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Bones Festes!
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SOCIETAT - Pàg. 3

Calendari solidari
La Fundació ASPRONIS ha presentat
a la Biblioteca Comarcal de Blanes el
seu primer calendari solidari amb la
finalitat de sufragar les despeses del
viatge a Abu Dhabi de dues esportistes del Club Esportiu El Vilar.

CINEMA I ESPORT - Pàgs. 14 i 24

50è aniversari

El Cineclub Garbí de Malgrat de Mar ha celebrat els seus 50 anys de vida
amb la projecció de la primera pel·lícula que va projectar Los Olvidados de
Buñuel. Palafolls, d’altra banda, ha commemorat el 50è aniversari de la
primera temporada del CD Palafolls.

Fira de l’Horta
Tió monumental a Pineda de Mar. Foto Yoyo

Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna i Palafolls han previst un ampli programa
d’activitats per celebrar les tradicionals festes nadalenques. Fires de Nadal, el Caga Tió, activitats infantils i
les tradicionals cavalcades de Reis, seran alguns dels elements que podrem trobar en aquests sis municipis.
L’ambient nadalenc es viu amb intensitat des de principis de mes, en molts casos, amb un marcat caire solidari. Més informació a la pàgina 4.

Santa Susanna ha celebrat la XXII Jornada de l'Horta dins del projecte
Horta.net impulsat pel DARP a través de l'IRTA. El projecte té l'objectiu de desenvolupar sistemes de producció sostenibles i potenciar l’obtenció de productes hortícoles de proximitat. Pàg. 6

Temporal de pluja

El riu de la Tordera l'endemà de les pluges. Foto David Roura @droucom

Els dies 17 i 18 de novembre, el Maresme, entre moltes altres comarques, va viure un fenomen meteorològic poc habitual en aquestes
contrades. Va estar plovent des del
dissabte 17 al matí/migdia fins a la
matinada de dilluns, el que va comportar rius i rieres plens de gom a
gom i diverses incidències. Pàg. 8

Durant la jornada es van instal·lar diversos expositors. Foto Yoyo

Infants i joves
Calella ha posat en marxa nous Consells
d’Infants i Joves. Els més petits, treballaran per promoure activitats esportives
per als infants amb discapacitat. Els 20
membres del Consell d’Adolescents treballaran la igualtat de gènere. L’objectiu,
és implicar els nois i noies de la ciutat en
la millora de la qualitat de vida dels calellencs i calellenques des de ben petits. Tenen per davant tot el que queda de curs
per treballar. Pàgs. 10 i 17.

Candini, una participant i la seva família. Foto J.M. Arenaza

Samarreta commemorativa. Foto Joan Maria Arenaza
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L’Editorial
Vaga de metges
L’accés gratuït a la sanitat per a tota la població és una peça
clau de la nostra societat i una de les majors aportacions de
l’“estat de benestar”.

Es presenta l’Agenda
Llatinoamericana 2019

Poca gent s’atreviria a posar en dubte el nivell de la nostra sanitat pública que proporciona tractaments i atenció de
primera qualitat.
L’excel·lent nivell de l’atenció hospitalària per a tractaments importants no pot ocultar la sobrecàrrega dels metges d’atenció
primària, els llargs terminis per a les cites ambulatòries amb els
especialistes i les demores per a les proves diagnòstiques.
Una manca crònica de personal en l‘atenció primària enfosqueix la imatge d’aquesta sanitat tan ben valorada.
Resulta molt preocupant que els metges hagin decidit sortir
a fer vaga per queixar-se de les mancances de pressupost que
redueix la seva capacitat d’atenció al pacient.
Cap de les forces polítiques haurien de permetre que això
passi. El toc d’atenció dels professionals de la medicina ha de
ser escoltat amb la màxima atenció. En depèn la nostra salut
i l’equilibri social. yy
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Gabriela Serra va ser l'encarregada de presentar l'agenda a Malgrat. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

L’agenda va camí d’arribar
a les tres dècades de vida, ja que
es va editar per primer cop l’any
1992, coincidint amb els actes reivindicatius amb motiu dels 500
anys de l’arribada dels espanyols
al continent americà. Molts municipis han presentat la que serà
l’agenda del 2019, entre ells Malgrat de Mar.
Gabriela Serra, membre de
l’organització, ha explicat en l’acte celebrat a Malgrat que l’agenda
és sobretot una eina formativa.
“No és una agenda reivindicativa, és una agenda formativa. I un
cop t’has format, t’obliga a actuar
perquè si incorpores en el teu sa-

ber tot el que l’agenda et proposa,
t’animes a actuar”. Des de la primera edició, l’objectiu de l’agenda
ha estat ser una eina de reflexió
al voltant de temes polítics i socials des d’un vessant constructiu i
crític: “L’agenda té 3 parts: veure,
jutjar i actuar. Veure la complexitat de l’existència, la part de jutjar,
davant d’això quin és el meu posicionament i immediatament ve
l’actuació, com sóc capaç de canviar aquesta situació”.

que aquest any han volgut dedicar-la a les petites causes. “Aquest
any hem canviat la visió. En uns
moments on tenim corrupció, incoherència, mentides... possiblement és millor oblidar-se de les
grans coses i fixar-nos en nosaltres mateixos”.
Si bé és una iniciativa llatinoamericana, la publicació té vocació mundial i la seva reflexió és
vàlida arreu.

Durant els darrers anys
l’Agenda Llatinoamericana ha
dedicat els seus fulls a grans causes: la pàtria mundial, el diàleg de
cultures, el diàleg de religions, la
democràcia, etc. Serra ha explicat

Actualment s’edita a 26 països en diversos idiomes i a Catalunya la Comissió de l’Agenda
s’encarrega de l’edició catalana
des del 1995. L’agenda es ven al
preu de 8 euros. 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

LA MARINA 3

DESEMBRE DE 2018

La Fundació ASPRONIS presenta el calendari
“Un any d’esport solidari”
SELVA / MARESME

La Fundació ASPRONIS ha
presentat a la Biblioteca Comarcal de Blanes el seu primer calendari solidari amb la finalitat de
sufragar les despeses del viatge
a Abu Dhabi de dues esportistes
del Club Esportiu. Rosa Sánchez
i Susana Becerra representaran
Special Olympics España als Jocs
Mundials Special Olympics que
es disputaran a la capital dels
Emirats Àrabs el proper mes de
març. L’estada durant els Jocs està
coberta per l’organització però les
jugadores han d’assumir els desplaçaments, un cost molt elevat.
El calendari té un preu de venda
de 5€ i la recaptació que s’aconsegueixi també estarà destinada a la
compra de material o al transport
del Club Esportiu per al 2019.
Enguany que ASPRONIS celebra el seu 50è aniversari es proposa elaborar un calendari cada
any amb diferents finalitats o
motius dins l’organització.
El periodista de TV3, el
blanenc Rafel Bagot, i el president del Club Esportiu El Vilar, Xavier Manresa han estat

per parelles en bàdminton; el regatista Àlex Muscat, campió de
la categoria Finn, en vela; Sergi
Fernández, porter del FC Barcelona Lassa en hoquei; el pioner
esportiu i expresident del CE El
Vilar, Xavier Oms, i el periodista de TV3, el blanenc Rafel
Bagot. Els professionals especialitzats en fotografia esportiva
Ruben Garcia, Isaac Navarra i
David Grau –GNG Foto- són els
autors de les imatges que il·lustren el calendari solidari. La impremta blanenca Indústria Gràfica Montserrat ha col·laborat
en l’edició. I, d’altra banda, els
clubs Vela Blanes, Patí Malgrat
i la Federació Catalana de Vela
han posat tot de la seva part per
fer realitat el projecte.
Les dues esportistes que competiran als Emirats Àrabs. Foto Yoyo

els encarregats de la presentació del calendari - oberta a tot
el públic- que s’ha celebrat a
la Sala d’Actes de la Biblioteca
Comarcal de Blanes. L’esdeveniment, presidit per l’alcalde de
Blanes, Mario Ros, ha estat el
tret de sortida a una exposició
de fotografies del calendari, del

making off, la història del Club
Esportiu i material divers que es
podrà veure fins al 7 de gener a
la Biblioteca. També ha comptat
amb l’assistència del conseller
d’Esports del Consell Comarcal
de la Selva, Joel Comas, i autoritats de municipis veïns, que han
donat suport a la iniciativa.

