la gent espera una bona collita,
així que tothom té una bona raó
per celebrar. El Holi també té un
altre significat cultural: és la victòria del bé sobre el mal, la festa
en què cada individu es pot alliberar dels errors del passat.

«Holi és la festa hindú que
marca l’inici de la primavera»
Botey guarda una estreta relació amb l’Índia, des que va realitzar el primer viatge ara fa uns
quants anys, amb Foto Film Ca-

Botey al costat d’algunes de les seves obres. Foto Joan Maria Arenaza
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24è Concurs Focs i Festes de Fotografia
Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes. El jurat format per Jaume
Escalé, Joan Carles Baena i Quim
Sitjà s’ha ocupat de la sempre difícil tasca de triar guanyadors i finalistes d’entre tots els participants.

Premi Correfoc. Foto Xavier Xaubet
BLANES

La Casa Saladrigas de Blanes
ha acollit la proclamació del veredicte i lliurament de premis del
24è Concurs Fotogràfic Focs i Fes-

tes 2018 i l’exposició de les millors
obres del certamen. Es tracta d’un
concurs organitzat per l’Ajuntament de Blanes que compta amb
suport de l’AFIC, l’Agrupació

Hi ha tres categories, començant per la genèrica que té com
a temàtica qualsevol dels actes
de la Festa Major de Santa Anna
celebrada del 21 al 28 de juliol.
Les altres dues temàtiques/categories són de les més agraïdes
especialment pels fotògrafs i fotògrafes, ja que es tracta precisament de dos dels esdeveniments
que tenen el foc com a principal
protagonista: el Concurs de Focs
d’Artifici i el Correfoc.
Domingo Fernández, David
Bou i Xavier Xaubet han guanyat
els tres primers premis.

CATEGORIA FESTA MAJOR

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

DOMINGO FERNÁNDEZ

PREMI FINALISTA 75 €

JOAN MEMBRIVES

PREMI FINALISTA 75 €

LLUÍS MATEU

CATEGORIA FOCS ARTIFICIALS

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

DAVID BOU

PREMI FINALISTA 75 €

PABLO NTUTUMU

PREMI FINALISTA 75 €

JORDI ROIG

CATEGORIA CORREFOC

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

XAVIER XAUBET

PREMI FINALISTA 75 €

JOAN MEMBRIVES

PREMI FINALISTA 75 €

PABLO NTUTUMU

El 24è Concurs Fotogràfic
Focs i Festes de Blanes ha comptat amb la participació d’un total
de 133 treballs presentats per 28
fotògrafs sumant les tres categories, procedents de Blanes, Sant
Hilari, Malgrat, Sabadell, Palafo-

lls, Tordera i Lloret. De totes tres
modalitats, on hi ha hagut més
instantànies a concurs ha estat en
la de Focs Artificials, amb 69. Per
la seva banda, en la temàtica d’actes de la Festa Major n’hi ha hagut
33, i en el Correfoc, 31. yy

Blanes elabora una Guia d’Activitats
Extraescolars públiques i privades
BLANES

La Guia d’Activitats Extraescolars ha estat elaborada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament i inclou 166 activitats
diferents, la major part organitzades per entitats públiques, de les
quals un 60% són AMPA d’escoles.
Coincidint amb l’inici del nou
curs escolar 2018-2019, l’Ajuntament de Blanes ha posat a l’abast
de la comunitat educativa una eina
especialment útil: una Guia d’Activitats Extraescolars per a menors
de 18 anys. Es tracta d’un recull
que es presenta per primera vegada amb l’objectiu d’informar totes
aquelles persones a qui pot interes-

sar: menors d’edat, professionals,
pares i mares o entitats.
La guia vol ser un instrument
de qualitat que reculli l’oferta i
demanda d’activitats, una eina
indispensable per a la planificació de les polítiques de lleure
adreçades als escolars de fins a divuit anys. Alhora, vol promoure
l’educació en el lleure, fomentar
l’emprenedoria i promocionar les
diferents entitats i empreses que
realitzen activitats extraescolars.
El nombre total de gestors
públics i privats que fan activitats extraescolars amb menors
de 18 anys són 75, i fan 166 ac-

tivitats diferents en total. D’entre totes les entitats públiques,
les que n’organitzen més per a
aquest col·lectiu d’edat són les
Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes dels diferents centres
educatius, és a dir, les AMPA.
Així, segons l’estudi realitzat
pel Departament d’Educació,
gairebé un 60% de les activitats
estan generades per les AMPA,
un 30% les organitzen entitats
esportives, i tant les de caire juvenil com cultural fan un 5%
cadascuna d’elles del total. Per
la seva banda, les empreses i entitats privades organitzen un
4,38% del total d’activitats.

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

La Guia s’ha elaborat amb el
suport del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, i és accessible
online, a través de la pàgina web

de l’Ajuntament de Blanes, entrant a l’apartat d’Educació: http://
www.blanes.cat/educacio. yy

Gràfica del tipus d’entitat que organitza les activitats
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El Far de Calella, Certificat
d’Excel·lència 2018
CALELLA

El Far de Calella, situat al km.
666 de la carretera Nacional II, ha
estat premiat per l’empresa TripAdvisor, per oferir un excel·lent
servei i rebre continuadament
valoracions positives de diferents
viatgers.

«Més del 80% de visitants
valoren el Far molt bé o
excel·lent»
Aquest reconeixement s’assigna a través de les opinions i valo-

racions dels visitants, així com la
permanència de cada establiment
a la plataforma TripAdvisor.
TripAdvisor és un lloc web procedent d’Estats Units que proporciona ressenyes als usuaris relacionades amb viatges, punts d’interès
turístic, restaurants, atraccions, etc.
Cada negoci o destí turístic compta
amb una pàgina on els visitants escriuen la seva experiència.
Per rebre aquesta distinció,
els establiments han hagut de rebre una puntuació global de, al

Incendi a Mas
Ritort de Tordera

menys, quatre sobre cinc, tenir un
mínim d’opinions i haver estat a la
plataforma durant al menys els últims 12 mesos.
Pel que fa a Calella, més del
80% dels visitants valoren molt
bé o excel·lent un dels principals
recursos turístics de la ciutat,
destacant sobre tot les vistes des
d’allà. A més a més, el Far passa
a formar part de l’anomenat Saló
de la Fama anual de TripAdvisor,
per haver rebut Certificats d’Excel·lència consecutivament en els
últims 5 anys. yy

Els bombers van aconseguir extingir el foc. Foto Bombers de la Generalitat
TORDERA

Aquest mes d’agost es va produir un incendi al Centre Residencial d’Educació Intensiva Mas
Ritort de Tordera. L’incendi es va
declarar a 2/4 d’11 de la nit del dia
28 d’agost. El foc va afectar part de
la primera planta de l’edifici.

