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Tret de sortida al
Cros Maresmenc

RADIO MARINA

90 anys de sardanes

S’ha donat el tret de sortida a la
competició, amb la celebració del
Xè Cros de Santa Susanna. El circuit
consta de 8 proves.

SOCIETAT - Pàg. 6

Agermanament Palafolls – Sant Isidro
Palafolls ha presentat els resultats de l’avaluació de l’agermanament amb
la localitat nicaragüenca de Sant Isidro.

Copa del món
El grup de xou juvenil del PA Tordera ha guanyat el primer premi en la
seva categoria, de la primera edició de la Copa del Món de Xous i Precisió que s’ha celebrat a la localitat de Pesaro, a Itàlia. La coreografia
‘Astúcia’ de l’equip torderenc, ha rebut 82,000 punts per part dels jutges superant a dos equips italians. Pàg. 24

El grup de xou, ha guanyat en la seva primera participació. Foto Twitter PAT

L’Agrupació Sardanista La Barretina va preparar una jornada amb moltes activitats. Foto Yoyo

Aquest any moltes entitats estan de celebració. Una d’elles és l’Agrupació Sardanista de Malgrat de Mar, que,
aquest 2018 celebra 90 anys de la seva creació. Hem realitzat una entrevista a la seva presidenta, Montserrat Clapés, que ens ha parlat sobre aquesta efemèride, sobre els projectes de futur i sobre totes les activitats
que l’Agrupació desenvolupa durant tot l’any. Més informació a la pàgina 13.

Inauguració
oficial
Pineda ha estrenat de forma oficial el nou Institut Pineda de Mar,
amb la presència de diverses personalitats com el vicepresident
Aragonès i el conseller Bargalló.
A més a més, la jornada ha culminat amb l’anunci de que durant
el curs 2020-2021 l’institut comptarà amb estudis post obligatoris
de batxillerat, i també en un futur,
amb la construcció d’una nova escola de Poblenou. Pàg. 19

L’institut comptarà amb estudis de batxillerat el curs 2020-21. Foto Yoyo

Festivals musicals
Han arribat a Calella dues de les propostes musicals més consolidades de la ciutat. Per una banda, s’ha celebrat la sisena edició del RockFest,
que aquest any ha portat noms tan importants
com Lordi, els finlandesos guanyadors del festival d’Eurovisió l’any 2006. Acompanyats de
Nashville Pussy o Mike Farris, han tancat una sisena edició amb un cartell de luxe. D’altra banda, Calella ha acollit més de 1.500 cantaires en
una nova edició del Festival Canta al Mar, un
concurs internacional de corals que ha rebut
grups d’arreu del món. Pàgs. 16 i 18

Actuació dels finlandesos Lordi. Foto Joan Maria Arenaza

Més de 1.500 cantaires van actuar a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
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Viles Florides 2018

L’Editorial
La força de la societat civil
En aquest número de La Marina Maresme, parlem, entre
molts altres temes, dels 90 anys de l’Agrupació Sardanista La
Barretina de Malgrat de Mar (2018) i dels 90 anys del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar (2019). També destaquem diverses activitats relacionades amb l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital de Calella.
Són només de tres entitats molt arrelades i vives de la comarca, que afortunadament, no són ni molt menys les úniques.
Els seus responsables: els d’abans, els d’ara i els d’un futur,
són persones que perden hores de dormir o d’estar amb la
família per tirar endavant un projecte cultural, social o esportiu. En més d’una ocasió, fins i tot, hi posen diners de la
seva butxaca. Malgrat aquest esforç, sempre reben crítiques
d’aquells que mai no es mullen, ni per res, ni per ningú.
Per tant, caldria el màxim suport de les administracions. La
crisi va trencar molts projectes, i les ajudes a les entitats, en
van sortir molt mal parades.
El seu esforç diari per portar la cultura, l’esport o l’ajuda social arreu, s’ha de valorar i compensar com es mereix. yy

Pineda de Mar revalida les 3 Flors d’Honor. Foto Yoyo
SELVA - MARESME

Els reconeixements anuals del
moviment Viles Florides s’han
lliurat en el transcurs de la gala
Flors d’Honor, celebrada al Castell de Vila-Seca, en un acte que
ha aplegat més de 300 persones.

«S’han lliurat un total de
130 reconeixements»
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Davant l’augment del nombre de municipis que s’han sumat a Viles Florides, -aquest any
s’han lliurat 130 premis, quan en
l’edició anterior n’hi havia 113, el president de la CHOC, Sito
Vilarrubla, ha celebrat “l’aposta creixent per posar en valor
la qualitat dels espais verds, la
conscienciació social vers les polítiques sostenibles i el desenvolupament d’economies socials a
través de l’atractiu de la natura i
els parcs i jardins”.

A més dels 12 municipis reconeguts amb quatre Flors d’Honor,
n’hi ha 50 amb tres Flors d’Honor;
52 amb dues Flors d’Honor i 6
amb una Flor d’Honor. 10 municipis més s’han adherit al moviment
en els darrers mesos i la seva valoració es farà en l’edició de 2019.

d’espècies o l’estètica. També es
té en compte el respecte pel medi
ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de
l’aigua, els programes de control
de plagues i malalties, la neteja i
gestió de residus, o la qualitat de
mobiliari urbà.

Les Flors d’Honor, n’hi ha
d’una a cinc, s’entreguen segons el
criteri d’un organisme especialitzat. Els aspectes que es valoren de
cada municipi són el patrimoni
vegetal i paisatgístic: la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recursos
destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels
espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais,
l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni
vegetal, la qualitat dels subministraments vegetals, la selecció

Malgrat de Mar, Lloret de Mar
i Sant Hilari han aconseguit quatre flors, mentre que Blanes, Tordera, Calella, Tossa i Pineda es
mantenen amb tres.

«Malgrat de Mar ha
aconseguit revalidar les 4
flors que ja tenia»
Amb dues flors d’honor
apareixen els municipis de Santa Susanna, Arenys de Mar i
Arenys de Munt, Sils, Vidreres,
Santa Coloma de Farners i Sant
Feliu de Guíxols. 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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Segona edició del Festival ‘Arrela’t’
MALGRAT DE MAR

garà fins a finals de novembre amb
la realització del Festival FemPop,
amb concerts de petit format i de
caire intimista a espais diferents i
poc habituals, que neix de la reivindicació i la denúncia contra la
desigualtat de gènere que impera a
la indústria musical.

El Festival multidisciplinari Arrela’t de Malgrat de Mar es
consolida amb la celebració de la
segona edició. La proposta vol ser
un espai de projecció de la creació
artística professional, donant protagonisme a la música, la dansa,
el teatre, el circ, la literatura, l’escultura, el dibuix i el cinema. En
aquesta edició s’ha prestat especial
atenció a la formació per compartir la dansa, el teatre i l’escultura
amb la ciutadania de la mà d’artistes de renom com Quim Bigas,
Pere Hosta i Rob Macdonald.

«L’espectacle ‘Ohtli’ és una
coproducció entre Malgrat,
Tàrrega i Mèxic»
Paco Márquez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Malgrat,
ha destacat que estan molt contents de poder celebrar una segona edició i que l’objectiu és que
l’Arrela’t acabi sent una referència:
“Intentem buscar aquest apropament de l’art, no només a Malgrat,
sinó a tota la zona del territori, i
que acabi sent un festival de referència a l’Alt Maresme”.
Mar Estragués, autora del
cartell d’enguany, ha explicat què

«La programació s’allarga
fins el 25 de novembre amb
la celebració del FemPop»
PROGRAMACIÓ

Ohtli és una coproducció entre Mèxic, Tàrrega i Malgrat de Mar. Foto Yoyo

volia simbolitzar: “Tenia clar que
la protagonista havia de ser una
dona, sense definir quina edat
tindria. Amb un marcat sentit
d’arrelar per créixer i dialogar
amb el món. I amb un allarga vistes, per la voluntat de mirar més
enllà, d’ampliar horitzons”.
Un dels espectacles més esperats ha estat Ohtli, una coproducció de Malgrat de Mar, Mèxic i la
Fira de Tàrrega. Othli, que vol dir
“camí” en la llengua nahuatl, és un
espectacle que gira al voltant de la

metàfora del camí com a experiència de la vida, per on es transita
cap a la mort. La producció es va
cuinar a Malgrat durant uns mesos i es va estrenar a Tàrrega durant el mes de setembre. Jaume Nieto, productor de l’espectacle, ha
dit: “Estem molt agraïts a Malgrat,
perquè ens ha acollit d’una manera
molt intensa”. En total s’han fet 10
passis en 4 dies diferents.
Un altre dels protagonistes de
l’Arrela’t ha estat l’escultor anglès
Rob MacDonald, autor del pro-

jecte Solidarity Park. Una exposició dedicada a la solidaritat local
i internacional, amb la creació
d’un monument als herois oblidats de la Guerra Civil espanyola.
La mostra se centra en el procés
de creació del monument dedicat
a aquells que van morir en l’enfonsament del vaixell Ciutat de
Barcelona al 1937, els que van sobreviure a l’atac i els que van anar
a rescatar-los.
La programació, que va començar a finals de octubre, s’allar-

17/11: Un dia al mar. Marta
Arnaus - 11 h. Centre Cultural
Orquestra de la Bona Sort – 12 h.
Plaça Josep Anselm Clavé
Superbleda. La Bleda -17 h.
Centre Cultural
23/11: Cinema: Los olvidados.
Luis Buñuel – 22 h. Centre
Cultural.
24/11: Taller de teatre a càrrec de
Pere Hosta – de 10 a 13 h. Centre
Cultural. Open Doors. Pere
Hosta – 17 h. Plaça Catalunya.
25/11: Festival FemPop
Fins al dia 25: Exposició cartells
sant Nicolau. Centre cívic yy
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Fira de les escriptores

SOCIETAT

Túnel del Terror
L’agrupament Escolta i Guia
Sant Nicolau de Malgrat de
Mar va organitzar un túnel del
terror coincidint amb la festivitat de Tots Sants. En total hi
va haver dos passis, un per al

públic infantil i un altre per al
públic adult al parc del Castell.
L’objectiu d’aquesta activitat ha
estat recaptar fons per finançar
els diversos projectes que es
fan des de l’entitat. yy

CALELLA

El Consell Comarcal del Maresme ha celebrat el dissabte 10
de novembre la 1a Fira d’Escriptores del Maresme, que ha reunit
30 autores de la comarca. Al llarg
del matí, les escriptores han posat a la venda les seves obres, han
signat llibres i han compartit amb
els assistents fragments de les seves obres literàries.

«Han participat una trentena
d’escriptores procedents de
la comarca del Maresme»

És la primera edició del Túnel del Terror a Malgrat. Foto Yoyo

Castanyada popular
La celebració del pont de
Tots Sants va comptar a Santa
Susanna amb diversos actes. El
dia 31 es va celebrar la nit de
Halloween, que degut al mal
temps es va traslladar al gimnàs

de l’Escola Montagut. El dia
1 de novembre, a la plaça del
Pavelló hi va haver: espectacle
familiar, audició de sardanes i
una castanyada popular per a
tots els assistents. yy

A més a més de la lectura, la
fira ha estat amenitzada musicalment per la cantant mataronina
Zirena, i per l’actuació artística
itinerant a càrrec de Núria de Calella que ha llegit un passatge del
que és considerat el primer llibre
feminista d’Europa: Els quartos de
la Virginia, de Virginia Wolf.

«La jornada ha estat
amenitzada per la cantant
Zirena de Mataró, i
l’espectacle de Núria de
Calella»

Contacte directe entre lectors i escriptores a Calella. Foto J.M. Arenaza

Entre la trentena d’escriptores
destaquen:
Carme Colomer (Arenys de
Munt), Carme Lafay (Arenys de
Mar), Maria Català (Mataró), Núria Martí Constans (Calella), Fina
Llorca (Alella), Eva Lleonart (Sant
Pol de Mar), Elisenda Guiu (El
Masnou), Magda Bertran (Arenys

de Mar), Carme Rovira (Arenys de
Mar), Eva Bassó (Mataró), Maribel
Montero (Pineda de Mar), Susanna Hernández (Alella), Maribel
Puente (Canet de Mar), Montse
Pellicer (Malgrat de Mar), Montse
Romero (Mataró), Maria Teresa
Bertran (Arenys de Mar), Montse
Assens (Premià de Dalt), Lali Ribera (Alella), Rosa Rica (Mataró). yy

Votació dels pressupostos
participatius
PINEDA DE MAR

Santa Susanna va realitzar una castanyada popular. Foto Yoyo

Terror al Casal de Joves
El Túnel del Terror del Casal de
Joves de Tordera portava per
nom ‘Pere Botero a l’infern’. Durant la tarda es van fer diversos
passis, amb un nombre limitat
de 250 places. Va ser una de les

activitats més esperades pels joves torderencs. Aquest any, han
tornat a col·laborar els Diables
de Tordera, que han fet que
els assistents es sentissin més a
prop de l’infern que mai. yy

L’organització va comptar amb la col·laboració dels Diables. Foto Yoyo

Fins al pròxim 26 de novembre tots els habitants empadronats a Pineda majors de 16 anys
podran votar entre les 37 propostes finalistes dels pressupostos
participatius d’enguany. Aquestes propostes inclouen millores
urbanístiques i per als barris de
Pineda, que es finançaran amb
una dotació total de 420.000 €.

«El període de votació està
obert fins al proper 26 de
novembre»
Entre les 37 propostes finalistes els votants podran escollir
un màxim de 10 actuacions, independentment de la zona a què
pertanyin. Un cop finalitzat el
període de votació es realitzaran
les actuacions més votades de
cada zona fins a esgotar la dotació assignada als pressupostos
participatius. Així, després de
la votació de les actuacions proposades, cada zona del municipi
tindrà assignades el mateix nombre d’actuacions a realitzar.

Cartell que convida a votar. Foto Aj. Pineda de Mar

Més de 230 propostes rebudes.
La primera fase dels pressupostos participatius va comptar
amb una àmplia participació
ciutadana, amb 236 propostes.
D’aquestes, 88 complien amb
tots els requisits establerts: petites intervencions urbanístiques
(no grans projectes ni tampoc
serveis), que fossin de competèn-

«Un cop fetes les votacions,
cada barri comptarà
amb el mateix nombre
d’actuacions»
cia municipal i que no s’hagin de
fer per via d’altres pressupostos.
Finalment la comissió tècnica de
l’Ajuntament van fixar les 37 propostes finals. yy
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Informe de l’Agermanament Palafolls – Sant Isidro
Una empresa ha avaluat el funcionament dels projectes de cooperació i les relacions entre els dos municipis.
PALAFOLLS

L’avaluació pretén identificar
i mesurar els resultats i impactes
assolits pels últims projectes duts
a terme en l’àmbit de l’atenció socioeducativa i oportunitats laborals per a joves en risc d’exclusió,
l‘educació sexual i la prevenció
d‘embarassos no desitjats, posant
el focus en la globalitat de la relació entre aquests dos municipis.

Fa 15 anys que el municipi
de Palafolls està agermanat amb
la localitat de Centre Amèrica
Sant Isidro, on s’executen alguns
projectes de cooperació i desenvolupament. Es tracta de projectes no només impulsats des
de l’Ajuntament o institucions
públiques, sinó que també hi ha
iniciatives procedents de la població civil de la vila amb diferents col·lectius implicats.

«L’Agermanament de
Palafolls i Sant Isidro
ja arriba als 15 anys
d’existència»
Ara fa uns mesos, la Diputació de Barcelona va encarregar
un estudi d’avaluació dels diferents projectes desenvolupats
en aquesta localitat, per tal de
conèixer les dinàmiques de cooperació realitzades des de Palafolls, en el marc de l’agermanament
amb Sant Isidro, així com també
la manera en com s’ha articulat
la relació entre els dos municipis.
L’empresa encarregada d’avaluar l’agermanament ha mantin-

«Amb l’informe s’ha
detectat que la crisi ha
afectat en termes de
solidaritat»

Presentació de l’avaluació a càrrec de Dominic Wyatt. Foto Yoyo

gut reunions i trobades amb els
agents implicats i amb els brigadistes que han viatjat en aquests
15 anys de relació. D’aquesta
manera es volia tenir constància
del coneixement que tenen els
veïns de Palafolls dels projectes
que s’estan executant en aquesta
localitat centreamericana. L’empresa també ha viatjat a Nicaragua per avaluar sobre el terreny
el fruit de la cooperació, el resultat dels projectes i com reben a

Accident laboral

Nicaragua l’ajuda i les iniciatives
desenvolupades des de Palafolls.
Dominic Wyatt, avaluador de
la Consultoria Kalidadea encarregada de l’elaboració de l’informe, ha explicat que: “per tota la
gent amb qui hem pogut parlar,
l’agermanament segueix molt vigent després de 15 anys, i és una
relació que s’ha d’enfortir”.
Wyatt també ha destacat que

Finalitzat el període de votació, del 8 al 27 d’octubre, dels pressupostos participatius 2018, es va
fer el recompte dels vots que els
ciutadans de Calella van dipositar
a les urnes durant aquests dies. El
recompte dels vots s’ha fet en un
acte obert al públic i presidit per
l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, amb el resultat següent:

PINEDA DE MAR

Quatre persones van resultar
ferides, una d’elles en estat crític,
en caure una bastida d’un edifici en
obres al carrer del Mar de Pineda.
Els afectats van ser tres operaris de
l’obra i un vianant que passava per
l’indret en el moment en què l’estructura metàl·lica va caure.
En l’accident hi van col·laborar
tres dotacions dels Bombers que
van acabar de desmuntar la bastida per evitar nous accidents. El
ferit crític, un home de 57 anys, va
ser traslladat a l’Hospital Germans

Trias (Can Ruti) de Badalona. Un
cop es va veure que les ferides no
feien perillar la seva vida, va ser
traslladat a l’Hospital de Tortosa per seguir amb la recuperació.
Dels altres tres afectats, un és un
home de 25 anys, atès a l’Hospital
de Mataró, i els altres dos homes
de 28 anys, atesos a l’Hospital Comarcal de la Selva.
Amb relació a l’accident, s’estan investigant les causes que el
van propiciar i l’Ajuntament de
Pineda està col·laborant amb la
investigació. yy

Altres objectius de l’avaluació
són identificar possibles línies de
treball futures i oferir recomanacions de millora, així com impulsar
un procés d’aprenentatge col·lectiu
i d’enfortiment de les capacitats de
les persones i institucions involucrades en ambdós territoris. yy

Guanyador dels Pressupostos
Participatius’18
CALELLA

Van intervenir tres dotacions de bombers. Foto Bombers

la crisi no ha afectat la situació a
Nicaragua, però que sí ha afectat
la solidaritat aquí: “Allà s’han pogut seguir fent projectes, gràcies
a fons de la Diputació, com ara
la casa materna, o projectes per
als joves. Però la crisi ha afectat
molt l’esperit de solidaritat de la
gent d’aquí. Els projectes de col·
laboració necessiten molta gent,
i amb la crisi aquest aspecte ha
trobat més dificultats”.

