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GRAN
TEMPORADA
Els Castellers de l’Alt
Maresme han tancat les
actuacions d’estiu amb
un tercer lloc al concurs
de castells.

ESPORTS - Pàg. 25

50è ANIVERSARI
El Club Tennis Taula de Calella celebra els seus 50 anys. Les noies del Suris
Calella continuen a la màxima categoria un any més.
Manifestants a Pineda a la jornada del 3 d’octubre. Foto Yoyo

El poble català ha sortit al carrer per commemorar i reivindicar els fets que van ocórrer l’1 d’octubre del
2017. Diferents pobles han organitzat una marxa solidària que ha acabat amb la celebració d’un sopar groc
a Malgrat. Pineda i Calella han aprofitat per recordar i criticar les dures càrregues policials que hi va haver
ara fa un any, després de l’estada dels policies a les poblacions del Maresme. Més informació a les pàgines 3, 4 i 5.

20 anys del Grand Prix

Programació de l’Auditori

Fotograma de ‘La Ventafocs’. Foto Roda Produccions

Arriba la tardor i amb ella una
nova temporada a l’Auditori de
Pineda de Mar. Música, pel·lícules, cinema i teatre, totes les disciplines queden representades
en aquesta nova programació
que s’allargarà fins a finals d’any.
La Flauta Màgica, l’homenatge a
Alicia Alonso o Un cop l’any, amb
David Verdaguer, són alguns dels
plats forts que arribaran a Pineda
en aquests mesos. Pàg. 21

Foto dels participants l’any 98. Foto Aj. Tordera

Els torderencs han commemorat els 20 anys de la victòria de Tordera
en el popular concurs de Televisió Espanyola Grand Prix. L’efemèride
s’ha celebrat amb inflables, imatges del concurs i un gran homenatge
als participants. Pàg. 17

Fira i Festa Major
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 ha portat per títol
“Vinyes vora el mar” i s’ha dedicat sobretot al vi.
Han estat 4 dies plens d’activitats on han destacat les actuacions musicals i els espectacles teatrals. Els grans protagonistes han estat les entitats calellenques, com per exemple el Club de
Basquet Calellenc, que aquest any ha fet el pregó. També podreu trobar una crònica d’un matí
a la Fira de Calella, on hem entrevistat a diversos expositors. Pàgs. 10 i 11

La Fira va comptar amb moltes actuacions musicals. Foto Joan Maria Arenaza

Es va realitzar la tria de la Pubilla i l’Hereu d’aquest any. Foto Joan Maria Arenaza
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‘Abans ningú deia t’estimo’

L’Editorial
Ara fa un any
Ara ha fet un any que a Catalunya es va celebrar un referèndum organitzat per milers de persones sense el suport de l‘estat, és més: es va celebrar contra la voluntat explícita de l’estat.
Després d‘uns dies d’actuacions de vodevil, amb policia allotjada en vaixells pintats amb dibuixos infantils, amb recerques
d’urnes i paperetes per magatzems i fronteres, finalment, el
dia 1 d‘octubre més de 2 milions de persones van votar.
L‘intent d‘avortar la votació per mitjans policials va oferir
unes imatges de repressió que van córrer com pólvora arreu
del món, amb greu perjudici de la “marca España”.
La Catalunya pro independència es sentia com Sant Jordi,
amb el drac abatut als peus del cavall.
Potser era el moment de capitalitzar aquest èxit convocant
eleccions. Es va anunciar que així es faria i fins i tot es va
anunciar l’hora. Finalment no es van convocar.
Els fets fan dubtar que fos una decisió encertada. yy
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Els autors Laura Turull i Oriol Sánchez. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

La Biblioteca La Cooperativa
de Malgrat ha presentat el llibre
Abans ningú deia t’estimo. L’obra
escrita per Anna i Beta Forn, Laura i Marta Turull i Oriol Sánchez
recull la seva experiència intensa,
dura, desconcertant i emotiva de
veure l’empresonament dels seus
pares arran dels fets polítics de
setembre i octubre del 2017.

«El llibre recull el
testimoni dels fills de Jordi
Turull, Jordi Sánchez i
Joaquim Forn»

Accés a les edicions anteriors
de La Marina per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca

Els joves, que tenen entre 17
i 23 anys, repassen els moments
més difícils viscuts durant aquests
darrers mesos reflexionant com
l’empresonament dels pares els ha
obligat a fer-se algunes pregun-

tes i, sobretot, a madurar. Són un
testimoni íntim i colpidor d’una
vida que, malgrat la seva sobtada
cruesa, ha de continuar dia a dia.
La presentació a Malgrat de
Mar va anar a càrrec de Laura
Turull i Oriol Sánchez. La Laura
ha explicat com és la sensació de
visitar el seu pare a la presó: «A
Madrid era molt més llarg, arribaves molt més cansat i al final
només tenies una hora i mitja
per explicar tot el que t’havia
passat en un mes, cosa que era
pràcticament impossible. Durant l’anada vas molt contenta,
però a la tornada és pitjor perquè tens la sensació de què el
deixes abandonat.»
En el llibre s’hi mostra l’evolució que han viscut tant des del
punt de vista polític com perso-

nal respecte als pares. Però també
hi apareixen bons moments com
les abraçades, les manifestacions
i els actes per reclamar justícia.
Oriol Sánchez ha explicat que
aquest tipus d’actes els ha ajudat
molt «El meu pare i el Jordi Cuixart van ser els primers que van
entrar a la presó, d’aquí poc farà
un any. S’ha fet molt llarg, però
gràcies a la gent i als ànims constants que ens han fet arribar, s’ha
fet més amè.»

«Expliquen l’experiència
intensa, dura i emotiva de
viure amb els seus pares
a la presó»
Un testimoni sincer i íntim,
que des de la seva publicació ha
estat situat entre els llibres més
venuts de no ficció en català. 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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“Maletes per marxar fora de Catalunya”
CALELLA - PINEDA

van atonyinar pels carrers”, recorda Dotras. “No els volem aquí. No
són la nostra policia i volem que
marxin al seu país”.

En record dels fets de l’1 d’octubre de l’any passat, Calella i
Pineda van organitzar una marxa reivindicativa per rebutjar
les càrregues policials de l’1-O i
demanar la sortida de la policia
estatal del territori català. Unes
350 persones van participar en
aquesta marxa, que es va celebrar
el 3 d’octubre, tot just un any
després que es va fer l’aturada de
país, una de les més importants
celebrades a Catalunya.

Per demanar-los la sortida, els
manifestants han deixat davant
el quarter una desena de maletes:
“Volem simbolitzar que s‘enduguin el franquisme, la repressió
de l‘1-O i la sang vessada”, explica
Dotras. A més de les bosses, alguns dels integrants de la marxa
van deixar al terra imatges de
persones malferides l‘1-O.

«Els manifestants van voler
rebutjar les dures càrregues
policials d’ara fa un any»
Ara fa un any, tant Pineda
com Calella van viure moments
de tensió per l’estada hotelera de
centenars de Guàrdia Civils i policies estatals desplegats a Catalunya per l’1-O.
La protesta va sortir de Pineda de Mar i va tallar l’N-II fins
arribar a Calella. Allà els manifestants, de diferents partits i
entitats van deixar una desena de
maletes davant la caserna de la
Guàrdia Civil per demanar que
marxessin els agents. El quarter
estava protegit per un ampli dis-

«Van realitzar una
performance deixant davant
dels policies una desena de
maletes»

Els manifestants van realitzar un acte simbòlic. Foto Yoyo

positiu dels Mossos d’Esquadra,
sense que es produís cap incident
amb els manifestants.

cepte en el darrer tram a la de la
arribada a Calella, on es va omplir tota la carretera.

Tot i que la manifestació estava prevista que tallés la carretera
només en algun punt i avancés
per l’interior dels pobles, finalment tota la marxa es va desenvolupar per aquesta via. Durant
el gruix del recorregut, els manifestants van ocupar només un
dels sentits de la marxa i van deixar lliures la resta de carrils, ex-

Durant el recorregut, els manifestants van cridar consignes
contra la Policia espanyola i la
Guàrdia Civil, però també contra el cos de Mossos d’Esquadra
pels fets dels darrers dies a plaça
Catalunya i al Parc de la Ciutadella. Van qualificar els tres cossos
policials com a “forces d’ocupació” i van demanar la dimissió

del conseller d‘Interior Miquel
Buch, que ha de comparèixer
pròximament al Parlament per
donar explicacions sobre els darrers operatius.
Un dels portaveus de La Forja, Ferran Dotras, ha explicat que
a banda de commemorar l‘1-O,
aquests dies calia també rebutjar
la presència de la Policia espanyola
a Calella i Pineda durant aquells
dies i els incidents que es van produir: “Van sortir amb porres i ens

Biel López, també membre de
La Forja, ha explicat que “hem
organitzat aquesta marxa groga per denunciar l’actuació de la
Guàrdia Civil i la Policia Nacional
ara fa un any, quan els vam tenir
allotjats aqui a Pineda i Calella.
Sortien sense uniformes, amb
porres, a pegar aquí a la gent, d’on
són les conegudes imatges de ‘Que
nos dejen actuar’. L‘acte va acabar
a la plaça de Catalunya de Calella,
sense que es produís cap incident
en cap punt del recorregut. yy
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Dies que formen part de la història
CATALUNYA

i la presència dels mossos, van
sortir al carrer i van agredir diverses persones.

Els dies previs a l’1-0 del 2017
van ser de màxima pressió per
part de l’Estat a persones, entitats
i institucions per evitar la celebració del referèndum.

A Pineda, l’endemà mateix,
també hi va haver concentracions ciutadanes a les portes dels
establiments i escridassades al
policies quan entraven i sortien.

Es va ordenar que Mossos
d’Esquadra i Policies Locals intervinguessin tot el material relacionat amb la campanya i el referèndum, es van localitzar cartells
i paperetes després de fer nombroses entrades i escorcolls a empreses d’arreu del país, es van tancar
webs i es van detenir diversos alts
càrrecs de la Generalitat.

27- OCTUBRE
El 27 d’octubre de 2017 ja forma part de la història de Catalunya per dos fets pràcticament simultanis. A dos quarts de quatre
de la tarda, el Parlament declarava la República Catalana. Pràcticament al mateix temps, el Senat,
donava via lliure al govern espanyol per aplicar l’article 155 de la
Constitució. A un quart de nou
del vespre, Mariano Rajoy, anunciava que el consell de ministres
havia cessat Puigdemont i tot el
seu govern, i havia convocat eleccions pel dia 21 de desembre.

20-S
El 20 de setembre la Guàrdia
Civil, per ordre del jutjat número
13 de Barcelona, va entrar en diverses dependències de la Generalitat i va detenir alguns del seus
treballadors. L’operació també va
arribar a empreses privades i domicilis particulars. En total, 41
escorcolls i 15 detinguts.
La resposta ciutadana va ser
immediata i centenars de persones es van presentar a les portes
dels edificis ocupats per defensar
“la democràcia i el govern català”.
La màxima concentració es va
produir davant d’Economia, on
la Guàrdia Civil hi va passar més
de 20 hores. En aquell punt, van
intervenir Jordi Sánchez (ANC) i
Jordi Cuixart (Òmnium) demanant “seguir la lluita amb calma
i sense caure en les provocacions”.
Ho van fer des de dalt d’un cotxe de la Guàrdia Civil. El que va
passar després, ja ho sap tothom.
Porten pràcticament un any en
presó preventiva.
CAMPANYA ATÍPICA
La campanya del referèndum
de l’1-O va ser del tot atípica. Hi
havia diverses formacions que
defensaven el Sí. No hi havia,
però, campanya del NO. El principal objectiu era que no es fes el
referèndum.

Matinada de l’1-O a la Fàbrica Llobet Guri de Calella. Foto J.M. Arenaza

L’atenció mediàtica estava posada més en els moviments de la
Guàrdia Civil a les ordres del fiscal buscant paperetes i urnes que
dels arguments per votar una opció o una altra.
1-O
El diumenge 1-O, molts catalans i catalanes es van llevar ben
d’hora ben d’hora per anar al seu
col·legi electoral. Eren les cinc de
la matinada i les places i carrers
on hi havia els col·legis es van començar a omplir. En molts casos,
molta gent ja hi havia passat el
cap de setmana fent tallers, cantant, jugant a cartes o practicant
esport amb els fills i els amics.
L’objectiu era clar. Calia votar;
però el que encara era més important, que les paperetes i les urnes
no fossin requisades. En aquella
hora del matí, pocs es pensaven
que la brutalitat per retirar les
urnes seria tant i tant desmesurada com la que es va poder veure
només unes hores després a molts
punts del país.

Tall de la N-II a Tordera el 3 d’octubre de 2017. Foto Marc Muñoz

Molts encara no saben ni
quan ni com, però, les urnes i les
paperetes van fer acte de presència i tot estava a punt per començar a votar.
Després d’un dia carregat
d’il·lusió i tensió, malgrat els problemes informàtics, va arribar el
recompte de vots amb una claríssima victòria del SÍ.
ATURADA DE PAÍS
Institucions, instituts i escoles
tancats, carreteres tallades, manifestacions multitudinàries i molts
comerços i empreses aturats, balanç de la jornada del 3-O.
Pel dimarts 3-O, hi havia
convocada una vaga general dels
sindicats minoritaris i una Aturada de País per part de la Mesa
per la Democràcia després de les
càrregues policials del diumenge
anterior.
Els veïns de la Selva i el Maresme van sortir al carrer i van

fer sentir la seva veu. A Blanes, es
van fer diversos talls de carretera
a la GI-682 (Blanes-Lloret) i GI600 (Blanes-Tordera). A Lloret de
Mar també es va tallar la carretera de Blanes.
A Tordera, el tall va afectar la
N-II. Un nombrós grup de veïns
acompanyats per diversos tractors
va protagonitzar els talls. Al transport públic de viatgers també hi va
haver un seguiment important.
ESTADA CONFLICTIVA
Abans de l’1-O, els veïns de
Pineda de Mar i Calella ja no estaven gens contents amb la presència policial en establiments
hotelers de la vila, una pràctica
força habitual aquests darrers
anys. L’actuació dels dia 1-O arreu del país, va acabar amb la paciència de tothom.
La mateixa nit del diumenge, quan els policies van tornar a
Calella, van ser escridassats. Tot

2-NOVEMBRE
El dijous 2 de novembre, la
jutgessa de l’Audiència Nacional
Carmen Lamela va dictar presó
incondicional per als consellers
destituïts Oriol Junqueras, Jordi
Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn,
Carles Mundó i Meritxell Borràs,
i presó eludible amb fiança de
50.000 euros per a Santi Vila.
Després que el govern fos cessat, Carles Puigdemont i un grup
de consellers es van desplaçar a
Brusel·les (Bèlgica), com a capital d’Europa, “per explicar el que
passava a Catalunya i donar-li un
caire internacional”.
Puigdemont i els consellers
Antoni Comín, Meritxell Serret,
Clara Ponsatí i Lluís Puig no es
van desplaçar a Madrid a declarar i la jutgessa Lamela va dictar una ordre internacional de
detenció. Han estat les famoses
euroordres que fins ara no han
tingut cap efecte. yy

Molts dels policies que van actuar l’1-O es van allotjar a Pineda i Calella. Foto Teresa Márquez
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Les urnes de l’1-O van arribar de la Xina via Marsella
L‘encarregat de dissenyar, encarregar i entrar les urnes de l‘1-O a Catalunya assegura a TV3: “No sóc un heroi”
CATALUNYA

per una altra confrontació electoral”, ha comentat.

La gran obsessió del govern
estatal els dies previs a l’1-O de
l’any passat era localitzar i intervenir les urnes i les paperetes.
Es van escorcollar nombroses
impremtes i es va localitzar una
important quantitat de paperetes.
De les urnes, ni rastre. El divendres anterior al dia 1-O, la Generalitat en va fer la presentació.
Eren molt diferents al que tothom
esperava. L’organització va ser
perfecta i el dia 1-O totes eren al
seu lloc a l’hora prevista.

«Les urnes es van fabricar en
només dos dies a la Xina i van
arribar al port de Marsella en
un trajecte de 25 dies »
En Lluís, l‘encarregat de dissenyar, encarregar i entrar les urnes de l‘1-O a Catalunya assegura: “No sóc un heroi”.
Des de l‘anonimat, l‘home explica en una entrevista al programa FAQ‘s de TV3 que les 10.000
urnes es van fabricar a la Xina i
que ell va assumir la factura.
Per fer possible l‘1-O es van

Una altra curiositat ha estat
que es va triar el plàstic en lloc del
metacrilat com a material de les
urnes per ser més resistent i perquè “no calia muntatge” posterior, així com oferir més facilitats per al seu emmagatzematge.
Lluís ha explicat que al març de
l‘any passat va rebre l‘encàrrec,
tot i que no ha dit de qui. “No és
ni convenient ni adequat dir qui
és”, ha apuntat, recordant que en
aquests moments hi ha persones
imputades o en presó preventiva
en relació a l‘1-O.
ELS ALTRES “LLUÏSOS”
Les urnes i els ordinadors, claus l’1-O. Foto Joan Maria Arenaza

encarregar 10.000 urnes de plàstic
que es van fabricar en només dos
dies a la Xina, van arribar al port
de Marsella en un trajecte de 25
dies en vaixell i, des d‘allà, es van
traslladar a la Catalunya Nord.
Per poder passar els controls duaners, es va dir a les autoritats que
el carregament eren capses que
havien de servir per muntar “un
castell” per commemorar els deu

anys d‘una colla castellera. Són
alguns dels detalls que explica en
Lluís, nom fictici de la persona
que va aconseguir que els col·legis
tinguessin urnes aquell dia.
Lluís ha explicat que des de
la Catalunya Nord es van repartir les caixes a vuit punts de
distribució arreu del territori
català: l‘Empordà, Ponent, Oso-

na, Bages, Tarragona, Pirineu,
Baix Llobregat i Barcelonès. Ja
anaven amb l‘emblema del Govern català i ha explicat que una
qüestió de “reciclatge” va fer que
no portessin escrites les paraules “Generalitat de Catalunya”.
En aquest sentit, confiava que
el 2 d‘octubre “seríem un país
lliure” i que Catalunya seria ja
una “república”. “Podien servir

Moltes altres persones anònimes van anar a buscar les urnes
que s’havien d’utilitzar al seu poble en els punts prèviament fixats.
Les van guardar sigil·losament a
casa seva i la matinada de l’1-O,
en alguns casos, fins i tot abans,
les van portar fins als col·legis
electorals. Era negre nit i l’arribada de les urnes al seu lloc de
destí va ser un moment carregat
d’emoció i il·lusió; “el referèndum, podia començar”. yy

1-O, un any després
MARESME

sos polítics’. També es va realitzar
una entrega simbòlica de plaques
commemoratives pels que van ser
els cinc punts de votació i es van
interpretar dues peces de violí: El
cant dels ocells i L’emigrant.