És el 5è any que el Far rep el certificat d’excel·lència. Foto Aj. Calella

Es van cremar tres sofàs de la
residència. Durant les tasques d’extinció, els bombers van desallotjar
l’edifici, però poques hores més
tard van poder tornar i passar la nit
a la part baixa de la masia que no
va ser afectada pel fum. Per sort,

no hi ha haver cap ferit, només un
monitor va requerir atenció mèdica per inhalació de fum.
Mas Ritort és un centre de 20
places per a noies tutelades per la
Generalitat de Catalunya, que va
obrir des de fa prop de 6 anys i està
gestionat per la Fundació Resilis.
Els Mossos d’Esquadra són els
encarregats de dur a terme l’investigació per esclarir les causes de
l’incendi. Durant l’operatiu van intervenir els Mossos d’Esquadra, els
Bombers, la Policia Local i el SEM. yy
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Petites històries de Trofeu Rafel Carpinell
Calella
CALELLA

El fotògraf calellenc Quim
Botey ha estat el guanyador del
25è trofeu Rafel Carpinell de Calella. El segon premi ha estat per
Robert Lluís i el tercer, per Queralt Botey.

els calellencs i calellenques. Les
fotografies es podran veure en
una exposició que s’organitzarà
durant la Fira de Calella i l’Alt
Maresme.
A banda de les tres fotografies guanyadores, el jurat ha esco-

llit 8 finalistes, entre les quals es
troben els fotògrafs Joan Maria
Arenaza o Josep Maria Colomer.
El guanyador, Quim Botey també ha inaugurat una exposició
anomenada “Holi” on ha retratat
la hindú dels colors que marca
l’inici de la primavera. yy

«El guanyador Quim Botey
ha presentat una imatge de
l’Església de Calella»

Gran nombre d’assistents a la projecció. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

La Biblioteca Can Salvador de
la Plaça ha acollit una jornada de
documentals amb tres petites històries sobre diferents moments de
la ciutat. Va ser organitzada pels
Amics de la Biblioteca i per l’entitat de Foto Film Calella.

«Les Festes de Primavera,
un accident ferroviari i una
jornada de pesca són els
tres documentals que es van
projectar»
Cadascun dels documentals tenia una durada d’uns 20 minuts, en
total 1 hora de cinema. Les projec-

cions van començar amb unes gravacions de les Festes de Primavera
de l’any 1968. També d’aquell mateix any van ser les imatges que es
van veure d’un important accident
ferroviari, que va deixar molts ferits
i morts a la població calellenca.
També es va projectar el curt
“Una Jornada de Pesca amb La
Virgen del Mar”, unes imatges de
la barca d’arrosegament de la família Tenas, que havia filmat un
amic de la família. Les imatges
anaven acompanyades de la veu
de Vicenç Tenas, el protagonista,
que anava explicant les diferents
activitats que es realitzaven a la
Calella dels anys 60. yy

Josep Maria Colomer, membre de Foto Film Calella i president del Trofeu, ha valorat positivament la participació. Enguany
hi ha hagut 31 participants que
han competit amb 82 fotografies.
El jurat estava format per Josep
Lluís Fillat, Josep Maria Juhé i
Joan Buch.

«En total s’hi han presentat
31 fotògrafs amb un total de
82 fotografies»
La fotografia guanyadora ha
estat una imatge de l’Església de
Calella, una instantània que per
als organitzadors ha estat molt
pensada i preparada. La imatge
que ha quedat en segon lloc, ‘El
transeünt’ ha retratat una de les
escultures de Calella. I la tercera
classificada és una imatge de la
platja de Calella durant una festa
on els gegants es van banyar amb

Fotografia guanyadora del Trofeu. Foto Quim Botey

DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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Nou pla contra l’absentisme Rodatge de ‘The
escolar a Malgrat de Mar
Bi Life’
CALELLA

MALGRAT DE MAR

Calella ha acollit part del rodatge del dating show britànic
The Bi Life. Aquest show consistirà en un programa de cites exclusiu per a persones bisexuals
i estarà presentat per la icònica
drag queen Courtney Act, qui ja
ha participat al programa de Ru
Paul, Australian Idol i Celebrity
Big Brother.

Les regidories d’Educació i Acció Social i Ciutadania de Malgrat
de Mar han anunciat que durant
aquest curs escolar 2018-2019 es
redactarà un nou protocol per
combatre i prevenir l’absentisme
escolar, ja que en els últims anys
ha anat incrementant.

«L’Ajuntament de Malgrat
redactarà un nou pla per
combatre l’absentisme
escolar»
L‘Ajuntament de Malgrat disposa actualment d‘un protocol
d’absentisme, aprovat l’any 2010.
El consistori aposta per un canvi
en la manera d’afrontar l’absentisme, ampliant l’objectiu i treballant, no només des de la detecció,
sinó sobretot, des de la prevenció i
mitjançant el treball en xarxa dels
diferents agents del món educatiu
del municipi.
La Diputació de Barcelona ha
concedit l’ajut que l’Ajuntament
havia sol·licitat per portar a terme
l’elaboració d’aquest pla. La Diputació ha aportat 5.700 euros i ha
contractat Natàlia Gomà perquè

«L’estrena està prevista per
aquest proper octubre»
Els participants han visitat
el Far, la platja i les guinguetes,

el centre comercial de la ciutat i
alguns restaurants i bars mentre
han mantingut les cites. Calella
ha estat una de les ciutats escollides per acollir part del rodatge.
L’equip de filmació i producció
format per unes 40 persones s’ha
allotjat a la ciutat calellenca mentre ha durat la gravació.
L’estrena de The Bi Life està
prevista per l’octubre de 2018 i
constarà d‘una primera temporada de deu episodis, en els quals
els protagonistes conviuran i es
recolzaran entre si en el camí per
trobar persones que els acceptin
tal com són. yy

El curs escolar ha començat aquest 12 de setembre. Foto Pixabay

realitzi l‘assessorament expert per
poder dissenyar una nova eina.

«També s’ha presentat un
nou programa d’activitats
que inclou 59 propostes»
Per aquest curs 2018-2019
també, l’Ajuntament de Malgrat

ha posat a disposició dels 6 centres educatius del municipi un
nou programa d’activitats i recursos pedagògics com a complement de l’activitat escolar. En
total, s’ofereixen 59 activitats relacionades amb la salut, el medi
ambient, la música i el teatre, entre molts altres temes. yy
Equip de rodatge filmant a l’Església. Foto Aj. de Calella

DIRECTORI DE SERVEIS

RESERVI ESPAI
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30 €
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Èxit a la Caminada 50 anys de patinatge
artístic a Tordera
Nocturna
MALGRAT DE MAR

La Novena Caminada Nocturna Solidària organitzada per
Malgrat es Mou i el Club Patí
Malgrat ha comptat aquest any
amb 937 participants, superant
els 800 de l’any passat.

«La caminada ha comptat
amb 937 participants,
superant els 800 de l’any
anterior»
El recorregut, com cada any,
va sortir de les Peixateries Velles de Malgrat i va seguir fins a
Pineda de Mar. Durant la tarda
els organitzadors van muntar
una carpa on hi havia música, i

on es van repartir síndries a tots
els participants quan va acabar la
caminada.
La novetat de l’edició d’enguany era que els corredors tenien dorsal. Tots els participants
havien de fer una inscripció de 5 €
que anaven destinats integrament
a la Fundació Amics Joan Petit,
Nens amb Càncer.
En total, s’han recaptat 4.685 €,
que aniran destinats a la recerca de
tumors cerebrals i també a la publicació d’un llibre, amb consells
de nutrició per a persones que han
de fer quimioteràpia i amb receptes de cuiners de renom. La guia es
posarà a la venda al novembre. yy

TORDERA

La secció de patinatge artístic
del Club Patí Tordera ha celebrat el
50è Festival de Patinatge Artístic.
La celebració es va encetar amb la
recepció d’antics directius del club
torderenc, així com de patinadors
i patinadores que han format part
del club en aquests 50 anys.

«La secció de patinatge
artístic ha celebrat la 50a
edició del Festival»
Es va poder comptar amb la
participació de les tres primeres
patinadores que van participar
en la primera edició del festival.
Josep Romaguera, president de
la secció de patinatge artístic, va
explicar a quin tema es va dedicar l’exhibició d’enguany: «El fil
conductor van ser coreografies
muntades amb esports olímpics
minoritaris. Es tractava de reivindicar que d’una vegada per totes
el patinatge pugui ser considerat
esport olímpic, i així, tingui més
reconeixement internacional.»