Es vol estudiar com l’agermanament i els projectes es retroalimenten mútuament per a l’obtenció de resultats i impactes i com
tot plegat es converteix en una
eina d’incidència, de transformació i de canalització de la solidaritat ciutadana a Palafolls.

Com que la proposta guanyadora té un pressupost de
125.000€, no es podrà executar cap altra projecte. Les altres
propostes eren les següents: instal·lació d‘una nova àrea d’skate park a la zona de la piscina
Municipal (98 vots), instal·lació
de parquet al pavelló del Parc

«El pressupost de 125.000€
només permet executar la
proposta guanyadora»
Dalmau (263 vots), instal·lació
d’una granja urbana (184 vots)
i renovació i millora de la plaça
del Maresme (134 vots). yy

«La proposta preveu
instal·lar 3 àrees de joc a la
platja de Calella»
El projecte guanyador ha estat
la instal·lació de tres àrees de jocs
infantils al llarg de la platja de Calella, amb 374 vots. El projecte preveu instal·lar un a la platja de Garbí
destinat a un públic juvenil (per a
joves de fins a 14 anys) amb estructura de piràmides i cordes; un a la
platja Gran destinat a un públic infantil (entre 3 i 10 anys) que complementi l’actual àrea de jocs que hi
ha al passeig, i un a la platja de davant del cementiri també destinat
al públic juvenil.

Els ciutadans podien escollir entre les 5 propostes finalistes. Foto Joan Maria Arenaza
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Prova pilot a la dessalinitzadora de Blanes per
fer-la més sostenible
La dessalinitzadora abasteix d’aigua, entre d‘altres, als pobles de l’Alt Maresme i la Selva
BLANES

Finalment, l’acte es va tancar amb
una visita a la planta pilot.

El projecte europeu Life Dreamer s‘ha proposat desenvolupar
una tecnologia de dessalinització
“d‘alta eficiència” a la planta de la
Tordera, a Blanes, per fer que sigui més sostenible. Concretament,
es vol aprofitar fins al 90% de l‘aigua de mar tractada tot combinant
pretractaments innovadors: la reutilització de corrents residuals mitjançant la gestió d‘efluents i la generació de productes d’alt valor afegit.
Acciona Aigua n‘és el coordinador i compta amb la participació de dues empreses més: Aquastill (dedicada a la destil·lació per
membranes) i l‘empresa de consultoria WE&B. El projecte, que va
començar fa un any, compta amb
un pressupost d‘1,62 milions d‘euros (MEUR) i està finançat per
la Comissió Europea a través del
Programa Life 2016 amb finalitats
mediambientals.
Actualment ja s‘han posat en
marxa les diferents unitats que
configuren la planta pilot, disse-

PRIMERA DESSALADORA

Dessalinitzadora de Blanes. Foto Aj. Blanes

nyada per reduir els costos i l‘impacte ambiental de la dessalinitzadora. El que es vol és disminuir el
consum d‘energia per unitat d‘aigua i augmentar la seva conversió
a través del tractament de residus i
corrents de salmorra concentrada.
En definitiva, es vol “augmentar
la sostenibilitat del procés de dessalinització per osmosi inversa”,
afavorir la recuperació d‘aigua
i la reutilització de recursos. La

solució proposada consisteix en
implementar un pretractament
d‘eliminació de nutrients per evitar que s‘embrutin les membranes
d‘osmosi inversa.

la prova pilot en condicions reals
i tota la informació servirà per
estudiar la implantació d‘aquesta
tecnologia a altres plantes de tractament d‘aigua marina.

FINALITZARÀ EL DESEMBRE
DE 2019

Aquest octubre s’ha presentat
el projecte a Blanes amb tècnics
del projecte i es va fer una taula
rodona on es va reflexionar sobre
les expectatives de la regió, la dessalinització i l’economia circular.

El projecte finalitzarà el 31 de
desembre del 2019. Durant aquest
temps, es recolliran els resultats de

La Planta Dessaladora de la
Tordera es va inaugurar l’any 2002
i està ubicada al costat del riu i a
tocar de la carretera d’Accés a la
Costa Brava (GI-682). Va ser pionera arreu de Catalunya i es va posar
en marxa per la sequera que patia el
país des dels anys 90. Amb la seva
construcció es volia posar fi a la sobreexplotació de l‘aqüífer de la Tordera dels darrers anys i garantir el
subministrament d‘aigua tant a diferents municipis del sud de la Selva
com de la zona del Maresme nord.
Inicialment es va dissenyar per
produir fins a 10 hm3 d‘aigua, però
la sequera del 2007 i 2008 va accelerar l‘ampliació de la seva capacitat
fins a 20 hm3. L’objectiu era poder
aportar més aigua a l‘àrea metropolitana de Barcelona a través de
la connexió amb la potabilitzadora
del Ter de Cardedeu i reduir així les
extraccions del riu Ter. yy

PUBLINOTÍCIA 										

La por al dentista
equips per dur a terme els tractaments, té cura de crear un ambient
relaxat, amb instal·lacions còmodes, música relaxant i fins i tot una
acurada tria d’aromes, per evitar la
típica olor a dentista.

MALGRAT DE MAR

La por al dentista és molt comuna, de fet, i a pesar de les millores en odontologia, un 70% de
la població en pateix, i un 15%
presenta odontofobia, amb una
considerable ansietat o pànic a
sotmetre’ s a tractaments dentals.
La Clínica Odontos de Malgrat
de Mar compta amb un equip
d’especialistes amb una llarga trajectòria en el tractament a aquest
tipus de pacients, de manera que
el seu objectiu és aconseguir que
anar al dentista es converteixi en
una experiència positiva.
Per tal d’aconseguir això el pacient pot conèixer l’equip i compartir el seu neguit en una primera
visita. La clínica, a més dels millors

Una altra de les característiques d’Odontos és l’ús del Kit
calm. Es tracta d’un dispositiu
que el pacient té a les mans durant
el tractament i que en polsar-lo
emet un soroll, d’aquesta manera
pot aturar l’odontòleg en qualsevol
moment i elimina aquesta sensació de no poder expressar-se, reduint l’ansietat i millorant la comunicació entre metge i pacient
durant els tractaments.
Les ulleres virtuals son una
altra de les eines que redueixen
l’ansietat, ja que projecten imatges
com ara les illes de carib o piràmides d’Egipte i eviten que el pacient
vegi instrumental durant el tractament que podrien induir aquest
estat d’ansietat tan temut.
Però el que definitivament elimina aquesta por al dentista és la
sedació conscient. Amb aquest tipus de sedació el pacient no perd
en cap moment la consciència,

però a través d’una sèrie de fàrmacs
s’ aconsegueix que presenti un estat
de tranquil·litat i relaxació. La sedació conscient és practicada sempre
per un anestesista experimentat, i
és la millor manera de suprimir la
por al dentista, ja que permet al
pacient viure de manera confortable una situació de temença i el
record que conservarà serà positiu,
d’aquesta manera es reforça la percepció positiva de l’experiència.
Aquest tipus de sedació permet fer tractaments llargs i pesats
o diferents tractaments en una
sessió, sense efectes secundaris, i
facilita la recuperació del pacient
pel fet d’estar més relaxat durant
les intervencions.

Equip d’Odontos. Foto Yoyo

A més és molt adequat en casos de pacients que dificulten la
col·laboració, com ara pacients
amb autisme, minusvalideses, etc.
Odontos és l’únic centre del
Maresme acreditat per la Generalitat de Catalunya per dur a terme
la sedació conscient.
Clínica Odontos: c/ Passada, 53,
Malgrat de Mar. Tel. 93 761 40 71.
www.odontos.es

Intervenció amb ulleres virtuals. Foto Yoyo
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‘Calella diu prou’

Somriure’18 dedicat als
drets i deures humans
PINEDA DE MAR

La presentació va anar a càrrec de tots els agents implicats. Foto Joan M. Arenaza
CALELLA

Aprofitant la celebració del
‘Novembre, mes de la Igualtat’,
en que s’ha programat diversos
actes a favor de la igualtat de gènere, l’Ajuntament de Calella ha
presentat el protocol local per a
l’abordatge integral de la violència
masclista a la Sala d’exposicions de
l’Ajuntament Vell. La presentació,
presidida per l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha anat a
càrrec dels agents municipals implicats en l’atenció a la víctima.

«Durant el ‘Novembre, mes
de la igualtat’, Calella ha
organitzat diversos actes
per la igualtat de gènere»
El protocol per a l’abordatge de
la violència masclista és un document que recull la forma de treballar de la xarxa d’atenció a la dona
víctima de la violència masclista.

«La imatge guanyadora del
Concurs ‘Calella diu prou’
ha estat la protagonista del
díptic»
Carme Vera, treballadora de
Serveis Socials de l’Ajuntament de
Calella, ha recomanat que qualssevol dona que pugui estar patint
situacions de violència masclista
els faci una consulta informativa:
“La meva recomanació és fer una
consulta tant a Serveis Socials, Policia Local o a Mossos d’Esquadra.

Aquesta consulta es pot fer de
manera totalment confidencial,
que de vegades és una de les coses que tira enrere a les víctimes”.
CONCURS D’INSTAGRAM

Durant tot el mes d’octubre
Pineda de Mar ha acollit la programació del Somriure, un festival que aquest any s’ha dedicat
als drets i deures humans i la llibertat d’expressió. La presentació
d’aquesta nova edició va anar a
càrrec del Lama Wangchen que
va fer una xerrada sobre la pau
i la no –viòlencia. Wangchen és
el representant del Dalai Lama a
Europa i director de la Casa del
Tibet de Barcelona.

«La presentació del
Somriure' 18 va anar
a càrrec del Lama
Wangchen»

Una de les activitats va ser un contacontes. Foto Yoyo

Somriure ’18 va arribar l’últim
cap de setmana d’octubre. Malgrat que la pluja va obligar que
algunes activitats no es puguessin
celebrar, durant tot el dissabte es
organitzar a la plaça Mèlies activitats dirigides al públic infantil.
Diumenge es va realitzar l’activitat ‘Construïnt Pau’, amb dife-

La imatge del díptic de difusió del protocol es va realitzar
amb la imatge guanyadora del
concurs d’instagram ‘Calella diu
prou’, que forma part de les accions que l’Ajuntament de Calella
duu a terme per promoure les
relacions igualitàries.

La Sala de Plens de l’Ajuntament es va omplir de bat a bat per
escoltar-lo. Va fer una xerrada que
es va centrar sobretot en la filosofia de fer la pau i la no-violència
en tots els àmbits de la vida.

La comissió de seguiment
del Protocol per l’abordatge integral de la violència masclista,
presidit per la regidora de Comunicació i Noves Tecnologies,
Lorena Sánchez, va decidir que
la fotografia guanyadora fos la
compartida per l’usuari @escoladedandaiflamencevatorro.

Festa solidària

El jurat va considerar que
aquesta va ser la fotografia que
millor va reflectir els valors que
es demanaven: transmetre un
missatge en contra de la violència masclista i les relacions abusives i promoure les relacions
igualitàries.
La resta de les fotografies
participants es van utilitzar per a
la confecció de la guia per a professionals. El dia de la presentació del díptic i el protocol es van
exposar totes les fotografies participants. yy

El gruix de les activitats del

Altres actes organitzats han
estat la taula rodona sobre Nou
periodisme i llibertat d’expressió o l’exposició de les Arpilleres
educatives. yy

SANTA SUSANNA

Més de 3.000 euros s’han
recaptat a Santa Susanna en la
primera festa de recaptació de
fons per a la investigació del
trasplantament pulmonar. Durant tot un dia es van organitzar
diferents activitats amb l’objectiu de recaptar diners que serien destinats a la Fundació Vall
d’Hebron.

«Els fons recaptats es
destinaran a la investigació
sobre el trasplantament
pulmonar»
Campanya de donació de
sang, inflables, botifarrada i
zumba són algunes de les activitats que es van programar per a
aquesta jornada solidària que va
tancar la seva primera edició amb
molta satisfacció.

«De moment, s’han
arribat als 3.000 euros
amb totes les donacions
aconseguides»

La fotografia guanyadora és de l’usuari @escoladedansaiflamencevatorro. Foto Aj. Calella

rents jocs, així com un espai per
compartir pensaments sobre els
drets i deures humans.

Una de les protagonistes del
dia va ser la Laura Cabello que
després de 5 anys de conèixer que
tenia una malaltia anomenada
hipertensió arterial pulmonar primària, va rebre un trasplantament
bipulmonar al mes de juliol.

La Laura va rebre un trasplantament bipulmonar al juliol. Foto Yoyo

La Laura ha explicat com va
saber que estava malalta: “Quan
vaig tenir la meva filla, vaig començar a notar que quan em
movia em costava molt respirar.
Després de moltes proves, em van
diagnosticar aquesta malaltia. Va
ser molt dur. Ara, després del trasplantament, sóc una altra. Vaig en

bici, a la piscina, patino, faig de
tot, gaudeixo de tot el que fins ara
no podia fer”.
Des de l’organització s’han
mostrat molt satisfets de com es
va desenvolupar la jornada i del
gran esperit solidari que van demostrar els assistents. yy
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PLA DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA										

La Fundació Naturgy activa un fons solidari per
a la rehabilitació energètica d’habitatges de
famílies en situació de vulnerabilitat
- L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges
en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència
energètica per donar suport a les llars i les famílies
que més ho necessiten.
- Les actuacions procedents d’aquest Fons
Solidari es posen en marxa
inicialment a Catalunya,
Galícia i Madrid, però és
extensible a tot Espanya.
- El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica
és obert a la contribució
ciutadana i també dels empleats i clients. La Fundació
Naturgy es compromet a
aportar-hi el mateix import que el públic interessat
doni a aquesta iniciativa.
La rehabilitació exprés d’habitatges per millorar l’eficiència
energètica, així com la millora de
l’equipament a les llars (frigorífics, cuines, escalfadors, calderes
i deshumidificadors) de les famílies més vulnerables poden suposar un estalvi de fins a 650 euros
anuals, segons l’estudi “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste”,
realitzat per la Fundació Naturgy i que recull 76 solucions de
baix cost per fer les llars més
eficients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy ha posat en marxa
el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, que es destinarà
tant a intervencions directes en
els habitatges per incrementar
l’eficiència energètica com a la
reparació i/o substitució d’equipaments que ho requereixin. Es
tracta, en tot moment, d’obres
ràpides i que es poden realitzar,
preferentment, des de l’interior
de l’habitatge, per no afectar
elements comuns de les finques
i per a les que no cal sol·licitar
llicència d’obres ni permisos de
la comunitat de propietaris.
D‘aquesta manera, es treballa
per esmenar la manca d‘aïllament, una insuficient protecció
contra el sobreescalfament solar
i l‘ús de materials inadequats en

la construcció, que són les grans
mancances dels habitatges que
ocupen les famílies més vulnerables. “Un dels grans problemes
del parc d’habitatges és que més
del 70% es van construir abans
de l’any 1978, que va ser quan va
entrar en vigor l’obligació d’aïllar
tèrmicament les cases. I gran part
d’aquests pisos són habitats actualment per persones en situació
vulnerable”, afirma el director
general de la Fundació Naturgy,
Martí Solà.

COM ES FINANÇA?
Segons els càlculs realitzats
per l’estudi de la Fundació Naturgy, una rehabilitació energètica integral tindria un cost d’entre 20 mil i 35 mil euros, mentre
que amb l’aplicació de mesures
de baix cost es pot reduir fins
als 5.000 i 7.000 euros. Aquests
recursos surten del fons solidari
que ha creat la fundació.
«La nostra fundació és la

QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Els principals beneficiaris
són les persones en situació de
vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de rehabilitar.
Com a pas previ, hauran de ser
atesos per entitats del Tercer
Sector amb les que la Fundació Naturgy té acords de col·
laboració (Fundació Foment
de l’Habitatge Social, Càritas,
Habitat3, Creu Roja, Fundació

Roure, Fundación Constructora Benéfica). També es podran
acollir a aquestes ajudes les entitats del Tercer Sector o administracions titulars d’habitatges
que gestionen llars habitades
per persones en situació de
vulnerabilitat energètica i amb
qui la Fundació Naturgy signi
un conveni de col·laboració per
a la utilització dels recursos del
Fons Solidari.