Les mobilitzacions en record
a la jornada del referèndum de l’1
d’octubre van fer-se paral·lelament
arreu del país i, com és lògic, el Maresme no en va ser una excepció.

«La Marxa Solidària per la
Tordera va acabar amb la
celebració d’un sopar groc»
Les territorials de l’ANC de
Malgrat de Mar, Blanes, Palafolls i Tordera van organitzar el dia
abans de l’efemèride, una Marxa
Solidària de 6 quilòmetres per
la Baixa Tordera. La marxa va
comptar amb dues sortides diferents: una des de la plaça dels
Pins de Blanes i l’altra des del
Parc Fluvial de Palafolls. Totes
dues van finalitzar a la plaça Xesco Boix de Malgrat de Mar amb
la celebració d’un sopar groc,
parlaments, sorteig de diferents
regals, i música en viu a càrrec
del Combo Contrapunt.
El mateix dia 1, a Palafolls, a les
8 del vespre, desenes de persones es
van concentrar a la plaça major per
commemorar el primer aniversari del referèndum i van aprofitar

La marxa solidària va comptar amb centenars de persones. Foto Yoyo

també l’acte per reivindicar el resultat d’aquest i reclamar l’alliberament dels presos independentistes i el retorn dels exiliats.
El portaveu d’ERC a Palafolls,
Francesc Alemany, va encetar els
parlaments. Després es va projectar el vídeo que es va realitzar
amb l’ajuda dels ciutadans de Palafolls que havien participat en la
jornada del 1-O. Els concentrats
van col·locar imatges dels polítics
empresonats i a l’exili a la façana

de l’Ajuntament així com un cartell amb el missatge ‘Municipi de
la República Catalana’.
Tordera també es va sumar
a la celebració amb la campanya
‘Republiquem’ impulsada per
l’Associació de Municipis per la
Independència, que té com a objectiu aplegar tot un seguit d’activitats que posin en relleu i evidenciïn el compromís del món
local en la construcció de la república catalana. Després de la lec-

tura del manifest, es va penjar la
pancarta ‘Republiquem’ al balcó
de l’ajuntament, que en total, s’ha
posat en els 786 municipis associats a l’AMI.
A Pineda de Mar, l’acte commemoratiu de l’1 d’octubre es
va celebrar a la plaça del Pilar.
Encapçalat per l’ANC, l’acte va
comptar amb la participació de
tot el conjunt de les entitats i partits sobiranistes i es va fer sota el
cartell amb el lema ‘Llibertat pre-

A Calella els fets de l’1 d’octubre de 2017 han quedat plasmats
en forma de nom, ja que ha quedat inaugurada de forma oficial
la plaça Primer d’Octubre, abans
coneguda com a plaça del Rei.
També es va celebrar una cercavila en la que hi van participar
diverses entitats calellenques i
que va recórrer els tres col·legis
electorals, Escola Pia Jovara, Biblioteca i Fàbrica Llobet, per col·
locar-hi unes plaques commemoratives per recordar les votacions
del referèndum de l’any passat.

«786 municipis van penjar
el cartell ‘Republiquem’ a la
façana dels ajuntaments»
Per altra banda, la plataforma
Seguim i Òmnium Montnegre
van realitzar un llaç groc amb
caiacs davant de la Roca Grossa
amb participants de Calella, Sant
Pol i Pineda de Mar. yy
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Els Maduixots tercers al Concurs de Castells
MARESME

El Castellers de l’Alt Maresme
han participat per primera vegada
al XXVII Concurs de Castells, la
cita bianual que reuneix les millors 42 colles del món casteller.
Ho van fer en la jornada de Torredembarra, en la que hi participen les millors colles de 7 pisos.
Les colles de 8, 9 i gamma extra
celebren el concurs a Tarragona.

«Els Maduixots van realitzar
a Calella la millor diada de la
seva història»
Els de la camisa vermella arribaven al seu debut al concurs una
setmana després de fer la millor
actuació de la seva història a la
Festa Major de la Minerva, a Calella. Els Maduixots van estrenar
dos castells de la gamma alta de
set d’una sola tacada, el 7de7, un
castell que implica la participació
de molta gent, tant a la pinya com
en el tronc, i el 2de7, una construcció d’una elevada dificultat
tècnica que els deixa a les portes
de la gamma de vuit.
A més, van acompanyar-los
del 5de7, el que fins aleshores era
el castell de més dificultat assolit
per la colla. D’aquesta manera,
descarregant el 2de7, els Caste-

llers de l’Alt Maresme es converteixen en la quarta colla castellera
de la història moderna en aconseguir-ho després del seu primer
intent portat a plaça. Aquests tres
castells eren, doncs, l’actuació prevista pels Maduixots al concurs.
Si bé els de l’Alt Maresme van
aconseguir revalidar amb solvència el 5d7 i el 7d7 en les dues primeres rondes, el 2d7 va mostrar la
seva extrema dificultat i els Maduixots van ser capaços només de
carregar-lo, després de fer-ne un
intent desmuntat.
El 2d7 precisament va ser el
castell clau del concurs. Les altres dues candidates al títol de
Torredembarra van descarregar
també el 5d7 i el 7d7. La Colla
Castellera de Figueres va ser l’única capaç de descarregar el 2d7, fet
que els va valdre la primera posició en aquesta jornada del concurs. Els Castellers de Castelldefels, igual que els Maduixots, van
aconseguir només carregar-lo i
l’intent desmuntat extra dels vermells va donar la segona posició
als del Baix Llobregat i la tercera
als altmaresmencs.
Els Castellers de l’Alt Maresme van ser capaços de mobilitzar
més de 130 persones al concurs

de Torredembarra. A més dels
membres habituals de la colla,
membres de diverses entitats del
Maresme i de colles castelleres
d’arreu del país, van reforçar la
pinya vermella en aquesta ocasió gràcies a la campanya que els
Maduixots havien fet durant les
jornades prèvies al concurs.
Després d’aquest esdeveniment, els Maduixots s’enfronten
ara als dos mesos finals de temporada, on es donarà el tret de sortida al 5è aniversari de la colla el
21 d’octubre a la tradicional diada
de fi de temporada. La temporada
acabarà amb visites a les diades de
Capgrossos de Mataró i Tirallongues de Manresa el cap de setmana
del 10 i 11 de novembre.

«Van aconseguir ser
tercers per darrere de la
colla de Figueres i la de
Castelldefels »
Els Castellers de l’Alt Maresme
animen a tots els habitants del territori Maduixot a aprofitar el bon
moment de la colla per participar
als últims assajos de la temporada.
Els assajos tenen lloc els dimarts
a les 8 del vespre i els divendres
a 2/4 de 9 a l’Escola Sant Jordi de
Pineda de Mar. yy

Els Maduixots durant l’actuació a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
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Exposició filatèlica
Tordera ha realitzat una exposició filatèlica de temàtica
esportiva i olímpica que ha
reunit les millors col·leccions
de l’Estat espanyol. L’exposició,
ubicada al Pavelló dels Països
Catalans, ha comptat amb 150

vitrines. La mostra s’ha realitzat emparats sota la Federació
Espanyola de Societats Filatèliques i la Reial Acadèmica
Olímpica Espanyola, així com
la Federació Catalana i el Club
Filatèlic de Tordera. yy

31 anys d’Oktoberfest
CALELLA

El tradicional degollament del
barril ha donat inici a la 31a edició
de l’Oktoberfest de Calella. Enguany aquesta celebració durarà
dues setmanes i s’allargarà fins al
dia 14 d’octubre.

«És la 31a edició que se
celebra d’aquesta festa
tradicional alemanya»

L’exposició comptava amb 150 vitrines. Foto Yoyo

Fet a Malgrat
La Fira de Manualitats Fet a
Malgrat ha arribat ja a la seva
tercera edició. Durant tot un
dia els carrers del centre s’han
omplert de parades de patchwork, puntes de coixí i diferents manualitats que han atret

a molts visitants. A banda de les
diferents parades, els assistents
també han pogut presenciar
una masterclass sobre ‘Els secrets de les aplicacions’, a càrrec de Jacqueline Bahí. yy

Aquest any hi participen 47
bandes procedents d’Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Dinamarca,
Hongria, Holanda, Letònia, Noruega, República Txeca, Suècia i
Suïssa. La inauguració va començar a la tarda amb la tradicional
desfilada de les bandes participants per diferents carrers de la
ciutat fins arribar a la plaça Espanya. El degollament de barril que
donava la sortida oficial de l’Oktoberfest, es va realitzar al vespre
a l’envelat de la platja.
A l’acte, presidit per l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini,
es va donar la benvinguda a les
bandes musicals amb la seva presentació i es va fer el lliurament de

plaques commemoratives per part
de les autoritats. En total, la festa
portarà a la ciutat de Calella prop
de 2.500 músics.

«La festa s’obre amb el
clàssic degollament de
barril»

El dissabte 6 d’octubre va haver a la Riera Capaspre, la presentació i benvinguda a les bandes de
la segona setmana, des d’on van

desfilar pels carrers de Calella fins
a la plaça del Bunyol. A la nit, van
actuar a la carpa de la Platja Gran
fins ben entrada la matinada. yy

El Parc de la Sardana estrena
skatepark
TORDERA

Hi havia parades amb material per tot tipus de manualitats. Foto Yoyo

Revetlla Tocs
L’entitat cultural i festiva Tocs de
Santa Susanna ha organitzat la
Revetlla Tocs a la Masia de Can
Ratés. Una festa plena de música que va començar a les deu de
la nit. Els concerts van començar amb l’actuació del popular

Una de les assistents amb el vestit tradicional alemany. Foto Joan Maria Arenaza

grup El Senyor Peix, originari
de Malgrat de Mar, que aquest
estiu ha publicat el seu disc “Ballem el món”. Després van donar
pas a Hotel Cochambre que va
omplir Can Ratés amb les seves
populars versions. yy

El Parc de la Sardana de
Tordera torna a disposar d’una
pista d’skate. De fet aquest emplaçament ja n’havia tingut una
anys enrere. Aquesta vegada
s’hi han instal·lat nous obstacles
com rampes, baranes, mòduls i
blocs de diferents alçades i formes, perquè els usuaris puguin
gaudir-les amb la seguretat que
li pertoca.

pals. La construcció dona resposta a la petició d‘un grup de
joves torderencs que el passat
mes de març van visitar l‘alcalde
de Tordera Joan Carles Garcia,
fent-li arribar aquesta demanda.
Durant aquest temps, l‘equip
de tècnics i la Regidoria d‘Es-

ports s‘ha fet càrrec de poder
tirar endavant aquesta iniciativa, que ha vist la llum aquest
mes d’octubre. De fet, abans de
donar-li el vistiplau definitiu, els
joves es van tornar a reunir amb
el mateix alcalde perquè poguessin aprovar i dir la seva sobre el
projecte que estava preparat. yy

«S’ha instal·lat un panell
informatiu amb una sèrie de
normes d’ús bàsiques»
Per tal de que els patinadors,
ja sigui amb monopatí, patinet
o bicicleta BMX, puguin fer-ne
un bon ús, just a l’entrada del
recinte s’hi ha col·locat un panell
informatiu amb unes rigoroses
normes que s’hauran de complir.

«La iniciativa ha sorgit per
la petició d’un grup de joves
torderencs»
Actuació dels malgratencs El Senyor Peix. Foto Yoyo

Aquesta nova instal·lació es
suma a la millora dels diferents
equipaments esportius munici-

El nou skatepark ha tingut molt bona acollida. Foto Yoyo
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FESTA MAJOR DE CALELLA

Pregó del CB Calella
El tret de sortida de la Festa Major de la Minerva el donà, com
cada any, el pregó. L’encarregat
de fer-lo aquest 2018 ha estat el
Club de Bàsquet Calella. El Club
ha aprofitat l’ocasió per recordar

les tres efemèrides relacionades
amb el bàsquet que viu la ciutat:
els 90 anys de bàsquet a Calella,
els 50 anys de naixement del club,
i la designació de Calella com a
ciutat del bàsquet català. yy

El pregó va anar a càrrec del CB Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Pregó infantil
Els protagonistes del pregó
infantil d’enguany han estat
els alumnes de l’Escola el Far.
Els nens i nenes han convidat
tothom a gaudir de la Festa
Major des de l’escenari, on hi
havia un far. Aquest any ha es-

tat molt important per aquests
alumnes ja que tot just fa un
mes s’inaugurava oficialment
aquest nou centre educatiu
que des de la passada primavera té una nova ubicació a la
Fàbrica Llobet-Guri. yy

Els alumnes del Far aquest any també estrenen escola. Foto Joan Maria Arenaza

Correfoc infernal
Després de la proclamació del
Pubillatge 2018, va començar
com ja és tradició el correfoc a
càrrec dels Udols de Foc Diables
de Calella. En aquesta ocasió,
els diables calellencs van convi-

dar les colles de Malgrat de Mar,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant
Sadurní d’Anoia i els diables de
Tordera. El correfoc va començar a la plaça de Lluís Gallart,
fins a la plaça de l’Ajuntament. yy

Passejant per la Fira de
Calella i l’Alt Maresme
LA CRÒNICA - ANNA CARLOS

Aquest any ha estat la meva
primera experiència com a visitant de la Fira de Calella i l’Alt
Maresme. Si sóc sincera, fins fa
ben poc no en coneixia la seva
existència. Però després de fer-ne
unes quantes notícies i sentir-ne
tant a parlar, havia de veure amb
els meus ulls en què consistia.
L’últim dia vaig aprofitar per passejar pel seu recinte i conèixer
més a fons totes les entitats que
configuren la ciutat de Calella.

«A la fira hi havia tot tipus
d’estands d’entitats socials,
esportives i de lleure de
Calella »
El monogràfic d’aquest any estava dedicat a les denominacions
d’origen, al vi i les vinyes. A banda
dels estands de les diferents entitats calellenques i de les paradetes
de productes artesans, també hi
havia diferents tallers dedicats al
vi. Els que més em van sorprendre van ser el de disseny d’una
ampolla de vi en 3D i el taller de
pintura amb vi. També hi havia
moltes entitats esportives de Calella, com el Club Tennis Taula
o el Club de Bàsquet, que aquest
any estan de celebració.
Mentre passejava, vaig tenir
la sort de poder parlar amb diferents expositors. Només arribar, em van rebre els Voluntaris
i Amics de l’Hospital, on el seu
president, Josep Puig, em va explicar quina és la feina que desenvolupen com a entitat «Nosaltres
tenim 4 programes sanitaris en
marxa: el voluntariat hospitalari, el club social de salut mental
instal·lat a la Fàbrica Llobet, els
grups d’ajuda mútua per a persones amb familiars que tenen
demència i, per últim, el programa del servei immediat a finals
de vida, on nosaltres ajudem a
persones que estan en els seus

Taller de pintura amb vi. Foto Joan Maria Arenaza

últims moments. Aquests quatre
programes són gratuïts i nosaltres el que fem és recollir diners
per finançar-los. El pressupost
d’aquest any, per exemple, puja
uns 140.000 euros i entre les
subvencions de la Generalitat i
ajuntaments només cobrim uns
80.000. La resta, la recaptem nosaltres amb les nostres activitats».
Un altre dels estands amb
qui vaig tenir l’honor de compartir experiències va ser el dedicat als nens malalts de càncer,
on vaig conèixer una de les famílies que han impulsat un dels
quatre projectes solidaris per
lluitar contra aquesta malaltia:
les polseres Candela, la xocolata Utopia, les estrelles Shurikan
i les joies Dona’m ales.
La Sílvia García és la mare del
Marc, un nen malalt de càncer.
Quan el germà del Marc, l’Àlex,
va comprovar com no existia
una línia d’investigació oberta
sobre el càncer que patia el seu
germà, va fer tot el possible per
ajudar-lo, creant la iniciativa
Shurikan, unes estrelles de paper, simulant les estrelles japoneses del ‘ninges’ que serveixen per
combatre la malaltia.

Al correfoc van participar moltes colles convidades. Foto Joan Maria Arenaza

El bon temps va facilitar l’assistència de públic. Foto Joan Maria Arenaza

La Sílvia em va explicar el
poc finançament que s’ha dedicat a la investigació del càncer
infantil. «Necessitem que els representants polítics s’impliquin
i coneguin la situació. El càncer
infantil no és rentable per a les
grans empreses i tenim casos on
no s’ha pogut finançar. Per exemple a l’última edició de la Marató
de TV3 dedicada al càncer, no es
va destinar res a la investigació
del càncer infantil. Això és una
cosa que s’ha de canviar.» Durant
els quatre dies de fira, l’estand va
recollir més de 5.000 euros que
aniran integrament destinats al
finançament de projectes d’investigació, així com a la creació del
Pediatric Cancer Center.

«La fira d’enguany s’ha
dedicat a les D.O.»
Els organitzadors ja comencen a treballar per a la fira de
l’any vinent. La veritat és que
surto molt satisfeta d’aquesta
primera experiència, on vaig
conèixer persones molt interessants. Estic segura que aquesta
no serà la meva última visita a la
Fira de Calella i l’Alt Maresme.
Fins l’any vinent! yy
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El vi, protagonista de la Fira
CALELLA

El món del vi ha ocupat el
monogràfic de la 38a edició de
la Fira de Calella i l’Alt Maresme. Novament, els organitzadors
han volgut donar protagonisme
a Catalunya posant el focus en
un dels atractius gastronòmics
més grans del país: el vi.