Una de les patinadores de l’exhibició. Foto Yoyo

Durant aquests 50 anys de
trajectòria, l’evolució del club ha
estat molt gran, passant de les 3
patinadores que van participar en
la primera edició a les més de 90
que hi participen ara.

«El nombre de patinadores
ha augmentat molt en
aquests 50 anys, passant de
les 3 a les 90»

El salt no només ha estat
quantitatiu sinó també qualitatiu,
ja que el material que fan servir
també ha millorat considerable-

ment. Passada la celebració, els
patinadors i patinadores ja s’estan
preparant per les properes competicions que tenen previstes. yy

Comença la lliga de futbol
2018-19
Cursa Maresme 5K
Gairebé 1.000 persones van participar a la Caminada. Foto Yoyo

SELVA / MARESME

CALELLA

Un total de 200 atletes han
participat en aquesta prova esportiva a benefici de la Fundació
Miquel Valls, que treballa per
ajudar a les persones afectades
d’ELA, esclerosi lateral amiotròfica. Des de l’organització s’ha valorat molt positivament el nombre de participants, que es manté
any rere any.
La principal novetat d’enguany ha estat que els corredors
disposaven de xips electrònics per
cronometrar el recorregut. Malgrat la pluja, que va afectar du-

rant bona part de la cursa, tots els
participants van poder acabar-la.
Els corredors van arrencar
prop de les 19.30, al Monument de
la Sardana. El recorregut constava
de 5 quilòmetres, que permetia
que hi participés qualsevol persona. Pel que fa a la classificació, el
primer en arribar a la meta ha estat
Aleix Aznar, i la primera classificada ha estat Laura Prieto.
La organització ja està preparant la següent prova benèfica, que
es disputarà el dia 22 de setembre,
amb la cursa Arenys/Canet. yy

El primer cap de setmana
de setembre han començat les
principals lligues organitzades
per la FCF (Federació Catalana
de Futbol).
A la tercera catalana, els partits de màxima rivalitat estan
assegurats pràcticament cada setmana. La temporada passada Blanes, Tordera i Ca la Guidó van fer
un gran paper tot i que finalment
no van poder optar a l’ascens de
categoria. Aquest any s’incorpora
a la Tercera Catalana el Palafolls,
que l’any passat jugava a Segona.
1a Jornada:
SANT ANTONI 2 - TORDERA 4
LLORET B - PALAFOLLS -ajornatCA LA GUIDÓ 1 - VIDRERENCA 1
HOSTALRIC 1 - MALGRAT 1
PALAFRUGELL 0 - BLANES 0
2a Jornada:
TORDERA 1 - ARBÚCIES 1
LA BATLLÒRIA 2- LLORET B 1
PALAFOLLS 0 - CA LA GUIDÓ 4
MALGRAT 2- CASSÀ 2
BLANES 4- ARO 3

200 atletes van prendre la sortida. Foto Joan Maria Arenaza

3a Jornada (15/16 de setembre):
SAULEDA - TORDERA

CD Malgrat 2 - UD Cassà 2. Foto Yoyo

SANT ANTONI - PALAFOLLS
LLORET B - MALGRAT
CA LA GUIDÓ - LA BATLLÒRIA
HOSTALRIC - BLANES
PRIMERA DIVISIÓ
El Girona FC afronta aquesta
temporada 2018-19 la seva segona
experiència a Primera Divisió.
Hi ha hagut canvis a la direc-

ció tècnica (Eusebio Sacristán,
ocupa la plaça de Pablo Machín) i
pocs canvis a nivell esportiu.
Primers resultats:
GIRONA 0 - VALLADOLID 0
GIRONA 1 - REIAL MADRID 4
VILAREAL 0 – GIRONA 1
GIRONA-CELTA (17 setembre)
BARCELONA-GIRONA
(23 setembre) yy
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La millor activitat extraescolar: l’esport

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

A

mb la tornada a l’escola
moltes famílies avaluen
la necessitat i la idoneïtat
d’inscriure els seus fills en alguna
de les diverses activitats extraescolars que les entitats, públiques
o privades del nostre entorn, ens
ofereixen. Sense desmerèixer cap
opció, respectant les inquietuds
o les necessitats de cada nen o
família, i sense plantejar-ho com
a quelcom exclusiu, si hagués de
recomanar una activitat extraescolar que considero idònia per a
tots els nens seria, sens dubte, la
pràctica d’un esport, preferiblement un esport d’equip.

L’exercici físic te innumerables beneficis pels nens i els
adolescents, i per tant és molt
desitjable que participin en activitats esportives. Tots els nens
haurien de poder compaginar les
seves activitats educatives amb
la pràctica d’un esport, sense

que sigui massa rellevant el tipus d’esport que, d’acord amb
els seus pares, acabin triant. Cal
escollir una activitat esportiva
per la qual el nen mostri interès
i tingui habilitats, ja que el més
rellevant és que el nen s’ho passi
bé practicant-lo. La participació
en l’esport per part dels nens té
una important funció educativa: el benefici indiscutible de
l’exercici, que millora les habilitats motores, la coordinació, la
funció cardiorespiratoria, incrementa la despesa calòrica diària
i té efectes positius en la composició corporal; en la basant psicosocial millora l’autoestima, la
confiança i la motivació, aprenen
a treballar en equip i també principis fonamentals que molt probablement permetran continuar
mantenint una activitat física o
esportiva en la vida adulta.
Cal anar en compte amb les
expectatives que de vegades els
propis nens, els pares o fins i tot
els entrenadors posen en els resultats que cal aconseguir en les
competicions esportives. Si es
concedeix massa importància al
fet de guanyar en competir, en
contrapartida al desenvolupament satisfactori de les capacitats
i habilitats en l’esport, o al fet de
gaudir fent esport, es pot generar
una pèrdua de l’autoestima, i un
fracàs en tots aquests objectius.
També cal saber que un exercici excessivament intens o inadequat per a l’edat, pot ocasionar
un increment de lesions o fins i
tot conseqüències negatives, i per
tant l’entrenament dels nens i els
adolescents ha d’estar adaptat a
les seves característiques peculiars, amb un sistema muscular
i esquelètic en creixement i més
vulnerable a les lesions, i no es

poden considerar com a adults
en miniatura.
D’altra banda el desenvolupament psicomotriu al llarg de
la infància també condiciona la
capacitat per desenvolupar algunes activitats que cal conèixer al
preparar nens per diverses activitats esportives: fins els 7 anys
els nens tenen mancances en el
seguiment d’un objecte en moviment o per avaluar la velocitat,
mostren dificultats per llançar
o rebre una pilota o fer carreres
de velocitat; el bon equilibri del
tronc durant l’activitat física no
és automàtic fins els 8 anys, i no
és fins els 10 o 12 anys que madura l’atenció selectiva o les estratègies de memòria necessàries
per desenvolupar tècniques o estratègies esportives complexes.
A més, durant la pubertat la gran
variabilitat en el creixement fa
que en una mateixa edat estiguin
participant o competint nens
amb un desenvolupament físic
molt diferent, i això condiciona
possibilitats i expectatives també
molt distintes que caldria tenir
en compte.
En la preparació dels nens
que participen en esports de
competició, cal dedicar una
part de l’entrenament a l’activitat física global, especialment
si després se’ls exigirà un bon
rendiment durant la competició.
Tant els nens com els adolescents
haurien de realitzar exercicis
aeròbics, com córrer, anar amb
bicicleta o nedar, per millorar la
seva forma física i resistència, de
forma progressiva i sense arribar a la seva resistència màxima,
evitant l’entrenament excessiu.
No és fins a partir de l’inici de la
pubertat (11-12 anys d’edat) que
l’entrenament continuat permet