QUÈ INCLOUEN ELS AJUTS?
Les despeses que assumeix
el fons són els materials, mà
d’obra i projecte tècnic i llicències, si són necessaris, en el cas
de les rehabilitacions. Compra
de nou equipament, trasllat a

l’habitatge i mà d’obra d’instal·lació, per les substitucions
d’equipaments. I finalment,
materials i mà d’obra, en el cas
d’adequació d’instal·lacions.

donant principal d‘aquest fons
que ara comença a funcionar
i amb el qual confiem que podrem ajudar els col·lectius més
vulnerables i mantenir activa la
nostra línia d’acció per lluitar
contra la pobresa energètica»,
ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir qualsevol persona: clients,
empleats, proveïdors, ciutadans
en general, associacions o altres
tipus d’entitats, amb aportacions

des d’1 fins a 10.000 euros, a través del web www.fondo.fundacionnaturgy.org. A més, també
tindran l’opció de gaudir de la
desgravació fiscal corresponent.
D’altra banda, la Fundació Naturgy farà una aportació inicial i es
compromet a contribuir al Fons
Solidari amb el mateix import
que hagin aportat desinteressadament els donants.
Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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Obres al passeig Manuel Puigvert
Es tracta d’un dels projectes escollits per la ciutadania en els Pressupostos Participatius de 2016
CALELLA

Aquest mes han començat les
obres de remodelació del lateral
del passeig de Manuel Puigvert.
Les obres, que tindran una durada de sis mesos, preveuen la renovació del tram de les palmeres
del passeig de Mar (entre la Riera
Capaspre i el carrer Francesc Bartrina) i el tram dels plàtans (entre
el carrer Francesc Bartrina i el pas
a nivell del carrer Sant Pere).
En el tram de les palmeres del
passeig de Mar, es farà la retirada de la vorada actual de pedres
i es col·locarà una nova vorada,
just pel darrere de les palmeres,
amb l’objectiu de donar major

amplitud de pas pel passeig. Així
mateix es farà una renovació integral de les plantacions, amb la
retirada de la vegetació existent i
la nova plantació d’herbàcies de
floració, gramínies i entapissats,
tot configurant unes ones rítmiques entre el mar i el tren de vegetació mediterrània i sostenible.
D’altra banda, al tram dels
plàtans, es preveu fer una reforma més intensa, amb la retirada
completa de la vorada actual de
pedres i la substitució per una
nova vorada, mantenint la configuració actual de parterre elevat. També es farà una reforma
integral de la jardineria d’aquest

espai elevat amb la plantació
d’arbustos de fulla perenne i d’espècies seleccionades per la seva
bona adaptació a les condicions
d’ombra estival sota els plàtans
combinades amb una franja d’entapissats a la part anterior. En tot
aquest tram dels plàtans es farà
una nova tanca de delimitació
amb el tren, de malla electrosoldada gris, i es retirarà completament la tanca existent.
El projecte de renovació del
passeig de Manuel Puigvert va
ser el projecte guanyador dels
proposats per l’equip de Govern
als Pressupostos Participatius de
2016 amb 597 vots. yy

Les obres tindran una durada de 6 mesos. Foto Joan Maria Arenaza

Malgrat presenta el Mapa de patrimoni local
MALGRAT DE MAR

Les Regidories de Patrimoni
i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar van presentar
el Mapa de patrimoni a l’Arxiu
Municipal durant la celebració de
la primera Jornada sobre el patrimoni local. L’acte es va fer coincidint amb les Jornades Europees
de Patrimoni.

La presentació del mapa a càrrec de la seva autora, Marta Lloret. Foto Yoyo

A banda de la presentació del
mapa, la jornada va comptar amb
diverses conferències. Entre els ponents van destacar 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.
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. Fa uns mesos que
l’Ajuntament de Malgrat de Mar va
encarregar l’elaboració del seu primer mapa de patrimoni.
El treball va ser redactat per
Marta Lloret Blackburn amb el
suport de la Diputació de Barce-

lona. Lloret va presentar el document i va destacar la singularitat
del patrimoni malgratenc: “A
Malgrat de Mar hi ha patrimoni molt interessant que va des de
les cases del nucli fins les Mines
de Can Palomeres, que són impressionants. He treballat a molts
municipis, i Malgrat té un patrimoni molt singular, que és només
d’aquí, i que a més a més, està
molt ben conservat”.
Els mapes de patrimoni són
una eina no només destinada als
Ajuntaments, sinó també a la gent
del poble, per tal de poder conèixer quin és el patrimoni del seu
municipi i ajudarà a que lluitin
per conservar-lo. yy

Exposició d’arpilleres educatives
PINEDA DE MAR

La Biblioteca Serra i Moret
de Pineda de Mar ha acollit l’exposició ‘Arpilleres educatives i
dones de Catalunya, País Basc i
Hondures’. L’arpillera és la roba
que s’utilitza en la confecció de
sacs. Però també és el nom que
rep aquesta roba un cop les arpillaires hi cusen les seves pròpies
històries. L’origen de les arpilleres prové de Xile. Durant l’època
de Pinochet, les persones denunciaven la situació política que es
vivia a través de la costura.

exposat treballs fets per escoles
catalanes i també per arpillaires
particulars que han explicat les
seves vivències. La Núria és una
d’elles. Fa 7 anys que dedica part
del seu temps a confeccionar arpilleres. Forma part d’un grup
on cada any escullen un tema
entorn al qual confeccionaran
la seva peça: “Cada any és un
tema diferent, ara estem fent la
postguerra. Aquest any he pogut
exposar dues arpilleres, ja que
porten molta feina. Normalment
en realitzem una en tot l’any”.

Ja fa 10 anys que Catalunya
participa en aquest projecte,
amb els centres educatius i les
escoles bressol. A la mostra s’han

Aquest any, la Fundació Marpí de Pineda s’ha presentat per
primera vegada com a entitat
que també confecciona treballs.

La Susanna, treballadora al Taller Horitzó, ha explicat quina
és la història darrere de la seva
arpillera: “Sóc jo, amb un avió,
perquè una de les coses que més
m’agradaria poder fer és viatjar
tota sola. He anat abans amb
avió, però sempre amb monitors.
M’ha agradat molt fer l’arpillera
amb l’ajuda dels monitors perquè he pogut aprendre a cosir”.
Organitzada conjuntament
per la Fundació Marpí, l’Associació Gong i la Biblioteca Serra i
Moret l’exposició ha volgut convidar a la reflexió i acció sobre
els drets i deures humans, a través del fil i l’agulla. yy

La Susanna mostrant la seva arpillera. Foto Yoyo
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AparcarE, nova APP per als estacionaments
CALELLA

Coll també va anunciar que des
de la implementació de l’app s’han
gestionat al voltant de 2.000 tiquets,
i que l’objectiu és arribar al 10% dels
tiquets. Un altre dels objectius de
cara a l’any vinent és implementar,
dins de l’aplicació, el servei de Carrilet, per permetre a l’usuari comprar els tiquets de forma telemàtica.

Amb l’objectiu de facilitar al
ciutadà la gestió dels aparcaments,
Gestvia de Calella ha posat en
marxa una aplicació per a mòbils,
disponible per a Android i Apple,
que permet comprar a distància
el tiquet d’estacionament de zona
blava i interrompre’l en el moment que es vulgui.

«L’objectiu és que AparcarE
gestioni el 10% dels
tiquets anuals»

«L’aplicació permet
retornar els diners i pagar
només pel temps que
s’utilitza»
Tot el que cal fer és donar d’alta la direcció de correu electrònic,
vehicle i targeta de crèdit. Es poden registrar més d’un vehicle i
targetes bancàries amb un mateix
usuari. Les operacions són 100%
segures, ja que les transaccions estan certificades amb Redsys.
Amb el registre a l’aplicació es
pot pagar l’aparcament, consultar
l’històric d’operacions i anul·lar
denúncies sempre que aquestes
ho permetin en temps i forma.
Així mateix, l’usuari només pagarà el temps real d’estacionament,
ja que l’app permet fer la devolució del tiquet, pagant pel temps
que realment utilitza.

Gestvia: l’empresa que gestiona
els aparcaments

L’APP està disponible per a dispositius Android i Apple. Foto Joan Maria Arenaza

Fa uns mesos que l’Ajuntament
va començar a buscar una aplicació que servís per gestionar la
zona blava. Entre totes les app que
hi havia, es va escollir AparcarE de
l’empresa Somintec.
Durant la presentació, el president de Gestvia i tinent d’Alcaldia
de Mobilitat a l’Ajuntament, Albert
Torrent, va destacar que AparcarE
tenia tot el que es buscava en l’aplicació: “Buscàvem una app que no
tingués cap cost per a l’usuari i que

no mogués els diners entre bosses i
ho vam trobar en l’app AparcarE”.

això és garantia de fiabilitat i bon
funcionament.

El cost d’implantació de l’aplicació va ser d’uns 4.000 euros, que
va assumir Gestvia, més un abonament mensual de 150 euros de
manteniment.

L’app permet fer anul·lacions
i devolucions. Tal com ha explicat el gerent de Gestvia, Francesc
Coll, “si estaciones menys temps
del que havies pagat, en pots demanar una devolució, que es veu
automàticament reflectida al teu
compte”. Així mateix, quan utilitzes l’app no caldrà que posis res
al teu vehicle, els treballadors de
Gestvia ja sabran que has pagat.

Segons va declarar el responsable de Somintec, l’empresa creadora de l’app, Agustí Espaducer, el
disseny de l’aplicació va comptar
amb la col·laboració de Google i

GestióViària S.L. (Gestvia) és
l’empresa municipal de l’Ajuntament de Calella, creada l’any 1998,
que gestiona aspectes vinculats
amb la mobilitat i els espais viaris
públics, com els aparcaments, les
zones blaves i la senyalització.
Les àrees d’estacionament regulat (zones blaves) s’han convertit en un mètode eficaç per
afavorir la rotació dels vehicles. Al
mateix temps, la recaptació obtinguda de la seva gestió ha permès
cobrir d’altres actuacions i inversions a Calella, com la senyalització
viària i diverses accions de Gestvia
sobre el territori. yy
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El Teatre Clavé inaugura ‘Pinçar-te’
TORDERA

’Pinçar-te’ és com es titula la
instal·lació artística, interactiva
i creativa formada per autòmats
que tenen l’aigua com a element
comú. La presentació es va realitzar en el marc de la Fira del Conte de Tordera. L’objectiu principal
és que l’infant pugui crear, divertir-se, il·lusionar-se i somiar amb
la transformació de diversos objectes molt quotidians.
Es tracta del primer resultat
de la beca Rosa Maria Viñas del
Teatre Clavé. El projecte té l’objectiu de recuperar la plaça com a
espai de joc, i, a la vegada, com a

zona de socialització arribant als
diversos indrets de la vila.
’Pinçar-te’ consisteix en un
conjunt d’autòmats de fusta que
s’uneixen entre si a través de
l’aigua. Concretament, es tracta
de tres figures que a través dels
engranatges permeten a l’usuari
moure la figura. Un dels autòmats és el de l’ocell que, a través
del suport de la pinça i el mecanisme, mou les ales. Un altre és
el de la silueta en forma de persona activa, i el tercer és el d’un
ocell que quan l’usuari gira la
maneta, aquest s’inclina i pica el
terra del poblat.

El projecte ha comptat amb la
participació dels alumnes de 3r
d’ESO de l’Institut Tordària que
durant el curs passat van realitzar
un projecte denominat ‘Museu
dels autòmats’. Aquesta proposta
educativa consistia a conèixer de
primera mà el funcionament d’engranatges i mecanismes necessaris
que conformen un autòmat per,
posteriorment, crear-ne diferents
models i configurar un museu.
El Teatre Clavé va realitzar un
procés de selecció del qual es van
agafar les tres maquetes que s’han
creat. Totes elles tenien com a
punt d’unió i nexe l’aigua. yy

L’ocell que bat les ales és un dels autòmats instal·lats. Foto Yoyo

Torna el Miniprint amb més de 700 obres
PINEDA DE MAR

Una nova edició del Miniprint
Internacional de Cadaqués ha tornat a Pineda de Mar, on s’han exposat unes 700 obres de gravat de
petit format amb artistes de més
de 50 països diferents. Durant gairebé un mes la Fundació Tharrats
d’art gràfic ha acollit l’exposició de
totes aquestes obres.

Més de 50 països han participat en el concurs. Foto Yoyo

El miniprint és un concurs
internacional de gravats que fa
38 anys que l’organitza la Galeria Fort de Cadaqués. El jurat
selecciona les millors obres, i
aquestes es mostren en una exposició itinerant que recorre quatre punts: Cadaqués, Wingfield

(Regne Unit), Bages (França) i
Pineda de Mar.
La mostra sempre destaca per l’alt nivell de les obres, la
diversitat de tècniques i la gran
quantitat de països participants.
En total aquest any han resultat
guanyadores sis peces. Una de les
guanyadores d’aquest any, Marta
Balada, que hi participa des de fa
10 edicions, ha explicat en què es
va inspirar per crear la seva obra:
“Cada any per al Miniprint faig
una sèrie. Penso exclusivament
un motiu, i aquest any, degut a
tot el que ha passat darrerament
a Catalunya, he buscat una cosa
que pugui fer front al dolor i al

patiment. Per això aquest any he
volgut fer una peça que porta per
títol ‘Saviesa i societat’”.
Malgrat que la temàtica per
als participants és lliure, enguany
la portada del catàleg s’ha dedicat
a la figura de Joan Josep Tharrats.
Mercè Barberà, directora de la
Galeria Fort, organitzadora del
Miniprint, ha destacat que s’ha
fet aquest homenatge com a contribució al Centenari Tharrats
que se celebra aquest 2018: “En
Joan Josep Tharrats havia participat al Miniprint, i també havia
fet de jurat. És per això que vam
pensar que seria una bona manera de celebrar el seu centenari”. yy

Concurs de teatre Vicenç Bayarri
MALGRAT DE MAR

El grup de teatre Germanor
de Malgrat de Mar ha organitzat una nova edició, i ja en van
23, del concurs de teatre Vicenç
Bayarri. Es tracta d’un concurs
de teatre de companyies amateurs, a nivell de tot Catalunya.
Aquest any, s’han rebut més de
50 propostes de companyies
d’arreu del territori. Finalment,
han estat 8 les seleccionades, que
es representaran al Centre Cultural malgratenc.
Les obres escollides són de
temàtica molt variada, hi ha comèdies, drama històric, musical,
teatre clàssic... S’intenta escollir
propostes diferents per arribar
al major nombre de públic possible. A totes les representacions
hi assisteix el jurat que valora
tots els aspectes de l'obra. Al
final del concurs se celebrarà

la gala final on s’entregaran els
premis a les diferents categories,
com ara, millors actors i actrius,
millor obra, vestuari, etc.
PROGRAMACIÓ
Totes les representacions es
fan al Centre Cultural de Malgrat de Mar a les 18 h.
25/11 – El traspàs (drama
històric): Un dels episodis més
desconeguts de la Guerra Civil.
Una història de passions, traïcions i visites inesperades.
9/12 – Resguard doc (comèdia): Un grup de lladres s’ha citat
en un magatzem abandonat per
tal de repartir el botí de l’atracament que acaben de fer.
27/1 – Selfie (comèdia musical): Descriu la vida de quatre

joves que comparteixen pis. Un
publicista, un addicte als videojocs, una actriu i un coach.
10/2 – Aquí no paga ni Déu
(comèdia): Les dones d’un barri
obrer de Milà decideixen rebel·
lar-se contra el sistema i ho fan
robant menjar en un supermercat que puja els preus de manera
descontrolada.
24/2 – El mercader de Venècia (Teatre clàssic): Adaptació de
l’obra de Shakespeare, on la lluita per l’obtenció del poder serà la
trama principal.
10/3 – El rei Borni (Comèdia
negra) Comença amb un sopar
entre dues amigues que fa molt
que no es veien, i segueix amb la
revelació d’un fet que enterboleix el retrobament. yy

Imatge del musical Selfie. Foto Grup de teatre Filagarsa
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90 anys de l’Agrupació Sardanista La Barretina
MALGRAT DE MAR

l’Aplec de la Sardana. A més a
més, aquest any hem fet aquesta
jornada de celebració, on també
hem organitzat una exposició
amb documents i fotografies de
l’entitat. I ja al mes de desembre,
el dia 8, ens queda el 46è Concurs de Colles Improvisades i el
Concert de Santa Llúcia, el dia
16. Per tant, no estem parats en
cap moment.

Aquest any l’Agrupació Sardanista La Barretina de Malgrat està
de celebració. Després de la realització del 44è Aplec de la Sardana, l’entitat va voler commemorar
el seu 90è aniversari amb diferents actes. La seva presidenta,
Montserrat Clapés, ens ha parlat
sobre aquesta efemèride.