«Calella s’ha incorporat
aquest any a la Denominació
d’Origen Alella »
Un dels motius per haver triat aquesta temàtica ha estat la incorporació de Calella aquest any

a la Denominació d’Origen Alella. Gràcies a això, en una gran
part de la fira hi va haver expositors tant de petits cellers com
dels grans vins de les denominacions d’Origen del país.
A banda de les activitats previstes dins la fira, els dies previs
es van organitzar altres actes
relacionats amb el vi. Es va realitzar la presentació de la Guia
d’Enoturisme de Catalunya. És
un llibre de 360 pàgines que inclou 700 llocs recomanats entre
cellers, restaurants, allotjaments
i 51 rutes culturals per totes les
DO de Catalunya.

«Els dies previs a la fira, es
van organitzar un seguit
d’activitats relacionades
amb el vi»
També es va fer una jornada
adreçada als professionals de la
restauració per conèixer tots els
vins i una degustació de vins diferents al restaurant La Quadra
de Calella. El mercat de Calella
també va acollir l’activitat Mercats amb DO Alella, on cada parada proposava un o dos tastets
per maridar amb un vi amb denominació d’origen. yy

FIRA DE CALELLA

Inauguració oficial
El tret de sortida de la 38a edició de la Fira de Calella i l’Alt
Maresme el va donar l’acte
institucional presidit per l’alcaldessa de Calella Montserrat
Candini, acompanyada d’altres
autoritats com la consellera

d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, Àngels Chacón. Un
cop feta la hissada de la senyera i els diferents parlaments, la
inauguració es va tancar amb
l’actuació del grup Clavellinera
de Lídia de Mena. yy

La inauguració va comptar amb una gran assistència. Foto Joan Maria Arenaza

Actuacions musicals
Un dels plats forts de la celebració a Calella ha estat les nombroses actuacions musicals que
han omplert tant els escenaris de
la Fira com el de la Festa Major.
Les barraques van tenir com a

protagonistes Els Amics de les
Arts, l’Orquestra Di-versiones o
Els Catarres. Mentre que la Fira
va comptar amb les nits temàtiques on van actuar la Cobla de la
Bisbal Jove o Xarim Aresté. yy

El vi va ser el veritable protagonista de la fira d’enguany. Foto Joan Maria Arenaza

Actuació de Xarim Aresté a l’escenari central. Foto Joan Maria Arenaza

Fira plena d’humor
L’últim dia de la Fira de Calella
es va centrar en el teatre i l’humor. Marta Codina i Lara Díez,
actrius del Polònia, van interpretar Mai no convidis un sommelier
a prendre una coca-cola, seguint
el monogràfic de la fira Vinyes

vora el mar. La mateixa tarda,
els voltants de l’escenari central
es van emplenar de bat a bat per
veure l’espectacle Audiència i-real, del còmic Toni Albà, que va
fer la seva particular interpretació del Rei Joan Carles. yy

Un dels moments de l’actuació de Toni Albà. Foto Joan Maria Arenaza
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El president Quim Torra
visita Calella
Per la seva banda, la directora
de l’Escola, Anna Codina, va destacar els valors sobre els quals es
fonamenta el Far: “L’escola el Far
és una escola catalana, que vol respondre als principis de respecte i
pluralisme ideològic de la societat
que l’envolta. Té uns valors d’inclusió educativa i d’equitat. Basa la
seva línia metodològica en l’atenció
personalitzada a l’alumne tenint en
compte el seu ritme evolutiu i les
seves capacitats intel·lectuals.”

El President va inaugurar la plaça dedicada a Muriel Casals. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Coincidint amb l’inici del curs
escolar, el president de la Generalitat Quim Torra va inaugurar
oficialment les instal·lacions de la
nova Escola el Far, situada a l’antiga Fàbrica Llobet-Guri de Calella.

«El president Torra va visitar
Calella per fer la inauguració
oficial de l’Escola el Far»
Aquest equipament amb 44
anys d’història es va traslladar a la
fàbrica la passada primavera. Va
ser aleshores quan es va engegar
un procés participatiu per canviar
el nom de l’escola, Doctor Carles Salicrú. Al juny, la comunitat
educativa de Calella va poder votar entre les dues propostes finalistes, Mar Blava i El Far, on finalment va guanyar aquesta última.
El projecte de l’escola es va
iniciar al 2013 amb l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau,
que també va estar present durant l’acte i va comptar amb un
pressupost de 4 milions d’euros.
La nova escola també ha estat la
guanyadora aquest any del Premi
Catalunya Construcció en la categoria de Rehabilitació Funcional.

L’objectiu d’aquest premi, convocat pel Col·legi d’Aparelladors de
Barcelona, és reconèixer l’esforç
dels professionals que, amb el seu
treball, contribueixen a millorar
la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat de
la construcció a Catalunya.
En l’acte oficial d’inauguració,
a banda del president Quim Torra, han participat diverses personalitats com el conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Josep
Bargalló, l’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, i la directora del centre, Anna Codina.
Després de visitar les instal·
lacions de la nova escola, van
començar els parlaments, on es
va recalcar la importància del
professorat. L’acte el va encetar
el discurs de l’alcaldessa Montserrat Candini que va ressaltar
que amb la ubicació de l’escola
a l’antiga Fàbrica Llobet es tanca un cercle. “Finalment tenim
aquesta escola que tanca el cercle. Converteix una fàbrica que
havia donat feina en el món del
tèxtil als nostres avis i àvies i que
ara esdevé un gran complex educatiu. De l’esforç, sempre neix el
coneixement.”

El president en una de les classes que va poder visitar. Foto Joan Maria Arenaza

«L’acte es va aprofitar
per inaugurar la plaça en
homenatge a Muriel Casals»
Després dels parlaments del
conseller Bargalló on destacava
la importància del professorat,
el president Torra va llençar un
missatge als alumnes sobre la
seva relació amb l’escola: “Jo us
demanaria que a més a més de
què vingueu a l’escola a estudiar,
us esforceu molt cada dia, que
jugueu, que aprengueu amb els
vostres amics i sobretot que estimeu molt els mestres.”
Torra també va tenir paraules
per als professors: “Agraeixo de
cor, als mestres i les mestres, la
vostra feina. Sabem que treballeu
per vocació, però volem que treballeu amb total independència.
Vosaltres sou els que millor podeu dir-nos com hem d’educar els
nostres infants i volem que treballeu amb total llibertat.”
La visita del president també es va aprofitar per inaugurar
la plaça en homenatge a Muriel Casals i Couturier, que va ser
presidenta d’Òmnium Cultural i
diputada de Junts pel Sí, i que va
morir ara fa uns anys. El President
va dedicar unes paraules a Muriel Casals després de descobrir la
placa commemorativa on es pot
llegir ‘No som aquí per buscar el
somni. Nosaltres som el somni’. yy
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Nou cartipàs municipal
PINEDA DE MAR

El ple de l’Ajuntament de Pineda ha aprovat diferents modificacions al cartipàs municipal. Són
canvis que s’han efectuat al govern
pinedenc després de la renuncia
de l’exregidora Carme Aragonès i
la incorporació de Francisco Castro com a regidor al mes d’agost.

socialista queda configurat de la
següent manera:

Sisena tinenta d’alcalde dEducació i Joventut.

Sílvia Biosca i Estopà. Primera tinenta d’alcalde, coordinadora
de Govern, Presidència, Planificació i Comunicació, Centre Innova
i Promoció Econòmica, Comerç,
Mercats i Agricultura.

Pilar Fernández Pareja. Setena tinenta d’alcalde de Benestar
Social, Gent Gran, Igualtat, Habitatge i Garantia Energètica.

«Sílvia Biosca és la nova
primera tinent d’alcalde»

Jordi Masnou i Ridaura. Segon tinent d’alcalde, coordinador
de Territori i Grans Projectes.

La regidora de Presidència i
Comunicació, Sílvia Biosca, serà
la nova primera tinent d’alcalde,
coordinadora del Govern Municipal i coordinadora del Centre
Innova. Per la seva banda, la regidora de Benestar Social, Pilar
Fernández, assumeix també Habitatge i Garantia Energètica. I
el regidor, Francisco Castro, s’encarregarà d’una nova regidoria,
Platges, Parcs i Jardins.

Santiago Macip i Esteller.
Tercer tinent d’alcalde de Cultura,
Esports i Salut.

Amb l’alcalde de Pineda, Xavier Amor, el govern municipal

Antoni Abad i Guillén. Quart
tinent d’alcalde d’Hisenda, Recursos Humans, Serveis Generals,
Llicències i Informàtica.
Sandra Villarte Pazos. Cinquena tinenta d’alcalde de Serveis Municipals, Participació
Ciutadana i Barris.
Sònia Moraleda Campayo.

BREUS

30 anys d’himne
Palafolls fa 30 anys que té el
seu propi himne. Va ser durant
el pregó de la Festa Major de
l’any 1988, quan es va estrenar
una peça música de J.M Pagan,
amb lletra de la palafollenca
Roser Corbera. Aquell mateix

any la peça es va enregistrar
amb el segell discogràfic Audiovisuals de Sarrià al costat
d’altres cançons de Palafolls,
com la sardana Nit de Palafolls,
la cançó del Castell en ruïnes o
el Contrapàs de Sant Genís. yy

Francisco Javier Aguirre Rodriguez-Portuguès. Regidor de
Seguretat, Mobilitat i Via Pública
Francisco Castro Olivares.
Regidor de Platges, Parcs i Jardins.

«El nou regidor que
s’incorpora al govern
municipal és Francisco
Castro»
També es va aprofitar la celebració del ple per aprovar els representants als centres docents públics, la
composició de la Junta de Govern
Local, les Delegacions d’Alcaldia,
els tinents/entes d’alcalde i les Comissions Informatives: Directorial
i Especial de Comptes. yy

Portada de Somnis a Palafolls. Foto Aj. Palafolls

Calella diu prou
L’Ajuntament de Calella ha engegat un concurs fotogràfic a Instagram en contra de la violència
masclista. Els participants hauran de compartir les seves fotografies utilitzant els hashtags #calelladiuprou, #calellajove i #ca-

lellaesmes. A més, el participant
haurà de ser seguidor del perfil
d’Instagram @calellaesmes. Cada
usuari pot participar amb més
d’una fotografia, i un màxim de
cinc. Les instantànies es poden
penjar fins al dia 15 d’octubre. yy

El termini de presentació és fins el 15 d’octubre. Foto Aj. Calella

La nova primera tinent d’Alcalde és Sílvia Biosca. Foto Yoyo
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Cants i danses
PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha celebrat la
novena edició del Festival Internacional de Grups Corals i Folklòrics, amb l’objectiu de contribuir a allargar la temporada
turística i dinamitzar l’activitat
cultural i comercial de la ciutat.
Aquest any han participat
dotze grups procedents de set
països: Itàlia, França, Bèlgica,
Índia, Holanda, Rússia, Bulgària
i Espanya. Les diferents actuacions s’han realitzat durant una
setmana a plaça d’Espanya.
També s’ha realitzat la tradicional desfilada dels grups corals
i folklòrics pels carrers de Pineda

on els ciutadans han pogut veure
els participants. El recorregut ha
començat a la plaça de l’Estació i
ha finalitzat a la plaça d’Espanya,
on s’ha fet l’acte institucional
amb el lliurament d’una placa
commemorativa a tots els grups
participants.

«Han participat un total
de 12 grups procedents
de 7 països»
El Festival Internacional de
Grups Corals i Folklòrics l’ha organitzat Ruga Travel Groups amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Pineda i Pineda Turística. yy

Llegendes inèdites de Sara
Llorens
PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha celebrat
la presentació del llibre ‘Les llegendes secretes de Sara Llorens.
Llegendes Alacantines’, escrit pel
filòleg Joan Borja i Sanz, a través de la Universitat d’Alacant.
Es tracta d’un document inèdit
que recull llegendes que l’autora
pinedenca va recopilar entre els
veïns de la població de Bolulla, a
la Marina Baixa.

«La primera tirada es va
esgotar ràpidament i s’ha
hagut de realitzar una
segona de 500 exemplars»
L’obra ha tingut una gran acollida, ja que s’ha hagut de realitzar
una segona tirada de 500 exemplars, perquè la primera es va
esgotar ràpidament. L’autor Joan
Borja ha explicat que creu que
aquest èxit prové d’un enamorament que va patir ell envers la figura de Sara Llorens.
Sara Llorens (1881-1954) va
ser una mestra, escriptora i folk-

Una de les actuacions que es van poder veure. Foto Yoyo

Can Xaubet
reobre les portes

La presentació va comptar amb el seu autor. Foto Yoyo

lorista catalana nascuda a Argentina, on la seva família havia
emigrat, però molt relacionada
amb Pineda de Mar, ja que era
d’on provenien. És una de les
figures més importants dins del
folklore català.
A València només hi ha dos
llegendaris recopilats, i un d’ells
és aquest de Sara Llorens. Borja
ha destacat que els lectors troba-

MALGRAT DE MAR

«Doctor, el nen ha caigut i s’ha
fet un chichón». «Senyora, el que
té el seu fill és un nyanyo com una
casa». El lèxic català referit a l’àmbit de la salut ha anat incorporant
al llarg del temps noves paraules
per influència del castellà. Els
“tirons” i els desgarros” han guanyat terreny a les consultes davant
de les estrebades i les esqueixades.

«El llibre recull vocabulari
popular relacionat amb el
món de la salut i les malalties»
Ara s’ha presentat a Malgrat
de Mar el llibre Ensenya’m la
llengua escrit pel metge Toni Beltran i amb il·lustracions de Josep
Maria Pous-Culí.
Toni Beltrán és metge d’atenció primària, en els darrers 30
anys a Sant Feliu de Guíxols, i
complementant la seva activitat
professional, ha pres la iniciativa,
en el marc de l’Espai del Met-

Les reformes han canviat el sostre de la piscina. Foto Yoyo

El complex esportiu municipal Can Xaubet de Pineda de
Mar ha tornat a obrir la piscina
i la zona d’aigües. Després de
l’aturada d’aquest estiu per les
obres de millora, ja es pot tornar
a accedir per l’entrada habitual
i també es pot tornar a utilitzar
l’aparcament lateral.
Les obres van començar a finals
de juliol i tenien com a objectiu millorar el Complex Esportiu de Can
Xaubet. Per una banda, substituir

la coberta de la piscina per tal de
millorar l’aïllament tèrmic i acústic
i, per l’altra, millorar el servei d’aigua calenta dels vestidors.
Les obres s’han realitzat en el
temps previst inicialment; és a dir,
en dos mesos. La substitució de la
coberta de la piscina ha suposat
una inversió de l’Ajuntament de
Pineda de 283.434,21€ i l’actuació
de reforma de la instal·lació d’aigua calenta ha costat 90.368,45€.
També s’han millorat els accessos
al centre des de la recepció. yy

ran dues parts. D’una banda, un
estudi de com Llorens va poder
realitzar un estudi folklòric sobre
Alacant, si estava malalta de tuberculosi i d’altra banda, l’edició
crítica del manuscrit original. yy

Ensenya’m la llengua

«Nyanyo, estrebada o
esguerrinxada són alguns
dels mots que incorpora
aquest llibre»

PINEDA DE MAR

«L’obra recull un estudi i una
edició crítica del manuscrit
original de Sara Llorens»

Van presentar el llibre l’autor Toni Beltran i el metge Àlex Llobera. Foto Yoyo

ge Rural, de recuperar i ordenar
el vocabulari popular relacionat
amb el món de la salut. La idea va
sorgir després d’observar el llenguatge que tenien els avis i àvies
que anaven a la seva consulta.
Aquest llibre, a més de ser un
recull del vocabulari i llenguatge
popular al voltant de la salut, els
remeis i les malalties, vol ser una
eina per a la seva recuperació. A
la presentació realitzada a la Biblioteca la Cooperativa de Malgrat,
també hi va intervenir el doctor
Àlex Llobera, metge d’atenció primària de Blanes. yy
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Prop de 90.000 catalans tenen diagnosticada la
malaltia de l’Alzheimer
Aquest 21 de setembre s’ha celebrat el Dia Mundial de l’Alzheimer
LA SELVA / MARESME

L’Alzheimer és la forma més
comuna de demència diagnosticada en les persones grans. Com a
conseqüència de l’envelliment de
la població cada vegada hi ha més
persones afectades per aquesta malaltia. Tant la incidència de la malaltia com la seva prevalença augmenten amb l’edat. A Catalunya
s’estima que hi ha més de 89.000
casos diagnosticats segons dades de
la Generalitat de Catalunya.

«1 de cada 6 persones,
majors de 65 anys, que han
ingressat als hospitals de
la Corporació patien algun
grau de demència»
Durant el 2017, 1 de cada 6
persones (16,3%), majors de 65
anys, que han ingressat als hospitals de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva (l’Hospital
Comarcal Sant Jaume de Calella
i l’Hospital Comarcal de Blanes)
patien algun grau de demència.
D’aquests pacients, el 7,4% (408

persones) tenia Alzheimer, mentre
que el 8,9% (491 persones) estaven
afectats per alguna altra malaltia
de deteriorament cognitiu.
CENTRES SOCIOSANITARIS
En relació als centres sociosanitaris de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva (Calella,
Blanes i Lloret de Mar), s’han
avaluat un total de 594 persones
durant el 2017, de les quals el 5,6%
tenien Alzheimer i el 3% patien
altres tipus de demència.
PACIENTS I FAMILIARS
En el cas de l’Alzheimer, com
passa amb moltes altres malalties
degeneratives, s’ha de tenir cura
del malalt, però també cal vetllar
pel cuidador, segons explica Rosa
Tarré, cap de la Unitat de Treball
Social de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva.
La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, en col·laboració amb l’Associació de Voluntaris
i Amics de l’Hospital de Calella

(AVAH), ofereix a través del Programa d’atenció a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, i les seves famílies, una atenció
psicològica al llarg del procés de la
malaltia, tant a les persones afectades com a les seves famílies.