Marès defensa practicar preferiblement un esport d’equip

aconseguir un increment significatiu de la resistència a l’activitat
física perllongada. Cal conèixer
aquesta limitació quan s’entrena
a nens més petits per no crear
falses expectatives, i permetre un
entrenament apropiat que no ha
de ser mai excessiu.
Tots els que estem implicats en la formació dels nens i
adolescents: mestres, pediatres,
entrenadors, educadors físics,
pares,... i també els nens i ado-

lescents, hem de vetllar perquè
l’esport generi una experiència
positiva, divertida, educativa,
i segura que actuï com un element integrador més per a la
salut psíquica i física, ara com a
nens i després com a adults. Fer
exercici físic adequat i regular
és, juntament amb una nutrició
equilibrada, essencial per a la
nostra salut. Cal mantenir-ho
tota la vida i per això és un valor
que els nostres nens han de consolidar des de ben petits. yy
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LLORET
DEL 5 AL 29
EXPOSICIÓ:
Silencis de noves realitats.
Biblioteca Municipal.
DIA 14
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 19 -24 h
DIA 15
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Casa del Mar. 19 h
8È FESTIVAL CORALS
CANÇÓ MEDITERRÀNIA
Plaça de la Vila. 18-19.30 h
COBLA CIUTAT DE GIRONA
Plaça de la Vila. 22 h
DIA 16
LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Inscripcions al
Museu del Mar. Turó Rodó. 11 h.
(CAT). Preu: 3 / 1,50 €.
FESTA DE LES ALEGRIES
infantil i ball de nit.
Ermita de les Alegries. 11-22 h.
DIA 20
PRESENTACIÓ DE LA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PROGRAMACIÓ DE TARDOR
DEL TEATRE MUNICIPAL. 20 h.
DIA 22
COBLA SANT JORDI
Plaça de la Vila. 22 h
DIA 23
JORNADA CANINA
Plaça Pere Torrent. 9-22 h
LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Inscripcions al
Museu del Mar. Turó Rodó. 11 h.
(CAT). Preu: 3 / 1,50 €
FESTIVAL MÚSICA DANSA
Plaça de la Vila. 20.30 h
DIA 24
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent. 17-19 h.
Música i dansa

DIA 27
DIA MUNDIAL DEL TURISME
Plaça de la Vila. 16-23 h
POSTAL EXPRESS
OUTDOOR SUMMER TEATRE
Centre Vila. 19 h
CINE CLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21h. Inici de la
temporada.
FESTIVAL FIESTALONIA Roca
d’en Maig.18-20.30 h
DIES 28 I 29
FESTIVAL MÚSICA DANSA
Plaça de la Vila. 20.30 h
DIA 29
CANTADA D’HAVANERES
TALLERS. Casa del Mar. 19 h

DIA 25
PAS TORXA SPECIAL
OLYMPICS. Plaça Pere TorrentPlaça de la Vila. 18-20 h.

DIA 30
XXXVIII MARXA POPULAR
PLATGES DE LLORET
Plaça de la Vila. 8 h. Insc: El
Puntet. 10 km

DIA 26
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 18 h.
Música i dansa.

LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Turó Rodó. 11
h. (CAT). Preu: 3 / 1,50 €. Ins:
Museu del Mar

BLANES

DIA 30
MARXA CICLOTURISTA
“Cuando yo corría”.
Club Ciclista Blandense
www.cuandoyocorria.com
DIA 30
RIALLES “ELS CISTELLS DE LA
CAPUTXETA”
SAMFAINA DE COLORS: música,
cançons, estris i joquines
Teatre de Blanes. A les 17.30 h
BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 15
EMPLATJA’T
Platja de Blanes / davant
Ensorra’t. De 19 A 01 h
DIA 16
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE. PEDALADA 2018
Passeig de Mar / Banc dels
músics. De 8 a 14 h
DEL 21 AL 13 OCTUBRE
EXPOSICIÓ “QÜESTIÓ DE
TEMPS” JON ANDONI JUÁREZ
Casa Saladrigas

DIES 15, 22, 29
RUTA INDIANA - CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12
h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €
DIES 13, 20, 27
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR).
Preu: 5 /2,50 €
DIES 14, 21, 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB).
Preu: 5 /2,50 €. Guided tour. Insc:
Museu del Mar.
DIES 15, 19, 29
MARXA NÒRDICA GUIADA
Camí de Ronda “Nordic walking”
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.
Ins: Oficines de Turisme.
DIES 12, 22, 26
MARXA NÒRDICA BOSCOS
DE LLORET. Oficina Turisme-Av.
Alegries, 3. 10 h. Preu: 5 €. Insc:
Oficines de Turisme.

DIES 15, 22, 29
IMMERSIÓ LLEUGERA
“SNORKELLING”
Casa del Mar-Fenals. 10 h. Preu:
10 €. Inscripcions a les oficines
de Turisme. Sortida guiada.
DIES 13, 20, 27
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA
Dia 20: Guitars & Cello / Dia 13 i
27: Tono Blasi.
Esglèsia Sant Romà. 21 h
DIES 15, 22, 29
VISITE GUIDÉE AVEC MUSIQUE.
Jardins Sta. Clotilde. 18 h (FR).
Preu: 5/2,50 €. Insc. Of. Turisme.
DIES 12, 13 I 14
8È FESTIVAL CORALS
CANÇÓ MEDITERRÀNIA
Dia 12. Plaça de la Vila.14 -15 h
/ Dia 13. Plaça de la Vila.17.3020.30 h / Dia 14. Roca d’en
Maig.17-19 h. Plaça de la Vila.
DIES 19 I 22
III INTER. FESTIVAL MÚSICA
ORQUESTRES EUROPEES
Dia 22. 18 -19 h. Lliurament de
premis. Plaça de la Vila. Dia 19:
14 h / 17.30-20.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 30
MISSA DE L’ALBA
Platja Sa Palomera. A les 7 h

DEL 14 AL 29
EXPOSICIÓ “NATURALEZA”
DILZO JAMIR PAREDES
Sala García-Tornel

DIES 14, 21, 28
MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 21 h (CAT). Preu: 5 /
2,5 €. Insc. Museu del Mar
visita teatralitzada.

DIA 22
VISITA GUIADA “RUTA DELS
CABRERA”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat.
A les 19 h
DIA 23
FESTA DE LA TARDOR
Associació Cultural Joan
Comorera. Plaça Onze Setembre
DIA 23
MARXA BTT
Club Ciclista Blanda Spartans
Ciutat Esportiva. a les 9 h
DIES 29 I 30
FIRA D’ENTITATS DE BLANES
Passeig de Mar

FINS AL 20
EXPOSICIÓ: PALAU I FABRE:
L’home és un animal que es
busca. Organitza: Institució de les
Lletres Catalanes. Generalitat de
Catalunya. Al primer pis.
DEL 3 AL 21
EXPOSICIÓ: EL DEPARTAMENT
D’OBJECTES PERDUTS... al
mar! Organitza: S’Agulla.org. al
vestíbul.
DIA 13
XERRADA: EL DEPARTAMENT
D’OBJECTES PERDUTS... al mar!
amb Carlo Tidu i Carol Campillo.
Organitza: S’Agulla.org. A les
19.30 h, a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 14
HORA DEL CONTE: CONTES EN

ANGLÈS AMB KID’S AND US.
Per a nens i nenes a partir de 3
anys. A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño.
DIES 20 I 21
DONACIÓ DE SANG
Organitza Banc de Sang i Teixits.
Dijous de 16 a 20 h i divendres
de 10 a 14 i de 16 a 20 h. A la
planta baixa.