«Des del 1933, l’Agrupació
ha organitzat un total de
44 aplecs de la sardana»

«L’entitat tancarà l’any
amb el Concurs de Colles
Improvisades i el Concert
de Santa Llúcia»

Quan es va crear l’Agrupació?
L’entitat es va crear l’any 1928 amb
l’Associació Cultural La Barretina
Vermella. Des de fa uns 20 anys ja
som una entitat pròpia, una de les
més antigues de Malgrat de Mar.
90 anys donen per molt no?
Aquests anys han donat per moltes coses, però també han estat
anys molt foscos. No és que ara
la situació sigui per tirar coets,
però sí que és cert que quan es va
crear l’any 28, entre la Guerra Civil i tot, l’entitat va quedar parada. Hi ha uns anys que no tenim
documentació, però si que tenim
constància que l’entitat continua-

Un dels actes commemoratius va ser una exposició. Foto Yoyo

va existint. El que sí que existeix
és la documentació del dia en què
es va fundar l’Agrupació, el 13
d’octubre de l’any 28.
90 anys i 44 aplecs celebrats
Si. Un altre document molt important que tenim és el llibre del

Nou espai educatiu

Les obres també remodelaran la plaça d’Orient. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

Han començat les obres al
nou Espai Educatiu Mestres Pijoan i Cutiller a la plaça d’Orient
de Pineda de Mar. És l’edifici que
històricament ha acollit l’escola
bressol municipal, però també ha
estat la seu de l’Institut Pineda.
Amb aquesta remodelació,
aquest espai acollirà ara l’Escola
d’Adults Municipal Natura, el Pla
de Transició al Treball i l’Oficina
de Català de l’Ajuntament.
Les obres tindran un cost total
de 334.000 euros (d’un pressupost
inicial de 396.000€), que realitzarà l’empresa Món Vertical SLU Es

remodelaran les set aules, un taller de magatzem, dos despatxos,
una sala per a professors i lavabos
adaptats. En total la superfície
construïda és de 530m2.

«L’edifici acollirà l’escola
d’adults, el PTT i l’Oficina
de Català»
Les aules s’hauran d’adequar a
les mides necessàries, i es començaran a impartir tallers per a joves,
que aprendran oficis com ara el de
lampisteria, d’atenció al públic o
turisme i comerç. Paral·lelament
a aquestes obres també es realitzaran millores a la plaça d’Orient. yy

primer Aplec de la Sardana celebrat a Malgrat, de l’any 1933.
Després se’n van celebrar dos,
un l’any 1945, i l’altre l’any 1954.
Llavors va quedar parat, i fins al
1985 no se’n va a tornar a fer un.
Des de llavors i fins ara, que ja en
portem 44, cada any s’ha celebrat.

Quin tipus d’activitats realitzeu durant l’any?
Tenim activitats pràcticament
durant tot l’any, comencem després de carnaval amb els cursets
per a adults i seguim amb les
ballades d’estiu des del juny fins
al setembre. Després celebrem

Quins projectes de futur té l’entitat?
D’alguna manera, el que desitgem és seguir mantenint les activitats que tenim i si podem,
augmentar-les. Per exemple,
aquest any, hem pogut recuperar la quarta Cobla a l’Aplec que,
degut a la crisi, la vam haver de
suspendre. I també hem recuperat la Cobla de l’estiu, durant
la Festa Major. Crec que el més
important a dia d’avui és mantenir aquesta programació i fer-la
cada vegada més forta. yy
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Gran crescuda de Nova programació del CCR
la Tordera
PINEDA DE MAR - ANNA CARLOS

TORDERA

Els temporals de pluges
d’aquest mes d’octubre van fer
augmentat el cabal del riu i millorar la situació de la Tordera. A
l’estació de Can Simó de Fogars
de la Selva es van registrar uns
181 metres cúbics per segon, quan
dies abans de les pluges, només en
baixaven 3 metres cúbics per segon. La mitjana registrada va ser
d’un cabal aproximat de 96 metres
cúbics per segon, una xifra que
representa el cabal més gran dels
darrers tres anys.

El nivell del riu també va créixer fins a arribar als 196 cm, quan
el normal és de 54. Les pluges van
permetre carregar d’aigua més ràpidament els aqüífers subterranis,
que normalment es recuperen durant la tardor i l’hivern. Ara l’aqüífer està al màxim, així doncs, les
properes pluges es traduiran en
una crescuda del riu en superfície.
Ja fa uns 5 anys que el riu no viu
un episodi de crescuda com aquest,
conegut com a “torderada”, degut a
la sobreexplotació dels aqüífers. yy

La crescuda de la Tordera ha estat molt important. Foto Yoyo

El Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda de Mar ha presentat el
que serà la temporada 2019-2020.
El coordinador del CCR, Josep
Maria Rovira, ens ha explicat
quines són les novetats d’aquesta
nova programació.

-A què es dedica el Centre Cultural?
El Centre Cultural i Recreatiu és
una entitat que a l’any 2020 farà
90 anys d’història. Sempre ha estat molt popular per la seva activitat teatral, ja que té una escola
i un concurs de teatre que fa 38
anys que estan en funcionament.
També és molt conegut perquè
juntament amb l’Ajuntament de
Pineda i la Federació de Grups
de Teatre organitza la Mostra de
Teatre Amateur. A l’estiu també s’organitza el Festival Arts
d’Estiu, en resum, per dir-ho de
manera més senzilla, el Centre
Cultural es dedica al foment de la
cultura i de les activitats de lleure.
-Llavors és una entitat que no
para durant tot l’any, no?
La veritat és que no. Abans a l’estiu paràvem perquè per qüestions
d’infraestructures no podíem fer
res, però ara hem començat a fer
un casal de teatre durant els mesos de juliol i agost. Ara les temporades s’encadenen les unes amb
les altres.
-Com es presenta la nova temporada?
Bé, molt bé. Tenim una cartellera
de cara a aquesta temporada molt
important. A més a més, aquest
any estrenem l’ApArt, un cicle de
petit i mitjà i format. També hi ha
més activitats de l’escola teatral
així com també tenim més alumnes. El que hem volgut fer aquest
any és donar més importància a
les produccions pròpies.
-Per al 2019, el que no fareu serà
el concurs de teatre, no?

El musical Grease ha tingut un gran èxit aquest 2018. Foto CCR

No, aquesta temporada no el farem, però el recuperarem al 2020,
quan celebrem el 90è aniversari
de l’entitat. Tenim molta demanda de directors de la casa que volen fer muntatges, i donem més
prioritat a les produccions pròpies que no pas al concurs. El que
sí que farem serà la Mostra Nacional de Teatre Amateur, que a
més a més es realitzarà en aquest
Espai Sindicat que hem inaugurat
amb el Cicle ApArt.
-Quin tipus d’espectacles teniu
ja programats?
Tenim el cicle ApArt, l’adaptació
del Conte de Nadal de Dickens
amb cançons, de l’escola de Teatre, tenim els pastorets que recuperem els d’en Folch i Torres,
que feia molt de temps que no
fèiem. Tenim també produccions
pròpies com El sopar dels idiotes,
Un lio de contes o Avui no sopem.
I tancarem la programació a l’estiu amb el musical Chicago, que
prendrà el relleu al musical Grease que hem fet aquest any.
-Aquest any heu tingut molt

d’èxit amb la representació de
Grease, no?
És la primera vegada que les 14
vegades que l’hem fet hem penjat
el cartell d’exhaurides les localitats. Sempre quedava gent fora.
Potser l’èxit ha estat perquè és
un espectacle fresc, i a més a més,
ha coincidit que aquest any era el
40è aniversari de la pel·lícula. Ens
ha portat molta gent, no només
d’aquí, sinó també de fora. Ens
hem trobat amb un fenomen que
no havíem viscut mai.
-Ja esteu pensant com celebrareu els 90 anys?
Ara ja tenim aquesta temporada
tancada, i ja estem pensant tots
els actes que farem per celebrar
aquesta efemèride, els 90 anys del
centre i els 40 del concurs de teatre.
PROGRAMACIÓ:
- Els fantasmes de Nadal (ETAI
Escola de Teatre Artur Iscla) –
Desembre 2018
- Els Pastorets de Pineda (Companyia del CCR i ETAI) – Desembre 2018 – Gener 2019
- El sopar dels idiotes (Companyia del CCR) – Febrer 2019
- Un lio de contes (Companyia del
CCR. Teiatrerus) – Març 2019
- Avui no sopem (Companyia del
CCR) – Març-Abril 2019
- Mostra Nacional de Teatre
Amateur – Maig 2019
- Teatre de text (ETAI. Grup Tramoies) – Abril – Maig 2019
- Improvisats, ‘Coreògrafs’, ‘Bambalines’, i la Mostreta – Maig –
Juny 2019

Un dels actes de la Diada del Centre. Foto CCR

- Chicago – Companyia del CCR
– Juliol – Octubre 2019 yy
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El Centre Cultural de Pineda estrena l’ApART
PINEDA DE MAR

El Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda ha estrenat un nou cicle
artístic: l’ApART. El cicle ha nascut amb la voluntat d’oferir una
programació professional de petit
i mitjà format, on donar cabuda a
totes les disciplines artístiques.

«El cicle ApART dona
cabuda a espectacles
artístics de petit i mitjà
format»
Marta Borrell, directora artística del festival, ha explicat com va
sorgir la idea de l’ApART: “Fa uns
anys aquí al CCR teníem un cicle
de tardor per aquestes mateixes
dates que donava cabuda a projectes de la zona que volien explicar
el que estaven fent. I amb aquest
nou cicle, volem oferir l’espai a
espectacles de petit i mitjà format
que potser a un festival tan gran
com l’Arts d’Estiu no poden venir
i també hem volgut donar veu a
gent que s’ha format aquí”.
Després de l’experiència amb
el Festival Arts d’Estiu, el Centre
Cultural ha volgut complementar la seva programació apostant

per espectacles més propers en
un espai diferent i més reduït.
L’objectiu principal ha estat donar sortida a actors i actrius formats a l’Escola de Teatre Artur
Iscla que actualment s’hi dediquen professionalment.
Enguany, la programació
d’ApART pretén acostar la cultura oferint espectacles de qualitat a
preus populars. Es presenta amb
una programació molt diversa
amb set espectacles, on estaran
representades diferents disciplines: teatre, música, dansa, màgia, humor i teatre de gest.
De moment ja s’han realitzat
5 dels 7 espectacles amb noms
com Rafa Pons, Gerard Borrell,
Quim Bigas, Judit Nedderman o
el malgratenc David Verdaguer.
La programació continuarà el
proper dia 17 de novembre amb el
cantant de pop Miquel Abras i es
tancarà el dia 24 amb l’espectacle
teatral Lübbert d’Inda Perera.
NOU ESPAI SINDICAT
A més a més, l’ApART té l’honor d’estrenar un nou local, l’Espai Sindicat. Es tracta d’una nau
agrícola amb més de 100 anys

d’història, propietat de la Cooperativa Agrícola del Maresme i situada al carrer Montpalau, just al
costat del Centre Cultural.
L’Espai Sindicat compta amb
més de 800 metres quadrats que
permeten tenir dos espais escènics. El primer és una sala que
consta d’una grada a la italiana
de 187 localitats, amb un espai
escènic de 12 metres de llarg per
6 d’ample. El segon espai compta
amb una graderia de 154 localitats, presentada de forma allargada i amb un espai escènic de 14
metres de llarg per 6 d’ample.

«Amb aquest cicle també
s’estrena un nou escenari:
l’Espai Sindicat»
A més a més, l’espai compta
amb una sala annexa que serveix
de camerinos, un vestíbul i entrades per ambdues bandes que
permeten la fàcil càrrega i descàrrega. Aquest nou espai vol donar
sortida a les noves necessitats que
l’entitat té durant l’any, com espai
d’assajos, aules per l’escola de teatre, representacions de la Mostra
Nacional de Teatre Amateur, lloguers d’espai, etc.

L’espectacle Lübbert d’Inda Perera tancarà la programació. Foto ApART

La idea és convertir el Sindicat en un espai polivalent i alternatiu, mantenint l’estètica i
el look d’antiga fàbrica que tan
caracteritza d'aquesta edificació
emblemàtica del municipi.

Les entrades per als dos espectacles restants tenen un preu d’11
euros i es poden comprar a la plana web www.cicleapart.com yy
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L’Art de
l’Arquitectura
CALELLA

El Museu de Turisme de Calella (MUTUR) acull fins a el 30
d’abril del 2019 l’exposició “L’Art
de l’Arquitectura, organitzada
per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de la Universitat
del País Basc i per l’Ajuntament
de Calella.
L’arquitectura té el poder de
canviar, millorar i facilitar el dia
a dia dels ciutadans, influint en
la seva vida, costums i sensacions. Partint d’aquesta premissa i
amb l’objectiu de posar en valor

6a edició del Calella Rockfest
CALELLA

el patrimoni arquitectònic, els
alumnes van realitzar 22 maquetes d’edificis d’arreu del món especialment significatius.
L’objecte d’estudi fonamental
dels alumnes se centra en la solució constructiva de l’edifici, els
materials utilitzats i el sistema
estructural que va fer possible
realitzar aquests tipus d’edificis.
Es poden trobar tant el Centre
Pompidou de París com el Centre
Guggenheim de Nova York sense
oblidar les cases tradicionals basques com el Caserío Igartubeiti. yy

Una de les peces de l’exposició. Foto Joan Maria Arenaza

Els carrers de Calella es van
vestir de negre i de cuir per tots
els amants de la música rock que
es van apropar a la ciutat per
gaudir del ja consolidat festival
de rock Calella Rockfest.
Ja és la 6a edició que se celebra d’aquest espectacle de rock
amb majúscules. Aquest any, l’organització va voler incentivar la
participació de la gent portant
grups de primer nivell.

«És la 6a edició que se
celebra d’aquest festival de
música rock i blues»
Un bon exemple ha estat el
grup Lordi. Els finlandesos, guanyadors del Festival d’Eurovisió
de l’any 2006, van ser els cap de
cartell del primer dia. Van estar
acompanyats dels nord-americans Nashville Pussy, els suecs
Hellsingland Underground i els
castellonencs Dry River.

Els finlandesos Lordi en la seva actuació a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

«Els caps de cartell han
estat els finlandesos Lordi i
el guanyador d’un grammy
Mike Farris»

Grammy a Millor intèrpret de
soul. El cartell el van tancar els
californians The Bellray, els suecs Electric Boys i els barcelonins
Rocking Horse.

Un altre dels reclams va ser
Mike Farris, cap de cartell del
segon dia i guanyador del premi

El Calella Rockfest va néixer
l’any 2013 amb la intenció de
portar grups musicals d‘àmbit in-

DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

ternacional, sobretot de rock i de
blues. La gran infraestructura hotelera del municipi i la sala de la
Fàbrica Llobet, amb capacitat de
fins a 1.500 persones, fan que sigui un emplaçament perfecte, reforçant l‘àmplia oferta de turisme
cultural que ja ofereix la ciutat. yy
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Operatius antidroga al Maresme
S’han desarticulat diverses organitzacions que cultivaven marihuana a Sant Cebrià, Tordera i Blanes
MARESME

Durant el mes d’octubre s’han
realitzat diferents operatius policials contra la droga a diverses
localitats maresmenques. Dues
persones detingudes i 3.700 plantes de marihuana comissades és el
balanç d‘una operació dels Mossos d‘Esquadra contra el narcotràfic en una plantació a gran escala a
Sant Cebrià de Vallalta.

«Es van requisar 3.700
plantes de marihuana, 12
kg de cabdells i una arma
de foc a Sant Cebrià»
Els detinguts són dos veïns de
Calella de 35 i 37 anys i nacionalitat marroquina. La policia va tenir
coneixement que hi podia haver
plantacions de marihuana amagades en una finca agrícola de Sant
Cebrià i hi van entrar per escorcollar-la. Dins la finca, de 120.000
metres quadrats, hi van trobar
una cinquantena d‘hivernacles
dels que es fan servir per al conreu de la maduixa on es cultivava
la droga, segons el relat policial.
A banda de les 3.700 plantes,
la policia també va trobar 12 kg
de cabdells de la mateixa droga
i una arma de foc. Els Mossos
consideren que la marihuana co-

missada podria haver assolit un
valor al mercat negre de prop de
250.000 euros. En el moment de
l‘actuació policial hi havia quatre
persones a la plantació, que van
fugir corrent. Els Mossos van
aconseguir detenir-ne un que, segons la policia, duia a sobre més
de mil euros en efectiu.
Desarticulen una organització
que cultivava marihuana a Tordera i Blanes
La Policia Nacional va desarticular una organització que cultivava marihuana en habitatges
ocupats o llogats a Tordera i Blanes i després la venia a traficants
que la distribuïen en diferents països europeus, entre ells França i
Alemanya.
Els detinguts formaven un
grup dedicat al cultiu de marihuana en instal·lacions interiors perfectament equipades amb llums
halògenes de gran potència per donar l‘escalfor necessària a les plantes. També tenien transformadors i
ventiladors per regenerar l‘aire de
l‘interior, aparells d‘aire condicionat per disminuir el calor i extractors per treure l‘aire a l‘exterior.
Durant l‘operació es van detenir set persones, se’n van imputar

tres més i es van intervenir quatre plantacions i 170 kg de droga.
Es van realitzar set registres en
total. La policia francesa, per la
seva part, va trobar 90 kg de marihuana més. La investigació va
començar el 2017 i s‘ha desenvolupat en tres fases: una a França,
una segona a la Jonquera i l‘última a Tordera i Blanes.
Al juny del 2017 la policia
francesa va intervenir 90 kg de
marihuana a Marsella. A l‘abril
es van interceptar 110 kg amagats en un cilindre que es trobava dintre d‘una furgoneta a la
Jonquera. L‘última fase és la que
ha permès detenir els responsables de les plantacions després
de fer set registres, cinc a Tordera i dos a Blanes, on es van intervenir 60 kg més.