El calendari ha comptat amb
la col·laboració solidària d’esportistes d’elit de les disciplines
en què entrenen els jugadors del
Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS: la top Marta Marrero
en pàdel; l’olímpic Àngel Mullera en atletisme; les germanes
Blanca i Lara Lucas, campiones

Els punts de venda són les
botigues El Tall de Blanes, Calella i Girona; la Galeria l’Arcada,
i els centres de la Fundació ASPRONIS a Blanes (Mas Borinot,
53 o av. Europa, 31), Palafolls
(Pinya de Rosa, av Costa Brava, 22), Malgrat (av. Sanllehí i
Bosch, 12-14) i Santa Coloma de
Farners (Dr Robert, 3). yy
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SOLIDARITAT

Cap nen sense joguina
Al Nadal, una de les campanyes
solidàries més importants és la
recollida de joguines que organitza cada any la Creu Roja.
Aquest any són diverses les poblacions del Maresme que s’han
sumat a aquesta causa. Fins al

dia 21 de desembre, es podran
portar joguines a la Fàbrica Llobet Calella, mentre que a Pineda
de Mar la campanya durarà fins
al 2 de gener. Malgrat organitza
una jornada solidària el dia 4 de
gener al Pavelló Municipal. yy

Les joguines que s'entreguin per a la recollida han de ser noves. Foto Creu Roja

La Marató de TV3
Un altre dels grans esdeveniments del Nadal és la celebració
de la Marató de TV3, que aquest
any es dedica a la investigació del càncer. Les poblacions
del Maresme s’han sumat a la
campanya organitzant diverses

activitats per recollir diners.
Entre tots els actes, l’Associació
La Barretina Vermella de Malgrat va organitzar un concurs
de pintxos i una gran rifa on tots
els beneficis anaven destinats a
aquesta causa. yy

Sorteig a La Barretina de Malgrat. Foto Yoyo

Gran Recapte dels aliments
Un any més s’ha celebrat el
Gran Recapte Solidari d’Aliments organitzat per Càrites i
altres ONGs amb la col·laboració dels ajuntaments i establiments adherits a la campanya.
Són molts els municipis que

han participat en aquesta desena edició del Gran Recapte,
entre ells, Tordera, on els encarregats de la campanya han
estat l’Associació de Voluntariat, que han recollit aliments
durant 3 dies. yy

El Nadal al Maresme
MARESME

Els pobles del Maresme han
donat la benvinguda a les festes
nadalenques amb les tradicionals
enceses de llums a principis de
desembre. Des d’ara i fins a la nit
de Reis, hi ha preparades un munt
d’activitats arreu dels municipis
maresmencs adreçades a tots els
públics. Les celebracions han començat arreu del territori amb els
mercats i fires populars farcides de
productes típics del Nadal.
Abans però, d’endinsar-nos
en els sopars d’empresa i les trobades familiars, amb l’escudella
i els canelons, també s’han celebrat diverses campanyes solidàries aquest mes de desembre, com
ara les activitats en benefici de la
Marató de TV3 o la campanya de
recollida de joguines de la Creu
Roja. Durant aquesta època sempre és important recordar i ajudar
a aquells qui més ho necessiten.

«Tallers, pastorets, pessebres
vivents o banyades al mar
són algunes de les activitats
previstes per aquest Nadal»
No hi hauria festes nadalenques sense representacions teatrals, ja sigui dels pastorets o dels
tradicionals pessebres vivents. Per
posar un exemple, l’entitat Esbart
Dansaire i la Colla de Geganters i
Grallers de Santa Susanna han organitzat el dia 30 de desembre el
Pessebre Vivent a la Masia de Can
Ratés, després de veure’s obligats a
suspendre’l l’any passat per manca
de dies per representar-lo.
Tordera també es prepara per
als dies nadalencs amb la celebració el dia 15 de desembre de la
quarta edició de la Fira de Nadal
a la plaça de l’Església, amb parades nadalenques, taller de tions i
fanalets i una xocolatada popular,
entre d’altres activitats.
A Pineda de Mar el programa
presenta els actes imprescindibles

Fira de Nadal de Calella. Foto JM Arenaza

com la festa de Cap d’Any a plaça
Catalunya o la cavalcada de Reis.
També inclou altres actes tradicionals com les representacions de
Els pastorets de Pineda al Centre
Cultural i Recreatiu. El públic
familiar podrà gaudir de la Pista
de Patinatge a la plaça d'Espanya
fins al 6 de gener. També trobaran
una nova zona d'inflables gratuïts
a Cal Vedat, del 21 de desembre
al 5 de gener, que se sumarà a
l’oferta del parc d’activitats infantil de plaça de les Mèlies.
Palafolls aposta pel jovent del
poble amb diverses actuacions on
els alumnes de les escoles cantaran cançons nadalenques. També
s’organitza un cop més el Juga-juga de Nadal, els dies 27, 28, 29 i
30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener,
a l’Escola Mas Prats per als nens i
nenes d’entre 3 i 6 anys i al Palauet
per als de 6 i 12 anys.
Durant el Nadal, també hi ha
lloc per a la música, perquè són
diverses les poblacions que organitzen concerts nadalencs. El dia
26, Palafolls celebra el concert de
Sant Esteve al Teatre amb la Banda de Palafolls. Calella organitza el
dia 22 el concert de nadales amb
la Cobla Montgrins i el dia 30 el
concert d’Any Nou amb valsos i
nadales a la Sala Mozart. Tordera
se suma també a la celebració de
Sant Esteve amb l’espectacle Fa-

El Gran Recapte recull aliments de primera necessitat. Foto Yoyo

Fira de Nadal a Santa Susanna. Foto Yoyo

bulós Txaikovski on s’interpretarà
la música de Txaikovski, acompanyada de l’escola de dansa.
També són molt típics els tallers de Nadal. Malgrat de Mar,
per exemple, ha organitzat tallers nadalencs per a la mainada
com el de les boles de nadal o el
de les figuretes per a l’arbre, així
com també tallers de cuina per
aprendre a farcir els típics galets
de l’escudella.
Els més valents, els que no tinguin por a les baixes temperatures
de l’hivern, poden fer les tradicionals banyades nadalenques. Per
exemple, el dia 27 a Calella o el dia
1 de gener a la platja dels Pescadors de Pineda.

«La culminació del Nadal
arribarà com sempre al
vespre del 5 de gener amb
les cavalcades de Reis»
La traca final del Nadal arribarà com sempre al vespre del 5
de gener amb les cavalcades de
Reis arreu dels municipis maresmencs, on els nens i nenes hauran d’anar a dormir aviat per esperar amb desig que arribi el matí
i tots els regals. Més informació
detallada de totes les activitats
nadalenques a l’agenda comarcal
(pàgines 27 i 28). yy
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Estudi pioner sobre l'ergonomia de les aules
MALGRAT DE MAR

La regidora d'Educació, Núria Casajuana (CUP), ha plantejat a la reunió de presentació
de l'estudi que la voluntat del
govern municipal és "presentar-lo davant de la Generalitat,
als departaments d'Ensenyament
i Salut". "És un estudi pioner. És
informació important, de futur.
Detecta mancances que afecten
als nostres infants i això hauria
de ser obligat saber-ho a totes
les escoles. Hem de compartir
aquesta informació sobre un fet
que, no només passa a Malgrat,
passa a tot Catalunya", ha afegit.

Meritxell Egea i Melanie Maibach, fisioterapeutes, assessores
en higiene postural i especialistes en prevenció del mal d’esquena en escolars, han presentat a
l’Ajuntament de Malgrat de Mar
l'estudi sobre l'ergonomia de les
aules realitzat als centres educatius de primària de Malgrat.

«L’estudi postural s’ha
realitzat amb alumnes
d’infantil i primària de les
escoles de Malgrat de Mar»
Han detallat que el projecte
s’inicia a educació infantil, però
que té una continuïtat i evolució
als cursos superiors de primària.
També destaquen la importància
de tractar aquesta prevenció a
les escoles, ja que els nens i nenes traslladen aquestes pautes
a casa i, d'aquesta manera, les
famílies també participen de la
iniciativa.
L'estudi ha determinat que les
cadires i les taules que fan servir
els nens i nenes no són compatibles amb una bona salut postural. L’Ajuntament de Malgrat ha
expressat durant la presentació

L'Ajuntament té la intenció de presentar l'estudi a la Generalitat. Foto Aj. Malgrat

de l'estudi la intenció del govern
municipal de Malgrat de exposar-lo davant la Generalitat.
L'Ajuntament va encarregar
uns tallers preventius sobre higiene postural per als alumnes
de les escoles públiques del poble, Marià Cubí i Mare de Déu
de Montserrat. Els tallers es van
dur a terme durant els mesos de
febrer, març, abril i maig, als infants de P3, 2n, 4t i 6è de primària, tenien com a l'objectiu tre-

ballar la prevenció amb els més
menuts d'una manera pedagògica
i lúdica a través de contes, música
i jocs, perquè aprenguessin com
han de seure o com han de portar
la motxilla de l'escola.
Paral·lelament al taller, es
va fer un treball de camp sobre
quina és la salut postural dels
infants del municipi per poder
desenvolupar polítiques de prevenció de la salut mitjançant un
estudi estadístic sobre l’ergo-

El Consell Comarcal estrena
web i app de meteorologia
MARESME

El servei de meteorologia del
Consell Comarcal del Maresme Meteomar estrena web i una
aplicació mòbil que permetrà
a policies i serveis de protecció
civil locals estar en tot moment
informats de les situacions meteorològiques de risc.