TAULES DE LLIBRES I
APARADORS LITERARIS
TAULA DE LLIBRES ANY
BEATRIX POTTER amb motiu del
75 anys de la seva mort.
APARADOR LITERARI ANY
JOANOT MARTORELL amb
motiu de 550 anys de la seva
mort. Al primer pis.

DIA 27
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE
LECTURA JUVENIL CURS
2018-2019. a les 17.30 h, a la
Biblioteca Jove.

TAULA DE LLIBRES ANY
POMPEU FABRA, aquest any
que se celebra 150 anys del
seu naixement i 100 anys de
la publicació de la Gramàtica
Catalana.

DIA 28
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
LIKE: Una selva com la teva a
càrrec d’Ivan Oliver.
A les 19 h, al vestíbul.

TAULA DE LLIBRES ANY
MANUEL DE PEDROLO, aquest
any que se celebra 100 anys del
seu naixement. #anyPedrolo.
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EXPOSICIONS
PINEDA DE MAR
OBRA GRÀFICA DEL FONS DE
LA FUNDACIÓ THARRATS. A la
Fundació Tharrats d’Art Gràfic de
Pineda de Mar (Can Comas), fins
el 7 d’octubre.
CÒMICS INFANTILS I PER A
ADULTS, i Dia internacional de la
Pau. A la Biblioteca de Poblenou,
fins el 21.
ELS MILLORS AUTORS
D’AUTOAJUDA I DIA MUNDIAL
DEL COR. A la Biblioteca de
Poblenou, fins el 29 de setembre.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

TORDERA
GRAN PRIX
Plaça de la Concòrdia, 20 h.
DIA 15
SANTA SUSANNA
AQUATLÓ INFANTIL
Passeig Marítim, 9.30 h.
FESTIVALET:
L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà amb l’espectacle
Viatge amb les cordes. Església
Parroquial, 18 h.

CALELLA
L’ART EN EL TABAC. Al Museu
Arxiu Municipal Josep M. Codina
i Bagué fins el 6 de gener.

PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘Les llegendes secretes de Sara
Llorens. Llegendes Alacantines.’
Un recull de materials inèdits
recopilats pel filòleg Joan Borja
i Sanz. A la Sala d’Actes de Can
Comas, 12 h.

7È CONCURS DE PINTURA
HUMET-SAULA. Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament
Vell, fins el 30.

ESPECTACLE DE POESIA:
trencadís i teranyina, amb
música de guitarra, al pati de
Can Comas, 18 h.

PEDALEJANT PER LA HISTÒRIA.
Museu del Turisme, fins el 20.

MISSA ANUAL de totes les
Hermandades del Rocío, a la
catedral de Terrasa, 18 h.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA.
‘Holi a Deori Kodi’, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, fins el 30.
ACTES
DIA 14
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI, amb Tono Blasi.
A l’Església de Sant Nicolau, 21 h.
SANTA SUSANNA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CULTURA ESPIRITUAL, OPEN
HEART, a Can Ratés, fins el dia 16.
CALELLA
CONFERÈNCIA. ‘Més enllà de
l’Alzheimer’ amb motiu del dia
Mundial de l’Alzheimer, a càrrec
del Dr Sergi Borrego, especialista
en neurologia de l’Hospital Clínic
de Barcelona.
A la Sala d’actes de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, 15 h.
VIU LA RUTA dels Mercats DO
Alella, al mercat municipal, 17 h.
CERCAVILA de tots els grups
participants a les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella.
Riera Capaspre, 21 h.
ESPECTACLE INAUGURAL
amb l’actuació de tots els grups
participants a les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella. A la
Sala Mozart, 22 h.
PALAFOLLS
TEATRE SOCIA. Inici de curs.
Cada divendres a la tarda per a
joves i dimarts al vespre per als
adults.

ESPECTACLE MULTIMÈDIA
‘La Llum en el camí’, amb Maurici
Fallini, al Local de l’Associació
Canviem, 18 h.
ACTUACIÓ de Luis Flores, al local
de la Hermandad del Rocio de
Pineda, 22 h.
CALELLA
6A FIRA DE LA GENT GRAN.
Fins el 16 de setembre, a la plaça
de l’Església (en cas de pluja se
celebrarà a l’Espai Mercat)
DIA 16
SANTA SUSANNA
SARDANES amb la Cobla
Palafolls, plaça Catalunya, 18 h.
PINEDA DE MAR
PINTAPEDRA i mobilitza’t, a la
platja dels Pescadors, 11 h.
ESPECTACLE d’Amics de la
Música, al Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.
CALELLA
SORTIDA DE LA 17A MARXA
DE LA MINERVA. Al Passeig de
Manuel Pugvert, 8 h.
3A MARXA CICLOTURISTA
Internacional Calella-Calella,
Riera Capaspre, 8.30 h.
TALLER DE DANSA de les
Jornades Internacionals
Folklòriques amb el grup de Sri
Lanka.
AUDICIÓ DE SARDANES, com
a cloenda de la temporada, a
càrrec de la Cobla Sabadell. Plaça
de l’Església, 19 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER ‘Digestió emocional: Què
fem amb el que estem sentint’,
amb Adonay Torras i Eva Silva, al
local de l’Associació Canviem, 19 h.
CALELLA
JORNADA “Els vins de la DO
Alella”, adreçada a professionals
del món de la restauració. Al pati
del Museu-Arxiu municipal Josel
M.Codina i Bagué, 19 h.
NIT DE MÚSIQUES DEL MÓN,
amb els grups participants a les
46es Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya i 21 anys
a Calella. Sala Mozart, 21.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
BÚSTIES AL CARRER! Taules
a peu de carrer per recollir
información sobre els interessos
del barri de Malgrat Nord,
avinguda Mediterrània i plaça
Fèlix Cardona, de 10 a 13 h.
PALAFOLLS
INICIACIÓ AL TEATRE amb Pili
Giménez al casal de la Dona,
(Cada dimarts, amb horaris
diferents segons edat).
CALELLA
ACTUACIÓ del grup Sri Lanka,
com a participant a les 46es
Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya i 21
anys a Calella. A la Sala Mozart,
21.30 h.
TORDERA
CLUB DE LECTURA “Una
relación perfecta” de William
Trevor, Biblioteca de Tordera,
18.30 h.
DIA 19
CALELLA
PRESENTACIÓ de la Guia
d’Enoturisme de Catalunya a
càrrec de Lluís Tolosa. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

ACTUACIÓ del grup de Mèxic com
a participant de les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella. Sala
Mozart, 21.30 h.
DIA 20
MALGRAT DE MAR
REUNIÓ ASSOCIACIONS BARRI
MALGRAT NORD, Centre cívic,
de 18 a 20 h.

TALLER: Roda d’energia angelical,
amb Mayka López, al local de
l’Associació Canviem, 20.30 h.
CALELLA
INICI DE LA 38A FIRA DE
CALELLA I L’ALT MARESME.
Des d’avui fins al 24.
ACTUACIÓ de Xarim Aresté, a
l’escenari central de la Fira, 22 h.

PALAFOLLS
TALLER alimentació i cicle
menstrual amb Marta León.
S’informarà de recursos
nutricionals i dietètics per
optimitzar la salut hormonal.
Masia de Can Florenci, 19 h.

INICI DE LA FESTA MAJOR DE
LA MINERVA.
Des d’avui fins al 24.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘El paisatge de
la Mona Lisa i la relació d’en
Lleonard amb Catalunya’ a
càrrec d’Albert Fortuny. Sala
d’exposicions de l’Ajuntament
Vell, 19.30 h.