«En les malalties
degeneratives, s’ha de
tenir cura del malalt,
però també cal vetllar pel
cuidador»
Aquest servei gratuït, que
s’ofereix a l’Hospital Comarcal
Sant Jaume de Calella, gràcies
al suport de l’AVAH, va adreçat
a totes les persones de l’Alt Maresme i Selva, tant als afectats
com als familiars. Nomes durant
el 2017, s’han atès un total de 86
persones afectades, i s’han realitzat un total de 130 entrevistes,
de les quals el 52.3% han estat
d’atenció psicològica a les famílies d’aquestes persones que pateixen algun tipus de demència.
A més, es duen a terme sessi-

Dia Mundial de l’Alzheimer. Foto Corporació de Salut Maresme-Selva

ons per a les famílies i cuidadors
de pacients amb demència amb
l’objectiu de crear un espai on
puguin compartir experiències,
ajudar-los a entendre la malaltia i
a acceptar la nova situació, a més
de facilitar-los eines per millorar
la qualitat de vida de la persona
afectada i de la persona que n’està al càrrec. En aquest sentit, en

el 2017 es van fer un total de 19
sessions, amb una mitjana de 12
persones per sessió.
Per tenir més detalls d’aquest
servei, es pot demanar informació al metge de capçalera o a la
neuropsicòloga de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, segons
apunta Tarré. yy
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Comença el trimestre universitari
7 novembre
Finances familiars
Sra. Gemma Cid. (Professora del
Departament d’Economia i Empresa de la Pompeu Fabra)

CALELLA

Un any més, la Sala de Conferències de la Cooperativa l’Amistat acull el curs de l’Aula d’Extensió Universitària de Calella.
L’Aula de Calella està vinculada
a la Universitat Pompeu Fabra,
organisme que fa el seguiment de
la programació per tal de garantir
una qualitat i un rigor de nivell
universitari.

14 de novembre
Els manuscrits de Qumran i la
secta dels Essenis
Dra. Maria Josep Estanyol (Prof.
del Departament de Filologia
Semítica de la Universitat de Barcelona)

«El cicle de conferències s’ha
encetat amb Josep Maria
Mainat»
És la vuitena edició d’aquest cicle de conferències que pretén aprofundir sobre temes culturals, històrics i socials. Els continguts varien
cada any i es presenten en forma de
conferències impartides per experts
en la matèria que tracta.
Aquest any el monogràfic que
s’imparteix porta per títol Segle
XXI, cap a on va la humanitat. La
primera conferència que ha obert
la programació es va fer el dia 3,
i estava oberta a tots els públics,
mentre que la resta de conferències només les podran seguir aquells
que s’han inscrit a tot el curs.
Josep Maria Mainat, productor televisiu, cantant i humorista ha estat l’encarregat d’encetar
la programació amb la xerrada

21 de novembre
Hitchcock i la creació del suspens
Sr. Jesús González (Historiador
de l’art, crític de cinema)
La conferència inaugural estava oberta a tots els públics. Foto Joan Maria Arenaza

Ciència i optimisme. La segona
conferència del curs l’ha fet del
president de FERRMEC, Joan
Amorós, on explicà tot allò referent al Corredor mediterrani.
Les següents conferències es
realitzaran cada dimecres, a les
18.30 h, a la Sala d’Actes del Casal
de l’Amistat.El primer trimestre
es tancarà a mitjans de desembre
amb una conferència especial, on
es barrejarà el discurs amb el ball.
A banda de les conferències,
l’Aula Universitària també organitza les Trobades d’Òpera, unes

audicions guiades per la periodista i divulgadora Rosa Maria
Carbonell. El divendres 19 d’octubre, està programada La fille du
Régiment de Gaetano Donizzeti, i
el 23 de novembre, Il Trovatore de
Giuseppe Verdi.
PROGRAMACIÓ
10 d’octubre
El corredor mediterrani
Sr. Joan Amoròs (President de
FERRMED)
17 d’octubre
La fisiologia dels sentits

Dr. Francisco J. Muñoz (Prof. del
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat
Pompeu Fabra)
24 d’octubre
Les dones d’Enric VIII
Sr. Ferran Sánchez (Historiador)
31 d’octubre
SEGLE XXI CAP ON VA LA HUMANITAT (I)
‘Robots humanoides’
Dr. Josep Amat (Catedràtic d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Universitat Politècnica
de Catalunya)
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28 de novembre
SEGLE XXI, CAP ON VA LA HUMANITAT (II)
La demografia del segle XXI
Dr. Pau Miret (Investigador i
Professor del Dept. de Sociologia. Universitat Autònoma de
Barcelona)
5 de desembre
L’eutanàsia des de la Bioètica
Dr. Sergio Ramos (Prof. de la
Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona)
12 de desembre
Una conferència ballada
Sr. Toni Jodar (Ballarí i mestre
de dansa moderna i contemporània). yy
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20 anys del Grand Prix
TORDERA

Ja fa 20 anys des que Tordera
va guanyar el programa de televisió Grand Prix. Al juny de 1998,
l’Ajuntament es va inscriure com
a participant del programa de Televisió Espanyola en el que hi podien optar els municipis mitjans
i petits d’arreu de l’Estat. Davant
l’acceptació de la participació per
part de la productora del programa, l’Àrea de Joventut i Participació Ciutadana d’aleshores, van

«Ara s’ha celebrat l’efemèride
amb inflables, imatges del
concurs i un homenatge als
participants»

seleccionar una trentena de joves
de Tordera de diverses entitats, especialment esportives i socials.
Al juliol del 98, l’equip, encapçalat per l‘alcalde, Joan Carles
Garcia, i acompanyats d‘una cinquantena de torderencs que assistirien com a públic, van viatjar
fins a Madrid a enregistrar el primer programa contra el municipi
andalús d‘Almonte. La il·lusió i
la motivació dels joves torderencs van fer que Tordera sortís
guanyador d‘aquest programa.
Aquest bon resultat els va portar
a concursar i guanyar a la gran
final del concurs, enregistrada a
finals de juliol contra el municipi
d‘Arévalo (Avila).

La notícia de la victòria de
Tordera al programa Gran Prix va
provocar una celebració improvisada quan l‘equip va arribar a
Tordera, on més d‘un centenar de
torderencs van rebre la delegació
local a la plaça Lluís Companys i
una cercavila els va acompanyar
fins a la plaça de la Concòrdia.

«Fa 20 anys que Tordera va
guanyar el Grand Prix contra
el municipi d’Arévalo»
Al setembre d‘aquell any, durant l‘emissió del programa per
TVE, es va organitzar una retransmissió popular al pavelló
parroquial, on els membres de

Els participants del Grand Prix durant l’homenatge. Foto Yoyo

l‘equip van poder explicar les seva
experiència i pas pel programa.
També, durant la retransmissió
del programa es va anunciar que
el premi econòmic del programa
es destinaria a la creació d‘un nou
parc infantil a l‘avinguda dels Països Catalans, al que anomenarien
Parc del Gran Prix.
Amb motiu de la commemoració, el mes de setembre, l’Ajuntament de Tordera va organitzar
un gran acte festiu per recordar
aquesta gesta al Parc d’en Patufet i
a la plaça de la Concòrdia. L’acte va
començar a la tarda, amb diferents
inflables per als més petits, simbolitzant algunes de les proves de la
competició. Durant tota la tarda,

Tordera va crear una plaça en record del Grand Prix. Foto Yoyo

la plaça de la Concòrdia va anar
mostrant fotografies i vídeos sobre
diferents moments de l’estiu del 98.
A les vuit del vespre, es va projectar un reportatge amb els millors moments de la gala final del
Grand Prix de Televisió Espanyola. La plaça es va omplir de molta
gent que volia recordar la gesta
aconseguida l’any 98. També van
assistir a l’acte de celebració molts
dels participants torderencs que
van prendre part al concurs.
Un cop acabada la projecció,
van pujar a l’escenari per fer una
fotografia de record i l’Ajuntament
de Tordera els va lliurar un obsequi de commemoració. yy
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Propostes finals Per un envelliment actiu
dels Pressupostos
CALELLA

CALELLA

El Consell Municipal de Convivència i Participació, format
per totes les entitats i gremis de
Calella, ha escollit quines són les
propostes que passen a la fase final
dels Pressupostos Participatius
De les 8 propostes considerades viables per la Comissió Tècnica, el Consell Municipal n’ha
escollit cinc, que s’han sotmès a
votació popular.

«Un nou skatepark o una
granja urbana al Parc
Dalmau són algunes de les
propostes finals»

Les propostes són la instal·lació de jocs infantils a les platges
de Calella, instal·lar una nova
àrea d’skatepark a la zona de la
piscina municipal, posar parquet al Pavelló del Parc Dalmau
i la construcció allà mateix d’una
granja urbana. La renovació i
millora de la plaça del Maresme
tanca les cinc propostes finalistes.
Les votacions han començat
el dia 8 i es poden fer fins al 27
d’octubre, amb unes urnes mòbils a diferents punts de la ciutat i a l’Ajuntament. En total, el
consistori destinarà 135.000€ als
pressupostos participatius. yy

L’Ajuntament de Calella, juntament amb la participació de les
residències de la ciutat, el Casal
de la Gent Gran i altres entitats i
col·laboradors, ha celebrat la sisena edició de la Fira de la Gent
Gran sota el lema ‘Per un envelliment actiu’.

«La fira serveix per
conscienciar sobre
l’activament de la gent gran
en l’etapa de la vellesa»
La fira, realitzada a la plaça de
l’Església, consisteix en un seguit
de tallers estimulants per a la gent
gran com ara gimnàs, memòria o
taller de manualitats. També s’han
organitzat espectacles, concursos,
xerrades i moltes activitats més
per conscienciar la gent gran i la
ciutadania en general sobre l’activament en l’etapa de la vellesa.

«Una de les activitats més
valorades són els concursos
de cuina d’allioli i de truita»

Les votacions podran ser del 8 al 27 d’octubre. Foto Aj. Calella

Una de les activitats ha estat el concurs de dòmino. Foto Joan Maria Arenaza

Una de les activitats més destacades ha estat el concurs de cuina, d’allioli i de truita, on s’ha premiat la millor truita i també la més
original. També compta amb una
gran participació el campionat de
dòmino.
Hi ha hagut lloc també per als
espectacles amb l’actuació a càrrec de l’Associació de Gent Gran

de l’Esplai, el sopar i ball amb el
grup La VBella Banda o l’espectacle còmic de l’actriu calellenca
Assumpció Ortet.
La celebració ha acabat amb
un vermut solidari i la festa de
cloenda en benefici de l’Associació
Amics i Voluntaris de l’Hospital,
on s’han pogut tastar les truites
sobrants del concurs. yy

Exposició solidària Finestres

S’aproven les obres
del passeig Marítim
MALGRAT DE MAR

El ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat la licitació
de les obres del projecte de reforma i rehabilitació del passeig Marítim. L’aprovació es va fer durant
una sessió extraordinària, gràcies
als vots de l’equip de govern, format per JxM, ERC, PDeCAT i la
CUP. Els regidors del PSC i el PP,
van votar-hi en contra.
L’objectiu és que la primera
fase comenci abans de la temporada turística del 2019. El

projecte de remodelació ha estat
envoltat de polèmica des del seu
inici a causa de les contribucions
especials que hauran de pagar els
veïns i veïnes del passeig. Després d’un llarg període de debat
en un ple anterior, l’Ajuntament
va aprovar el pagament d’aquestes contribucions.
Per exemple, un habitatge
d’uns 80 m2 haurà de pagar aproximadament uns 1.500€, que haurà de fer efectius en diversos pagaments a partir del 2019. yy

La primera fase serà abans de l’estiu 2019. Foto Yoyo

En total es van exposar 50 fotografies. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha acollit una
exposició fotogràfica solidària
anomenada Finestres, que ha
constat de cinquanta fotografies
d’instagramers de tot Catalunya
i Balears, amb imatges de paisatges, gastronomia i diferents
persones, entre d’altres. El projecte va començar gràcies a la
professora Jenny Estarlich, quan
va recopilar imatges de gent que
ella seguia a l’aplicació fotogràfica d’Instagram.
Un dels principals reclams de
l’Exposició ha estat la participació de Sor Lucia Caram a la seva

«La monja Sor Lucia Caram
va estar convidada a la
inauguració de l’exposició»
inauguració, ja que els guanys de
la venda de fotografies van destinats al finançament de la Fundació Invulnerables.
Caram ha destacat quina és
la funció del seu projecte: «Volem acabar amb la pobresa infantil. Apostant per la igualtat
d’oportunitats, volem trencar la
pobresa hereditària. No es pot
perdonar que un nen sigui pobre. Treballem per la col·labora-

ció público-privada per què tothom aporti el que pugui. Hem de
demanar a les administracions,
a les empreses i a la ciutadania
que s’impliquin, perquè el món,
o l’arreglem entre tots o no tindrà solució».

«Tots els diners recaptats
van destinats a la Fundació
Invulnerables»
Les fotografies, que tenien un
preu de 20 euros, es van exposar a
l’Espai En Marxa, sent una de les
primeres parades en el seu recorregut itinerant. yy
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Calella acull les Jornades
Internacionals Folklòriques
CALELLA

Aquest 2018 ha estat la 21a
vegada que Calella ha acollit les
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per AdiFolk, l’associació per
a la difusió del folklore.

«Perú, Polònia, Macedònia
i Illa de Pasqua són alguns
dels països que han
participat en aquesta edició»
Aquest festival de divulgació
folklòrica va néixer l’any 1972 a
Barcelona, dins de l’Esbart Lluís
Millet, amb el nom de Jornades
Internacionals Folklòriques i sota
el lema ‘Les danses dels pobles
pel nostre poble’. Grups folklòrics
vinguts d’arreu del món alternaven les seves actuacions amb
les dels esbarts. En poc temps el
festival es va quedar petit, ja que
només es feia a Barcelona.

L’any 1979 va néixer una ampliació, les Jornades Internacional Folklòriques de Catalunya
que abastaven tot el territori
català. Es va començar el que ja
és la pràctica actual. Els grups
participants actuen per diverses
poblacions catalanes, que amb el
temps han anat ampliant-se i ha
anat variant d’aquelles 13 poblacions de la primera edició.
Al llarg de les 46 edicions de
les JIF Catalunya, hi han participat més de 250 grups d’un total
de 76 països i set comunitats autònomes. Els grups que hi participen ho fan amb la voluntat de
donar a conèixer la seva cultura,
la música i el folklore dels seus
països als habitants de les poblacions que els acullen.
Després de passar per Bellpuig,
les JIF van arribar a Calella on primer es va fer una cercavila, que tot

El Festivalet

seguit va donar pas a l’espectacle
inaugural amb l’actuació dels grups
del Perú, Illa de Pasqua, Macedònia, Polònia i els grups de Calella,
Les Preses, Rubí i Cerdanyola, procedents de Catalunya.

«Les JIF van realitzar
l’espectacle inaugural
d’aquesta 46a edició a
Calella»
En total han estat 4 dies de
celebració amb diverses actuacions i actes a la ciutat calellenca,
com per exemple, la nit de músiques del món celebrada a la
Sala Mozart. Després les Jornades Internacionals Folklòriques
van seguir el seu recorregut per
altres poblacions catalanes, per
acabar a Barcelona on entre totes les activitats es va celebrar el
gran espectacle de cloenda durant les Festes de la Mercé. yy

Actuació de Les Fourchettes. Foto Yoyo
SANTA SUSANNA

Amb l’arribada de la tardor
s’ha celebrat una nova edició del
Festivalet, el festival familiar de
Santa Susanna d’espectacles de
petit format. Durant quatre setmanes seguides, en els mesos de
setembre i octubre, cada dissabte s’ha dut a terme un espectacle
diferent.
La programació es va inaugurar amb la Serenata Musical
a l’Església Parroquial de Santa
Susanna, de la mà de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà. L’agrupació musical va presentar tot
un programa de corda amb peces musicals de Mozart, Vivaldi,
Grieg, Schubert i Toldrà.
El següent dissabte va continuar amb música amb l’actuació
de Les Fourchettes al Local Social.
Són un quartet vocal procedent de
Barcelona format per quatre cantants d’estils diferents (el clàssic, el
musical, el jazz i el gospel) unides
per l’amor a la música.

Una de les actuacions de l’espectacle inaugural. Foto Joan Maria Arenaza

Format l’any 2015, aquest
quartet ja ha actuat a grans festivals com els Jardins de Pedralbes i
l’Altafujazz. També han guanyat la

medalla de bronze i el premi al millor grups novell del concurs nacional de Barbershop SABS 2017.
Amb un repertori que vol homenatjar els grups vocals femenins
dels anys 50 i 60, han presentat A
capella!, un espectacle en el que la
veu ha estat l’únic instrument.
Vist-i-plou va ser el tercer
espectacle celebrat el mes de setembre, amb l’actuació del pallaso
Morc Fants al bombardí, que juntament amb el triangle de Nataixa
Amtonyina formen el duo simfònic ‘Els músics ja berenen’. L’espectacle ha consistit en una lectura
poètica dramatitzada, on l’androide Renol12GT ha entretingut el
públic amb les seves habilitats.
L’última actuació, Petits Prínceps, celebrada el primer cap de
setmana d’octubre, ha consistit
en un espectacle poètic que ha
barrejat la música i el circ. La
Clara, a la que li agrada badar i
taral·lejar melodies, i en Marçal,
al que li agrada jugar amb els
instruments i posar-se cap per
avall, han jugat amb les melodies, la dansa i l’equilibrisme, tot
creant un espectacle que ha fet
les delícies de grans i petits. yy
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Primera edició del Nova temporada al Cineclub
MercArt
Garbí
MALGRAT DE MAR

El 26 de novembre de l’any
1968 es va projectar a Malgrat
Los Olvidados, la primera pel·lícula del que, un temps més tard,
seria anomenat Cineclub Garbí.
D’aquesta primera projecció ja
han passat 50 anys.