«Els usuaris podran
conèixer la previsió
meteorològica a través del
web meteomar.cat»

tic. L'anàlisi dels episodis viscuts
en els darrers dos anys, com ha
destacat el president Josep Triadó, corrobora que "els ajuntaments haurem d'estar preparats
per gestionar episodis de pluges
torrencials, onades de calor i activar els mecanismes de protecció
de les persones i els béns”. Segons
l'històric de dades del Servei de
Meteorologia Comarcal, aquest

L'estudi determina que "l'ergonomia és l'assignatura pendent
del mobiliari en tots els centres
educatius". El treball de camp
deixa clar que les aules de les escoles tenen cadires amb massa
fondària i massa altes, igual que
les taules per a la mainada.

El regidor de Salut Comunitària, Jofre Serret (PDeCAT),
també ha remarcat la importància
d'aquest estudi. "Aquest és un informe que pot ajudar a les escoles
de tot el país. No pot quedar només a Malgrat", ha detallat. El govern municipal s'ha mostrat molt
satisfet per haver portar a terme
aquest estudi pioner, que pot ser
molt útil per millorar la salut
postural durant la infància. yy

XXII Jornada de
l’Horta

«La comarca del Maresme
està batent records tant
de temperatures com de
pluges aquest 2018»
2018 el Maresme està batent records, tant pel que fa a temperatures com a pluviometria i intensitat de precipitacions. yy

Durant la jornada es van instal·lar diversos expositors. Foto Yoyo
SANTA SUSANNA

Tots els maresmencs i maresmenques poden seguir les
incidències del temps i la previsió meteorològica de qualsevol
municipi de la comarca a través
del web: meteomar.cat. Els ajuntaments, a més, si es donen d'alta
com a usuaris del servei, podran
disposar de més dades, previsions personalitzades, alertes, seguiment minut a minut de situacions de risc i d'altres serveis.
El Maresme torna a estar considerats com a territori molt vulnerable als efectes del canvi climà-

nomia de les aules de totes les
escoles de Malgrat de Mar, que
va incloure un treball específic
sobre el pes de la motxilla dels
alumnes de 6è de primària.

«El projecte ha determinat
que les cadires i les taules
no són adequades per a
una bona salut postural»

Santa Susanna ha celebrat
la jornada tècnica de referència
XXII Jornada de l'Horta dins del
projecte Horta.net impulsat pel
DARP a través de l'IRTA. El projecte té l'objectiu de desenvolupar
sistemes de producció sostenibles
i potenciar l’obtenció de productes hortícoles de proximitat.

Presentació del web i de l'aplicatiu al Consell Comarcal. Foto CC Maresme

L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, ha destacat els
anys que fa que se celebra: “S’ha
de destacar la voluntat per part
de la pagesia de convocar aques-

ta reunió any rere any, i ja en
van 22, que serveix per a tots per
incentivar una professió que és
molt dura”.
Durant la jornada, es va presentar el programa Horta.net,
així com xerrades sobre els “efectes dels parasitoids en el control
de Tuta absoluta en tomàquet”,
“l’ús de feromona de confusió
sexual per al control de Tuta absoluta en tomàquet d’hivernacle”
per part de IRTA i “avaluació del
control d’Aculops lycopersici mitjançant productes residu zero”. yy
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Xerrada de la Plataforma Preservem el litoral
SANTA SUSANNA

viure el litoral tal com és. O ens hi
acostumem o l’altra opció és acabar com Holanda, blindant amb
dics el litoral.

La plataforma "Preservem
el Litorial"va néixer l’any 2014 a
Arenys de Mar, arran de l’actuació d’una draga que extreia sorra
per regenerar les platges. El biòleg
i membre de la plataforma, Enric
Badosa, va defensar i reclamar un
nou model de gestió del litoral
en una xerrada celebrada a Santa
Susanna. Vam poder parlar amb
ell perquè ens expliqués quina és
la situació actual del litoral.

Seria una solució tirar enrere
els equipaments que ja existeixen?
Avui he explicat que en els
últims anys a la punta de la Tordera, ja s’ha fet. En qüestió de 30
anys s’han retirat uns 200 metres
i no ha servit de gaire res. Si no
se soluciona el problema global,
d’aquí uns anys ens trobarem en
la mateixa situació.

«La Plataforma va néixer
al 2014 arran de l’actuació
d’una draga a Arenys de Mar»
Quina feina fa la Plataforma
Preservem el Litoral?
Nosaltres el que volem és canviar el concepte del litoral com una
extensió del casc urbà i que en realitat és un medi natural, i, com a tal,
té unes dinàmiques canviants. Té
una flora, una fauna que s’ha de respectar. El canvi de paradigma ens
ha de portar també a una millora
del litoral, el que no pot ser és que
nosaltres fem un carril de bicicletes
en un lloc que sabem que quan hi
hagi un temporal se l’emportarà.
També heu explicat la creació
de les platges i cap a on van.

Durant la xerrada es va explicar quina és la situació actual del Litoral i es van plantejar els reptes de futur. Foto Yoyo

Hem explicat la geomorfologia de les platges perquè hi ha
sorra al Maresme i a la Selva no,
això és gràcies a l’aportació de
sediments del riu Tordera i els
corrents marins que van acumulant les sorres cap al sud. Aquesta dinàmica natural s’ha vist
trencada per dos punts. El primer és que a la Tordera no baixa
aigua i el segon és la construcció de ports, ja sigui pesquers
o esportius, que interfereixen

en el transport natural d’aquest
sediment. I això ho pateixen les
poblacions que estan al sud de la
comarca del Maresme.
La regeneració de sorra a les
platges utilitzant la draga, tampoc és cap solució?
Nosaltres, des de la plataforma, demanem bàsicament tres coses. Que totes les actuacions que
es facin, siguin sostenibles econòmicament, sostenibles en el temps

i sostenibles ambientalment. El
problema de les dragues és que no
compleix cap d’aquestes característiques. No són sostenibles ambientalment, perquè destrossen el
bentos marí. No són sostenibles
en el temps, com s’ha demostrat
en totes les intervencions que hi
ha hagut, perquè moltes vegades
no dura ni un any l’actuació. I econòmicament no són sostenibles,
perquè acaba en no res. Per tant, el
que hem de fer és acostumar-nos a

«La Plataforma vol
aconseguir canviar la
visió que és té del litoral
per tal de millorar la seva
situació»
Que s’hauria de fer perquè
torni a baixar aigua de la Tordera?
La Tordera té un aqüífer que
està sobreexplotat; per tant, hem
de procurar que això no sigui
així, i ens han venut la moto
que és un riu que se seca durant
l’estiu, i això és la gran mentida.
La Tordera la sequem nosaltres,
perquè el consum d’aigua és
molt elevat. El que hem de fer és
recuperar el cabal, sobretot, amb
estalvi d’aigua. yy
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Es dupliquen els registres de pluja del 2017
MARESME

Encara no ha finalitzat l'any i
el Maresme ja acumula un 206%
més de pluja que al llarg de 2017.
Seguint els registres de 7 estacions
que formen part de la xarxa meteorològica del Consell Comarcal,
els mesos d'octubre i novembre
han fet incrementar la mitjana dels
darrers anys i, en alguns municipis,

s'estan batent rècords mensuals.
És el cas, per exemple, de Tordera,
localitat on gairebé el 35% del total de pluges acumulades de l'any
s'han registrat durant el mes de novembre (Dades fins al dia 20).
Taula comparativa de pluges
d'aquest 2018 en relació a l'any
passat i a la mitjana climàtica:

Mitjana

2017

2018

Tordera

650

520

1011

Premià de Dalt

641

444

916

Mataró

645

404

774

Tiana

622

362

828

Palafolls

620

419

736

Masnou

525

298

814

Dosrius

660

472

935

La primavera i la tardor han
estat bastant plujoses. A més,
sembla que s'estan complint els
pronòstics dels experts que anuncien, com a efecte del canvi climàtic, episodis de pluges torrencials
provocades per l'augment de la
temperatura del mar. Aquesta és
la situació que s’ha viscut aquest
novembre al Maresme i, amb més
intensitat, als municipis del nord
de la comarca.
Segons explica el meteoròleg
del Consell Comarcal, Joaquim
Serra, el mes d'octubre va ser més
plujós als municipis del centre i
sud de la comarca; en canvi, el novembre ho va ser a les poblacions
del Maresme nord. A títol d'exemple, el 29% de la pluja anual recollida a Mataró i el 25% de Premià
de Mar es van registrar el mes

Camps inundats a Malgrat de Mar. Foto Twitter Aj. Malgrat

d'octubre. En canvi, Tordera ha
acumulat en 20 dies de novembre

el 34,6 % dels 1.011 litres comptabilitzats aquest 2018. yy

Pressupostos participatius de joventut
CALELLA

L’Ajuntament de Calella va celebrar una assemblea per realitzar
la votació final dels Pressupostos
participatius de joventut. Un total de 35 joves d’entre 15 i 30 anys
van decidir quines propostes presentades volen realitzar i com es
distribuirien els 10.000 euros del
pressupost d’activitats de l’Àrea de
Joventut de l’any 2019.