«Entre Tordera i Blanes es
van intervenir 60 kg de
marihuana»
El grup tenia contacte directe
amb altres traficants de França i
Alemanya, que recollien la droga
i la traslladaven fins als seus països, on el preu es multiplicava. Els
investigats controlaven diversos
cultius a través de persones de nacionalitat estrangera amb pocs re-

Hivernacles que amagaven les plantacions de marihuana. Foto Mossos d’Esquadra

cursos. Els pagaven el lloguer i un
petit sou setmanal. Aquestes operacions van coincidir també amb
un macrooperatiu que la Guàrdia
civil va realitzar a la Selva, que es
va saldar amb una vintena de detinguts en els 22 escorcolls simultanis a les poblacions de Maçanet
de la Selva, Cassà, Lloret de Mar
i Girona. El macrooperatiu va
desplegar fins a 370 agents. Du-
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30 €
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rant els registres, la benemèrita va
intervenir droga (principalment
marihuana), armes i diners en
efectiu. A més, també van decomissar cotxes i motos. La investigació, tutelada pel Jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma de Farners,
està oberta per delictes contra la
salut pública per tràfic de drogues,
defraudació de fluid elèctric i organització criminal. yy
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Tornado a Malgrat de Mar
Les tempestes que van afectar
Catalunya el mes d’octubre, van
originar un tornado que va malmetre la localitat malgratenca.
El tornado va entrar per mar i va
arribar fins a la N-II, recorrent
com a mínim uns 700 metres.

La força del vent va trencar vidres en alguns hotels de la zona,
així com també va fer destrosses
a un parc d’atraccions, una gasolinera, un concessionari i un
establiment de jardineria. yy

Nova edició del Correllengua
CALELLA

Calella ha celebrat el Correllengua 2018 amb una programació que ha inclòs un espectacle
familiar, xocolatada popular, lectura d’un manifest i l’actuació de
Raquel Xiberta i Pep Romaguera.
El festival d’enguany ha estat dedicat a la Nova Cançó, el moviment cultural que va aparèixer a
finals dels anys 60, amb artistes
com Lluís Llach, Raimon, Marina
Rossell, Maria del Mar Bonet o el
grup dels Setze Jutges, per defensar la llengua catalana i protestar
contra la pèrdua de llibertats en
l’època franquista.

va i transversal. La CAL és una de
les principals entitats que promocionen el moviment.
El Correllengua va sorgir l’any
1993 a l’illa de Mallorca, inspirat
en la Korrika del País Basc, amb
la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social. El 1995 es

«El Correllengua 2018 ha
estat dedicat a la Nova
Cançó»
comença a fer al País Valencià i a
partir del 1996 la CAL va agafar
el compromís de portar el moviment a la resta dels territoris de
parla catalana. yy

«La programació ha inclòs
xocolatada, concerts i lectura
d’un manifest»
El tornado va causar importants destrosses al mobiliari urbà. Foto Yoyo

Holandesos al mercat
El Mercat de Tordera ha rebut
la visita d’un miler de turistes de nacionalitat holandesa
que any rere any repeteixen la
seva estada a la localitat. En
total han estat 96 autocars els

que van arribar a Tordera per
visitar la ciutat. Van aprofitar
la jornada per comprar al tradicional mercat torderenc que
se celebra cada diumenge pels
carrers de la població. yy

Llengua, Cultura i Llibertat és
el lema amb el qual se celebra el
Correllengua. Des de l’any 1996 el
Correllengua treballa per a la difusió de l’ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les
terres de parla catalana, des d’una
aposta lúdica, festiva, participati-

El Correllengua’18 ha estat dedicat a la Nova Cançó. Foto Joan Maria Arenaza

Més de 1.500 cantaires al
Festival Canta al Mar

Un miler d’holandesos va aprofitar per visitar el mercat. Foto Aj. de Tordera

Vespes asiàtiques
Degut a la proliferació dels nius
de vespes asiàtiques, l’Ajuntament de Palafolls ha programat
una sessió informativa per tal
de explicar quina és la correcta
gestió dels seus nius. Tot i que

no són especialment agressives
amb els humans, aquestes vespes representen un perill per a
les vespes autòctones i les seves
picades poden resultar més molestes que les de les habituals. yy
Durant la celebració es van fer diverses competicions corals. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Aspecte d’un niu de vespa asiàtica des de prop. Foto ACN

La setena edició del Festival Coral Internacional Canta el
Mar s’ha celebrat a Calella durant
aquest octubre. Aquesta nova edició ha comptat amb la participació de 1.500 cantaires procedents
d’arreu del món.

que aposta pel cant coral i la cultura”. El Festival va començar amb la
tradicional desfilada de les corals
participants, començant a la Riera
Capaspre i acabant al patí de l’Òs.
La inauguració oficial, però, es va
realitzar el mateix dia a l’Església
de Santa Maria i Sant Nicolau.

Oscar Boada, el director artístic de Canta al Mar per segon
any consecutiu, ha mostrat el seu
agraïment a la ciutat de Calella:
“Estic molt content que a Catalunya hi hagi una ciutat com Calella

També es van realitzar diferents competicions de cors, tant
femenines, com masculines i mixtes, així com el tradicional Concert de la Llum. L’últim dia, es va
celebrar una missa a l’Església.

«La competició ha comptat
amb 1.500 cantaires d’arreu
del món»
Per la seva banda, el director artístic internacional d’Interkultur, Ralf Eisenbeiss, també
ha volgut dedicar unes paraules
d’agraïment a la ciutat calellenca: “Sempre hem tingut una molt
bona acollida a Calella i nosaltres volem agrair-ho millorant
any rere any, amb més corals i
amb més qualitat”. yy
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Nous serveis educatius a Pineda de Mar
PINEDA DE MAR

L’alcalde, Xavier Amor, satisfet amb la notícia, assegura que
treballaran des d’ara amb l’objectiu de tenir el nou centre: “Marxem molt satisfets de veure com
serà possible l’ampliació d’aquest
institut amb els estudis superiors,
i també amb la notícia de la construcció d’aquesta nova escola a
Poblenou, que fins ara no haviem
sentit de manera tan clara el compromís de la Generalitat, per tant,
a partir d’avui s’ha de treballar
plegats per aconseguir-ho”.

El vicepresident del Govern
i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló,
han inaugurat oficialment l’Institut Pineda de Mar. Ho han fet
conjuntament amb l’alcalde del
municipi, Xavier Amor; el director general de Centres Públics,
Josep González-Cambray; i el
director dels serveis territorials
d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, Pere Masó.

«El curs 2020-2021 l’Institut
pinedenc podrà oferir
estudis de batxillerat»

«Es començarà a realitzar
el projecte de construcció
d’una nova escola al barri de
Poblenou»

El pinedenc, Pere Aragonés, va
destacar el treball de molta gent
per tirar aquest projecte endavant:
“És un dia de molta satisfacció
perquè és la inauguració oficial
d’un institut en què ha treballat
molta gent, els alumnes, el professorat, les successives AMPES que
hi ha hagut, i evidentment, tots els
que hem tingut responsabilitats
polítiques, que hem treballat per a
què això sigui una realitat.”

mençar ara fa 12 anys, i ara en
aquest nou espai podem realitzar totes aquelles activitats que
d’una manera més precària fèiem en els inicis. Han estat molts
anys de treballs, d’esforços, però
també de molta il·lusió i això és
el més important.”

i té una superfície útil 2.860,40
metres quadrats. S’hi poden trobar despatxos de direcció, sala
de professors, aules de música i
plàstica, biblioteca, laboratori,
aula d’informàtica, cafeteria, aules de secundària i gimnàs, entre
d’altres espais.

La directora del centre, Pilar
Tagua, recordava que es tracta
d’un projecte que va començar
fa temps: “Aquest projecte va co-

El centre ha tingut una inversió de 3.872.690 euros. Consta
d‘un edifici de planta baixa i planta primera i un gimnàs contigu,

Durant la inauguració, el conseller d’Ensenyament també ha
avançat que ja s’està treballant
per a les altres necessitats edu-

Moment de la descoberta de la placa. Foto Yoyo

catives que s’han de cobrir: “Des
del departament d’Ensenyament
som conscients de les mancances
que tenia el sistema educatiu de
Pineda. En queden diverses, com
per exemple, la construcció d’una
nova escola al barri de Poblenou,
que es començarà a fer el projecte
un cop l’Ajuntament ens cedeixi
els terrenys. També el fet de que
l’Institut Pineda de Mar tingui
ensenyaments de batxillerat el
curs 2020-2021”.

L’Institut Pineda de Mar és un
centre amb 3 línies d’ESO i 332
alumnes matriculats. El centre
aposta per la innovació educativa a través de les eines digitals, i
realitzen activitats d’Aprenentatge i servei a 2n d’ESO, així com
de Servei comunitari a 3r d’ESO.
Josep Bargalló ha assegurat que
“L’institut té molt bon projecte
educatiu, a partir del treball per
projectes i apostant per les noves
tecnologies, basat en la bona tasca del professorat”. yy
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Festival de bandes i majorettes
Malgrat ha celebrat el tradicional Festival de Bandes i Majorettes. És ja la 19a edició de
l’esdeveniment, que any rere
any s’ha anat consolidant dins
del panorama cultural de la po-

blació malgratenca. El festival,
que ha durat un total de 4 dies,
va oferir diversos concerts amb
quatre bandes de música i una
de majorettes procedents de
Polònia, França i Itàlia. yy

5a diada dels Maduixots
SANTA SUSANNA

Els Castellers de l’Alt Maresme han celebrat la seva cinquena diada aquest mes d’octubre.
La diada és l’actuació amb la que
els castellers tanquen cada any la
seva temporada a casa. Aquest
dia dona el tret de sortida al cinquè aniversari de la colla, amb
actes previstos fins a la primavera
de 2019, quan se celebri l’aniversari del bateig dels Maduixots.

i un pilar de 4 amb folre per part
de la canalla de la colla.

«Els Maduixots tanquen
així la temporada a
casa amb molt bones
actuacions»
En aquesta celebració els Maduixots van estar acompanyats

dels Marrecs de Salt i els Minyons de Santa Cristina. Totes
dues colles van acabar la jornada
amb molt bones actuacions. Els
Minyons van aconseguir descarregar per primera vegada el pilar
de 5, que només havien aconseguit carregar 2 cops en la seva
història. Els Castellers de l’Alt
Maresme tanquen així la seva
temporada a casa. yy

«La celebració va començar
amb un homenatge a Antoni
López, fotògraf vinculat a la
colla»

El festival va comptar amb un grup de majorettes. Foto Yoyo

Emprenyats
L’Associació Cultural i Recreativa
Pere Cot de Tordera va tornar al
Teatre Clavé amb la representació d’Emprenyats amb dues funcions a finals d’octubre. L’obra

escrita per Josep Clapés i dirigida
per Lluís Puig, busca reflexionar
sobre el món laboral. En la representació han participat 8 actors i
actrius i ha constat de 2 actes. yy

Els de la camisa vermella van
començar l’actuació amb un pilar
de dol en memòria de l’Antoni
López, fotògraf vinculat a la colla castellera. Després de 3 pilars
de 4 d’entrada, els Maduixots van
descarregar 3 castells de la gamma alta de 7: el 5d7, el 4d7a i el
3d7a. Aquest últim va suposar
el castell de 7 pisos número 100
descarregat en la història de la
colla. Els de l’Alt Maresme van
cloure la diada amb un vano de 5

Els Castellers han tancat una gran temporada amb la 5a diada. Foto Yoyo

7a diada El Garbell
TORDERA

Representació de l’obra al Teatre Clavé. Foto Aj. Tordera

Festa del bolet
La tradicional Festa del Bolet
marca l’inici de tardor al barri de
Pequín de Calella. Aquest 2018,
ja s’ha arribat a la trentena edició
d’aquest dinar popular. Aquesta
festa gastronòmica ha comptat
amb la participació del pubillatge

i els geganters de Calella. També
s’ha celebrat el tradicional dinar
de fesols, botifarra i bolets, que
aquest any, gràcies a les pluges,
s’ha pogut fer amb bolets comprats a la zona. yy

Aprofitant la festivitat del 12
d’octubre, l’Esplai el Garbell de
Tordera celebrar la seva setena diada, entre d’altres per presentar el
nou curs de l’entitat. A més a més,
aquest 2018, l’Esplai ha celebrat
10 anys de la seva creació. Aquest
any l’Esplai ha utilitzat com a lema
‘Construïm el futur que volem’.
Fanny Masero, responsable de
l’Esplai, ha explicat el perquè de
l’elecció d’aquest missatge: ‘Creiem que la educació en el lleure
és imprescindible per construir
un futur millor per als nens i ne-

El dinar va constar de fesols, botifarra i bolets. Foto Joan Maria Arenaza
Una de les activitats de la diada. Foto Yoyo

nes, i nosaltres volem ajudar-los a
construir-lo’.

«El lema d’aquest any és
“Construïm el futur que
volem”»
La jornada va comptar amb la
celebració d’una xocolatada i diferents activitats per als nens i nenes. Antics usuaris de l’esplai ara
han passat a ser els nous monitors,
com és el cas de l’Anna Lozano.
L’Anna ha explicat perquè ha fet el
pas d’usuària a monitora: “Com a
usuària estic molt contenta de que

l’Esplai m’ha ajudat molt a construir el meu futur, i és per això que
ara vull ser jo la que ajudi als nens
que vinguin”.

«L’Esplai el Garbell compta
amb uns 80-90 nens i nenes»
L’entitat va donar el tret de
sortida al nou curs que comptarà amb moltes activitats durant
tot l’any com ara jocs, acampades, colònies, rutes, sortides, etc.
Aquest any l’Esplai el Garbell
compta amb una mitjana de 8090 nens i nenes. yy
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1a diada de la Policia Local
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Mercat Solidari
L’Associació Cívica Capaspre de
Calella organitza mercats benèfics per a destinar la recaptació
a diferents entitats solidàries,
amb productes a partir d’1 euro
que han estat recollits per l’Associació. Aquest any, els diners

recaptats, un total de 2000 euros, han estat destinats a l’Associació de Voluntaris i Amics de
l’Hospital, per finançar els diversos projectes que es duen a
terme en l’àmbit de l’assistència
sanitària i social. yy

Tots els guardonats a l’acte commemoratiu. Foto Yoyo

SANTA SUSANNA

La Policia Local de Santa
Susanna ha celebrat al mes d’octubre el lliurament de guardons
amb motiu de la seva primera diada. L’acte es va celebrar a la sala
polivalent de la Biblioteca Vall
d’Alfatà i va comptar amb l’assistència dels membres del cos de
la Policia Local de Santa Susanna acompanyats de les seves respectives famílies. També hi van
assistir nombrosos representants
d’altres cossos de policia locals,
estatals i autonòmics i dels diversos sectors de la població susannenca, que van voler ser presents
en aquest emotiu acte.

Va ser la primera festa en tota
la història d’aquest cos i l’acte va
ser un reconeixement als seus
membres pel seu compromís com
a policia democràtica i a la seva
voluntat de servei a la ciutadania,
per la seva implicació social, presència en el territori i proximitat
a la ciutadania.
Un reconeixement que es va
materialitzar amb el lliurament
de diverses felicitacions individuals als agents que han dut a terme
alguna actuació meritòria en el
darrer any i que també es van fer
extensiu als ciutadans i agrupacions que han col·laborat en tasques de suport a la policia Local,

també en aquest darrer any.
L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, el regidor de la
Policia, Josep Lluís Mulero, i el
sergent cap de la Policia Local de
Santa Susanna, Raül Barjuan, van
ser els encarregats de fer l’entrega
de les diverses felicitacions i de
les tres medalles que es van atorgar als caps de la Policia de Santa
Susanna, de Caldes de Malavella i
de Sant Celoni, com a impulsors
de la campanya “Escuts solidaris, pels valents” que ha ajudat a
poder fer realitat el SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona, que ha
de ser el centre d’Oncologia Pediàtrica més gran d’Europa. yy

Es van recaptar un total de 2.000 euros. Foto Joan Maria Arenaza

Trobada motos antigues
És la vuitena edició que se celebra d’aquesta popular trobada de motocicletes clàssiques
a Palafolls. En aquesta ocasió
hi van participar una trentena de vehicles, entre els que es

trobaven antics exemplars de la
mítica Vespa. L’acte va comptar
amb una exhibició de les motocicletes, un esmorzar i també un
sorteig de regals de les empreses
que van col·laborar en l’acte. yy

Controls mèdics
CALELLA

L’Institut Oftalmològic Tres
Torres ha organitzat una campanya de prevenció del Glaucoma i
de la Degeneració Macular amb

la instal·lació d’una unitat mòbil
a la plaça de l’Església de Calella.
Els ciutadans s’han pogut
realitzar una revisió totalment

gratuïta per determinar si tenen
alguna patologia associada amb
aquesta malaltia, que pot lesionar el nervi òptic fins arribar a
destruir-lo. yy

La trobada va comptar amb més de 30 motocicletes antigues. Foto Yoyo
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6a Fira del Conte
TORDERA

Seguint la línia dels últims
anys, Tordera ha celebrat una
nova edició de la Fira del Conte,
un esdeveniment que aplega un
seguit d’expositors, activitats i tallers relacionats amb el món de la
lectura i el foment de la creativitat.
L’objectiu centra sobretot en fomentar la lectura en els més petits.