«El cineclub Garbí celebra
50 anys des de la primera
projecció»
La mostra va comptar amb la participació de molts artistes locals. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

El Mercat Municipal de Calella ha acollit per primera vegada el MercArt, el primer festival
d’art de proximitat. La mostra ha
aplegat obres de 7 artistes de diferents modalitats i ha estat organitzada pels paradistes del Mercat Municipal amb el suport de
l’Ajuntament de Calella.
Per primera vegada, el MercArt ha arribat a la Sala Espai
Mercat amb l’exhibició de les
obres de Borja Altozano (pintor),
Riki Guijarro (escultor), Ana

El Cineclub Garbí és una
entitat sense ànim de lucre que
temporada rere temporada porta a Malgrat de Mar un tipus de
cinema que no arriba als circuits
comercials habituals. La seva
oferta cultural s’estructura en
temporades, i ara han presentat
la que serà la programació del
primer quadrimestre.
El punt clau de la programació serà el proper 23 de novembre, amb la pel·lícula Los

Medina (escultora), Toni Pachón
(escultor), Roger Font (dibuixant), Marçal Mora (vídeo mapping) i Clara Mármol (pintora).
Durant 3 dies els assistents
han pogut visitar l’exposició dels
artistes i participar a les diferents
activitats organitzades, com ara
projeccions artístiques, diàlegs
amb els artistes, i un gran mural
popular a càrrec de l’Escola d’art
Pigment Calella. Aquesta iniciativa ha convidat a tothom a poder
conèixer més de prop tot l’art que
es fa a la zona. yy

Olvidados recordant la primera
projecció del Cineclub. També es
farà una petita festa per celebrar
aquesta efemèride.

«Los Olvidados es projectarà
el proper 23 de novembre»
Totes les pel·lícules es projecten en versió original amb subtítols, i es realitzaran cada divendres a les 22h al Centre Cultural
de Malgrat de Mar (carrer del
Carme, 26).
PROGRAMACIÓ
19/10 – The Florida Project. Sean
Baker (EUA, 2017)
2/11 – El Cairo Confidencial. Tarik Saleh (Suècia, 2017)
16/11 – Caras y lugares. Agnès
Varda (França, 2017)
23/11 – Celebració 50 anys. Los
olvidados
30/11 - El orden divino. Petra Biondina Volpe (Suïssa, 2017)
14/12 – Alma Mater. Philippe Van
Leeuw (Bèlgica, 2017)
11/01 – Isla de perros. Wes Anderson (EUA, 2018) yy

Fotograma de la pel·lícula The Florida Project

I finalment… el pregó
PALAFOLLS

Després que Palafolls no pogués realitzar el seu pregó de Festa Major a causa de la pluja, van
decidir celebrar-lo un altre dia.
El dia 28 de setembre, la plaça de
Poppi va acollir el pregó-espectacle Priscilla, la Reina de les Rentadores, una versió del musical
Priscilla, reina del Desert.

especialment emotiu, ja que durant el discurs previ, l’alcalde
de Palafolls, Valentí Agustí, va
anunciar que no es tornaria a
presentar a l’Alcaldia.

veure que no es presentarà a les
properes eleccions municipals
del mes de maig, després de més
de 35 anys al capdavant del govern municipal.

L’alcalde va començar el discurs molt emocionat dient que
aquest seria el seu últim pregó
com a alcalde, deixant entre-

Després del discurs de l’alcalde i de la celebració del pregó, la
plaça de Poppi es va omplir amb
la música dels PD’s. yy

«El pregó d’aquest any era
una adaptació del musical
Priscilla, reina del Desert»
La versió de Palafolls mostra
a 3 drag-queens que també viuen
tota una odissea pel desert però,
en aquest cas, amb una història
adaptada a la realitat dels palafollencs i palafollenques.

«L’alcalde de Palafolls,
Valentí Agustí, ha anunciat
que no es presentarà a les
properes eleccions»
Per la realització de l’espectacle, s’hi ha involucrat una vuitantena de persones, que ja van
començar a treballar en el pregó
a partir del mes de maig. A més
a més, el pregó aquest any va ser

Un grup de les artistes que van participar al pregó. Foto Yoyo
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Comença la programació de l’Auditori
PINEDA DE MAR

PROGRAMACIÓ:
Dissabte 13 d’octubre - 22 h
Un cop l’any (teatre) – 20€

Ja s’ha estrenat una nova
programació de tardor de l’Auditori de Pineda de Mar amb
molts espectacles de música,
dansa, teatre i cinema destinats
a tots els públics. Una de les novetats d’enguany és la creació
del carnet Amics de l’Auditori
que comportarà avantatges com
descomptes en el preu de les entrades o conèixer la programació
abans de temps.
Santiago Masip, regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Pineda, ha explicat que és el que han
volgut aconseguir amb aquesta
programació. «Hem volgut fer
un programa molt variat, enfocant-nos molt en el públic familiar i infantil amb la projecció
de pel·lícules i espectacles, però
també fixant-nos en el públic més
adult amb grans produccions tant
musicals com de teatre».
En el que va de temporada, ja
s’han projectat dues de les pel·lícules programades: Peter Rabbit
i Los Increíbles 2. Els espectacles
per adults han començat amb
l’actuació musical de Manu Guix,
que ha ofert el seu nou àlbum
Després de tot.
Un dels principals reclams
d’aquesta programació serà l’obra

Diumenge 28 d’octubre - 18 h
La flauta màgica. Variacions Dei
Furbi (música) – 10€
Diumenge 4 de novembre – 18 h
Isla de perros (cinema) – 3€
Diumenge 11 de novembre – 18 h
L’eternitat d’Alícia. Homenatge a
Alicia Alonso (dansa) - 10€
Dissabte 17 de novembre – 22 h
Big Mama Montse 30’s Band (música) – 10€
Diumenge 25 de novembre – 18 h
Mare Terra, príncep Totilau (espectacle) – 5€
Instantània d’Un cop l’any. Foto Teatre Poliorama

de teatre Un cop l’any, un clàssic que va triomfar als anys 70 a
Broadway i que ha continuat triomfant tant al teatre com al cinema. En aquesta ocasió l’obra serà
interpretada pel ja conegut actor
malgratenc David Verdaguer.
També hi ha dues produccions que s’estrenen expressament
a Pineda de Mar. La primera de
les dues és l’homenatge a Alicia
Alonso, primera ballarina del

Ballet Nacional de Cuba. Aquest
muntatge de dansa, repassarà els
moments més estelars de la seva
vida i de les seves actuacions.
L’altre producte creat per aquesta programació és el Tribut musical
a Joan Josep Tharrats, aprofitant
la celebració del Centenari Tharrats. Consistirà en un espectacle de
jazz, ja que l’artista era un amant
d’aquest gènere musical, tot recordant l’obra de Louis Armstrong.

La temporada tancarà al desembre amb el gran Concert de
Nadal, que enguany serà una
mica diferent, ja que en aquest
cas actuarà el grup vocal Quartet Melt, que faran adaptacions
de temes nadalencs. L’entrada
d’aquest últim espectacle es destinarà a la compra de joguines
per a les diferents entitats que
treballen per a la infància de
manera solidària.

Diumenge 2 de desembre – 18 h
Jurassic World: El Reino Caído
(cinema) – 3€
Diumenge 9 de desembre – 18 h
Around Louis Armstrong, tribut a
Joan Josep Tharrats (música) – 10€
Diumenge 16 de desembre – 18 h
La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 (espectacle) – 5€
Diumenge 23 de desembre - 18 h
Concert de Nadal amb Quartet
Melt (música) -3€ yy

“Acostumar als joves a pagar per la cultura és
molt complicat”
TORDERA - ANNA CARLOS

Aprofitant l’estrena de la temporada de tardor al Teatre Clavé
de Tordera, hem entrevistat el seu
director, Josep Navarro, per parlar sobre les novetats i propostes
d’aquest darrer trimestre del 2018.
Veiem que les propostes per
aquesta temporada són molt variades. Quin tipus de públic ve al
teatre?

«El Teatre Clavé estrena un
conveni amb Malgrat de Mar
per facilitar l’accés cultural
als ciutadans»
Tenim tot tipus de públic,
però sí que és cert que cada cop
més el públic sens va envellint.
Per això un dels grans reptes que
tenim, però no només nosaltres,
sinó tots els teatres en general, és
la captació de públic jove. Encara
avui no hem trobat que és el que
cal fer per motivar aquest nou públic. Els joves estan acostumats a
una immediatesa cultural gràcies
a la revolució tecnològica, que en

molts aspectes ha fet molt de mal
al consum cultural. Acostumar a
aquest públic jove a què s’ha de
pagar per consumir cultura és
molt difícil. En aquesta línia, es
va crear el Festival Zero, que són
una sèrie d’espectacles que es realitzen en els diferents teatres del
projecte Teatres en Xarxa.
Per aquest motiu també s’organitzen espectacles dirigits
als més petits, no? Per acostumar-los aviat a anar al teatre.
Sí. Els teatres locals, que treballen per tenir una programació
de qualitat, necessiten tenir un
ampli ventall d’espectacles, ser el
més plurals possibles. Aleshores,
el públic familiar és un treball
molt important que nosaltres
sempre hem fet. Cada vegada
més, aquest nou comportament
de consum cultural implica que
abans podies programar per
a una franja d’edat molt més
alta i per un ventall molt ampli
d’edats. Cada vegada has d’afinar més el segment d’edat al que
t’adreces, per ajustar més el tipus

de proposta segons l’edat. Des de
fa 6 anys, participem al Festival
Internacional ‘El més petit de
tots’. Són espectacles de proximitat adreçats a nens de 0 a 5 anys.

«Entre els espectacles
d’aquest trimestre hi ha
Federico García de Pep Tosar i
Immortal de Bruno Oro»

Tan de bo! Nosaltres estaríem
encantats. La nostra voluntat és
ser supralocals, treballar transversalment dins d’aquest territori de Selva Maresme. I creiem
que aquesta manera de treballar
no només és bona per a nosaltres
sinó per a tota la gent del territori. Nosaltres el que pretenem és
ser sostenibles, no només a ni-

vell econòmic, sinó també a nivell artístic. I perquè això passi,
s’ha de copiar el que ja hi ha implantat a altres països, un treball
transversal entre el sector públic
i el sector privat. Que les principals institucionals culturals de
la zona o país puguin dissenyar
estratègies comunes per créixer
en qualitat artística. yy

Heu estrenat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament
de Malgrat. De què tracta?
L’objectiu fonamental és facilitar als ciutadans de Malgrat
de Mar l’accés a les propostes
culturals del teatre. Amb aquest
conveni, els malgratencs que vulguin comptaran amb un servei
gratuït de bus llançadora que els
permetrà venir al teatre, a més a
més de tenir un preu reduït en les
entrades. Tot això ho fem perquè
creiem fonamental el treball en
xarxa entre els municipis veïns.
Fareu extensible aquest conveni a altres municipis?

L’obra Federico García es presentarà a Tordera el proper 28 d’octubre. Foto Teatre Romea
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Nou servei de transport urbà
SANTA SUSANNA

L’Ajuntament de Santa Susanna, a través de l’Associació de
Municipis amb Transport Urbà
ha engegat un nou servei de transport urbà amb recollida porta a
porta per als veïns del municipi.

el servei de transport, si es troba dins del municipi. Per fer-ho,
s’ha de trucar al telèfon gratuït
900 696 566 de dilluns a divendres, excepte festius, de les 8 del
matí a 8 del vespre. La trucada ha
de ser feta com a mínim 24 hores
abans del servei.

«El servei està destinat a
qualsevol resident a Santa
Susanna que viatgi dins de la
població»

El viatge pot ser des de l’habitatge fins a un dels 6 punts de
destinació:

Aquest servei està destinat
a totes les persones que viuen a
Santa Susanna: urbanitzacions
(inclòs Ciutat Jardí), nucli urbà,
pla, zona hotelera i disseminat
(quan sigui en vial aglomerat).
Qualsevol resident pot sol·licitar

1. Zona centre (Ajuntament, parada de bus interurbà, dispensari,
centre cívic...)
2. Estació /baixador de la línia R1
3. CEIP Montagut
4. CEIP Santa Susanna
5. Zona comercial la Riera
6. Zona comercial La Bòbila

7. Des de qualsevol dels punts anteriors fins a l’habitatge
8. Entre qualsevol dels punts de
parada anteriors.
Aquest nou servei, el realitzen
tres dels taxis de Santa Susanna i
el cost per a l’usuari és de 2 euros
per viatge. Tot i així, els majors de
65 anys o les persones amb mobilitat reduïda tenen dret a quatre serveis gratuïts al dia. Caldrà
acreditar al taxista que s’està en
disposició de la tarja expedida
pels serveis socials.
Els viatges podran ser compartits amb altres usuaris i també
es podran anul·lar els serveis amb
un mínim d’antelació de dues
hores. El servei és de transport

Mapa dels diferents punts d’arribada. Foto Aj. Santa Susanna

públic compartit. Es garanteix el
punt d’origen i el de destí, tot i que
el recorregut pot variar en funció

de la demanda dels usuaris. Caldrà que els viatgers siguin molt
puntuals a l’hora de recollida. yy

6.000€ per al Banc d’Aliments
passarà a tenir format de supermercat i obrirà al carrer Indústria.
El regidor d‘Acció Social i
Ciutadania, Jofre Serret (PDeCAT), ha explicat que es va sol·
licitar la subvenció econòmica a
l‘Obra Social la Caixa per poder
implementar el nou servei. “Agraïm el gest de l‘Obra Social la Caixa per acceptar la nostra petició i
ajudar-nos a implementar aquest
servei amb un nou format que volem que sigui més amable i proper”, ha detallat Jofre Serret.
L’Obra Social va entregar un xec per valor de 6.000€. Foto Aj. Malgrat de Mar
MALGRAT DE MAR

L‘Obra Social la Caixa ha concedit a l’Ajuntament de Malgrat
de Mar una ajuda econòmica de

6.000 euros sol·licitada per la Regidoria d‘Acció Social i Ciutadania
per fer possible el canvi de model
de l‘actual Banc d‘Aliments que

El director de l‘Àrea de Negoci Maresme Nord de CaixaBank,
Joan Massaguer, el director de
Banca Institucional Centre Institucions Barcelona de CaixaBank,
Daniel Caballero, i el director de

l‘oficina del carrer de Mar, Santi
Camps, han fet lliurament a l‘alcaldessa de Malgrat, Carme Ponsa (JXM), i al regidor d‘Acció Social i Ciutadania, Jofre Serret, dels
6.000 euros per al projecte del
nou servei de Banc d‘Aliments.

«Els treballs d’arranjament del
nou local costaran 20.000 €
i es posaran en marxa abans
d’acabar l’any»
Per altra part, la Junta de Govern Local ha aprovat la memòria dels treballs per arranjar el
local del carrer Indústria, que ha
llogat l‘Ajuntament per convertir-lo en el nou Banc d‘Aliments
que tindrà format de supermer-

cat. Aquests treballs costaran
20.136,76 € i començaran abans
de finalitzar aquest 2018.
Jofre Serret ha detallat que la
voluntat del govern municipal
és crear un nou espai que tingui
format de petit supermercat per
ajudar les famílies del poble que
ho necessitin. “Volem un supermercat més amable, equitatiu i
equiparable a l‘estructura familiar i a les seves necessitats”, ha
remarcat. El regidor també ha
afirmat que aquest servei es continuarà donant conjuntament
amb Càritas. “Volem que les
famílies triïn els aliments que
puguin necessitar amb un acompanyament que farà Càritas i
també els nostres treballadors i
educadors socials”, ha afegit. yy

Jornada sobre Patrimoni i Medi Ambient
MALGRAT DE MAR

Les regidories de Patrimoni
i Medi Ambient organitzen la 1a
Jornada sobre el Patrimoni Local
a Malgrat de Mar, que tindrà lloc
el pròxim 12 d‘octubre a l‘Arxiu
Municipal. Aquesta jornada se
celebra en el marc de les Jornades
Europees del Patrimoni i servirà
per presentar el 1r Mapa del Patrimoni de Malgrat.
Entre els ponents de la jornada destaca Martí Boada, professor de la UAB i director del
Grup de Recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global;
Roger Costa, tècnic de l‘Observatori del Patrimoni Etnològic i
Immaterial del Departament de
Cultura de la Generalitat i Olga

López, presidenta de l‘Associació de Museòlegs de Catalunya,
entre altres.

Patrimoni Local en una ponència
que obrirà la jornada del 12 d‘octubre a les 10 h.

El mapa de patrimoni local
és una eina de coneixement que
pretén recollir exhaustivament
el patrimoni immoble, moble,
documental, immaterial i natural per tal d‘establir mesures de
recerca, protecció, conservació i
rendibilització social.

Les persones interessades
han de confirmar assistència a la
jornada a arxiu@ajmalgrat.cat

L‘Ajuntament va encarregar
l‘elaboració del 1r Mapa del Patrimoni Local de Malgrat de Mar.
Aquest treball ha estat redactat
per Marta Lloret Blackburn amb
el suport de la Diputació de Barcelona. Serà la mateixa Marta
Lloret qui presenti el Mapa de

PROGRAMA
09.30 h: Rebuda i presentació
institucional.
10 h: Presentació del Mapa del
patrimoni de Malgrat, a càrrec
de Marta Lloret Blackburn i Pedro Barbado Mariscal.
11.30 h: “Els museus: quin sentit tenen avui en dia. Cada poble
un museu?” Conferència a càrrec d‘Olga López Miguel, presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya.

12.45 h: Parlem de patrimoni.
Taula rodona amb la participació de Martí Boada Juncà, Roger

Costa Solé, Olga Lopez Miguel, i
Joan Piña Pedemonte. yy

La Torre del Castell de Malgrat forma part del seu patrimoni. Foto Turisme Malgrat
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5 anys d’Ironman Barcelona - Calella
CALELLA

port). Eurecat i HOKO han participat per primer cop a IRONMAN
de Barcelona, considerat el tercer
més important del calendari europeu, per comprovar la funcionalitat de la tecnologia d’Eurecat, integrada a la roba esportiva que ha
permès mesurar el ritme cardíac, i
altres constants vitals.