35 joves van participar en el procés de votació. Foto Aj. Calella

A l’edició d’enguany es van presentar un total de 33 propostes per
part de diferents col·lectius i joves,
set de les quals es van descartar per
no complir els requisits mínims establerts. Les propostes rebudes es
van dividir en dues categories, una
de joves de 15 a 20 anys i una altra

de 21 a 30 anys, de manera que es
repartís el pressupost global a parts
iguals entre els dos grups d’edat.
En l’assemblea hi van assistir 35
joves del municipi calellenc, entre
els quals es trobaven els promotors
de 13 de les propostes presentades,
que tal i com s’establia a les bases,
van ser les que es van presentar, defensar i sotmetre a votació.
De totes les propostes, només
una corresponia als joves de més
edat. Es tracta de ‘Música i gastronomia’, una fira gastronòmica i
artesana amb diferents activitats i
música en directe al Parc Dalmau i
Pati de l’Ós, promoguda per l’Associació Cultural ItalYouth. L’elecció

de les propostes del grup dels més
joves es va dur a terme mitjançant
una votació per consens. Es van
crear 5 grups diferents, on cada un
va iniciar un debat per quines serien les propostes més votades i una
votació individual on cada jove va
votar les propostes de cada grup
amb un valor de 4, 3, 2 i 1 punts.
Les propostes més votades van
ser: Nit jove! amb 183 punts; La Crida amb 95 punts i Fiesteros S.A amb
57. Tot i els resultats, els promotors
de les 3 propostes més votades van
acordar formar una coalició per dur
a terme una única proposta conjunta, dirigida a animar les nits joves
de la ciutat amb la celebració d’unes
festes a la Fàbrica Llobet Guri. yy

Canvi generacional a La Nostra Dansa
TORDERA

L’Associació torderenca La
Nostra Dansa ha concretat, en
l’assemblea general, el canvi generacional que va anunciar l’any
passat. Hem parlat amb Jordi
Camó, que ha deixat la presidència d’aquesta entitat, dedicada
a fomentar la sardana i els balls
populars i tradicionals després de
preparar el relleu durant aquests
darrers mesos.
Com ha estat la decisió de
fer aquest canvi generacional?
L’any passat en l’assemblea es
va decidir incorporar gent nova,
obrint les portes a noves persones. Els que ja tenim certa edat,
durant aquest any hem anat informant a la gent que s’ha anat

apuntant per tal de crear una
nova junta. No serà totalment
nova, sinó que hi ha gent de
l’antiga junta que encara hi segueix, però la idea és que hi hagués joves que tiressin endavant
l’entitat.
Quins reptes afronta aquesta
nova junta?
El primer repte és elegir president i els diferents càrrecs directius. A l’última reunió, ens vam
adonar que costava molt trobar
gent que s’impliqués en les juntes
i va sorgir la idea de tenir un grup
de persones que pugués ajudar en
algun acte en concret. A partir
d’ara, hi haurà la junta i també els
voluntaris que podran col·laborar
en algunes activitats concretes,

com per exemple per la revetlla
de Sant Joan.
Com afronta deixar la presidència després de tants anys?
Molt content. Tots els que
marxem estem molt contents. No
és cap trencament, ben al contrari. La nova junta sap que poden
comptar amb nosaltres per qualssevol cosa.
Com ha variat l’entitat durant aquest temps?
Antigament
s'organitzava
l’Aplec de Sardanes, però quan
nosaltres vam entrar-hi, vam
creure que, pel que costava
l’aplec, es podien fer 10 audicions de sardanes a l’estiu. Al cap
d’uns anys també vam començar

Durant l'assemblea, el president de l'entitat va deixar el càrrec. Foto Yoyo

a celebrar els balls populars i tradicionals. Poc a poc, hem anat
augmentant les activitats fins
arribar a les que tenim ara. Cele-

brem la revetlla de Sant Joan, les
ballades de sardanes i els balls
populars i també realitzem els
cursets d’estiu. yy
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Homenatge a les víctimes dels bombardejos de
la Guerra Civil
CALELLA

lectiu. Per tant, jo crec que som
com som perquè som fills d’una
història farcida de derrotes, però
també farcida d’il·lusions, d’esperances i de voluntat de vèncer”.

Calella ha realitzat un homenatge per recordar les tres víctimes
mortals i les persones ferides en el
bombardeig del 24 de novembre de
1938, en un acte on es va inaugurar
un monòlit al lloc on van caure les
bombes, al carrer Riera (entre Turisme i Sant Isidre). La inauguració va anar a càrrec de l’alcaldessa
de Calella, Montserrat Candini, la
directora general de Memòria Democràtica, Carme García i l’historiador Agustí Alcoberro.

«Durant l’homenatge,
es van llegir testimonis
d’alguns supervivents del
bombardeig»
Les víctimes i els seus familiars han estat els protagonistes de
l’esdeveniment, en el que s’ha alçat la veu contra la brutalitat d’un
atac contra la població civil que va
commocionar Calella l’any 1938.
80 anys després, les famílies de les
víctimes i l’Ajuntament de Calella van organitzar un emotiu acte
en el que es van llegir testimonis
dels supervivents, es van recordar
els fets a través del diari que va

«El monòlit en honor a les
víctimes forma part dels
Espais de Memòria de
Catalunya»

L'acte va ser un èxit de participació. Foto Joan Maria Arenaza

escriure la bibliotecària de l’època i es va poder escoltar música
de l’època a càrrec de la violinista
Núria Grima i un poema que va
elaborar i llegir Josep Miracle.
Durant l’acte, Agustí Alcoberro ha destacat la importància de
no banalitzar les guerres: “El més
important és que no normalitzem
ni banalitzem el que és una guerra, ni el que comporta una guerra
aèria, perquè, efectivament, estem
parlant de persones, estem parlant
d’una guerra civil i estem parlant

de l’auge del feixisme que semblava adormit, però que sembla que
vulgui tornar”.
L’historiador ha recordat també que els problemes polítics actuals s’haurien de resoldre fent
un exercici de memòria: “Tenim
problemes polítics irresolts, com
és molt evident, i només es poden resoldre des d’una autèntica
justícia i democràcia i des d’una
autèntica memòria, que és un
exercici que la societat espanyola
encara no ha fet”.

Alcoberro ha seguit destacant
que les persones són hereus de
la seva història: “Jo crec que la
memòria és un exercici col·lectiu, que hi ha generacions que
han viscut episodis complicats, el
més recent per a nosaltres va ser
l’1 d’octubre. Però és evident que
d’altres com el 14 d’abril de 1931
o el gener del 39, quan les tropes
franquistes van entrar a diferents
poblacions catalanes, també ens
van marcar. La memòria construeix relats i acaba marcant el nostre
caràcter tant individual com col·

Tal i com va expressar l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, el monòlit “intenta fer
justícia a tants patiments i a tantes històries que hem sentit, a allò
que hem viscut i se’ns ha volgut
amagar” i l’homenatge a les víctimes “era una obligació moral i
ètica que tot governant té davant
de la pròpia comunitat”.
El monòlit entra a formar part
de la Xarxa d’Espais de Memòria
de Catalunya, juntament amb el
refugi antiaeri del Parc Dalmau,
que va ser inaugurat l’abril del
2010, després que l’Ajuntament
de Calella, amb la col·laboració
del Memorial Democràtic, va
restaurar-lo i senyalitzar-lo per a
fer-lo visitable. yy
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Nou Consell d’Infants
CALELLA

En el marc del Dia Universal de la Infància, s’ha constituït
el Consell dels Infants de Calella per al curs 2018-2019 en un
acte on hi van assistir els candidats que s’hi van presentar, l'alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, la tinent d’Alcaldia responsable de l’Àrea d’Educació,
Núria Parella, el tinent d’Alcaldia
responsable de l’Àrea de Política
d’Habitatge, Josep Torres, i la regidora d’ERC, Cristina Gómez.
Durant l’acte, l’alcaldessa de
Calella, Montserrat Candini, va
comunicar als consellers i conselleres els encàrrecs que els hi ha fet
el consistori local: “investigar els
drets i deures dels infants de Cale-

lla i del món, divulgar tot allò que
esteu aprenent en les trobades del
Consell i treballar per promoure
activitats esportives per als infants
amb discapacitat”. A més a més, es
va fer entrega d’un diploma a tots
aquells alumnes que han participat en el procés, tant als consellers
com als candidats.