27È FESTIVAL DE JAZZ I BLUES
Joan Josep Ribas. Concert amb
l’últim disc Jazz Nature a càrrec
de Txell Sust & August Tharrats
Quartet.

CICLE GAUDÍ: Jean-François
i el sentit de la vida (comèdia
de ficció-llargmetratge), Sala
Mozart, 21 h.
TORDERA
MONÒLEG: Pompeu Fabra,
jugada mestra! Biblioteca de
Tordera, 20 h.
DIA 21
MALGRAT DE MAR
TALLER DE GESTIÓ per les
comunitats de propietaris.
Centre cívic, de 18 a 20 h.
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI, amb el duo
‘Cello & guitar’. A l’Església de
Sant Nicolau, 21 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ de les classes
d’africà, fulani i mandinka,
amb Omar Camara, al local de
l’Associació Canviem, 19.30 h.

PREGÓ DE FESTA MAJOR a
càrrec del Club Bàsquet Calella.
Plaça de l’Ajuntament, 21 h.

BARRAQUES amb Els Catarres,
Bananna Beach i The Killing Hits.
A l’Envelat, 00 h.
DIA 22
SANTA SUSANNA
FESTIVALET: actuació de
les Fourchettes, amb el seu
espectacle A Capella!, al Local
Social, 19 h.
PINEDA DE MAR
IX FESTIVAL INTERNACIONAL
de Grups Corals i Folkòrics, a la
Plaça Espanya, fins el 29.
CALELLA
CONCERT amb Dàmaris i la seva
banda. A l’Envelat, 11:30 h.
ACTUACIÓ de la Cobla Biscal
Jove “Tututs”, a l’escenari central
de la Fira, 12:30 h.
DIADA CASTELLERA amb
l’actuació dels Minyons de
Terrassa, Xics de Granollers i els
Castellers de l’Alt Maresme. Plaça
de l’Ajuntament, 18 h.
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L’AGENDA

MARESME
ACTUACIÓ DE KRREGADES DE
ROMANÇOS amb la proposta
‘Viatjant per ponent –krregades
3.0’, a l’escenari central de la
Fira, 19:30 h.
CORREFOC a càrrec dels Udols
de Foc Diables de Calella, amb la
participació d’altres colles. Inici a
la plaça de Lluís Gallart.
ACTUACIÓ D’A VORE, grup
de música i dansa. A l’escenari
central de la Fira, 22.30 h.
BARRAQUES amb la FluorParty
i tot seguit actuació dels grups
Buhos i Di-Versiones. A l’Envelat,
23.30 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

BARRAQUES amb l’actuació de
Els Amics de les Arts, Tremendos i
DJ Tremendo. A l’Envelat, 23.30 h.
TORDERA
TEATRE, La casa de Bernarda
Alba, Teatre Clavé, 18 h.
SARDANES amb la cobla
Cervianenca, Pavelló d’Esports, 18 h.
DIA 24
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA per a adults
on es comentarà ‘Les botigues de
color canyella’ de Bruno Shulz.
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.

DIA 23
MALGRAT DE MAR
SETMANA DE LA MOBILITAT
amb pedalada i xocolatada, sortida
davant de l’Ajuntament, 10 h.

CALELLA
RECORREGUT PER CALELLA DE
LA TORXA SPECIAL OLYMPICS
2018, que se celebraran a la
Seu d’Urgell i Andorra del 4 al
7 d’octubre de 2018. Horari i
recorregut per concretar.

PINEDA DE MAR
CINEMA: Peter Rabbit, a
l’Auditori, 18 h.

ACTUACIÓ DE TONI ALBÀ:
‘Audiència i-real’, a l’escenari
central de la fira, 19.30 h.

MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.

FOCS ARTIFICIALS a càrrec de
Pirotècnica Estalella. Al passeig
de Garbí, 21.30 h.

CALELLA
ACTUACIÓ d’esclat Gospel
Singers, ‘From the heart of
Africa’, a l’escenari central de la
Fira, 13.15 h.

DIA 25
MALGRAT DE MAR
TATANET! Contes per a infants
fins a 3 anys, a càrrec de Gisela
Llimona, a la Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.

HOLI FESTIVAL, DJ, animador,
música i pluja de regals. A la
plaça de Lluís Gallart, 18 h.
ESPECTACLE ‘Veus els colors
del mar’, d’Eduard Iniesta, amb
Gemma Humet i el Cor Infantil
Amics de la Unió. A l’escenari
central de la Fira, 19 h.
ESPECTACLE de carrer
‘Enfila S.A.’ de la Companyia
Estampades (dansa aèria), al
costat de l’escenari central de la
fira, 22.45 h.

DIA 26
PALAFOLLS
XERRADA per a pares i mares: ‘El
desenvolupament del llenguatge
dels infants. Ajudem-los a parlar
bé’. A Mas Prats, 15 h.

DIA 28
MALGRAT DE MAR
SETMANA DE LA MOBILITAT:
Al carrer tots hi pintem. Durant
el matí, els alumnes de P3, P4,
P5 de les escoles de Malgrat de
Mar sortiran per pintar el terra
del carrer.
BIBLIOLAB: Crea el teu propi
slime, taller per a nens i nenes
de 8 a 12 anys, Biblioteca, 18 h.
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI amb Tono Blasi, a
l’Església de Sant Nicolau, 21 h.
PINEDA DE MAR
EXCURSIÓ DEL CASAL D’AVIS
DE POBLENOUEscapada al
Pallars Sobirà i Andorra. 8 h.
MARATÓ DE SANG, a la plaça
Mèlies i al Centre Cívic Poblenou,
de 10 a 22 h.

DIA 27
CALELLA
TALLER de memòria per a
la gent gran, biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.

TALLER INFANTIL
Pintura sobre roda, a la
Biblioteca Poblenou, a les 18 h.

CINECLUB: Records des de
Fukushima, a la Sala Mozart, 21 h.

PROJECCIÓ DEL
CURTMETRATGE ‘Pau Gibert’ a

l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
1R FESTIVAL D’ART MERCAT,
art de KM0, art de proximitat, al
Mercat Municipal de 18 a 21.30h
fins el 30 de setembre.
TORDERA
TEATRE, Les dones sàvies, Teatre
Clavé, 21 h.
PALAFOLLS
CAMINADA FINS EL MOLÍ D’EN
PUIGVERT amb esmorzar inclòs,
dins del cap de setmana de la
gent gran. Sortida al Casal d’Avis,
9.15 h.
DIA 29
SANTA SUSANNA
FESTIVALET: Actuació de
clown amb Morc Fants, amb
l’espectacle Vist-i-plou, al Local
Social, 19 h.
REVETLLA TOCS, concerts a
càrrec del Senyor Peix i Hotel
Cochambre, a la Masia de Can
Ratés.
PINEDA DE MAR
GRAN GALA premis Da Vinci,
celebració del 5è aniversari de
l’Associació Canviem, al local
social, 18 h.
MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 19 h.
CONCERT Després de tot, Manu
Guix, a l’Auditori, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL “Bandolers”
amb motiu de l’exposició ‘Pau
Gibert, el bandoler’ a càrrec de
Montse i Martha, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
DESFILADA de les bandes
participants a la 1a setmana
de l’Oktoberfest, procedents
de Noruega, Àustria, Suècia,
Holanda, Alemanya, Letònia,