Cinc anys després que IRONMAN Barcelona aterrés a Calella
per primer cop, la prova s’ha tornat a celebrat amb una edició que
ha comptat amb xifres de participació molt positives.
Uns 3.000 esportistes de 84
nacionalitats van esgotar les inscripcions en un sol mes, donant
color i ambient a la prova. La filosofia, clau per explicar l’èxit actual, és la de tenir cura de l’atleta al
màxim, perquè visqui un dia únic
i inoblidable.
El director de la cursa, Jordi Pérez, ha explicat que «tot
l’equip dedica l’any sencer a treballar perquè IRONMAN Barcelona sigui perfecte i l’atleta torni
a casa amb un record immillorable. L’esforç i afecte que li posen
tots els treballadors explica en
gran part la història que estem
construint a Calella.»
Els guanyadors de la prova
han estat el suec Jesper Svensson
que ha creuat la meta en 8 hores 5
minuts i 56 segons seguit de l’alemany Franz Loeschke. El tercer en

Prova de ciclisme amb el Far de fons. Foto Joan Maria Arenaza

creuar la línia d’arribada ha estat
Miquel Blanchart, de Sabadell,
uns minuts més tard. Per altra
banda, en la categoria femenina, la
primera dona ha estat l’alemanya
Laura Philipp amb un temps de
8 hores 34 minuts i 57 segons, la
segona ha estat la bielorussa Hanna Maksimava i la tercera ha estat
l’holandesa Yvonne Van Vlerken.
El primer calellenc ha estat John
Galindo en 9 hores.

Triatló de Santa
Susanna

IRONMAN ha arrencat amb
3,8 quilòmetres de natació pel mar
Mediterrani, un inici especialment
bonic i que els mateixos triatletes
van votar com a millor circuit nedant del calendari en 2017.
Després d’aquest primer sector, els triatletes s’han trobat amb
una novetat d’aquesta edició, un
circuit de ciclisme de 180 quilòmetres a dues voltes que inclou un

Amb l’inici del curs escolar,
també s’inicia la temporada de
les competicions esportives. El
Club Patí Malgrat ha realitzat la
presentació dels 14 equips de la
nova temporada, com per exemple el d’Hoquei Sala, que col·labora amb la Fundació Aspronis.

SANTA SUSANNA

Un any més Santa Susanna
ha acollit la celebració del Triatló, arribant ja a la cinquena edició. En un principi, la prova esportiva estava prevista per al 14
d’abril però el mal temps que va
fer aquesta primavera va obligar
als organitzadors a posposar-la
fins passat l’estiu.
La prova ha comptat, com
sempre, amb tres parts: 750 metres de natació, 20 quilòmetres
amb bicicleta i finalment 5 quilòmetres de cursa a peu. Una de
les novetats d’aquest any ha estat el nou recorregut del circuit
de ciclisme, pel qual s’han fet
dues voltes. La competició, com

cada any, ha començat al costat
de l’Hotel Caprici amb la prova
de natació.
GUANYADORS
Cadet: Jaume Wäger /
Carla Domínguez
Junior: Joan Wäger /
Maria Andreu
SUB 23: Mique Antúnez /
Clauria Luna
Veterà 1: Pere Marquina /
Joana Martínez
Veterà 2: Jose Luís Cano /
Britta Henseler
Veterà 3: Carles Matas /
Montserrat Clavero
Absolut: Nan Oliveras /
Alexandra Cassan. yy

Aquesta ha estat la primera experiència oficial de Calella com a
Sport City Lab (Laboratori Urbà
d’Innovacions en l’àmbit de l’es-

L’encarregat de posar a provar
tant la resposta del mono com la
integració i el funcionament del
dispositiu ha estat l’investigador
de la unitat d’eHealth i experimentat triatleta Stefan Dawalder. yy

Inici de temporada del Club
Patí Malgrat
MALGRAT DE MAR

La primera de les proves eren 750 m de natació. Foto Yoyo

tram per autopista i que l’organització ja va utilitzar anteriorment
l’any 2016. Això sí, amb un desnivell mínim que ha permès arribar
a velocitats altes just abans de tornar a Calella i afrontar els últims
42,2 quilòmetres de cursa a peu.

Aquesta iniciativa s’inscriu
dins del marc del Projecte d’Especialització i Competivitat Territorial de Mataró-Maresme, que
engloba l’estratègia Reimagine
Textile, liderada per Eurecat i el
TecnoCampus de Mataró, i Calella Sport City Lab; una operació impulsada per l’Ajuntament
de Calella amb la finalitat que el
municipi esdevingui un banc de
proves per a totes les solucions
relacionades amb l’esport, aprofitant que acull un important calendari de competicions esportives d’alt nivell.

Es tracta de la patinada de
patins i patinets que enguany ha
arribat a la vuitena edició.

«La 8a Patinada començarà
el dia 14 al Parc de Can
Campassol»

Tots els participants s’hauran
de reunir al Parc de Can Campassol, on se’ls donarà una samarreta
en record de l’esdeveniment. Llavors començarà un recorregut per

diferents carrers del poble que finalitzarà al Parc de Francesc Macià on hi haurà inflables, refrigeri
i se sortejarà un patinet entre tots
els participants. yy

«El dia de la presentació
es va celebrar la final de
la Supercopa d’hoquei en
cadira de rodes»
Els equips s’han mantingut
bàsicament igual que l’any passat,
amb el canvi només d’alguns nens
que han anat pujant de categoria.
En total formen part del club malgratenc més de 70 esportistes.
Just després de la presentació dels equips, es va disputar la
Supercopa de Catalunya d’hoquei en cadira de rodes. Per acabar l’acte es va jugar un partit
amistós femení entre la selecció
catalana i el sènior femení del
Malgrat de Mar.
El proper dia 14, el Club Patí
Malgrat ha organitzat un dels
esdeveniments més populars
que repeteix un any més.

Malgrat va allotjar la final de la Supercopa en Cadira de rodes. Foto Yoyo
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Foc Olímpic a Calella
CALELLA

Sandra Pérez, portaveu de
la Fundació Marpí, ha destacat que aquesta visibilitat ha
anat augmentant amb el temps.
«Crec que hi ha molta feina
per fer, però sí que és cert que
ha millorat molt. Anys enrere
no eren tan visibles. El fet de
què fa 4 anys se celebressin a
Calella, va servir realment per
donar importància als Special
Olympics. Són unes olimpíades
esportives, però també socials.
Tots s’ajuden entre ells, tots són
campions».

La Seu d’Urgell i Andorra la
Vella han acollit una nova edició
dels Jocs Special Olympics aquest
mes d’octubre. Com és ja habitual,
els dies abans de la celebració, la
flama olímpica va recórrer les diferents ciutats que havien estat seu
olímpica. Entre elles, Barcelona,
Mataró, Lloret de Mar i Calella.
És l’onzena edició d’aquests
jocs. Després de passar per Barcelona, la torxa va arribar a Calella
on va recorre el recinte de la Fira
de Calella, i l’Alt Maresme. Els
portadors van ser els esportistes
de la Fundació Privada Marpí-Esplai Mediterrània de Pineda de
Mar, juntament amb voluntaris
de les entitats esportives de Calella, membres del consistori i la
mascota dels jocs, en Nuc.
Després de recórrer tota la
Fira, un dels esportistes de la
Fundació Marpí va encendre el
peveter i van començar els parlaments. També es va aprofitar
per presentar el que seria l’himne dels jocs, la cançó de Doctor
Prats ‘Caminem lluny’. La ciutat
calellenca, juntament amb Barcelona, va ser l’anterior organitzadora dels jocs l’any 2014.
Marina Gómez, presidenta de la
Federació Acell i membre d’Aspronis, va destacar l’emoció de

«Els portadors de la torxa
han estat els membres
del Club Esportiu El Vilar
d’Aspronis »
Moment de l’encesa del peveter. Foto Joan Maria Arenaza

tornar a Calella 4 anys després:
«Estar a Calella es tornar a reviure el que va passar ara fa 4 anys,
totes les emocions, que han estat
recollides per tot el recorregut de
la flama. Calella va ser un centre
molt important de recollida de
totes aquestes emocions».
Al dia següent, la torxa va
arribar a Lloret de Mar, que va
ser seu olímpica al 2006. El Club
Esportiu el Vilar de la Fundació

El CD Palafolls
està de dol
PALAFOLLS

L’esport palafollenc està de dol
per la mort de Valentín Rodríguez, president del CD Palafolls.
La mort de Rodríguez a l’edat de
53 anys va suposar un gran xoc
per a tothom.

«Valentín Rodríguez
portava més de 20 anys
vinculat al club palafollenc»

CD Palafolls també han expressat el seu suport cap al club.
Valentín Rodríguez portava més de 20 anys vinculat al CD
Palafolls, on havia format part de
la junta directiva juntament amb
Laureano Moreno, impulsor i mentor del futbol base al municipi i que
va morir ja fa uns anys. yy

La família ha rebut les mostres de condol de tots els àmbits
locals, tant de particulars com
d’entitats. A través de les xarxes
socials han arribat els missatges
de l’Ajuntament de Palafolls i els
diversos partits amb representació al consistori, que han mostrat
el seu xoc per la pèrdua del president del club palafollenc.
També han enviat el seu condol des del propi club esportiu els
seus membres, tant del cos tècnic
com jugadors, així com altres
entitats palafollenques. A la vegada, múltiples equips rivals del

Van ser molt nombroses les mostres de
condol. Foto CD Palafolls

Aspronis, club amfitrió dels Jocs
que van omplir Lloret d’atletes
ara fa 12 anys, va ser l’encarregat
de rebre la flama i conduir-la fins
l’Ajuntament, on es va fer l’encesa
del peveter. També hi van estar
presents diversos esportistes locals com el futbolista del Girona
Marc Muniesa, els atletes Àngel
Mullera, Jonathan Romeo i Laia
Prieto, la campiona de Catalunya
i Espanya de patinatge artístic
Clàudia Terrades, el triatleta Ru-

bén Aragón i el futbolista del cadet del Barça, Miki Juanola.
Els Jocs Special Olympics són
l’esdeveniment esportiu més important per a les persones amb
discapacitat intel·lectual. No només són esport, sinó que també
són convivència, activitats socials, lleure i, sobretot, són una
gran finestra per aconseguir una
major visibilitat de les persones
amb discapacitat intel·lectual.

La participació del Club Esportiu El Vilar en aquesta edició, amb 26 esportistes, ha aconseguit tres podis: segona posició
per a l’equip d’hoquei, tercera
posició per a les dues tripletes
de petanca i quarta posició per
a l’equip de bàsquet.
Els 19 esportistes de la Fundació Marpi de Pineda han
aconseguit cinc medalles: tres
de plata a petanca, una medalla de bronze en bàsquet i una
medalla de bronze en 50 m crol
natació. yy

Cursa solidària ‘Up to three’
CALELLA

El proper 14 d’octubre a les 9
del matí, es durà a terme a Calella la primera edició de la cursa
solidària “Up to three”. Aquesta
prova esportiva sorgeix arran de
l’elaboració del treball de recerca
de la Janina Morell, una estudiant de 17 anys de segon de batxillerat de l’Escola Pia de Calella.

El recorregut constarà d’un
total de 9 km i tindrà un preu
de 8€. Les inscripcions es poden
fer fins al mateix dia de la cursa
a través de la web oficial: www.

Quan la Janina va haver de
decidir de què faria el treball de
recerca, tenia molt clar que volia
que tingués una part pràctica
molt important. Per aquest motiu va decidir que se centraria en
l’organització d’algun tipus d’esdeveniment. Finalment, va escollir una cursa perquè és un dels
esports que més li agraden.
D’aquesta manera va néixer
‘Up to 3’. Degut al gran ventall
de curses, la Janina va pensar
que aquesta havia de tenir un
atractiu especial. Així doncs, va
idear una nova cursa que passés
pels tres tipus de terrenys que
ofereix Calella: pista, muntanya
i sorra de la platja, en una distància adequada per a tot tipus
de corredors.

Programa de la cursa que es farà el dia 14

uptothree.com. Tots els beneficis
recaptats en aquesta cursa aniran destinats a la Fundació Miquel Valls, la fundació catalana
d’esclerosi lateral amiotròfica. yy
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CTT Calella 2018-19
Puig i Olga Campos aconsegueixen el Campionat d’Espanya Absolut a Bagà. A l’any 2017, l’equip
format per Gabriela Feher, Sofia
XuanZhang i Alba Fernández
va repetir l’èxit aconseguint la
Copa de la Reina.

«L’èxit més important del
club és de l’any 1993, quan
s’assoleix el Campionat
d’Espanya Absolut a Bagà»
Primer equip masculí del CTT Calella
CALELLA

El Suris Calella participa una
temporada més a la Superdivisió
Estatal Femenina, màxima categoria del tennis taula espanyol,
amb l’objectiu de repetir els resultats de la temporada anterior,
on l’equip calellenc va acabar 4t a
la lliga, 3r a la copa de la Reina i
sotscampió de Catalunya.

«El tennis taula federat va
començar a Calella l’any
1968»
La base de l’equip serà el mateix dels darrers anys i està format
per Gabriela Feher, Sofia XuanZhang, Alba Fernández i s’incorpora la jugadora de la base, que
havia jugat 3 anys cedida al Tramuntana Figueres, Clàudia Pérez.
Jèssica Hernández és l’entrenadora del Suris i també té llicència
com a jugadora.
Els partits del Suris es jugaran
els divendres a les 20 hores.
HISTÒRIA
El naixement del tennis taula federat a Calella es remunta a
l’any 1968.
La temporada 1982-83 el Ca-

lella-Santillana va pujar a la Divisió d’Honor Masculina amb un
equip format per jugadors locals:
Josep Manel Maillo, Jaume Puig,
Jaume Alcaraz i Jordi Font.
Durant les temporades 198687 i 89-90 el primer equip calellenc assoleix el seu millor resultat en aquesta categoria, el
tercer lloc. Durant totes aquestes
temporades fins l’actual, per les
files del C.T.T. Calella han passat
jugadors de la categoria de Salvador Moles, Ou Jinhui, XiaoDaili,
Valeri Malov i WangJinfu.

El treball de formació de joves valors es va iniciar a principis de la dècada dels 80 i els
bons resultats no trigarien
massa en arribar Josep Manel
Maillo es proclama sotscampió
estatal juvenil l’any 1982 i el Calella Missé infantil es proclama
també sotscampió per equips
l’any 1987. A partir d’aquí els
títols estatals van anar venint
de manera considerable fins a
13 en total 3 títols per equips

masculins juvenils, 3 en equips
femenins juvenils, 1 en equips
alevins masculins, 1 en equips
sub 21 masculins, 1 en equips
infantils femenins, 2 en equips
sub-21 femenins i 2 en veterans.
A nivell individual i de dobles el C.T.T. Calella té una bona
col·lecció de títols: 15 campions
d’Espanya individuals i 24 de
Catalunya, 28 títols estatals i
38 catalans en dobles. 29 títols
catalans per equips i 20 lligues
catalanes. 20 jugadors del club
han aconseguit arribar a les diferents seleccions estatals, destacant la medalla d’argent assolida
per Cristòbal García en la prova
d’equips del Campionat d’Europa Juvenil de 1996.

«A nivell d’organització,
el club va allotjar el
Campionat Internacional
d’Espanya l’any 1979»

La temporada 1988-89 el Genet Calella participa a la Copa
Europea Nancy Evans.
El primer equip femení de
C.T.T. Calella neix la temporada
1987-88, el Missé Calella. Aquest
conjunt, ja amb el nom de Fusteria Villegas Calella, debuta a
la Divisió d’Honor la temporada
1990-91 i aconsegueix la 4a plaça.
La temporada 93-94, el Fusteria
Villegas Calella aconsegueix la
millor classificació en la història
del C.T.T. Calella en la lliga de Divisió d’Honor, el tercer lloc.
L’èxit més destacat de les noies es produeix l’any 1993 quan
Iao Li, Glòria Barranco, Tània

Jugadores del Suris Calella 2018-2019. Foto CTT Calella

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

Hi ha dos aspectes claus en
l’evolució del C.T.T. Calella: la inauguració de les noves instal·lacions
de la Fundació Fèlix Llobet l’any
1983 i la concessió del Centre de
Tecnificació de la Federació Catalana de Tennis de Taula l’any 1992.
A nivell organitzatiu, el club
va portar a Calella el campionat
Internacional d’Espanya de 1979,
té al seu càrrec el Top Estatal de
joves des de 1991, ja ha organitzat sis edicions del Torneig Internacional de Calella amb jugadors
alemanys i 5 estades de tecnificació de la FCTT.
Ara el club es troba a les instal·lacions de la Fàbrica Llobet,
amb una sala amb capacitat per 16
taules de competició i organitzant
diferents proves a nivell internacional, estatal i català. L’equip de
noies juga a la màxima categoria,
la Superdivisió Estatal, mentre
que el primer equip masculí juga
a la Primera Estatal. yy
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L’AGENDA

LLORET
DE L’1 AL 31
XVI JORNADES
GASTRONÒMIQUES
LA CUINA DEL PEIX DE L’ART
DEL 10 AL 12
TORNEIG INTERNACIONAL
DE PETANCA. Veterans Vila de
Lloret. Pg Jacint Verdaguer. 9-19 h
DIA 11
CONCERT GUITARRA
ESPANYOLA Tono Blasi.
Esglèsia Sant Romà. 21 h.
CINECLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h
DEL 12 AL 14
JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI
Jornades de portes obertes i
visites guiades gratuïtes.
10 h Museu del Mar / 11.30 h
Can Saragossa / 13 h Turó Rodó
16 h Jardins de Santa Clotilde /
18 h Cementiri modernista
20 h Can Font.
DIA 12
TEATRE : “L’EMPESTAT”
Teatre de Lloret. 21 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 13
VISITA GUIADA JARDINS
DE SANTA CLOTILDE
Preu: 5 / 2,50 €. Ins: Museu del
Mar. Jardins Sta Clotilde. 11 h
(CAST).

CINECLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 19
“EL TREN DE LAS 22.27”
Teatre de Lloret. 21 h. TEATRE

CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
Tono Blasi. Esglèsia Sant Romà. 21 h.

FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10 -20 h

DIA 20
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12
h (CAT). Preu: 5 / 2,5€

DIA 27
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12
h (CAT). Preu: 5 / 2,5€

VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE. Jardins Sta.
Clotilde. 11 h (CAST). Preu:
5€/2,50€. Ins: Museu del Mar

VISITA GUIADA JARDINS
DE SANTA CLOTILDE. Preu:
5/2,50€. Ins: Museu del Mar.
Jardins Sta. Clotilde. 11 h (CAST)

GIMNÀSTICA, FANTÀSTICA,
ELÀSTICA. EL RACÓ DELS
CONTES. Biblioteca Municipal.
11.30 h

“EL ENCANTADOR DE
CUENTOS”. Biblioteca. 11.30 h
(CAST). EL RACÓ DELS CONTES

ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA
FILHARMÒNICA DE COLÒNIA.
Teatre de Lloret. 20.30 h
DIA 14
JOC DE PISTES. “La Maledicció
dels déus”. Insc: Museu del Mar.
Turó Rodó. 11-12 h
OPERA FOR KIDS
Teatre de Lloret. 12 h
DIES 15 I 16
XXIV CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE LLAGUT
Platja de Santa Cristina
DIA 18
CONCERT GUITARRA
ESPANYOLA Guitars & Cello.
Esglèsia Sant Romà. 21 h.

DIA 25
CINECLUB ADLER: “FESTIVAL
GOLLUT”. Teatre de Lloret. 21 h

“ESE SILENCIO INCÓMODO”
Teatre de Lloret. 21 h. TEATRE

DIA 28
FESTIVAL CANTATE BARCELONA.
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 21
“PRINCESA 2.0”
Teatre de Lloret. 12 h. TEATRE

DIA 29
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent. 17-19 h

DEL 22 AL 25
TORNEIG DE PETANCA KRO
Pg Jacint Verdaguer. 9-20 h

ESCOLES ANGLESES
FESTIVAL ESPORTIU. Pavelló
Esports Molí. 9-17 h.

BLANES

DIA 14
3 X 3 DE BÀSQUET.
Club Bàsquet Blanes.
Passeig de Mar
DIA 14
RIALLES “EL LLOP FEROTGE”
Companyia Príncep Totilau:
actors, titelles i màscares
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.
DIA 19
BLANES BRASS QUINTET
Teatre de Blanes. A les 21 h

EXPOSICIONS:
FINS AL 13
LA CADIRA. Esther Polo.
Art En Ruta
ARC’º PUJOL. Col·lecció Bloqueig.
Marc Pujol Bio. Art En Ruta

MUSEU INFERNO ESCAPE
ROOM (CAST). Ins: Museu del
Mar. Museu del Mar. 20 h
Preu: 4/2 €.
DIES 13, 20 I 27
VISITA GUIADA TARDOR
MODERNISTA. Música veu i
dansa. Dies 20 i 27: 18.30 h. Dia
13: 18 h. Can Saragossa. 18.30 h.
DIES 20 I 27
MARXA NÒRDICA GUIADA
Camí de Ronda “Nordic walking”.
Ins: Oficines de Turisme. Museu
del Mar. 10 h. Preu: 5 €.
DIA 13
MARXA NÒRDICA
Boscos de Lloret. Nordic walking.
Insc: oficines de Turisme. Oficina
Turisme. 10 h. Preu: 5 €.
DIES 14, 21 I 28
INICIACIÓ AL CAIAC. RUTA
GUIADA. Museu del Mar-Port de
Canyelles. 9-13 h. Preu: 25 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 13
II CICLE DE DANSA I SALUT 2018
Antic pavelló d’esports. A les 19 h.

DE L’1 AL 31
JORNADES GASTRONÒMIQUES
DEL SUQUET DE PEIX

DIA 31
UNA CASTANYADA DE POR? EL
RACÓ DELS CONTES. Biblioteca.
18.30 h.

Associació de veïns de la Plantera
Sala García-Tornel

Associació Cultural El Volcán
Barri de Ca la Guidó

DEL 13 AL 8 NOVEMBRE
CARLOS MORAGO
Galeria d’Art l’Arcada

DEL 12 AL 14
PARC D’INFLABLES. Oktitans.
Passeig de Mar. Plaça dels Dies
Feiners.
DIA 12
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL
PILAR. Missa Baturra. Agrupació
Artística Aragonesa de Blanes
i Comarca. Església de Santa
Maria. A partir de les 12 h.

DEL 19 AL 3 NOVEMBRE
“LAZOS INVISIBLES”
Daniele Lipari. Sala Casa Oms

QÜESTIÓ DE TEMPS. Jon Andoni
Juárez. Casa Saladrigas

DEL 19 AL 3 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ “LA NOSTRA
TERRA”. Mercè Justribó
Sala García-Tornel

FINS AL 14
TALLER DE MANUALITATS

DE L’11 AL 14
FESTES DE SANTA TERESA

DIA 13
CHALLENGE IN COSTA BRAVA.
Club Esportiu Free Bike. Passeig
de Mar. De 07.30 h a 19 h.

DIA 21
BONA GENT AMB “QUIM
MASFERRER”. Teatre de
Guerrilla. A les 19 h.
Teatre de Blanes.
DIA 28
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
12 h: Sortida d’autocar de la
plaça de Catalunya.
13 h: Lectura del Vot de Vila i
Ofici Solemne.
14.30 h: Tornada amb autocar
Santuari del Vilar.
DIA 28
RIALLES “MOMENTS MÀGICS”
CHARLIE MAG: màgia, enginy i
humor. Teatre de Blanes.
A les 17.30 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 10
LA CAPSA DELS PETONS amb la

Montse Mateu. Sessió de conte i
taller de Nascuts per Llegir per
als més petits de la Biblio. De 0
a 3 anys. A les 10.30 h a la Sala
Infantil.
DIA 11
PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: JOANET (Joan Bigas
Sensat) de N. A. Talisa. A les 19 h,
a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 17
XERRADA: COMO
SUPERAR LA ANSIEDAD con
Wingwave, amb l’Ester Bisbal.
A les 19 h, a la Sala Roberto
Bolaño.
DIA 18
SESSIÓ CONJUNTA DEL CLUB
DE LECTURA INFANTIL
(de 8 a 11 anys) I EL CLUB DE
LECTURA JUVENIL (de 12 a 16
anys). A les 17.30 h.
DEL 22 AL 25
TALLERS ALFIN: E-BIBLIO
(préstec de llibres electrònics).
Inscripcions a la Biblioteca. Grups
reduïts. Formació a càrrec de
personal de la biblioteca.
De 15 a 16 h.
DIA 24
DIA DE LA BIBLIOTECA: Abelló
comentada amb acompanyament
de tast de vins, amb l’Olga Cercós
i en Miquel Martín. Per a majors
de 18 anys. Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca. A les
20 h, a la Sala Roberto Bolaño.
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DIA 11
PINEDA DE MAR
TALLER: Creació de menjadores
d’ocells, al Centre Cívic Poblenou,
17.30 h.

CICLE GAUDÍ, Formentera Lady.
A la Sala Mozart, 21 h.
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. ‘Mestre
Fabra, caçador de paraules’,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA amb el
comentari d’Un crim imperfecte.
A la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES,
Sala de la Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A thousand Splendid
Suns, Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.

CINEMA, Centre Cultural, 22 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Fronteres
en el capitalisme terminal i
presentació de la novel·la En
mar obert. A la Biblioteca Serra i
Moret, 12 h.

CINECLUB, The Party, a la Sala
Mozart, 21 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL,
Biblioteca la Vall d’Alfatà, 17 h.
DIA 12
CALELLA
CELEBRACIÓ DE LES
JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI. Es podrà visitar de
manera gratuïta el Museu Arxiu
Municipal, Museu del Turisme,
Centre d’Interpretació del Far i el
Refugi antiaeri del Parc Dalmau
(Fins al dia 14).
TEATRE: Burundanga, a càrrec
de Joventut Artística. Al teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.
CALELLA ROCKFEST amb les
actuacions de Lordi, Nashville
Pussy, Hellsingland Underground
i Dry River. A la Sala Polivalent de
la Fàbrica Llobet-Guri, 19 h.
DIA 13
PINEDA DE MAR
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA. A la
Plaça Espanya, a partir de les 9 h.
MERCAT SOLIDARI, Plaça Nova
i plaça dels Reis Catòlics, de 9 a
14 h.
ACTUACIÓ DEL GRUP PLAY
BACK, al Casal d’Avis de
Poblenou, 16.30 h.
TEATRE: UN COP L’ANY, a
l’Auditori, 22h. Preu: 10 €.
CALELLA
BOTIGA AL CARRER, de 10 a
21 h.
DESFILADA DE LES ÚLTIMES
BANDES PARTICIPANTS DE
L’OKTOBERFEST procedents
d’Àustria, Noruega, Dinamarca i
Suïssa. Riera Capaspre, 17 h.
CORRELLENGUA 2018, a la
plaça de l’Ajuntament, 17 h.
CALELLA ROCKFEST, amb les
actuacions de Mike Farris &
The Fortunate Few, TheBellreys,
Electric Boys i Rocking Horse, a
la Sala Polivalent de la Fàbrica
Llobet, 19 h.

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA
de les últimes bandes
participants a l’Oktoberfest, a la
carpa (Platja gran), 21 h.
MALGRAT DE MAR
CELEBRACIÓ 90è ANIVERSARI
Agrupació Sardanista
Malgratenca La Barretina:
INAUGURACIÓ exposició 90è
aniversari Capella de l’Antic
Hospital, 12 h.
CERCAVILA, des de l’Ajuntament
al Monument de la Sardana, 16 h
ACTE COMMEMORATIU,
Monument a la Sardana, 17 h.
CONCERT de la Cobla Principal
del Llobregat. A la Seu Social SCiR
La Barretina Vermella, 19 h.
DIA 14
PINEDA DE MAR
TALLER DE GÒSPEL. Somriure
és Gòspel. A l’Escola Sant Jordi,
de 10 a 13 h i de 15 a 19 h.
MISSA DE LA HERMANDAD per
celebrar el 50è aniversari de la
primera missa rociera, a l’Església
de Sant Pere de Riu, 13 h.
CALELLA
CURSA A 3 TERRENYS (pistamuntanya - platja), al passeig de
Manuel Puigvert, 9 h.
TEATRE: Burundanga. Al Teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CONCURS de teatre Vicenç
Bayarri, Centre Cultural, 18 h.
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES amb
la Cobla Principal de Banyoles. Al
Pavelló d’Esports. 18 h.
DIA 15
PINEDA DE MAR
TALLER: RESPIRACIÓ &
PRANAIAMA. A la Biblioteca
Serra i Moret, 19 h.

CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL
i ajuda mútua per a cuidadors de
persones amb dependència. A la
Fàbrica Llobet, 16.30 h
SANTA SUSANNA
TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INTANTIL.
A la Sala de la Biblioteca La
Cooperativa. De 9 a 11 anys,
17.30; de 12 a 14 anys, 18:30 h.
DIA 16
PINEDA DE MAR
TALLERS: EmpoderARTte.
Tallers vivencials per a
l’autoconeixement. Al Pavelló de
l’Escola Aloc, de 18.30 h a 20 h.
SANTA SUSANNA
PRESENTACIÓ: El primer
diccionari de medicina il·lustrat.
Biblioteca La Vall d’Alfatà, 18.30 h
PALAFOLLS
XERRADA: Maduresa i
menopàusia amb olis essencials,
per Imma Conde, al Casal de la
Dona, 17.30 h.
DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER DE VEU & CANT,
Somriure és Gòspel, a la
Fundació Marpí.
HORA DEL CONTE: El fil de la
vida. Adreçat a famílies amb nens
i nenes de 0 a 3 anys. Biblioteca
M.Serra i Moret, 17.30 h.
CALELLA
CONFERÈNCIA ‘La fisiologia dels
sentits’, a càrrec del Dr. Francisco
J. Muñoz. Al Casal de l’Amistat,
18.30 h.
MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB, Taller experimental
adreçat a joves d’11 a 14 anys.
Detectius de l’ADN, a càrrec
d’Escuelab. Sala de la Biblioteca
La Cooperativa, 18 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER TECNOLÒGIC: Figures en
3D sense impressora. A càrrec de la
Fundació Pere Tarrés, a la Biblioteca
M. Serra i Moret, 17.30 h.
INAUGURACIÓ de l’exposició
d’arpilleres educatives. A
l’Auditori de la Biblioteca M.Serra
i Moret, a les 18 h.
1r CICLE DE XERRADES:
Reanimació cardiopulmonar i ús
dels desfibril·lador. És molt fàcil!.
Al Centre Cívic Poblenou, 18.30 h.
CALELLA
XERRADA per a familiars de
malalts d’Alzheimer i altres
demències. A la Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume de Calella,
15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
a la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
DIA 19
PINEDA DE MAR
TALLER INFANTIL: Maquillatge de
cares. Biblioteca Poblenou, 18 h.
CICLE CONFERÈNCIES, Rossini,
El cigne del Bel Canto. A càrrec de
Joan Viver. A Can Comas, 19.30 h.
UN TASTET DE POESIA
d’autores locals, a la Biblioteca
M. Serra i Moret, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre La filla estrangera, de
Najat El Hachmi. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
TROBADES D’ÒPERA ‘La
fille du regiment’, de Gaetano
Donizetti. Amb els comentaris de
Rosa Maria Carbonell. A la Sala
Mozart, 18.30 h.
PROJECCIÓ dels documentals
Montrebei i Reportatge del 2015.
Al Local Social de Calella-Marxa,
20.15 h.

BITLLES CATALANES, 2a jornada
de la Lliga Selva-Alt Maresme.
Plaça d’Orient, 16 h.
CALELLA
MERCAT SOLIDARI DE
SEGONA MÀ, a la plaça de
l’Església, 10 h.
FESTA DE LA PARTICIPACIÓ on
es podran votar els Pressupostos
Participatius 2018, a la plaça de
l’Església, 10 h.
TALLER INFANTIL ‘Mirem
contes’ per a nens i nenes a
partir de 4 anys. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 11.30 h.
INAUGURACIÓ de l’exposició
‘L’art de l’arquitectura’. Al Museu
del Turisme, 18 h.
SANTA SUSANNA
CIÈNCIA A L’ABAST. Sortida
familiar del Grup de Natura.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE AMATEUR, Centre
Cultural, 22 h.
PALAFOLLS
SORTIDA AL TIBIDABO des
del Palauet, 9.30 h. Es poden
comprar els tiquets al Forn de Pa
Santa Maria.
TALLER D’INICI A
L’ESTAMPACIÓ TÈXTIL.
Estampació a través de
la serigrafia, una tècnica
d’impressió tradicional i
totalment artesanal.
Tots els dissabtes fins al 12 de
novembre, al Casal de la Dona,
de 10 a 12 h.
TORDERA
FIRA DEL CONTE
DIA 21
PINEDA DE MAR
PINTAPEDRA I MOBILITZAT.
Manualitats per a tots els públics.
A la platja dels Pescadors, 11 h.
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CALELLA
II CAMINADA CALELLA camina
per l’Ictus. Al pont de fusta de la
Riera Capaspre, 9 h.
TROFEU PROMOCIÓ d’atletisme,
Zona esportiva La Muntanyeta, 9 h.
30a FESTA DEL BOLET, a la plaça
d’Espanya, 11.30 h.
DINAR D’ANIVERSARI del CN
Calella, Fàbrica Llobet-Guri, 14 h.
ESPECTACLE AVANCEM JUNTS,
a càrrec de Musical Voramar, a la
Sala Mozart, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE AMATEUR, Centre
Cultural, 18 h.
PALAFOLLS
FESTA DEL COMERÇ. Associació
d’Empresaris i Comerciants de
Palafolls. De 10 a 14 h.
DIA 22
PINEDA DE MAR
TALLER: Iogues i meditacions, per
a totes les edats. A la Biblioteca
Serra i Moret, 19 h.
CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL
i ajuda mútua per a cuidadors
de persones amb dependència,
Fàbrica Llobet Guri, 16,30 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA PETITS.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.
DIA 23
PINEDA DE MAR
EMPODERART-TE. Cicle de tallers
per a joves. Al Pavelló de l’Escola
Aloc, 18.30 h.
CALELLA
CONCERT DE LA CORAL
BRITÀNICA TheJuddSchool, a la
plaça de l’Església, 17.30 h.
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MOVIMENT: Dansa sufí. A la
Sala Galeano del Centre Cívic
Poblenou, 19.30 h.
CALELLA
CERCAVILA DE LES CORALS
Festival Internacional de Cant
Coral, Canta al Mar. Riera
Capaspre, 16 h.
CASTANYADA per a la gent gran,
Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet
Guri, 18 h.
CONFERÈNCIA ‘Les dones d’Enric
VIII’, al Casal l’Amistat, 18.30 h.
CONCERT DE BENVINGUDA de
les corals participants al Festival
Internacional de Corals, Parròquia
Santa Maria i Sant Nicolau, 21 h.
DIA 25
PINEDA DE MAR
TALLER: Respirant alegria,
respiració & pranaiama, al Pavelló
de l’Escola Aloc, 18.30 h.
CALELLA
CONCERTS DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CANT
CORAL, durant tot el dia a
diverses llocs de la ciutat.
TALLER DE MEMÒRIA, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS,
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
GRAN CONCERT DE LES
ESPELMES, Parròquia Santa Maria
i Sant Nicolau, 22 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL (17 h),
i club de lectura per adults (18 h),
Biblioteca Vall d’Alfatà

GRUP DE CONVERSA EN
ANGLÈS, Biblioteca Vall d’Alfatà,
15.30 h.