«El Consell d’Infants del
curs anterior va dissenyar
un projecte de camins
segurs per anar a l’escola»
El Consell dels Infants del curs
2017-2018 va tenir com a encàrrec
dissenyar un projecte per adaptar
la senyalització per a persones amb
alguna discapacitat. En aquesta lí-

nia, Núria Parella, va explicar que
entre finals d’aquest any i principis
de l’any que ve es podrà veure per
Calella el camí escolar que van dissenyar els anteriors consellers. “Ho
van treballar molt bé i estem realitzant el camí escolar que ells van
dissenyar. Estaran marcats al terra
de la ciutat els camins més segurs
per anar cap a l’escola”.
Aquest any s’han presentat
un total de 51 candidatures de les
quatre escoles del municipi (El
Far, Escola Pia, Freta i Minerva).
Han sortit escollits un total de
17 consellers i conselleres que se
sumen als 14 que han passat de
5è a 6è de primària. Així, Calella
compta amb un total de 31 consellers i conselleres. yy

En total Calella compta amb 31 consellers i conselleres. Foto Joan Maria Arenaza

Bertrana: Heroi, hereu, vagabund i impenitent

La professora Mita Casacuberta és experta en filologia modernista. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

Dins del cicle de tardor 2018

d’Òmnium Cultural Montnegre
i l’Associació Cultural Mare Nos-

trum, s’ha realitzat una conferència sobre l’escriptor maresmenc
Prudenci Bertrana, gràcies a Mita
Casacuberta, doctora en Filologia
Catalana i professora de la Universitat de Girona, experta sobretot en filologia modernista.

portants del modernisme, Josafat.
Però a mi m’interessava explicar la
trajectòria de Bertrana com a escriptor, de tots els problemes que
va tenir i de com va convertir totes
les seves vivències en material per
a les seves obres”.

«La conferència tractava
sobre com la vida i les
dificultats de Prudenci
Bertrana van influir en la
seva obra»

Al 2017 es va celebrar l’Any
Bertrana. Casacuberta ha agraït
que no només s’organitzin xerrades durant l’efemèride: “Estic
molt contenta de venir ara, que
ja no és any Bertrana, perquè de
vegades es fan les coses durant
aquell any i després ja s’obliden.
És un escriptor que val la pena
tenir-lo sempre present”.

La xerrada portava per títol
‘Heroi, hereu, vagabund i impenitent’. Casacuberta ha explicat
el perquè d’aquest títol: “Són 4
dels títols de les obres de Prudenci Bertrana, que és molt conegut
per una de les novel·les més im-

Un dels punts que Casacuberta va destacar durant la xerrada,
va ser el canvi de registre que va

fer l’autor: “El canvi té a veure
molt amb les dificultats que va tenir per fer-se un lloc en el panorama literari del moment, ja que
Josafat era una provocació. Per
això, aquesta idea d’heroi que ell
utilitzarà després. Ell volia menjar-se el món, però era un món
molt difícil de controlar”.

«El cicle de conferències
ha tractat temes com
Cleòpatra, Rossini o
l’agricultura ecològica»
Durant els dos mesos que
ha durat el cicle de conferències
s’han tractat temes tan diferents
com Cleòpatra, Rossini o l’agricultura i ramaderia ecològiques
al Maresme. yy

Presentació de De cua d’ull
MALGRAT DE MAR / SANTA SUSANNA

L’escriptora Clàudia Mollfulleda Martí ha presentat a Malgrat de
Mar i Santa Susanna el seu segon
llibre De cua d’ull. Nascuda a Santa
Susanna l’any 1967, és llicenciada
en filologia clàssica, experta universitària en constel·lacions familiars, especialista en pedagogia sistèmica i professora de llatí i grec des
de fa vint-i-cinc anys.

«El llibre tracta sobre com
la comunicació pot afectar
a les relacions de parella»
El llibre, segons l’autora, tracta sobre les relacions de parella.
“És un llibre que conté diferents
relats al voltant de les relacions

de parella i, sobretot, en com és la
comunicació i com això porta a
que la parella es vagi desfent fins
que moltes vegades es trenqui”.

«La propera obra de l’autora
se centra en una comunitat
okupa de Santa Susanna»
Durant la presentació es va
projectar un documental on uns
actors realitzaven una petita dramatització de petits fragments dels
relats. Mollfulleda ha explicat que
la va inspirar a escriure aquesta
obra. “He pogut escriure aquest
llibre a partir de la formació que
vaig fer durant 4 anys de pedagogia
sistèmica, constel·lacions familiars,
moltes lectures que he fet al vol-

tant de la comunicació humana, el
llenguatge corporal, la importància
de la mirada... i per tant he pogut
escriure sobre tot el que he aprés
durant tot aquest temps”.
El primer llibre de l’autora va
ser Contes arran de mar publicat
per l’editorial Neopatria al 2015,
on es presentaven set relats de ficció històrica adreçats a alumnes
d’ESO i Batxillerat. El segon, De
cua d’ull, i ara ja està treballant en
un altre centrat en Santa Susanna:
“Aquest llibre en principi està orientat al jovent. Transcorre a Santa
Susanna i recull una comunitat de
joves okupes amb molta crítica
constructiva, molta personalitat i
amb moltes ganes de dur a terme
un projecte molt interessant”. yy

Acte de presentació a Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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Augmenten un 2,5% els casos de diabetis
MARESME / SELVA

Mundial, un seguit d’activitats
per conscienciar la població de la
importància de reduir el consum
diari de sucre en la dieta i potenciar l’exercici físic. Per commemorar aquest dia també es va
il·luminar de color blau el Far de
Calella, ja que el logotip era un
cercle blau. El seu significat era la
unitat de la comunitat internacional de la diabetis en resposta a
aquesta pandèmia.

Les tres àrees bàsiques de la
Corporació de Salut del Maresme
i la Selva (CSMS) – Lloret-Tossa,
Malgrat-Palafolls i CAP Calella–
han diagnosticat, fins a principis
de novembre del 2018, un total de
5.696 casos de diabetis, un 2,5%
més respecte l’any 2017, quan se’n
van diagnosticar 5.550, i un 3,5%
més respecte l’any 2016 quan en
van ser 5.492.

«L’augment d’aquesta
malaltia es dona sobretot
en la variant de Tipus 2»
Els casos diagnosticats de diabetis han augmentat lleugerament
any rere any, mentre que la mitjana d’edat dels pacients que presenten nous episodis ha disminuït.
Per tant, la malaltia apareix abans.
Mentre l’any 2016 la mitjana d’edat
se situava en els 64,3 anys al 2018
està en els 62,7. El CAP Calella és
on hi ha un percentatge més elevat de gent amb diabetis, un 7,8%,
seguit de l’ABS Malgrat-Palafolls
amb un 6,8% i l’últim l’ABS Lloret-Tossa amb un 6,3%.
Encara que la població calellenca sigui inferior a la de Lloret-Tossa, hi ha un nombre de

«El sobrepès o el
sedentarisme són els
principals factors de risc
que cal controlar en la
diabetis Tipus 2»
El CAP de Calella va celebrar moltes activitats per conscienciar sobre la diabetis. Foto Joan Maria Arenaza

persones afectades més gran en
relació a la població, perquè
aquesta està més envellida que la
de Lloret-Tossa. Segons les dades
de les àrees bàsiques de primària de la CSMS, la franja d’edat
amb més persones afectades per
diabetis se situa a partir dels 65
anys (61%), seguit de les persones entre 40 i 64 anys (35,3%), les
que estan entre 15 i els 39 (2.9%)
i les persones d’entre 0 a 14 anys
(0.5%). El 70% dels casos de diabetis diagnosticats se situen en el

Tipus 2, segons dades de la Federació Internacional de Diabetis.
Aquesta és una variant relacionada amb diferents factors
de risc. El sobrepès o el sedentarisme en són alguns dels més
importants, però n’hi ha d’altres
com l’edat, els antecedents familiars o el factor genètic que també
tenen incidència. Per això, una
bona prevenció passa per practicar activitat física de forma regular i seguir una dieta sana i equi-

librada, restringint la ingesta de
sucres. D’aquesta manera es pot
endarrerir l’aparició de la malaltia o en alguns casos evitar-la.
Mentre que la diabetis Tipus
1 és la més estesa en nens, adolescents i adults joves i representa
un petit percentatge dins de tots
els casos diagnosticats de diabetis. Per aquest motiu, des del CAP
Calella i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Calella, es van
organitzar, amb motiu del Dia