Suïssa, Hongria, Bèlgica i
República Txeca. Inici a la Riera
Capaspre, 17 h.
INAUGURACIÓ DE LA 31A
OKTOBERFEST CALELLA, que
durarà fins el 13 d’octubre. Amb
el clàssic degollament del barril,
presentació i benvinguda de les
bandes musicals. A la carpa de la
Platja Gran, 21 h.
PALAFOLLS
FESTA DEL PUBILLATGE,
proclamació del pubillatge de
Palafolls amb diferents activitats.
EXCURSIÓ a Pals i a l’Espai
Gironès amb dinar inclòs, dins
del cap de setmana de la gent
gran. Les inscripcions es fan al
Casal d’Avis, sortida a plaça Valls
d’Ax, 8 h.
DIA 30
MALGRAT DE MAR
4A MARXA SOLIDÀRIA contra
el cáncer, amb recorregut de 5,5
km i sortida des del Parc de Can
Campassol a les 10 h.
PINEDA DE MAR
MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.
42È ANIVERSARI de la Penya
Barcelonista de Pineda, a l’Hotel
Promenade.
CALELLA
ACTUACIONS de les bandes
participants a l’Oktoberfest, a la
plaça de l’Església a les 16 h, i a la
carpa de la Platja Gran a les 19 h.
SANTA SUSANNA
TRIATLÓ SPRINT
Passeig Marítim
PALAFOLLS
BALL i homenatge a les parelles
que celebren 50 anys de casats.
Música amb el “Sombras de
Luna”, dins el cap de setmana de
la gent gran. Casal d’Avis, 18.30 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
CALELLA		
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

13

PINEDA DE MAR			
CASTELLS

Divendres 14

MELA

Dissabte

15

VIVAS

Diumenge 16

VIVAS

Dilluns

17

NOE

Dimarts

18

PLANAS

Dimecres

19

CASTELLS

Dijous

20

NOGUERA

Divendres 21
Dissabte

Setembre

MIR

SETÓ

22

MELA

BADIA

Diumenge 23

MELA

BADIA

Dilluns

24

SEGARRA

Dimarts

25

LLOBET

Dimecres

26

COSTA

Dijous

27

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

ESQUEU

Divendres 28

VIVAS

Dissabte

29

NOE

Diumenge 30

NOE

Dilluns

1

PLANAS

Dimarts

2

CASTELLS

Dimecres

3

NOGUERA

TORDERA (SERVEI DIÜRN)
Dijous

13

MATEOS

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Divendres 14

MATEOS

Dissabte

15

MATEOS

Diumenge 16

MATEOS

Dilluns

17

MARCOVAL

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimarts

18

MARCOVAL

Dimecres

19

MARCOVAL

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

Farmàcia VENDRELL
C. Ral, 84 bis.
Tel.: 93 764 06 55
Farmàcia DE TIBURCIO
C. Romero de Torres, 3-5
Tel.: 93 764 21 41
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel.: 93 764 09 92
Farmàcia MATEOS
C. Emili Vendrell, 6
Tel.: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C. Amadeu Vives, 20
Tel.: 93 765 08 75

Farmàcia VON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VILADEVALL
C. Carme, 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JUAN
Pge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia BUÑOL
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia LLANSÓ
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia 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

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

20

MARCOVAL

Divendres 21

MARCOVAL

Dissabte

22

MARCOVAL

Diumenge 23

MARCOVAL

Dilluns

24

VENDRELL

Dimarts

25

VENDRELL

Dimecres

26

VENDRELL

Dijous

27

VENDRELL

Divendres 28

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

VENDRELL

Dissabte

29

VENDRELL

Diumenge 30

VENDRELL

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dilluns

1

TIBURCIO

Dimarts

2

TIBURCIO

ECONOMIA LOCAL

Nou centre Citroën d’ocasió Ca la Maria celebra 50 anys
CALELLA

TORDERA

Citroën Calella amplia
les seves instal·lacions amb
un nou centre de vehicles
d’ocasió. Disposen de vehicles Km0, seminous i de gerència, amb garantia oficial
de la marca.
A més a més dels vehicles exposats, compten
amb més de 200 vehicles en
stock, amb entrega immediata. El nou centre es troba
al carrer Sant Jaume, 467 de
Calella. Per a més informació: 93 769 11 04 yy

El restaurant Ca la Maria de Tordera ha celebrat el seu 50è aniversari amb
una nit màgica que va reunir clients i
amics. El grup “El tren de la costa” va
amenitzar la vetllada.
Ca la Maria ofereix cuina tradicional catalana en unes àmplies instal·lacions. S’hi poden celebrar casaments,
comunions, àpats de grup i disposen
de menjadors privats, pistes de tennis
i una gran piscina, totalment renovada
coincidint amb l’aniversari.
Interior del nou centre d’ocasió

Els trobareu al veïnat de Sant Daniel de Tordera, telèfon: 93.764.09.34 yy

Festa del 50è aniversari
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.20

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.29

07.33

07.36

07.39

07.46

07.52

Calella

06.05

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

06.57

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.27

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.48

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

09.46

09.51

09.54

09.57

10.17

10.21

10.24

10.27

10.42

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.11

11.17

11.21

11.24

11.27

11.30

11.47

11.51

11.54

11.57

12.00

12.17

12.21

12.24

12.27

12.30

12.47

12.51

12.54

12.57

13.00

13.17

13.21

13.24

13.27

13.30

13.47

13.51

13.54

13.57

14.00

14.13

14.18

14.21

14.24

14.27

14.46

14.50

14.53

14.56

14.59

13.11
14.07

15.19
15.11

15.16

15.20

15.23

15.26

15.47

15.51

15.54

15.57

16.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.42

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.11

17.16

17.21

17.24

17.27

17.30

17.47

17.51

17.54

17.57

18.00

18.16

18.21

18.24

18.27

18.30

18.47

18.51

18.54

18.57

19.00

19.16

19.21

19.24

19.27

19.30
19.47

19.46

19.50

19.53

19.56

19.59
20.17

20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.39

20.44

20.48

20.51

20.54

21.10

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12
21.30
21.49

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

19.11

12.31

15.29
15.49

18.11

11.31

10.30
10.49

12.11

10.27

10.00
10.19

10.11

09.27

09.29
09.49

09.41

08.27

09.01
09.19

09.16

06.27

08.31
08.50

09.11

Tordera

22.09
22.27

21.37

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

06.03

06.08

06.11

06.15

06.18

07.59

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.33

06.38

06.41

06.45

06.48

09.00

09.04

09.07

09.10

09.15

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.59

11.03

11.06

11.10

11.16

11.22

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.59

13.03

13.06

13.10

13.16

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.58

15.02

15.05

15.09

15.15

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.59

17.03

17.06

17.09

17.15

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.59

19.03

19.06

19.09

19.15

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.56

21.00

21.03

21.06

21.12

21.20

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

Els recorreguts marcats en blau son directes. La resta amb transbord a Maçanet-Massanes

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.28

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.07

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.00

6.45

9.30

13.00

-

15.45

17.00

19.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.10

6.55

9.40

13.10

14.27

15.55

17.10

19.10

Santa Susanna

3.50

5.20

-

7.05

9.50

13.20

14.30

-

17.20

-

Pineda de Mar

3.54

5.24

-

7.09

9.54

13.24

14.44

-

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

21.15

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

17.30

18.15

21.30

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

-

14.00

-

-

-

19.00

22.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

-

14.05

-

-

-

19.05

22.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

13.38

15.05

16.35

17.38

18.38

19.55

22.58

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

-

15.12

16.42

-

-

20.02

-

00.02

Santa Susanna

10.16

11.45

12.46

-

15.16

16.46

-

-

20.06

-

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

14.02

15.32

17.02

18.02

19.02

20.22

23.22

00.22

Blanes

10.55

12.25

13.25

14.25

15.55

17.25

18.25

19.25

20.45

23.45

00.45

ENTREVISTA A SANTIAGO MARRÈ BURCET (CREU DE SANT JORDI 2018 PER LA CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ CINEMATOGRÀFICA)

“Les imatges de cinema familiars són molt
importants per explicar la història i cultura catalana”
Per què aquest afany per conservar-les?
Les imatges de cinema familiars
són molt importants per explicar la història i cultura catalana.
Què ha fet per recuperar cintes?
Vam fer un treball a través de la
Filmoteca de Catalunya per recuperar imatges familiars. Poc
després es va passar per TV3 un
anunci on es demanava que la
gent que tingués pel·lícules antigues no les llancés, que les enviessin a la Filmoteca. Van arribar
milers de rotllos de pel·lícula.