DIA 26
PINEDA DE MAR
CURS DE MINDFULNESS i saviesa
oriental per a la vida quotidiana.
Per l’escriptora i coach Maite
Bayona, a la Biblioteca Poblenou,
19 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
TALLER DE MEDITACIÓ EN

XERRADA: T’agradaria millorar
l’ordre de casa teva? Saber com
organizar-te millor?. A la Biblioteca

Serra i Moret, 19 h.
CICLE CONFERÈNCIES: Nou
periodisme i llibertat d’expressió.
Taula rodona dinamitzada per Pep
Montes i Sala. Can Comas, 19.30 h.
CALELLA
CONCERTS DE LES CORALS
participants al Festival
Internacional de Corals, a diverses
hores en diferents indrets de la
ciutat.
TERTÚLIES EN CATALÀ,
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA INFANTIL,
a la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.
SANTA SUSANNA
ESPECTACLE DE TITELLES,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES,
‘Contes tocats del bolet’, a càrrec
de Mónica Torra. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
DIA 27
PINEDA DE MAR
EXCURSIÓ A LA FIRA DE LA
CASTANYA a Viladrau. Sortida a
Casal d’Avis de Poblenou, a les 8h.
Informació i reserves al
93 769 35 07.
PRESENTACIÓ del llibre ‘Memòria
en ombra’ a la Biblioteca Serra i
Moret, 12 h.
ESPECTACLE Xicana, amb
pallassos i màgia. A la plaça Mèlies,
17 h.
CASTANYADA popular, a la Masia
de Mas Rafart i a la plaça Nova, 17 h.
RONDALLES DEL MÓN.
Espectacle de contes representats
amb titelles, objectes i màscares. A
la plaça Mèlies. 18 h.
CONCERT Somriure és Gòspel,
amb el grup Fildegospel, a
l’Auditori de la Biblioteca M. Serra i
Moret, 20.30 h.
TROBADA PER LA PAU, amb
activitats, música, durant tot el dia
a la Plaça Mèlies.
CALELLA
CONCERTS DE LES CORALS
participants al Festival
Internacional de Corals, a diverses
hores en diferents indrets de la
ciutat.
TALLER INFANTIL a càrrec de
Mabi, per a nens i nenes a partir
de 4 anys. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 11.30 h.
LLIURAMENT DE PREMIS del
Festival Internacional de Cant
Coral, Fàbrica Llobet, 15h i 17 h.

SANTA SUSANNA
TALLER D’STOP MOTION,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
SORTIDA AL MUSEU DE L’EXIL·LI,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 8 h.
FESTA JOVE, tarda - nit.
TORDERA
ESPECTACLE: El Bosc
d’Haquivaqui. Al Teatre Clavé, 18 h.
PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: ‘A les 12 de la
nit, bruixes i dimonis sota el llit’, Per
a nens i nenes a partir dels 4 anys.
Biblioteca Enric Miralles, 12 h.
DIA 28
PINEDA DE MAR
TALLER: Construïnt pau, camina
i dansa per la pau, la no violència
i la llibertat d’expressió. A la plaça
Mèlies, 9 h.
MISSA DE LA HERMANDAD, a
l’ermita de les Creus, 10 h.
CERCLE L’ESCOLTA I LA
PARAULA: espai de participació
lliure per compartir el que penses
dels drets i els deures humans.
BEN JUGAT: Instal·lació de jocs
tradicionals i d’aula ‘ExpressArt’.
Plaça Mèlies, 10 h.
EL PETIT MAG: màgia amb
majúscules del més alt nivell. A la
plaça Espanya, 12 h.
ESPECTACLE DE CLOWN:
L’inspector Muñoz. Plaça
Espanya, 13 h.
HOMENATGE A LA TERCERA
EDAT, al local de la Hermandad del
Rocío, 17.30 h.
TEATRE MUSICAL: La flauta
màgica, variacions Dei Furbii, a
l’Auditori, 18 h.
CALELLA
5a MARXA DE RESISTÈNCIA
La Llopa, al passeig de Manuel
Puigvert, 7 h.
4a MARXA LA LLOPA PETITA,
Passeig de Manuel Puigvert, 8h
REPRESENTACIÓ de l’obra
Burundanga, al Teatre Orfeó
Calellenc, 18.30 h.
TORDERA
TEATRE: Federico García, de Pep
Tosar, Teatre Clavé, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CONCURS DE TEATRE Vicenç
Bayarri. Centre Cultural, 18 h.
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES amb
la Cobla Vila de la Jonquera. Al
Pavelló d’Esports. 18 h.
DIA 29
PINEDA DE MAR

TALLER CREATIU: Màscara de
calavera, per a nens i nenes a
partir de 7 anys. Biblioteca Serra i
Moret, 18 h.
TALLER: Meditació i plena
consciència, pràctica del silenci i
del jo interior. A la Biblioteca Serra
i Moret, 19 h.
CALELLA
TALLER MEMÒRIA NIVELL I,
local del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.
GRUP SUPORT EMOCIONAL
i ajuda mútua per a cuidadors
de persones amb dependència.
Fàbrica Llobet, 16.30 h.
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA: Viure amb
una estrella, de Jiri Weil, a càrrec
de Toni Sala. Biblioteca Enric
Miralles, 19 h.
DIA 30
PINEDA DE MAR
CICLE DE TALLERS per a joves
EmpoderART-te. Al Pavelló de
l’escola Aloc, 18.30 h.
DIA 31
PINEDA DE MAR
CLUB DE LECTURA per a gent
gran ‘Avui tertùlia’, Biblioteca Serra
i Moret, 17 h.
JOCS I ESPAIS PÚBLICS, a la
plaça Mèlies, 17.30 h.
FESTA DE HALLOWEEN – Berenar
popular, al local de Can Carreras.
TALLER: RESPIRANT ALEGRIA:
meditació i pranaiama. A la
Sala Galeano del Centre Cívic
Poblenou, 19.30 h.
TROBADA DEL CLUB DE
LECTURA, dirigit per l’escriptor i
filòleg Toni Sala.
CALELLA
CASTANYADA POPULAR amb
diferents activitats, plaça de
l’Església, 18 h.
CONFERÈNCIA ‘Robots
humanoides’, al Casal de l’Amistat,
18.30 h.
GRAN REVETLLA de castanyada,
a la Fàbrica Llobet, 21 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA, Amor
Prohibit, de Coia Valls. Sala de la
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.
PALAFOLLS
FESTA DE LA CASTANYADA,
amb castanyers, moscatell,
garnatxa i la millor música. Plaça
Joaquim Ruyra, 21 h.
SANTA SUSANNA
ESPECTACLE INFANTIL amb
motiu de la festa de Halloween.
A la plaça Catalunya, 19 h.
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Farmàcies de guàrdia
CALELLA

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

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

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

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

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

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

PINEDA DE MAR			

Dimecres

10

MIR

Dijous

11

SETÓ

Divendres 12 NOE
Dissabte
13 PLANAS

ESQUEU

Diumenge 14 PLANAS
Dilluns
15 CASTELLS

ESQUEU

Dimarts
Dimecres

16 NOGUERA
17 MELA

Dijous

18 VIVAS

ESQUEU

Divendres 19

SEGARRA

Dissabte

20 NOE
Diumenge 21 NOE

FRANCITORRA

Dilluns

22

LLOBET

Dimarts

23

COSTA

Dimecres

24

ESQUEU

Dijous

25

BADIA

Divendres 26 PLANAS
Dissabte
27 CASTELLS
Diumenge 28 CASTELLS
Dilluns
29 NOGUERA
Dimarts

Octubre

FRANCITORRA

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C. Església, 360
Tel.: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel.: 93 769 47 54
Farmàcia MELA
C. Balmes, 151
Tel.: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS
C. Bruguera, 226
Tel.: 93 769 11 70
Farmàcia 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

SETÓ
SETÓ

30 MELA

TORDERA (SERVEI DIÜRN)
Dimecres
Dijous

10 LUCEA
11 LUCEA

Divendres 12 LUCEA
Dissabte
13 LUCEA
Diumenge 14 LUCEA
Dilluns
15 MATEOS
Dimarts
Dimecres

16 MATEOS
17 MATEOS

Dijous

18 MATEOS
Divendres 19 MATEOS
Dissabte
20 MATEOS
Diumenge 21 MATEOS
Dilluns
22 MARCOVAL
Dimarts
Dimecres

TORDERA

MALGRAT DE MAR

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

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

23 MARCOVAL
24 MARCOVAL

Dijous

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

25 MARCOVAL
Divendres 26 MARCOVAL
Dissabte
27 MARCOVAL

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Diumenge 28 MARCOVAL
Dilluns
29 VENDRELL

ECONOMIA LOCAL

Temporada musical
TORDERA

PINEDA DE MAR

La Masia de Tordera comença
la nova temporada de tributs als
millors artistes nacionals i internacionals. El dissabte 20 d’octubre presenta el tribut a la reina del
rock Tina Turner de la mà de la
banda “CrisTina & The Turners”.
Com sempre serà una nit plena d‘espectacle i bon ambient en
el marc incomparable de les instal·lacions de la Masia de Tordera.
El preu es de 26 € i inclou entrada
i menú amb beguda i postre. Els
socis han de recordar que tindran
un 10% de descompte. yy

Trobada amb Eleven Seasons
El proper 18 d´octubre, a partir de les
19.30h, l’empresa Eleven Seasons organitza
al Pura Brasa de Pineda de Mar un pa amb
tomàquet per a tots aquells que vulguin
conèixer de primera mà la seva forma de
treballar i els serveis que ofereixen.

len millorar-ne la gestió. Us podeu inscriure
trucant al 639 77 92 92. yy

Eleven Seasons gestiona lloguers vacacionals amb un servei exclusiu, per tal que
els seus clients treguin rendiment de les
seves propietats amb total tranquil·litat, tot
amb una màxima transparència en els preus.

Cristina & The Turners actuarà el 20 d’octubre

Aquest acte és per a tots aquells propietaris que vulguin iniciar-se en el lloguer vacacional i per aquells que ja en tenen però vo-

Eleven Seasons ofereix les màximes garanties
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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

07.28

07.33

07.36

07.38

07.45

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

08.59

09.04

09.07

09.10

09.14

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

10.58

11.03

11.06

11.10

11.15

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

12.58

13.03

13.06

13.10

13.15

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

14.57

15.02

15.05

15.09

15.14

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

16.58

17.03

17.06

17.09

17.14

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

18.58

19.03

19.06

19.09

19.14

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

20.55

21.00

21.03

21.06

21.09

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

20.15

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

17.30

18.15

20.30

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

-

14.00

-

-

-

19.00

21.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

-

14.05

-

-

-

19.05

21.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

13.38

15.05

16.35

17.38

18.38

19.55

21.58

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

-

15.12

16.42

-

-

20.02

-

00.02

Santa Susanna

10.16

11.45

12.46

-

15.16

16.46

-

-

20.06

-

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

14.02

15.32

17.02

18.02

19.02

20.22

22.22

00.22

Blanes

10.55

12.25

13.25

14.25

15.55

17.25

18.25

19.25

20.45

22.45

00.45

ENTREVISTA A VICENÇ BAYARRI I RAMON RIBOT (IMPULSORS DE L’EXPOSICIÓ “LES FÀBRIQUES DE TANQUES A MALGRAT”)

“La indústria de tanques va ser cabdal per al
desenvolupament econòmic i social de Malgrat”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Malgrat de Mar va ser al segle
XIX un dels municipis més importants a nivell mundial en la
fabricació de tanques metàl·liques per obrir i tancar bosses i
moneders de luxe. Un total de 22
fàbriques, amb més d’un miler de
treballadors, s’encarregaven del
procés de producció -des del disseny al polit final- i abastien els
marroquiners de les principals
marques: Loewe, Christian Dior,
Pierre Cardin, Victorio & Lucchino, Carolina Herrera, Calvin
Klein, Donna Karan, Balenciaga
i Judith Leiber, entre moltes altres. Les claus d’aquest negoci es
poden descobrir, fins al 9 de desembre a l’exposició instal·lada
a l’Arxiu Municipal de Malgrat,
que compta amb 10 plafons explicatius, expositors d’objectes i
un audiovisual amb entrevistes
a persones que van treballar en
aquestes fàbriques. La mostra
està impulsada per dos extreballadors de tanques vinculats als
Amics de l’Arxiu, Vicenç Bayarri i Ramon Ribot, així com Josep
Vives, l’Arxiu Municipal –dirigit
per l’arxiver Josep M. Crosas- i
Anna M. Anglada.

la pel·lícula Mi novia es un extraterrestre (1988), també sortien
les famoses a les revistes amb els
nostres dissenys.
D’on trèieu les idees per confeccionar els dissenys?
R.R.: Treballàvem amb exclusives
per a cada client. Ells mateixos
ens deien què volien. Portaven
capses o altres objectes perquè a
partir d’allò féssim una bosseta
de mà. I, d’altres vegades, trèiem
les idees de les fires de moda internacionals, sobretot de Milà, i
de les botigues de luxe de París,
la Costa Blava, Barcelona i Madrid. També enviàvem mostrari
a Sud-Amèrica, Sudàfrica, Filipines, Canadà i EUA.
Quins materials utilitzàveu per
confeccionar les tanques?
V.B.: El 90% del material era llautó -aliatge de coure i zinc- i també utilitzàvem una petita quantitat d’alumini, ferro, níquel i coure. Per soldar, empràvem l’argent,
l’acetilè i l’oxigen, i el bany final
era d’or. Compràvem el material
a Barcelona.

Quina importància va tenir
aquesta indústria a Malgrat de
Mar?
RAMON RIBOT: La indústria
de tanques va ser cabdal per al
desenvolupament econòmic i
social de Malgrat. La majoria es
van crear a la postguerra i van
donar feina a molta gent. Molts
feien hores extres a casa durant
els pics de feina que requereix el
món de la moda. Gravaven i pintaven peces fins a les 2 o les 3 de
la matinada... I a les 7 del matí de
nou a treballar!

Quin càrrec vau ocupar en
aquesta cadena de producció?
V.B.: Vaig començar de matricer
l’any 1070 a l’empresa malgratenca González Roca. Com que havia anat a aprendre a Barcelona
i l’Hospitalet, tenia bona tècnica i em van posar de cap de taller mecànic i, més endavant, de
responsable tècnic de l’empresa.
Al tancar González Roca, juntament amb 7 companys, vam
muntar una altra al mateix lloc i
amb la mateixa maquinària, que
va arribar a tenir 60 treballadors.
En total, vaig treballar 28 anys en
fàbriques de tanques.

Qui comprava aquest tipus de
bosses i complements?
VICENÇ BAYARRI: Gent amb
diners, perquè eren objectes de
luxe. Una de les nostres bosses
la portava Kim Basinger durant

R.R.: Vaig començar al taller,
on vaig aprendre tot el procés
de producció i més endavant al
despatx de la fàbrica Montals
Hermanos. Quan van plegar els
responsables, em vaig posar al

Fabricaven els complements de les bosses de luxe. Foto: A. Montaño

capdavant. Dissenyava mostres,
les ordenava fer i visitava clients
per tota Espanya. L’any 1968 va
tancar. Anys després vaig ser
comptable de la fàbrica González
Roca i director general fins al
1991, quan va tancar. Finalment,
vaig obrir pel meu compte una
comercial de tanques i aplics per
a sabates i bosses, que va estar en
funcionament 18 anys, fins que
em vaig jubilar. En total, vaig treballar en el ram uns 50 anys.
D’on eren els principals clients
marroquiners?
R.R.: De tota Espanya, sobretot
del llevant i al sud, on teníem
el principal punt de vendes a
Ubrique. També teníem clients a
Sant Sebastià, Galícia, la Rioja, i
molts d’importants per Catalunya. Els clients estrangers –de
França, EUA i Veneçuela- es
desplaçaven fins a la fàbrica per
triar les mostres.
Com és que Veneçuela, un país
molt ric en llautó, us comprava
a vosaltres?
R.R.: Ens encarregaven les cadenes per penjar les bandoleres
perquè no tenien indústries que
transformessin el llautó. Per no
tenir problemes amb el govern
veneçolà, havíem de declarar
que les cadenes que exportàvem
eren de ferro.
A quin preu veníeu les tanques?
R.R.: Una tanca normal, als anys
setanta, podia costar entre 500
pessetes les bàsiques fins a 5.000
pessetes les més sofisticades. Les
peces petites, com aplics i guarniments per a bosses, unes 200
pessetes. Les polseres de senyora
amb brillants i pedreria costaven 500 pessetes aproximadament. Produíem milers de models a l’any.
Com era el procés de producció
dels articles?
V.B.: Bastant complex perquè la
xapa de llautó passava per dife-

Vicenç Bayarri (esquerra) i Ramon Ribot (dreta), extreballadors de les fàbriques de
tanques de Malgrat de Mar. Foto: Almudena Montaño

rents processos: primer es tallava i es feien les ranures; després
se soldava amb argent, les peces
tornaven a la fresadora o a les
bandes d’esmeril per foradar-les
o enroscar-les i, finalment, passaven per les polidores. Les dones
eren molt bones soldadores perquè tenien una habilitat manual i
una precisió excel·lent.
Quina part del procés era la
més dura?
V.B.: La més perillosa era el poliment. Passaven entre 8 i 10 hores
drets davant les polidores de discos de cotó de 350 de diàmetre,
que anaven a 3.000 voltes per minut, entre molta brutícia i soroll.
Diversos treballadors es van quedar sense algun dit perquè van
enganxar la tanca amb el disc.
On anaven les peces un cop
polides?
V.B.: Un cop polides amb greixos animals es desengreixaven
amb unes màquines d’ultrasons
i tricloroetilè, que ara ja no es
poden fer servir per seguretat.
Se submergien en níquel i les
daurades amb un bany o xapat

L’exposició es pot visitar fins al 9 de desembre. Foto: A. Montaño
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d’or. Després, a la secció de complements, es posaven les pedres
o esmalts. Al control de qualitat
de l‘empaquetadora es revisava
i, si no estava perfecte, tornava
enrere i es rectificava.
Com eren les condicions de treball d’aquestes fàbriques?
R.R.: Ens recomanaven unes mesures de seguretat, però molts
pensaven que eren més homes si
no les seguien.
Mmmmm... Una mica inconscients, no?
V.B.: Els polidors no podien fer
servir guants, perquè necessitaven molt de tacte. Les ulleres
molestaven perquè es baixaven i
no se les posava ningú i les mascaretes tampoc, tot i que hi havia
banys on es respiraven gasos de
cianur. Després d’algunes denúncies, la seguretat va millorar. Una
persona es va arrencar dos dits
amb una fresadora i els inspectors van venir a donar-nos consells... Eren inviables i més perillosos, així que vam inventar una
palanca per aturar la màquina a
l’instant en cas d’emergència. yy

Imitaven objectes per crear les bosses. Foto: A. Montaño