DIABETIS I FAMÍLIA
Enguany la campanya feta
per la Fundació de la Diabetis
ha utilitzat com a lema del Dia
Mundial ‘Família i diabetis’. L’objectiu, posar l’accent, no només
en l’individu, sinó sobretot en
la família, ja que aquesta malaltia té una gran repercussió en
el nucli familiar i aquest juga
un paper molt important en la
detecció precoç, el tractament i
el control que han de portar les
persones que la pateixen. yy
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Setmana Europea de Prevenció de Residus
MARESME

Diverses localitats del Maresme s’han sumat a la celebració
de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té com a
objectius donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la
política de la Unió europea i dels
seus estats membres en aquesta
matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu
d'Europa; fer públic les tasques
dutes a terme pels diversos actors
mitjançant exemples concrets de
reducció de residus; i fer canviar
el comportament quotidià dels
europeus (consum, producció).
Malgrat va recuperar la subhasta de bicicletes. Foto Aj. Malgrat

«Calella va instal·lar punts
informatius sobre la
recollida selectiva»
L’Ajuntament de Calella va
programar diverses activitats amb
l’objectiu de promoure la recollida
selectiva i la recuperació i reutilització dels residus. Durant tota la
setmana es van instal·lar punts informatius i es van repartir bosses a
diversos punts del municipi.
També es va celebrar a l’Espai
Mercat un taller d’autoreparació
tèxtil on els assistents van haver

de portar alguna peça de roba que
volguessin arranjar o reinventar.
La Núria Genís, una de les
col·laboradores dels punts d’informació, ha explicat quin tipus de
productes s’han regalat als calellencs: “Hem proporcionat bosses
que serveixen per separar vidre,
plàstic i paper. També hem donat
uns embuts perquè la gent ompli
les ampolles d’oli usat i no ho llenci a l’aigüera, i també imants per la
nevera amb informació d’on s’ha
de llençar cada producte”. Genís
també ha volgut destacar que hi

ha molts productes, com ara bombetes o miralls, que els habitants
llencen de forma incorrecta al
contenidor que no toca.

Es van repartir bosses i embuts als punts d'informació. Foto Joan Maria Arenaza

Malgrat de Mar també es va
sumar als actes amb diverses activitats, recuperant, entre elles, la
subhasta de bicicletes abandonades que ja s’havia celebrat al municipi anys enrere.

reciclar fins arribar a aconseguir
una generació zero de residus. Les
activitats van començar amb un
taller de conscienciació sobre el
malbaratament alimentari al Mercat Municipal i van seguir a Can
Campassol amb la fira d’intercanvi dels Encants de la Mainada, on
també es va organitzar un taller de
reutilització de lones publicitàries
per fer bosses o moneders.

Des de la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Malgrat, s’ha volgut fer entendre a
la població que tot residu es pot

«A Malgrat de Mar es va
recuperar la subhasta de
bicicletes abandonades»

Les activitats van seguir amb
un Clean Up Day per als alumnes de secundària, que és una
acció comuna a tot Europa per
conscienciar sobre la quantitat
de residus que llencem de forma
incontrolada a la natura i promoure la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, entre
d'altres. També es va realitzar un
taller de sensibilització entorn
al malbaratament alimentari i la
setmana va culminar amb la xerrada ‘Residu 0 a la llar’ a la Biblioteca La Cooperativa. yy

De l’emoció al
Balanç positiu de l’Arrela’t
pinzell de Tess Pérez
MALGRAT DE MAR

El Festival Arrela’t de Malgrat
de Mar ha tancat la segona edició amb un balanç molt positiu.
Es tracta d’una proposta cultural
nascuda amb la voluntat de convertir-se en un espai de creació
artística professional i un referent
a l’Alt Maresme.

«L’organització ha valorat
molt positivament el
festival, que ha comptat
amb més assistents que en
la primera edició»

La pintora ha exposat obres dels darrers anys. Foto Yoyo
SANTA SUSANNA

Santa Susanna acull aquest
mes de desembre l’exposició de la
Tess Pérez, una pintora de Barcelona que resideix entre la capital
i Santa Susanna, que ha exposat
tant per Catalunya com per la Península i per Europa. L’artista ha
explicat què és el que vol transmetre amb les seves obres: “Per mi
pintar és una cosa innata. El que
vull transmetre és el que cal en
aquest món: serenor, molta pau,
esperança, llibertat, optimisme...
Totes aquestes sensacions”.

A part de dedicar-se a la pintura, la Tess també és biòloga, professió que combina perfectament
amb la seva passió: “La biologia és
la ciència de la vida i t’ensenya a
observar, comprendre i analitzar
profundament la natura. I a partir
d’aquí a pintar hi va un pas”.
L’exposició compta amb obres
dels seus darrers anys. La mostra
es podrà visitar fins al 30 de desembre a la Biblioteca Vall d’Alfatà durant totes les tardes, excepte
els dilluns. yy

cerca d’un patrocinador: “Volem
replantejar alguns horaris, ja que
no és el mateix programar a l’estiu
que a la tardor. També tenim com
a objectiu trobar un patrocini de
cara a la tercera edició”.
El Festival Arrela’t d’aquest
any s’ha tancat amb la celebració
del Fem Pop, una proposta dedi-

«De cara a l’any que ve, es
volen replantejar alguns
horaris, així com la recerca
d’un patrocinador»

cada a reivindicar el paper de la
dona en el món de la música, que
ha comptat amb actuacions com
Leonie Evans o Liz Lawrence. yy

El regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Malgrat, Paco
Márquez, ha valorat de forma
molt positiva aquesta segona edició: “Estem molt contents, hem fet
un gran salt qualitatiu, també en
la quantitat de projectes que hem
portat a Malgrat. Hi ha alguns que
han funcionat més que d’altres,
però jo crec que la valoració final
és molt positiva. Hem superat les
xifres de l’any passat i ara, a esperar que l’any que ve puguem tornar a celebrar-lo”.
Malgrat aquesta valoració, alguns aspectes que l’organització
vol millorar de cara a una tercera edició són els horaris o la re-

Un dels espais del Fem Pop va ser el camp de futbol de Malgrat. Foto Yoyo
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Exposició Central del
Centenari Tharrats
PINEDA DE MAR

La Fundació Tharrats d’Art
Gràfic de Pineda de Mar ha inaugurat la que constitueix l'Exposició Central del Centenari Tharrats. La mostra és un recorregut
pels diversos àmbits en que va
treballar l’artista: pintor, gravador,
micro escultor, il·lustrador, dissenyador gràfic, dissenyador de
joies, escriptor i emprenedor cultural, entre d'altres.

«L’exposició forma part
del Centenari Tharrats, del
que s’han celebrat diversos
actes durant tot l’any»
En aquest sentit, el comissari de l’exposició Ricard Mas ha
volgut destacar l’esperit multidisciplinari de l’artista: “Hi ha el
Tharrats pintor, el Tharrats dissenyador gràfic que feia cartells o

portades de llibres o anuncis; el
Tharrats amant de la música que
fa figurins per a teatre i ballet, el
Tharrats gravador...i fins i tot el
Tharrats entès com una institució
que va teixir xarxes a nivell nacional i internacional i que va donar
a conèixer molts artistes catalans”.

«La mostra es podrà visitar
fins al març del 2019»
L'acte inaugural el va encetar
el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Pineda, Santiago Macip,
qui va ser l'impulsor del Centenari. Macip va ressaltar el recorregut que s’ha fet fins arribar a
aquesta exposició i també va voler reconèixer la tasca de la Fundació de posar en relleu la figura
de Tharrats. La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha remarcat
la figura de Joan Josep Tharrats i

també la importància de la commemoració del Centenari: “És
labor dels homenatges i commemoracions poder oferir una nova
mirada sobre l’artista però, sobretot deixar-ne fruit”.
Per altra banda, l’alcalde de
Pineda, Xavier Amor, va aprofitar
l’acte d’inauguració per demanar
suport a la Conselleria de Cultura
de la Generalitat i a la Diputació
de Barcelona per tirar endavant el
projecte de remodelació i ampliació per crear la nova seu de la Fundació Tharrats: “Hem d’intentar
poder assolir entre tots que aquesta
Fundació tingui un espai millor,
amb més dimensions. El projecte
es construir-ho a l’Espai Sara Llorens, on caldrà fer una gran obra de
millora”. L'exposició es pot visitar a
la Fundació Tharrats d'Art Gràfic
de Pineda, al primer pis de Can
Comas, fins al 3 de març de 2019. yy