La fira va comptar amb diversos expositors relacionats amb la lectura. Foto Yoyo

Enguany aquesta cita ha presentat novetats. D’una banda, hi ha
hagut una forta implicació i participació activa del teixit associatiu
del municipi torderenc. Diferents
entitats del poble, com ara la Colla
de Gegants de Tordera, el Cercle
d’Història i el Fòrum pel Teatre i
la Cultura van voler participar en
aquest esdeveniment, fent lectures

de contes, presentacions de llibres i
oferint peces de microteatre.
De fet, els geganters van aprofitar l’ocasió per presentar el seu
primer conte Un conte de gegants.
El llibre, escrit per Eva Serra i il·lustrat per Glòria Prunera, totes dues
membres de la colla de geganters,
explica la història dels gegants de
Tordera des del punt de vista d’en
Pere Botero, la Roseta i en Bartomeu, els tres gegants del municipi.
A més a més, aquest any, també
s’han presentat com a novetat tallers
i exposicions d’oficis relacionats
amb el paper, la il·lustració i l’edició.
La Biblioteca de Tordera també hi
va estar present amb el seu espai de
lectura i activitats, i com a novetat,

també hi va participar l’Oficina de
Català del Consorci de Normalització Lingüística amb l’objectiu de
fomentar la creació literària i l’ús del
correcte del català, amb l’organització d’un taller de creació de relats
curts a través d’un joc de daus.
Durant tot el dia es van celebrar
un ampli ventall d’activitats i tallers
que es van distribuir en diferents zones de la plaça de l’Ajuntament, on
també hi van haver diversos expositors relacionats amb la temàtica de
la Fira, com ara editorials, llibreries,
joguines, objectes de regal, etc.
A més a més, coincidint amb la
Fira del Conte, la Fundació del Teatre Clavé va aprofitar per inaugurar
la instal·lació artística ‘Pinçar-te’. yy

Avança el condicionament del pont del riu Tordera
PALAFOLLS

Des de fa uns dies s’estan duent a terme els treballs que han
de permetre condicionar l’actual
pont sobre la Tordera per tal que
hi pugui passar el traçat de la recentment inaugurada Ruta de la
Tourdera.
Es tracta d’una ruta a peu o
per a bicicletes que ressegueix el
traçat del riu Tordera des del seu
naixement, al Montseny i fins la
seva desembocadura al mar.
Justament en el seu tram més
baix, de Palafolls cap al mar, el traçat es desdobla i es pot anar per
les dues ribes del riu, pel costat de
Blanes i pel costat de Malgrat de
Mar. Justament el desdoblament
es fa al punt on s’està actuant.

Un cop s’arriba al pont de la
Tordera (el de la carretera d’accés
a la Costa Brava, la B682) hi ha
l’opció de continuar per sota i recórrer la riba malgratenca del riu
fins al delta. Ara bé, també es pot
creuar el riu pel propi pont i buscar la desembocadura del riu per
la part blanenca.
Precisament les obres que
s’estan fent adeqüen l’actual pont
sobre el riu per tal que hi pugui
passar aquesta ruta cicloturista i
per a senderistes.
En concret s’adaptarà una de
les actuals voreres del pont transformant-la en part del traçat; amb
un carril bici, amb baranes de seguretat, reforçant el ferm actual i
obrint i pavimentant els accessos.

Aquests treballs tenen una durada aproximada d’un mes, i un
cop finalitzin permetran crear amb
seguretat per a bicicletes i vianants
per continuar la ruta de la Tourdera. Les obres estan finançades per
una subvenció de la Diputació de
Barcelona, que també forma part
del projecte, al costat dels municipis implicats, entre ells Palafolls.
La Tordera ressegueix la riba
del riu fins arribar a Palafolls, on
l’itinerari es desvia i passa per dins
del municipi. La ruta passa per diversos carrers, com la riera de la
Burgada, l’Avinguda Pau Casals, el
camp de futbol, per agafar llavors
el camí del Reg Vell fins al Molí
d’en Puigverd, acabant el tram al
municipi veí de Tordera, de nou al
costat del riu. yy

Les obres duraran aproximadament un mes. Foto Aj. Palafolls

El Sant Pau de Carme Ruscalleda tanca les portes
SANT POL DE MAR - CALELLA

Carme Ruscalleda va celebrar
el tancament del seu restaurant a
Sant Pol de Mar amb tot el seu
equip en un dels locals més emblemàtics de Calella, el Restaurant La Quadra. La triestrellada
cuinera tanca després de tres dècades en la primera línia de l’alta
cuina mundial. Deixa clar, però,
que no es jubila i que tanca en
un moment de plenitud, ja que
la seva trajectòria continuarà ara
amb el projecte Cuina Estudi,
des d’on orientarà i assessorarà
altres projectes.

Ruscalleda amb Nando Jubany i Carles Gaig a La Quadra. Foto J. M. Arenaza

Ruscalleda ha jugat el seu últim partit. Se sent així, com un
futbolista a punt de penjar les
botes però que sap que l’endemà

l’espera una apassionant carrera com a entrenador. La cuinera
celebra tancar en un moment de
plenitud i satisfeta de saber que
els clients, en cada servei, s’han
posat cegament a les seves mans.
A l’hora de fer la mirada enrere, Ruscalleda es felicita per d’alguna manera, haver pogut fer a la
cuina aquella carrera artística que
somiava de petita i ha recordat els
inicis a la xarcuteria dels seus pares. “Jo abans no tenia aquest bon
caràcter i el porc em va convertir
en una persona simpàtica quan
vaig començar a fer botifarres
amb formatges i altres espècies,
perquè les feia a la meva manera.
En aquests 30 anys, no he deixat
de fer coses a la meva manera”.

Sobre el seu llegat, la cuinera
santpolenca reivindica sempre la
importància del territori: “Hi ha
molt Sant Pol a la nostra cuina”. Durant les últimes setmanes del Sant
Pau, els clients han pogut tastar un
menú degustació que repassava els
30 anys de la cuina de Ruscalleda.
Coincidint amb el tancament
del Sant Pau, la xef ha publicat el
llibre Felicitat, un repàs a la seva
vida, des dels seus inicis fins a l’actual reconeixement internacional.
Amb textos de la periodista Rosa
Rivas i fotografies de Carles Allende, el llibre també inclou catorze
receptes icòniques i múltiples peculiaritats sobre la concepció de
la cuina de Ruscalleda, com ara el
vincle amb el Japó. yy
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Calella i Malgrat a la Fira de
Turisme de Rimini

Calella i Malgrat de Mar han
participat per segona vegada a la
fira TTG Incontri a Rimini, Itàlia,
una de les més importants fires
de turisme europees, juntament
amb altres expositors a l’estand
de l’Agència Catalana de Turisme
i compartint mostrador de les comarques de Barcelona amb l’Oficina de Promoció Turística de la
Diputació de Barcelona.

«La Fira de Rimini és una de
les més importants per als
professionals del turisme»
Com l’any passat, l’alcaldessa
de Calella, Montserrat Candini, que també és responsable de
l’Àrea de Turisme, es va desplaçar a Rimini per tal d’assistir a
aquest esdeveniment, juntament
amb Jaume Bagó, tècnic de l’Àrea
de Turisme.

Aquesta fira és una de les més
importants d’Itàlia per a professionals del sector i punt de trobada dels principals agents del
mercat italià. L’any passat va tenir
una afluència de 72.000 visitants
(+5% respecte 2016) i van participar-hi 2.550 expositors, 750 periodistes i 300 bloggers.
La fira esdevé una oportunitat clau per donar a conèixer les
ciutats i detectar noves activitats
d’interès per atraure al turista
italià i europeu, tal i com explica
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini: “Des de l’ajuntament valorem molt positivament
estar a totes les fires de turisme
possibles. És una manera d’explicar exactament què som com
a ciutat, quines són les diferents
propostes que oferim com a destinació turística i, òbviament,
també els diferents esdeveniments esportius i culturals que

Projecte Life
Durant aquestes darreres setmanes s‘han dut a terme tot un
seguit de treballs de millora i
adequació del Projecte Life de
Tordera, situat a la part final de
l‘illa del riu, passat el Parc Prudenci Bertrana. Les tasques han
consistit en eliminar la vegeta-

ció invasora, gestionar la que
ja existeix amb podes d‘alguns
arbres de la zona, sanejament de
l‘espai i superfície que ocupa el
canyís, neteja de les deixalles i
runes existents en alguns trams
i finalment la col·locació d‘un
observador d‘aus. yy

Així ha quedat el parc després de les millores. Foto Aj. Tordera

Montserrat Candini durant la trobada a Rimini. Foto Aj. Calella
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organitzem al llarg de l’any.”
Catalunya és la principal destinació dels turistes italians que
viatgen a l’Estat espanyol.

«El 28% dels turistes
italians escullen Catalunya
com a destí turístic»
Segons l’ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica), el 81% dels
viatges realitzats pels italians durant el 2017 van ser fets dins del
seu propi país i només el 19% va
sortir a l’estranger. Entre aquests
últims, les destinacions preferides van ser França i l’Estat espanyol. Dels 4.2 milions de turistes
italians que van arribar a l’Estat
espanyol durant el 2017, la destinació preferida va ser Catalunya
(28%), seguida de Balears (18%) i
Madrid (13%). yy

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

X Festa del Bolet
La tardor ha arribat a Santa
Susanna amb la celebració de
la X Festa del Bolet. Durant tot
un dia es van organitzar diverses activitats relacionades amb
aquest producte tan caracte-

rístic de la tardor. Recollida de
bolets, mercats, exposició d’especies i de productes artesans
són algunes de les activitats que
es van realitzar al Pavelló i al
Parc del Colomer. yy

Els bolets, protagonistes de la festa. Foto Yoyo
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Circuit Maresmenc de Cros Copa del món pel
PA Tordera
segon 9, el tercer 8 i així fins a 1
punt per a cada cursa i categoria.
S’emporta el Gran Premi final,
l’atleta que sumi més punts entre
totes les proves. En cadascuna de
les proves es donaran premis per
categories així com el guardó al
primer local de cada cursa.

«L’acte de cloenda i última
prova serà a Pineda de Mar
al febrer de l’any vinent»
De moment ja s’han celebrat
dues de les proves puntuables a
Santa Susanna i Arenys. Aquestes són les properes cites del circuit maresmenc:
- MATARÓ (diumenge, 18 de
novembre de 2018)
La prova a Santa Susanna va estar marcada pel mal temps. Foto Yoyo
SANTA SUSANNA

El 20è Cros de Santa Susanna
es va celebrar en una jornada on la
pluja, el fang, el vent i el fred van
ser els protagonistes. Es tracta de
la primera prova oficial de la temporada de Cros de la Federació
Catalana d’Atletisme i del Circuit
Maresmenc de Cros 2018/2019.
En total, 300 participants
van prendre la sortida en aquesta primera prova. Els guanya-

dors van ser: en categoria masculina Rodrigo Torres i en femenina Sara Loehr, els dos de
l'equip Rockets AE.

«El Circuit Maresmenc de
Cros consta d’un total de 8
proves puntuables»
El circuit maresmenc de cros
consta de 8 proves puntuables. El
primer classificat rep 10 punts, el

- MALGRAT DE MAR (dissabte, 8 de desembre de 2018)

TORDERA

El grup de xou juvenil del Patinatge Artístic Tordera s’ha proclamat campió, en la seva categoria,
de la primera edició de la Copa del
Món de Xous i Precisió que s’ha
celebrat a Pesaro (Itàlia).

«L’equip torderenc ha
quedat al davant de dos
equips italians»
La coreografia Astúcia de
l’equip torderenc, l’únic català
que participava en aquesta nova
competició creada aquest any per
la World Skate, ha rebut 82,000
punts per part dels jutges i ha su-

perat als italians Domino (Il racconto dei racconti) i Crew (Il misterioso Edward), que amb 80,400 i
74,700 l’han acompanyat al podi.
La primera edició de la Copa
del Món de Xous i Precisió ha
comptat amb la participació de
350 patinadors d’Itàlia, Espanya
i Alemanya, i l’únic representant
espanyol ha estat el PA Tordera,
que havia estat quart classificat
tant al campionat de Catalunya
com al d'Espanya. De l’equip torderenc han viatjat un total de 24
persones, 17 d’elles atletes. Amb la
temporada acabada, l’equip ja s’està preparant per les competicions
de l’any vinent. yy

- CANET DE MAR (diumenge,
16 de desembre de 2018)
- ALELLA (diumenge, 27 de gener de 2019)
- CALELLA (diumenge, 17 de febrer de 2019)
-PINEDA DE MAR (dissabte, 23
de febrer de 2019) yy

El grup de xou durant l'assaig final. Foto Twitter PAT

Marxa de resistència la Llopa Marxa per l’ictus
CALELLA

La cinquena edició de la Marxa de resistència la Llopa de Calella va començar passada per aigua. Aquesta prova compta amb
dues opcions de circuit per camins de muntanya: un de 54 quilòmetres i un de 34, tots dos pels
paratges naturals de Calella i el
Montnegre. L’objectiu de la marxa és efectuar tot el recorregut en
menys de 15 hores.

Miguel Ángel Campos va creuar la meta en 5 hores i 50 minuts,
mentre que Gerard Serra ho va fer
en 2 hores i 52 minuts. La cursa
es va tancar a les 14 hores i 10 minuts, quan va arribar l’últim dels
participants.
L’esportista Núria Picas, especialista en curses de muntanya,
va ser l’encarregada d’apadrinar

«Miguel Ángel Campos i
Gerard Serra van ser els
primers classificats.»
aquesta edició de la prova de
resistència que organitza Calella-Marxa, i que és puntuable pel
Circuit Català de Caminades de
Resistència. yy

«Dels 203 participants,
només 120 van acabar
completant la prova»

Els voluntaris de l’AVAH van acompanyar a alguns participants. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

316 persones van prendre part
a la caminada ‘Calella camina per
l’ictus’. És la segona edició que se
celebra d’aquest acte benèfic que
vol posar en relleu aquesta malaltia i com amb l’ajuda de voluntaris i voluntàries, persones amb
mobilitat reduïda poden fer circuïts adaptats.

Dos calellencs van ser els primers en creuar la línea d’arribada: Miguel Ángel Campos a la
marxa de resistència de 54 quilòmetres, i Gerard Serra primer a
la Llopa petita.
Les condicions meteorològiques en què es va disputar la
prova, van provocar la majoria
dels abandonaments, gairebé la
meitat dels inscrits. Dels 208 inscrits, només es van presentar 203
a la línea de sortida, i d’aquests,
només 120 van arribar a la meta.

Gairebé la meitat de participants van haver d’abandonar. Foto Joan Maria Arenaza

La prova comptava amb tres
recorreguts, dos d’ells aptes per
a persones amb alguna discapacitat, i un de més llarg, amb 9
quilòmetres per a persones sense
problemes de mobilitat.

En total es van recaptar 1.600
euros que aniran a l’AVAH, Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital, que els destinarà a
l’adquisició de material informàtic per utilitzar a les sessions que
es fan a l’Hospital de Dia Rehabilitador de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva.
La caminada per l’ictus va
comptar amb el suport de Calella-Marxa, que va encarregar-se
d’assenyalar els tres recorreguts i
de l’entitat Oncolliga Calella, que
va donar suport en les tasques organitzatives i d’avituallament. yy
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8a Patinada
El Club Patí Malgrat ha organitzat la vuitena edició de la seva
popular patinada que serveix per
recollir diners per a la temporada
esportiva del club. Des de l’orga-

nització han valorat molt positivament la participació, que va
ser més fluixa del que s’esperava,
sobretot degut a les condicions
meteorològiques de la jornada. yy

La vacuna de la grip és
segura i efectiva:
Prou de mites!
na de la grip és segura i efectiva,
és beneficiosa per a tots els que
es vacunen, a qualsevol edat i és
especialment recomanable per a
totes les persones amb malalties
cròniques (factors de risc), totes
les embarassades i tots els majors
de 60 anys.

La patinada va estar marcada per les condicions climatològiques. Foto Yoyo

Torneig Globasket
El Club Bàsquet Calella ha estat
l’amfitrió de les competicions
Global Elite Experience de Globasket, en les categories U14 i
U16. L’equip guanyadors en la
categoria U16 ha estat el Ratiopharm ULM, que ha derrotat

al València a la final. L’equip que
ha quedat classificat en primera
posició en la categoria U14 ha
estat el Seleccions LNCA que
ha vençut al Reial Madrid amb
un resultat de 108 a 72. yy

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

L
Partit entre el CB Calella i el Reial Madrid. Foto Joan Maria Arenaza

Trofeu de patinatge
El Club Patí de Palafolls ha
celebrat la segona edició del
Trofeu Castell de Palafolls de
patinatge artístic. En aquesta
edició van participar prop de
120 patinadors i patinadores de
diferents clubs: Sant Iscle, Tor-

dera, Laietà, Riells i Malgrat. El
club palafollenc compta amb
diferents categories, des de la
promoció amb membres que
s’acaben d’iniciar en la pràctica
d’aquest esport, fins a la categoria de competició. yy

En aquesta edició han participat uns 120 patinadors. Foto Yoyo

’ any que em vaig vacunar
de la grip, vaig passar la pitjor grip de la meva vida...
Em vaig vacunar i des d’aleshores
estic engripat... La vacuna de la
grip té molts efectes adversos...
Són frases molt populars, lamentablement fins i tot entre professionals sanitaris i no fan res més
que generar confusió, rebuig a la
vacunació, i el més greu: deixar
desprotegides moltes persones
que sense saber-ho estan en risc
de patir una grip greu amb complicacions i fins i tot amb risc de
mort. Doncs, sí. La grip afecta a
totes les edats, és especialment
freqüent en infants, cada hivern
ocasiona hospitalitzacions en
nens i nenes sans, especialment
menors de 2 anys, pot generar
complicacions greus, pneumònies i sobreinfeccions severes en
persones de totes les edats que
pertanyen als grups de risc o en
embarassades i molt especialment en majors de 60 anys. La
grip, cada any, és la primera causa de mort en la població adulta
per una malaltia infecciosa que
es pot prevenir amb vacunes.
Sens dubte, la prevenció de la
grip és una prioritat per a la salut
de tots.
I doncs, com és que moltes
persones que s’haurien de vacunar, fins i tot metges i infermeres, no ho fan? Malauradament
per pors infundades, informació
inadequada, incompleta o falsa i
per no percebre la grip com una
malaltia a la que realment cal témer. Cal dir-ho ben clar: la vacu-