Santiago Marrè amb la seva primera càmera de cinema Pathé Baby. Foto: Almudena Montaño
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La història de Catalunya es crea
amb les dates històriques, però
també amb les trames familiars
que es recullen en cintes domèstiques i que passen de pares a
fills. El calellenc Santiago Marrè, president honorífic de Foto
Film Calella, és conscient del
valor d’aquestes imatges i durant anys les ha recopilat i les ha
entregat a l’arxiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta
tasca de creació, recerca, conservació i divulgació d’imatges
cinematogràfiques històriques,
aquest estiu la Generalitat li ha
lliurat la Creu de Sant Jordi.
S’esperava rebre aquest premi?
Fa 4 anys l’alcaldessa de Calella
va proposar que em donessin
la Creu de Sant Jordi i va iniciar una recollida de signatures.
Anava passant el temps i ningú
es pronunciava, així que vaig
pensar que no prosperaria. De
sobte vaig rebre una trucada del
Conseller de Cultura a l’exili,
Lluís Puig, que em trucava des
de Brussel·les per explicar-me
que m’havien seleccionat per entregar-me la Creu de Sant Jordi!

Devia quedar aturat! Què és el
primer que li va dir?
Li vaig preguntar si havia d’anar
a Bèlgica a recollir el guardó...I
em va contestar que no calia, que
me l’entregarien a Barcelona.
Quin tipus de material cinematogràfic ha recuperat i
conservat?
Sobretot imatges familiars i de la
ciutat de Calella que estaven oblidades i escampades pel municipi.
Quines li han cridat més
l’atenció?
Un dels primers publireportatges
realitzats a Espanya: es va filmar
el 1910 i contenia el procés d’elaboració de la pasta La Flor del
Dia, de la fàbrica pastes Saula de
Calella, que als anys 60 va passar
a formar part del Grup Gallo.
Aquestes imatges estan a l’arxiu
de la Generalitat.
Quins altres documents ha
trobat?
Molts documents de Calella, com
per exemple la inauguració de la
biblioteca popular Costa i Fornaguera, i algun reportatge sobre el
poble d’Arenys de Munt, de fa 80
anys, amb format 9,5.

La Creu de Sant Jordi que va rebre. Foto: A. Montaño

I què se n’ha fet d’aquelles
imatges?
Malauradament encara estan
per veure.
Per què?
Per manca de recursos econòmics i personal.
A banda d’entregar-les a l’arxiu
de la Generalitat, heu utilitzat
aquestes imatges per alguna altra finalitat?
Sí. Per promocionar nous valors del cinema, la Ma Encarnació Soler -doctora en Història
de l’Art- i jo, col·laborem amb
l’escola Euclides de Pineda. Els
proporcionem als alumnes pel·
lícules en format 9,5 de les quals
no coneixem l’autor, perquè creïn treballs nous basats en aquelles idees. Ja fa 3 anys que es fa
i s’han aconseguit prop d’una
desena de treballs molt interessants de 6 o 7 minuts cadascun.
Com va començar aquesta afició pel cinema local i familiar?
Des de petit, perquè ho veia en
el meu pare, i de seguida em
vaig aficionar. Ell era industrial
tèxtil però va ser autodidacta en
el món de la fotografia. S’havia
creat tot sol els aparells i ampliadores de forma rústica. Jo vinc
del ram tèxtil i posteriorment el
meu hobby em va portar a dedicar-me professionalment a les
arts gràfiques.

Amb quina màquina va començar vostè?
Amb una càmera de la marca
Pathé Baby. Llavors jo tenia aproximadament 13 anys i vaig trobar a casa un rotllo de pel·lícula
familiar de cinema. El projector
estava molt deteriorat i vaig localitzar a Barcelona un lloc on me’l
van posar en marxa.
Quants vídeos familiars conserva?
Uffff! Molts! Tinc desenes de
DVD d’activitats que hem realitzat. He tingut molta feina a conservar i arxivar tot el material
familiar i de l’entitat Foto Film
Calella. Als anys 60 els vaig començar a arxivar en VHS, després amb cinta mini i ara amb
targeta SD.
Quan edita els vídeos els retalla molt?
Els familiars em sap greu retallar-los, perquè en un hi surt
el nen, en l’altre la nena... però
quan els miro tres o quatre vegades agafaria les tisores i ho retallaria tot perquè es fan pesats!
El consell que dono a tothom és
que quan es comença una feina
d’edició de vídeo cal acabar-la
ràpid perquè sinó queda sense
fer. A vegades m’he tornat mico
buscant una música concreta per
a les imatges... que he trobat 10
anys després!
Quins altres consells vol donar
a les famílies que conserven cintes antigues a casa?
Que evitin les humitats. Jo he
perdut moltes imatges familiars
degut a la humitat.
Consell donat!
Ah, i que posin la data de les fotografies, perquè sinó costa molt
deduir-la.
Actualment hi ha molta gent
que grava amb el mòbil tot el
que fa. També s’haurien d’arxivar aquestes imatges?
I tant! I que s’enviessin a algun
arxiu públic per classificar-les.

Marrè rebent la felicitació de Torra. Foto Aj. Calella
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Els telèfons mòbils ofereixen
imatges de molta qualitat. Les
noves tecnologies són molt bones, però alhora fan desaparèixer
la unió de les entitats, ja que tot
es comenta pel WhatsApp.
Amb el Foto Film Calella fa
més de 40 anys que organitzeu
les Trobades Internacionals de
Cinema 9,5 i el Mercat del Col·
leccionista. Ve molta gent de
fora?
Hem tingut aficionats de tot el
món que han vingut al FestImatge, que se celebra un cap de setmana del mes d’abril. Alguns repeteixen des de la primera edició.
Però caldria que el jovent agafés
el relleu. Durant la fira també organitzem un mercat del col·leccionista i una projecció de cinema
de pel·lícules fetes pels autors.
Molt interessant...
I el més curiós és que els autors
venen amb la pel·lícula sota el
braç. Són molt conservadors i no
envien mai res per correu perquè tenen por que es faci malbé
o es perdi.
Quines altres accions farà amb
el Foto Film Calella?
Per la fira de Calella que se celebra aquest mes de setembre,
Foto Film Calella exposarà uns
plafons que explicaran que he
aconseguit la Creu de Sant Jordi. He tingut sempre molt bons
companys amb els quals hem
col·laborat per tirar endavant
les activitats. A poc a poc vull
que hi hagi un relleu. Vaig ser
membre fundador l’any 1966
i primer president de l’entitat.
Quan l’associació va acomplir
els 25 anys de vida vaig dir que
plegava i llavors em van fer
president honorífic.
A nivell internacional vostè
també ha rebut reconeixements
del món del cinema.
Sí, em fa molta il·lusió haver rebut la medalla de la UNICA, la
Unión Internationale de Cinema
Non Professionel. yy

Màquines de cinema antigues de la seva col•lecció. Foto: A. Montaño