SOCIETAT

Dia Universal de la Infància
L'Escola FRETA de Calella ha
celebrat el dia de la infància.
L’acte ha consistit en la construcció humana d’una creu roja
gegant per part de tot l’alumnat.
El centre educatiu també ha fet

una xerrada sobre el dret a la
sanitat i ha tornat a col·laborar
amb el Gran Recapte, per mitjà
de Càritas Calella, recollint aliments de primera necessitat. yy

Els alumnes van crear una creu roja gegant. Foto Escola Freta

Setmana de la discapacitat
Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, des del Rusc, van
organitzar una setmana de portes obertes a les seves llars: el
Petit Príncep, el Lledoner i el
Brunzit. Durant tota la setmana

es van organitzar diferents activitats com la Festa al Rusc, una
caminada popular, xerrades o
una lectura del manifest sobre
la discapacitat davant de l’Ajuntament de Tordera. A Pineda, el
manifest el va llegir Marpi. yy

Lectura del manifest a Tordera. Foto Yoyo

L'exposició acull obres dels diferents vessants artístics de Tharrats. Foto Yoyo

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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Pressupostos Participats 2019

SOCIETAT

Concert benèfic
Un any més, i ja en van 27, la Coral
Pinedenca de Pineda de Mar ha
celebrat el concert de Santa Cecília a benefici de Càritas, on aquest
any han participat sis corals: Sa
Boada Góspel Choir, Fildegospel,
Laetare, Montpalau, Coral Juvenil

Santa Maria de Pineda i la Coral
Pinedenca. L’entrada del concert
consistia en portar aliments per
al Gran Recapte d’Aliments. Malgrat el mal temps que va acompanyar la jornada, va tenir molt
d’èxit participatiu. yy

Les propostes es poden presentar fins al dia 31 de desembre. Foto Aj. Tordera
Una de les corals participants a l'acte. Foto Yoyo

Dia de la Música
L’Ajuntament de Malgrat de
Mar ha organitzat un any més,
juntament amb l’Aula de Música Contrapunt, la celebració
del Dia de la Música, coincidint
amb la festivitat de Santa Cecília, on han participat 564 nens i
nenes de primària. El recorregut

musical, que tenia com a fil conductor la música de les pel·lícules de Disney com ara Vaiana,
Frozen o Toy Story, ha portat els
nens i nenes per les Peixateries
Velles, els Jardins de la Torre de
la Vídua de Can Sala fins acabar
al Parc de Can Campassol. yy

TORDERA

L’Ajuntament de Tordera impulsa, en el marc de la participació ciutadana, el projecte de
Pressupostos Participats a través
del qual els ciutadans i ciutadanes
podran proposar, debatre i decidir el destí d’una part del pressupost municipal. L’objectiu inicial
del projecte és implicar la ciutadania en la presa de decisions res-

«El pressupost total es
repartirà entre les deu
zones en què es divideix el
municipi»

ponsables sobre el destí d’una
part dels recursos públics, fomentant la participació amb la creació
de nou òrgans que afavoreixin el
debat col·lectiu i que permetin
planificar la despesa municipal a
les prioritats ciutadanes.

en què es divideix el municipi. El
projecte de pressupostos participats s’instrumenta mitjançant
diferents òrgans de participació:
el consell veïnal, les assemblees
de zona i l’equip tècnic i jurídic
de valoració.

«Es poden presentar
propostes fins al 31 de
desembre»

Així, la ciutadania presentarà
i debatrà les propostes a través
d’aquests òrgans. Les propostes
que es recullin, prèvia validació,
se sotmetran a votació i s’executaran a cada zona les que hagin obtingut un major nombre de vots.
Es poden presentar propostes fins
al 31 de desembre. yy

Per fer-ho possible, es destinarà una aplicació pressupostària
al procés que es distribuirà, en
funció dels criteris objectius de
repartiment, entre les deu zones

50 anys del Cineclub Garbí
MALGRAT DE MAR

El recorregut musical s'ha fet a partir de cançons de Disney. Foto Aj. Malgrat

El menjar no es llença
La Biblioteca de Tordera ha ofert
un taller sobre el malbaratament
alimentari, un dels grans problemes del segle XXI, amb l’objectiu
de complementar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
La xerrada, adreçada a infants

entre els 6 i 12 anys, ha buscat
abordar la problemàtica del malbaratament d’aliments, conscienciar el jovent de què ells poden
ser part de la solució i convidar
els joves a participar al concurs
d’idees #elmenjarnoesllença. yy

Els assistents van aprendre com fer front al malbaratament. Foto Biblioteca Tordera

El Cineclub Garbí de Malgrat
de Mar ha celebrat els 50 anys de
la primera projecció, Los olvidados de Buñuel. Es tracta d’una
entitat sense ànim de lucre que
temporada rere temporada porta a Malgrat un tipus de cinema
que no arriba als circuits comercials habituals.

«La celebració es va fer
projectant la pel·lícula Los
olvidados de Luis Buñuel»
Per celebrar aquesta efemèride es va realitzar un acte on es va
tornar a projectar la pel·lícula de
Buñuel. Gabriel Pujol, president
del Cineclub va aprofitar l’ocasió per fer balanç d’aquests 50
anys: “Durant aquests 50 anys
hem projectat unes 800 pel·lícules, al voltant d’una quinzena a
l’any. L’entitat ha anat aguantant
gràcies a gent que ha col·laborat
de forma altruista perquè es pugui gaudir d’un tipus de cinema
que normalment no arriba a la
nostra zona”.

Es van repartir pòsters de les pel·lícules projectades. Foto Yoyo

«Un festival de cinema i un
cinema-concert són alguns
projectes de futur del
Cineclub»
Pujol també va aprofitar per
explicar altres projectes que duran a terme properament: “Tenim pensat fer un cinema concert
a l’aire lliure, també volem ser la

seu d’un festival de cinema de
Barcelona i per últim volem fer
una mostra gastronòmica asiàtica
relacionada amb una pel·lícula”.
La projecció de Los olvidados
es va complementar amb diferents records de les pel·lícules
que s’han projectat en aquests 50
anys, i també amb la lectura d’un
conte amb música en directe. yy
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Ecopropostes 2019
SELVA / MARESME

idea, desenvolupament, resultats...
en format digital, mitjançant un
arxiu pdf.

L’Associació Les Ecopropostes de Ràdio Marina ha convocat
la 24a edició del concurs de medi
ambient, Les Ecopropostes, amb
l’objectiu de fer créixer el respecte
i el coneixement del medi ambient
més proper.

Cal enviar un e-mail adjuntant
l’arxiu pdf amb el títol del treball
com a nom a l’adreça electrònica:
informatius@radiomarina.com

Poden concórrer-hi tots els joves d’edats compreses entre els 12 i
els 18 anys. Els participants es dividiran en dues categories:
a) Treballs en grup per als estudiants d’ESO .
b) Treballs individuals per als estudiants de Batxillerat o Cicles
Formatius.
Es demana:
Un estudi sobre algun element de l‘entorn natural (espècies autòctones, estat dels rius,
reciclatge, etc.)
Una proposta concreta de millora de l‘entorn pròxim, que descrigui una mancança i que inclogui una solució.
L’any passat el primer premi
de Batxillerat va ser per a un treball sobre Sa Palomera de Blanes,
obra de Carlota Puig de l’Institut
Serrallarga.

Al missatge ha de constar:
nom de l’ autor, centre educatiu,
curs i telèfon de contacte.
Data: Fins al 29 març de 2019.
Les bases completes es poden consultar a www.radiomarina.com

Acte de lliurament dels premis 2018. Foto Yoyo

El premi al treball de grup va
ser per als alumnes de 3r d’ESO
de les Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar, que van presentar un
estudi sobre la desembocadura
de la Tordera.
Martí Boada és des de la primera edició el president del jurat, que també compta amb la
participació de Francesc Mauri i
Joan Pedrola.
El jurat valorarà especialment
el nivell d‘investigació que hagi
requerit l‘elaboració dels treballs

i si són propostes, la viabilitat de
la seva execució.
PREMIS:
Treballs individuals de Batxillerat i Cicles Formatius:
-Primer premi: Ipad i una placa.
El centre de l’alumne guanyador
(Batxillerat-Cicles Formatius)
rebrà un premi de 300€ per gastar en material.
-Segon premi: IPad i una placa.
El centre de l’alumne classificat

en segona posició (Batxillerat-Cicles Formatius) rebrà un premi
de 200 € per gastar en material.
Treballs en grup d’ESO:
Viatge al CosmoCaixa-Museu
de la Ciència de Barcelona (bus i
entrades, màxim de 45 persones).
El centre guanyador rebrà un
premi de 300 € per a la compra de
material escolar.
Els treballs s’han de presentar
amb una memòria que inclogui:

L’acte de lliurament de premis,
al llarg dels més de vint anys de
premis, ha estat itinerant buscant
espais emblemàtics a les poblacions
participants i a la vegada relacionats amb la filosofia del certamen.
Així doncs, s’han celebrat
aquests actes al Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes, al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB), als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, al Far de
Calella, el Parc Francesc Macià de
Malgrat de Mar i l’Illa de la Tordera de Tordera, entre d’altres.
El concurs es convoca amb la
col·laboració de la Fundació Obra
Social La Caixa. yy
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Desmantellada
una plantació de
marihuana
TORDERA

Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra
de Pineda de Mar van localitzar
una masia agrícola a la Urbanització de Sant Daniel de Tordera
on s’amagava una plantació de
marihuana.