I ho dic amb coneixement de
causa. Un dels conceptes a debat sobre la vacunació de la grip
ha estat la seguretat i efectivitat
en infants. He dedicat els darrers 20 anys de la meva activitat
professional compaginant l’assistència mèdica i la recerca. En
els darrers 12 anys he treballat
conjuntament amb col·legues de
tot el món en estudis clínics per
avaluar específicament l’eficàcia,
l’impacte de la vacunació i la
seguretat de les vacunes antigripals en nens i nenes de 6 mesos
als 3 anys. Hem avaluat tant les
vacunes atenuades d’administració intranasal com les noves
vacunes tetravalents inactivades
d’administració intramuscular.
Han participat més de 20.000 infants menors de 3 anys i hem publicat els resultats en prestigioses
revistes especialitzades de distribució internacional. Les nostres
dades han servit perquè les agències sanitàries reguladores nacionals i internacionals establissin
les indicacions d’aquestes vacunes en l’edat pediàtrica i puguin
ser utilitzades arreu del món. Les
dades més recents els hem publicat aquest any a The Lancet Child

and Adolescent Health i aquestes
són les més rellevants. No hem
detectat cap problema de seguretat amb la vacunació antigripal
a la infància, cap efecte advers
greu ni rellevant relacionat amb
les vacunes, cap diferència en el
nombre de malalties en comparació amb els nens i nenes que
varen rebre placebo llevat la menor incidència de grip i les seves
complicacions en vacunats. Hem
constatat, en el nostre medi, una
eficàcia protectora de les vacunes per evitar la grip del 66% en
menors de 3 anys, que tot i que
pugui semblar un percentatge
baix, davant d’una malaltia epidèmica anual i tant prevalent
com és la grip, ha generat un
impacte impressionant: reducció
en vacunats de l’ús d’antibiòtics
durant l’epidèmia gripal del 73%,
disminució del 68% de consultes
a l’atenció primària i del 83% en
serveis d’urgències, i una reducció aproximada del 50% en
l’absentisme escolar infantil i laboral dels pares durant l’hivern.
Alguns països com Regne Unit i
Finlàndia a Europa, o EUA i Canadà a Amèrica, ja han decidit,
a més de la vacunació dels grups
de risc, incorporar la vacunació
sistemàtica anual enfront la grip
en nens i nenes sans pel benefici
individual i comunitari que representa. A Espanya és una assignatura pendent. Però de moment prou de mites: la vacunació
antigripal és segura i efectiva per
a tothom. yy

Els beneficis de la vacuna de la grip estàn demostrats amb xifres.
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L’AGENDA

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

JOCS – TALLER ESPLAI CAPICUA
Passeig Jacint Verdaguer. 15 - 19 h.
TALLER INFANTIL. HO PESQUES
Museu del Mar. 18 h Preu: 4/2 €
insc: Museu del Mar
TRASTUKADA’18
Plaça de la Vila. 19 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 19 h.

DIA 15
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Teatre Municipal. 20 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 21 Preu: 10 €.
DIA 16
ORQUESTRA SELVATANA
Hotel Evenia Olimpic.
Concert festa major. 19 h gratuït.
Ball de festa major. 23.30 h
gratuït.

BARRAQUES: ALBERCOCKS
Plaça Germinal Ros. 23.30 h.
DIA 17
TORNEIG DE PETANCA
Pistes petanca Rieral. 9 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca. 11.30 h.
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €.

DIA 20
PERSPECTIVES DE GÈNERE
EN EL CINEMA
Conferència a càrrec de Francesc
Sánchez. Biblioteca Municipal.
19 h.
DIA 22
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h.

MUSEU INFERNO
Museu del Mar. 20 h. Preu: 4/2 €
Escape room teatralitzat.

DIA 23
TEATRE:
UN MALENTÈS TOT ÉS
Teatre de Lloret. 21 h gratuïta
amb invitació.

BARRAQUES. CATARRES I
DIVERSIONES
Plaça de Germinal Ros. 23.30 h.

DIA 24
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca. 11.30 h.

DIA 18
JORNADES PORTES OBERTES
Museu del Mar, Jardins Sta.
Clotilde, Castell Sant
Joan, Can Saragossa.

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

RUA DELS 600 EXPOSICIÓ
Plaça Pere Torrent.11.30 - 17 h.
TROBADA DE GEGANTS
Plaça Pere Torrent. 9.30 h.
TEATRE: LA BELLA DOLORES
Teatre de Lloret. 19 h.

BLANES

TALLER D’HAVANERES
Passeig Sa Caleta 17 - 19 h.
TALLER INFANTIL. HO PESQUES
Museu del Mar. 18 h Preu: 4/2 €
insc: Museu del Mar.
MUSEU INFERNO
Museu del Mar. 20 h. Preu: 4/2 €
ESCAPE ROOM TEATRALITZAT.

DIES 14 I 15
SETMANA DE LA CIÈNCIA.
JORNADA PORTES OBERTES.
Visites guiades a les 19 h.

TEATRE: L´ENDRAPASOMNIS
Teatre de Lloret. 12 h Preu: 7 €.
RECORDS DEL MEU AVI
Cementiri Municipal. 17 h.
Gratuït, visita teatralitzada.
CINECLUB ADLER:
EL MEU PRIMER FESTIVAL
Teatre de Lloret. 17.30 h.
Gratuïta amb invitació.
DEL 28 AL 20 DE DESEMBRE
PEDROLO, MÉS ENLLÀ
DELS LÍMITS
Exposició. Casa Cultura-Biblioteca.
DIA 29
CINE CLUB ADLER:
BEFORE SNOW FALL
Teatre de Lloret. 21 h.
Mostra de cinemes àrabs en ruta.
DIA 30
CIRC: EMPORTATS
Teatre de Lloret. 21 h Preu: 12 €.

Maria. Teatre de Blanes.
A les 22.15 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 14
COLLARET DE CONTES amb la
Pepa Contes. Sessió 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.

ACTIVITATS:

DIES 14, 21 I 28
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
CURS PRESENCIAL. De 18 a 20 h.
Servei de Polítiques d’Igualtat.
6 hores de formació. Casal Cívic
Can Borell (Passatge Mas Borell,
1). Més informació: 972 33 62 07
ltejada@blanes.cat

DIA 25
IV CURSA BTT CORRIOLS DE
L´AVI - Rieral- Font Cúllar. 8-14 h.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

FINS AL 30
PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA
Entitat convidada: Associació de
Dones Emprenedores de Blanes.
Exposició de material de l’entitat
al vestíbul de la Biblioteca.

- Dia 15: TALLER DE
PATCHWORK O MINIATURES
DE FELTRE.
- Dia 19: PILATES i a les 18.30 h.
XERRADA SOBRE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Coorganitzada per l’Associació
de Dones Emprenedores i
la Plataforma de Dones i la
Cristina Sánchez.
- Dia 20: TALLER DE COSTURA
- Dia 21: TALLER DE BELLES
ARTS (dibuix) i manualitats
- Dia 21: TALLER DE PATCHWORK
O MINIATURES DE FELTRE.

TEATRE: ESPACIO DISPONIBLE
Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 12 € CAST.

DEL 19 AL 22
TALLERS ALFIN
E-biblio. Llegim llibres electrònics
(servei de préstec de llibres
electrònics). Inscripcions a
la Biblioteca. Grups reduïts.
Formació a càrrec de personal de
la Biblioteca. De 15 a 16 h

CEAB (Centre Estudis Avançats
Blanes) Reserves: mtur@ceab.
csic.es / Tel: 972 33 61 01

Centre Excursionista de Blanes.
Sortida i arribada al paratge del
Vilar. de 9 a 16 h.

DIA 17
SETMANA DE LA CIÈNCIA.
VISITES GUIADES AMB
TAQUILLA INVERSA.
Jardí Botànic Marimurtra.
Més informació a: 972 33 08 26 o
marimurtra@marimurtra.cat

SETMANA DE LA CIÈNCIA.
JORNADA DE PORTES OBERTES
Jardí Botànic Marimurtra.
Més informació a: 972 33 08 26 o
marimurtra@marimurtra.cat

DIA 18
IX PASSAFRED · MITJA MARATÓ
I CAMINADA POPULAR.

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Els Pirates Teatre. Teatre de
Blanes. a les 19 h.
DIA 24

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Cor de Cambra Sota Palau de
Blanes i Veus del Vallès de
Ripollet. Teatre de Blanes /
Taquilla inversa. A les 21 h
DIA 25
RIALLES L’ORNET VOL CANTAR.
Companyia Inspira. Teatre:
música i titelles. Teatre de
Blanes. A les 17.30 h.
DIA 30
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Banda i Cobla Col·legi Santa

DIA 22
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys): La
niña que podía volar, de Victoria
Forester i a les 18 h, a la Sala
Roberto Bolaño, hora del
conte: El Petit Príncep i jo, amb
Suc de Contes. a les 17.30 h a la
Biblioteca Jove.
DIA 26
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys):
L’univers Poe d’Edgar Alan Poe a
les 17.30 h
XERRADA: Relació cos-emocions
amb Leonor Martín. A les 19 h.
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DIA 13
CALELLA
TALLERS DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA. Canals més efectius
per cercar feina I. Fàbrica LlobetGuri, 9.30 h.

DIA 15
PALAFOLLS
TALLER: DESCOBREIX COM
SUPERAR L’ANSIETAT. A càrrec
d’Esther Bisbal. Biblioteca Enric
Miralles. 19 h.

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
FIGURAS OCULTAS. Associació
per a la Promoció de la Dona
Treballadora (c. Església, 173).
10.30 h.

MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: L’UNIVERS A
LA TEVA MÀ. Adreçat a nens
i nenes de 5 a 8 anys. Cal
inscripció a la Biblioteca. 18 h.

TALLER: AUTOCURA Y
BIENESTAR EMOCIONAL. EL
CUERPO QUE HABITAMOS.
A càrrec de Luz Marina Gutiérrez.
Associació de Dones de Calella
(Fàbrica Llobet, 2n pis). 18 h.

SANTA SUSANNA
XERRADA: LA MARATÓ.
Càncer, la investigació dona vida.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

DIA 14
PALAFOLLS
XERRADA: GERMANS,
CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE?
A càrrec de Maria Helena Tolosa.
Escola Les Ferreries, 19.30 h.
SANTA SUSANNA
TALLER: SMARTPHONES.
Taller de formació per a majors
de 55 anys. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 16 h.
CALELLA
TALLER: QUÈ EN SAP DE LA
DIABETIS?
Vestíbul del CAP Calella. 10 h.
TALLERS DIVERSOS a càrrec
de l’equip assistencial del CAP.
Vestíbul del CAP. 11 h.
DINAR I SESSIÓ DE BALL.
Vestíbul del CAP, 13.30 h.
BALL per a la gent gran. Espai
Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: Els manuscrits
de Qumran i la secta dels Essenis.
A càrrec de la Dra. Maria Josep
Estanyol. Al Casal l’Amistat.
18.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER GUITARREIG. Guitarra
controlada per Arduino, a càrrec
de la Fundació Pere Tarrés.
Biblioteca Serra i Moret. 17.30 h.
CALELLA
TALLERS DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina II. Fàbrica LlobetGuri, 9.30 h.
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 10 h.
TARDES DE TERTÚLIA.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A thousand Splendid
Suns de Khaled Hosseini.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
TAULA RODONA: L’òpera més
enllà del Liceu. Amb motiu del
20è Aniversari del Cor Harmonia.
1r pis de Can Salom, 20 h.
CINECLUB: DIE GÖTTLICHE
ORDNUNG. Entrada 4,50€. A la
Sala Mozart, 21 h.

DIA 16
PALAFOLLS
TALLER: SOBRE L’OLI
ESSENCIAL DE L’ARBRE DEL TE.
Casal de la Dona. 17.30 h.

TALLER: IMPRESSIÓ 3D
Amb motiu de la Setmana de
la Ciència. A càrrec de Marçal
Mora. Cal inscripció prèvia. Nens
de 8 a 12 anys. 18 h.

MALGRAT DE MAR
CINECLUB GARBÍ: Caras y
lugares d’Agnès Varda. Centre
Cultural, 22 h.

ASSAMBLEA DE DISCUSSIÓ
I VOTACIÓ dels Pressupostos
Participatius de Joventut.
Ajuntament de Calella, 20 h.

SANTA SUSANNA
BIBLIOLAB: CANVI CLIMÀTIC.
Per a més de 8 anys. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18 h.

PROJECCIÓ DELS
DOCUMENTALS: País petit 2015
i Camí portuguès 2016. Al Local
Social de Calella-Marxa (c. Sant
Joan, 8) 20.15 h.

PINEDA DE MAR
TALLER INFANTIL: TITELLA DE
ROBA. Per a nens i nenes de 5
a 11 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Poblenou, 18 h.
XERRADA SOBRE ECONOMIA a
càrrec d’Alexander Pérez. Gratuït
i obert a tothom. Al local de
l’Associació Canviem, 19 h.
CICLE DE CONFERÈNCIES:
Prudenci Bertrana: heroi, hereu,
vagabund i impenitent. A càrrec
de la Dra. Mita Casacuberta,
professora de l‘UdG. Espai Sara
Llorens, 19.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre La filla estrangera, de
Najat El Hachmi. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLASSE OBERTA DE
GIMNÀSTICA/PILATES a càrrec
de Dolors Serra. Associació
Dones de Calella (Fàbrica LlobetGuri, 2n pis). 17 h.
LECTURA DEL DECÀLEG
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA,
i a continuació actuació
dels CASTELLERS DE
L’ALT MARESME. Plaça de
l’Ajuntament, 17.30 h.

DIA 17
SANTA SUSANNA
TALLER: EXPERIMENTA COM
UN ARQUEÒLEG. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 11 h.
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL ARRELAT: UN DIA
AL MAR. Marta Arnaus, Centre
Cultural, 11 h.
ORQUESTRA DE LA BONA SORT.
Plaça Josep Anselm Clavé. 12 h.
SUPERBLEDA. La Bleda, Centre
Cultural, 17 h.
PINEDA DE MAR
TASTET DE POESIA D’AUTORES
LOCALS, acompanyat de música
a càrrec de Lídia Barcons i
Elisabet Torra. Biblioteca Serra i
Moret, 12 h.
CICLE APART: Miquel Abras,
Espai Sindicat, 22 h.
MÚSICA: Big Mama Montse 30’s
Band. Preu 10 €, Auditori, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL: Fem un
titella. Activitat gratuïta per a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.

VI CONCURS DE SCRABBLE
DEL MARESME.
Per a inscripcions cal enviar un
correu a plcalella@plataformallengua.cat indicant el nom
i cognoms dels participants.
Fàbrica Llobet-Guri, 16 h.
DIA 18
PINEDA DE MAR
TEATRE: X Pebrots presenta: Un
tribut a la Trinca. Sala Gran del
CCR, 18 h.
CONCERT de Santa Cecília, amb
la participació de diverses corals.
Es demana portar aliments per
Caritas. Escola Sant Jordi, 18 h.
CALELLA
V FESTIVAL ARTÍSTIC
SOLIDARI 2018
En benefici de l’AVAH per al
projecte Servei Suport Immediat
a Domicili (SSID).
Sala Mozart, 18 h.
REPRESENTACIÓ DE L‘OBRA
SHAKESPEARE.
La invenció del que és humà,
de Joan Gallart. Teatre Orfeó
Calellenc, 18.30 h.
TORDERA
TEATRE: Seqüència MMP,
Teatre Clavé, 18 h.
DIA 19
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA PETITS,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.
Presentació: El primer diccionari
de medicina il·lustrat, Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INFANTIL
per a nens i nenes de 9 a 14 anys.
Biblioteca, 17.30 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Local del c. Doctor Vivas, 152. 16 h.

Caravaning
Club Sant Genís
busca interessat
per a l’explotació del
Bar-Restaurant i supermercat
Tel. 93 764 61 54
Enviar ofertes al correu: csantgenis@csantgenis.com
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GRUP DE SUPORT
EMOCIONAL i ajuda mútua per
a cuidadors de persones amb
dependència. Fàbrica LlobetGuri. 16.30 h.

PINEDA DE MAR
SETMANA PELS DRETS DE LA
INFÀNCIA. Documental del mes:
“L‘hora dels deures”. Centre Cívic
Poblenou, 19 h.

Salvador de la Plaça, 10 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
DIA INTERNACIONAL DELS
DRETS DE LA INFÀNCIA:
Contacontes: Un poble
anomenat Cansancia. Al Centre
Cívic Poblenou. 17.30 h.

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ. El vescomtat
de Cabrera: història, castells i
baronies a l’Alt Maresme.

TROBADES D’ÒPERA
Amb l’òpera Il Trovatore,
de Giuseppe Verdi. Amb els
comentaris de Rosa Maria
Carbonell. Inscripcions:
Biblioteca. Sala Mozart, 18 h.

HORA DEL CONTE: GPS, contes
de gegants, pirates i sirenes.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
TALLER DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina III. Fàbrica
Llobet-Guri, 9.30 h.
TALLER D’INFORMÀTICA.
Què saps del teu ordinador i el
teu mòbil? a càrrec de M. Rosa
Cardona. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça. 17.30 h.
DIA 21
SANTA SUSANNA
TALLER: Reflexió sobre la
violència de gènere. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CONTES PER A INFANTS fins
a 3 anys. La medusa perduda.
Biblioteca, 18 h.
CALELLA
CONFERÈNCIA. Hitchcock i la
creació del suspens. A càrrec
del Sr. Jesús González. Al Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 22
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL,
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17 h.
XERRADA: PRESERVEM EL
LITORAL DEL MARESME.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 19 h.

CALELLA
TALLER DE RECERCA ACTIVA
DE FEINA: Canals més efectius
per cercar feina IV. Fàbrica
Llobet-Guri, 9.30 h.
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 10 h.
XERRADA PER A FAMILIARS
DE MALALTS D’ALZHEIMER
i altres demències. Estem
acompanyant. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume de Calella,
15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A thousand
Splendid Suns, de Khaled
Hosseini. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
DIA 23
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE I TALLER:
GLÒRIA ANDRÒMINA.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
STORYTIME. Biblioteca, 18 h.
CINECLUB GARBÍ: Celebració dels
50 anys amb la projecció de Los
olvidados. Centre Cultural, 22 h.
PINEDA DE MAR
CENAFORUM, al local de
l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre La filla estrangera, de
Najat El Hachmi. Biblioteca Can

CLASSE OBERTA DE TAITXÍ
TXIKUNG. Associació Dones de
Calella, 15.30 h.

CICLE GAUDÍ: Petitet. Gènere
documental. Sala Mozart, 21 h
DIA 24
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA: QUAN ELS
CONTES PRENEN VIDA.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL ARRELAT:
Taller de teatre a càrrec de Pere
Hosta. Centre Cultural, de 10 a
13 h.
OPEN DOORS, Pere Hosta, plaça
Catalunya, 17 h.
PALAFOLLS
DIA INTERNACIONAL DEL
IOGA, al MID, de 9 a 15 h.
PINEDA DE MAR
SORTIDA FAMILIAR: Descobrir
el nostre entorn. Biblioteca Serra
i Moret, 12 h.
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
UNIVERS THARRATS. Fundació
Tharrats de Can Comas, 12.30 h.
CICLE APART:
Lübbert. Espai Sindicat, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL.
MIREM CONTES. A càrrec de
Susanna. Activitat gratuïta per a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
dedicat a bandes sonores de
pel·lícules a càrrec del Cor i
Orquestra Simfònica Harmonia.
Amb motiu del 20è Aniversari
del Cor Harmonia, i la 103a Festa
de Santa Cecília. Sala Mozart (c.
Església, 91). 21 h.
TORDERA
TEATRE: Cache Cache (A fet i
amagar). Teatre Clavé, 18 h.
DIA 25
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL FEMPOP
En diversos indrets de la ciutat.
Concurs de teatre Vicenç Bayarri,
amb l’obra El traspàs.
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE FAMILIAR:
Mare Terra, Príncep Totilau. Preu:
5 €. Auditori, 18 h.

AVUI TERTÚLIA. Es comentarà
Ronda del Guinardó de Juan Marsé.
Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
CLUB DE LECTURA
Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Palafolls. Pavelló
d’Esports, 18 h.
CALELLA
HOMENATGE A LES VÍCTIMES
EN EL 80È ANIVERSARI DELS
BOMBARDEJOS A CALELLA
durant la guerra. Al carrer Riera
(entre Turisme i Sant Isidre), 12 h.
MISSA PONTIFICAL de L. Perosi.
Amb la participació del Cor
Harmonia, a l‘església de Santa
Maria i Sant Nicolau. 12 h.
LECTURA DEL MANIFEST
INSTITUCIONAL del Dia
internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones.
Enlairament de globus en honor
de les dones mortes a causa de
la violència de gènere. Plaça de
l’Església. 13 h.
IL·LUMINACIÓ DEL FAR
DE CALELLA de color lila,
en commemoració del Dia
Internacional Contra la Violència
de Gènere. 18 h.
DIA 26
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c.Doctor Vivas, 152. 16 h.
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL
I AJUDA MÚTUA per a cuidadors
de persones amb dependència.
Fàbrica Llobet-Guri, 16.30 h.
DIA 28
SANTA SUSANNA
XERRADA LA MARATÓ.
La importància de l’alimentació
en la prevenció del càncer.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA
Infant dels grans, de Manuel de
Pedrolo. Biblioteca, 19 h.
CALELLA
TEATRE FÒRUM
Prou, una reflexió contra
l’assetjament sexual, dirigida a
l’alumnat de cicles formatius, a
càrrec d’ImpactaT, intervencions
teatrals. Sala Mozart, 11.30 h.
CONFERÈNCIA
Segle XXI, cap on va la humanitat
II. (La demografia del segle XXI).
A càrrec del Dr. Pau Miret. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 29
SANTA SUSANNA
TALLER: FEM UNA
MENJADORA PER ALS OCELLS.

Activitat familiar, Biblioteca Vall
d’Alfatà, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL
Lectures especials. Biblioteca, 11 h.
CALELLA
BIBLIOLAB, LABORATORI DE
LLETRES
Curs d’escriptura, creativitat i
enginy literari. Obert a tothom.
Professora: Alba Dalmau. Cal
inscripció prèvia. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
TALLER DE MEMÒRIA,
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 19 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre A Thousand
Splendid Suns, de Khaled
Hosseini. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
CASTANYADA POPULAR
de celebració del 119è aniversari
de la Fundació del FC Barcelona,
a la plaça de l’Església, 20 h.
CINECLUB: MOSTRA FESTIVAL
VOC (Versió Original en Català).
Entrada 4,5 €. Venda d’entrades
a taquilla el mateix dia a partir
d’una hora abans de la sessió.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 30
PALAFOLLS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Carvalho. Biografia de un
detective de ficción. A càrrec
de Manuel Blanco i Javier Coria.
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE
Set ratolins cecs i altres contes.
Biblioteca, 18 h.
CINECLUB GARBÍ: El orden
divino. Centre Cultural, 22 h.
PINEDA DE MAR
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
i inauguració de la pista de
patinatge. Plaça Espanya.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
amb el llibre La filla estrangera,
de Najat El Hachmi. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
(de 9 a 12 anys) amb la lectura
de Llibre d‘encanteris de la
Vella Taràntula, de Jordi Folck.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 18 h.
CLASSE OBERTA DE
BODYGUAY
a càrrec de la mestra Mercè
Ferran, coach en consciència
corporal. Associació de Dones de
Calella (Fàbrica Llobet-Guri, 2n
pis). 20.30 h.
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Farmàcies de guàrdia
CALELLA
Dimecres
Dijous

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

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

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

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

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

TORDERA
1 MILAR TORDERA
Camí Ral
2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys
3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)
4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

PINEDA DE MAR			

14 NOÈ
15 PLANAS

Divendres 16

LLOBET

Dissabte

17 CASTELLS
Diumenge 18 CASTELLS

ALBA

Dilluns

19

COSTA

Dimarts

20

ESQUEU

Dimecres

21

BADIA

Dijous

22

FRANCITORRA

Divendres 23 NOGUERA
Dissabte
24 MELA
Diumenge 25 MELA
Dilluns
26 VIVAS
Dimarts
Dimecres

27 NOE
28 PLANAS

Dijous

29 CASTELLS

Novembre

ALBA

SEGARRA
SEGARRA

Divendres 30

VIVAS

Dissabte

ESQUEU

Diumenge

1 NOGUERA
2

Dilluns

3

MIR

Dimarts

4

SETÓ

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C. Església, 360
Tel.: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel.: 93 769 47 54
Farmàcia MELA
C. Balmes, 151
Tel.: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS
C. Bruguera, 226
Tel.: 93 769 11 70
Farmàcia NOÈ
C. Església, 116
Tel.: 93 769 07 91
Farmàcia COLÓN
C. Jubara, 11, 08370, Calella
Tel.: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel.: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA
C. Barcelona, 26
Tel.: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel.: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA
C. de Mar, 14 A
Tel.: 93 762 31 87
Farmàcia ALBA
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel.: 93 762 25 38
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel.: 93 769 27 77
Farmàcia V. SEGARRA
C. Santiago Rusinyol, 93-99
Tel.: 93 762 69 79
Farmàcia SETÓ
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia ESQUEU
C. Noguera Local 12, 1
Tel.: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel.: 93 769 18 94

ESQUEU

TORDERA (SERVEI DIÜRN)
Dimecres
Dijous

14 LUCEA
15 LUCEA

Divendres 16 LUCEA
Dissabte
17 LUCEA
Diumenge 18 LUCEA
Dilluns
19 MATEOS
Dimarts
Dimecres

20 MATEOS
21 MATEOS

Dijous

22 MATEOS
Divendres 23 MATEOS
Dissabte
24 MATEOS
Diumenge 25 MATEOS
Dilluns
26 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

27 MARCOVAL
28 MARCOVAL

Dijous

29 MARCOVAL
Divendres 30 MARCOVAL
Dissabte
1 MARCOVAL
Diumenge
Dilluns

2 MARCOVAL
3 VENDRELL

ECONOMIA LOCAL

Clínica Fenals
LLORET DE MAR

El passat dijous 11 d’octubre, la Clínica Fenals, situada a l’avinguda Vila de Blanes, 162 de Lloret de Mar, va inaugurar les
seves noves instal·lacions. La seva directora, la doctora M. Paz González Pèdèflous
explica que, “aquesta ampliació permetrà
oferir nous tractaments i millorar el nivell
de confort de pacients i especialistes”.
Alguns dels tractaments que es realitzaran en aquesta nova zona de la clínica
són el microtransplantament capilar per
tractar l’alopècia, el láser lipòlisi per a
la remodelació facial i corporal o l’ozonoterapia per al tractament del dolor o
millorar l’estat general de la nostra salut.

Solucions360
D’aquesta manera la Clínica Fenals es posiciona com a referent en el seu camp a les
nostres comarques. yy

Doctora M. Paz González, directora de Clínica Fenals

SELVA - MARESME

Solucions360, empresa dedicada a la
comunicació, al màrqueting online i a la
formació en aquests dos àmbits, estrena
nova imatge corporativa aquest mes de
novembre. L‘empresa, amb seu a El Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de
Farners, ha renovat el seu web. Es tracta
d‘un nou espai en el que es pot consultar
tota l‘oferta de serveis: gestió de xarxes
socials, serveis d‘assessorament i consultoria en màrqueting digital per a pimes i
autònoms, cursos de màrqueting online i
el nou servei de formació online.
Josep Lluís Vidal, soci-fundador de
Solucions360, explica que “cada vegada

Logo Solucions360

més professionals i empreses són conscients de la importància de la visibilitat
i reputació a internet de la seva marca i,
és per això, que confien aquesta tasca a
professionals o bé busquen formació per
portar-la a terme ells mateixos”. yy
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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

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.55

9.40

10.15

12.40

14.45

17.10

Santa Susanna

3.50

5.20

7.05

9.50

10.25

12.50

14.55

17.20

Pineda de Mar

3.54

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.05

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

-

-

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Estació del Nord

-

-

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.05

6.40

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.15

6.50

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.00

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.15

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

15.16

16.46

18.36

20.06

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.52

20.22

00.22

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

ENTREVISTA A LLUÍS IVERN (COMISSARI COORDINADOR DEL “CENTENARI THARRATS” DE PINEDA DE MAR)

“La Fundació Tharrats reuneix més de 1.000 peces
entre l‘obra gràfica del pintor i la d’altres artistes”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Pineda de Mar celebra aquest
any el centenari del naixement
de l’artista d’avantguarda Joan
Josep Tharrats (Girona, 1918-Barcelona, 2001). I ho fa amb tot un
seguit d’activitats que recorden
la figura i l’obra del pintor, molt
vinculat amb aquesta localitat del
Maresme. Al llarg de la seva vida,
va viatjar arreu del món amb les
seves obres i es va relacionar amb
un gran nombre de personalitats
internacionals. La seva gran passió va ser l’univers, que el va plasmar amb diverses tècniques creatives. Va produir constantment a
través de múltiples facetes: com a
artista plàstic, dissenyador gràfic,
escriptor i emprenedor cultural
amb la fundació, entre d‘altres
projectes, de dues revistes: Dau al
Set i Negre+Blau. Una de les seves
grans obres va ser el paviment del
Mirador de l’Alcalde, a Montjuïc,
Barcelona. El comissari coordinador del Centenari Tharrats és el
pintor barceloní Lluís Ivern, que
viu a Pineda des de l’any 1996, on
té el seu taller per on han passat
alumnes de tota Espanya. Ivern
també ha exposat per desenes de
museus i galeries d’arreu del món
i ha guanyat premis a nivell nacional i internacional. Ell és un gran
coneixedor de l’obra de Tharrats.
Com va sorgir la relació de
Tharrats amb Pineda de Mar?
L’any 1989, el municipi de Pineda
li va proposar a Tharrats fer una
exposició de la seva obra. En un
primer moment va ser reticent,
però finalment va accedir. Va ser
un èxit. L’Ajuntament va posar
el seu nom a un carrer del poble
i ell va quedar tan content que
posteriorment va anar madurant
la idea de la creació d‘un centre d‘art a Pineda. La Fundació
Tharrats es va crear el 1991 amb
una important donació artística
per part de l’autor.
Què hi podem trobar en aquest
fons que va entregar?

les Conrad, el tercer astronauta
que va trepitjar la Lluna, el va
convidar al llançament del Gemini XI, al Cap Kennedy. Conrad li deia que allò que pintava
era el mateix que ell havia vist a
l’Univers.
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A banda de tota la seva obra
gràfica i exemplars originals de
les revistes que va editar, el fons
compta amb obres i edicions
d‘artistes diversos que, en conjunt, sumen més de 1.000 peces
de la seva important col·lecció
particular, on hi ha obres de
Tàpies, Miró, Dalí, Clavé i Subirachs, entre molts altres artistes.
On estan totes aquestes obres?
Al local de la fundació, a la Masia de Can Comas de Pineda. En
Joan Pujadas és un dels impulsors d’aquest llegat i va inventariar perfectament les obres rebudes així com els seus llibres, pòsters i revistes que va publicar.
Com definiria l’obra de Tharrats?
Va ser un artista innovador,
molt prolífic i generós. En el seu
moment, per exemple, va saber
aprofitar les possibilitats plàstiques dels papers impresos defectuosament, amb uns resultats
extraordinaris que va anomenar
maculatures.
A finals de mes s’inaugura l’exposició central del centenari.
En què consistirà?
Univers Tharrats s’inaugurarà el
24 de novembre. Estarà comis-
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sariada per Ricard Mas i serà la
culminació del centenari amb
un repàs a la seva trajectòria. Es
mostraran pintures originals,
disseny gràfic, cartells i algunes
joies que va elaborar. Es podrà
visitar fins al 3 de març.
Quines altres exposicions heu
mostrat al llarg de l’any?
Hem tingut tres mostres més. La
primera, Les arts del llibre amb
Tharrats i Dau al Set, va ser una
proposta del Conservatori de les
Arts del Llibre amb textos d’Arnau Puig, l’únic membre que
queda del col·lectiu Dau al Set.
La segona va ser Tharrats, Cosmos i art gràfic, on es podia veure l’interès que tenia per l’univers. I la tercera, la del Miniprint
Internacional de Cadaqués, que
s’ha sumat a la celebració amb
una mostra que vincula Tharrats, Cadaqués i el Miniprint.
Quines altres activitats heu
organitzat?
Aprofitant que al mes de maig
celebràvem Pineda Mar de Flors,
les creacions florals al carrer que
van realitzar escoles d’art de
Barcelona i de Pineda es van inspirar en Tharrats. D’altra banda,
el 23 de juny es va inaugurar
l’Asteroide, una escultura de

ferro realitzada pel pintor i escultor Agustí Penadès, que s’ha
instal·lat a la plaça Catalunya,
davant de la Fundació.
Heu portat alguna activitat
fora de Pineda?
Sí. A la Fira del Llibre d’Ocasió
Antic i Modern, el Gremi de Llibreters de Catalunya va instal·lar
al passeig de Gràcia un estand
dedicat al Centenari Tharrats
amb les activitats previstes.
A banda de les exposicions,
quines altres activitats heu organitzat?
Hem ofert visites comentades
a les exposicions, a càrrec dels
comissaris de cadascuna d’elles,
i conferències a càrrec d’astrònoms i matemàtics, que vinculaven la visió del cosmos de Tharrats. Pel 9 de desembre li retrem
un homenatge amb un concert
de jazz a l’Auditori de Pineda,
on s’estrenarà una peça de jazz
composta per a l’ocasió pel pianista i compositor Joan Díaz.
Per què Tharrats tenia aquesta
obsessió per l’Univers?
Tenia molt d’interès per l’observació de l’univers, així com pels
misteris que l’envolten, la ciència, els astres...L’any 1966, Char-
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Què va significar el Dau al Set?
Un grup que es va crear cap
a finals dels anys 40; va ser el
primer aire fresc a nivell artístic després de la Guerra Civil.
Tota una sèrie de persones que
després han sigut primeres figures es van organitzar en grup
i van editar una revista amb el
mateix nom. Tharrats va ser cofundador i ell mateix la imprimia en una impressora manual
que tenia a casa seva, propietat
del seu pare, el poeta gironí Josep Tharrats.
Per què van ser tan innovadors?
Trencaven tots els esquemes del
que era l’art fins el moment, tal
com va destacar el MOMA de
Nova York. El primer número
del Dau al Set data de 1948. El
grup es va dissoldre l’any 1952,
però Tharrats va continuar amb
la revista 4 anys més, amb articles de diferents crítics del moment. En total, es van publicar
poc més de 50 números. Tot era
molt innovador i informal. Alguns són un simple full, d’altres
són monogràfics, i en diversos
no hi ha ni capçalera.
La seva obra té alguna cosa en
comú amb la de Tharrats?
Jo també tinc interessos en l’astronomia, però la meva obra es
basa en mostrar la relació entre
cultura i natura. M’interessen
molt les empremtes que ha deixat l’ésser humà a la natura. Jo
he treballat amb tot tipus de
tècniques, però especialment
gravats amb carborúndum collagraph. Precisament un parell
d’obres meves amb aquesta tècnica les vaig donar al fons de la
Fundació Tharrats. yy
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