«Es van decomissar un
total de 590 plantes de
marihuana»
Els agents, quan realitzaven
un patrullatge preventiu per la
urbanització de Sant Daniel de
Tordera, van detectar una olor

molt característica a marihuana
que venia d’una masia agrícola.
A més, van detectar que des de
l’exterior de la casa s’escoltava el
soroll d’aparells d’aire condicionat. Els agents van requisar un
total de 590 plantes de marihuana per valor de 130.000 euros al
mercat il·lícit.
Arran d’aquest descobriment
els agents van identificar i denunciar tres persones per un delicte
de tràfic de drogues i un altre de
defraudació de fluid elèctric. Els
denunciats són un home de 62
anys, veí de Blanes, un altre de 35
anys, veí de Tordera i un tercer de
36 anys, també veí de Blanes. yy

Detingut per tràfic de drogues
MALGRAT DE MAR

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
de la comissaria de districte de
Pineda de Mar, amb la col·laboració de la Policia Local de Malgrat de Mar, van detenir un home
de 75 anys de nacionalitat espanyola i veí de Blanes com a presumpte autor d’un delicte contra
la salut pública per tràfic de drogues a Malgrat de Mar.

«El detingut sempre seguia
el mateix procediment per
dur a terme els intercanvis»
La Policia Local de Malgrat va rebre informació sobre
un home que cada dia anava en
cotxe a la parada de l’autobús de
l’avinguda Costa Brava entre les
09.00 i 09.30 hores. El sospitós
aturava el vehicle i esperava fins
que un altre home se li acostava
per la finestra i intercanviaven
alguna cosa. A vegades aquesta
persona entrava dins del cotxe
per fer l’intercanvi i baixava en
pocs segons.

«L’home va ser detingut
amb 350 euros en bitllets i
44 paperines»
El detingut portava un pot metàl·lic on guardava la mercaderia. Foto Mossos d'Esquadra

Imatge de les plantes decomissades a Tordera. Foto Mossos d'Esquadra

Davant la sospita, els agents
van apropar-se al lloc per fer comprovacions i van observar que el
patró es repetia, intercanviant un
objecte per diners.

DIRECTORI DE SERVEIS

Els policies van aturar el vehicle
amb el presumpte venedor i durant
l’escorcoll es van trobar 350 euros
en bitllets fraccionats i un total de

44 paperines amb una substància
blanca dins, presumptament heroïna. Per tots aquests indicis, els
agents van detenir l’home. yy
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Calella renova el Consell dels ‘Cases amb era i
Adolescents
quintana’
CALELLA

La creació del Consell dels
Adolescents va néixer arran de la
bona valoració que es va fer del
Consell dels Infants i amb l’objectiu de donar continuïtat als
nois i noies que formen part del
Consell dels Infants a poder seguir formant part d’un espai de
participació durant els seus anys
d’adolescència.
L’acte ha estat presidit per
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i va comptar amb
la participació de la regidora adjunta a l’Alcaldia responsable de
l’Àrea de Joventut, Cindy Rando,

el regidor adjunt a l’Alcaldia responsable de l’Àrea de Participació, Marc Buch, i la regidora
d’ERC, Cristina Gómez.

aran formant part del Consell i
s’hi sumaran 11 nous joves, quedant un grup de 20 membres
dins del Consell d’Adolescents.

«L’encàrrec d’aquest any
consisteix en treballar la
igualtat de gènere»

L’encàrrec que s’ha realitzat
al Consell d’aquest any és fer un
projecte per treballar la igualtat
de gènere entre els joves de Calella, així com treballar la importància de què tots els gèneres
tenen els mateixos drets. yy

Els 16 adolescents que formaven part del primer consell tenien com a tasca haver de dissenyar el funcionament de l’Espai
Jove que es crearà properament a
l’Hostal Vell, així com els serveis
i les activitats que s’hi oferiran.
9 d’aquests adolescents continu-

«El Consell està format
per 20 joves de la ciutat
calellenca»

Masia de Can Comas a Palafolls. Foto Aj. Palafolls
PALAFOLLS

Com ja es tradició, l’Ajuntament de Palafolls torna a editar
un llibre de regal per Nadal amb
la intenció de potenciar el coneixement sobre el municipi.

«El llibre es presentarà el
dia 26 de desembre en el
concert de Sant Esteve»

El Consell està format per 20 joves calellencs. Foto Joan Maria Arenaza

Enguany, el llibre ofereix un
estudi sobre la història de les
masies que havien existit i que
encara existeixen a Palafolls. El
llibre, ‘Cases amb era i quintana.
Les masies de Palafolls i la seva
gent, segles XIV-XX’, és fruit de la

recerca històrica d’en Xavier Salicrú, que ha documentat i posat
ordre a la història i el llinatge de
més de 160 masies locals.
Es presenta com una continuació del llibre ‘Cases amb eixida i hort, aproximació als orígens
urbans de Palafolls. Segles XVIXX’, obra de Salicrú, que l’Ajuntament de Palafolls va publicar fa
un parell d’anys.
El llibre es presentarà el dia 26
de desembre, en el marc del concert de Sant Esteve i es podrà recollir posteriorment i gratuïtament
a les oficines de l’Ajuntament durant les festes de Nadal. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Dia Internacional del ioga
Coincidint amb el Dia Internacional del Ioga, l’Associació
de Comerciants i Empresaris
de Palafolls va preparar tot un
seguit d’activitats relacionades
amb aquesta pràctica al MID
de Palafolls i a favor d’Amnistia Internacional. El ioga és una

pràctica física, mental i espiritual de tradició antiga i que es va
originar a l’Índia fa més de 6.000
anys. La paraula ioga prové del
sànscrit i significa unitat, perquè simbolitza la unió del cos i
la ment. En l’actualitat es practiquen diverses formes de ioga. yy

Confonen un ictus amb una
intoxicació per cànnabis
CALELLA

L'Audiència de Barcelona ha
condemnat l'Hospital de Calella
i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a través de l'asseguradora Zurich, a pagar més d'1
MEUR per confondre un ictus
amb una intoxicació per cànnabis,
el que va retardar el seu tractament, segons ha informat l'associació El Defensor del Pacient.

«La confusió i el retard en
el tractament va provocar
que la pacient quedés
incapacitada»

Durant tot el matí es van celebrar activitats relacionades amb el ioga. Foto Yoyo

Setmana de la Ciència
Durant una setmana Catalunya
ha celebrat la 23a Setmana de
la Ciència on s’organitzen un
munt d’activitats de divulgació
científica arreu del territori.
Calella es va sumar a la cele-

bració i un dels actes va ser un
taller d’impressió en 3D on els
nens van poder aprendre com
és el procés de creació d’una figura 3D a l’ordinador. yy

El SEM la va evacuar en primer lloc al citat hospital, tot i
que no està preparat per atendre infarts cerebrals, i un cop
allà, van trigar més de 13 hores
a traslladar-la a Can Ruti. El retard en el tractament va provocar que la pacient hagi quedat
incapacitada amb una invalidesa absoluta. Necessita ajuda
d'una tercera persona per a tots
els actes bàsics de la vida diària
i va en cadira de rodes de forma

Hospital Sant Jaume de Calella. Foto Corporació Salut Maresme i Selva

continuada, sense poder moure
la part esquerre del cos.

«L’asseguradora haurà de
pagar a la pacient més d’1
milió d’euros»
En concret, la sentència ordena el pagament de 714.448 euros per a la pacient, 80.000 per al

marit i 21.500 euros per a cadascun dels dos fills menors. A més,
s'imposa a Zurich el pagament
dels interessos de demora, el que
suposa una quantitat superior
als 1,2 MEUR. Tot i així, les parts
han arribat a un acord i la família rebrà finalment 1.074.000 euros, després que l'asseguradora
desistís del recurs que havia presentat al Suprem. yy

Tordera, punt de trobada
TORDERA

Els assistents van poder imprimir les seves creacions. Foto J. M. Arenaza

20 anys de pel·lícula
Aprofitant la celebració del 20è
aniversari i de la 103 festa de Santa Cecília de Calella, el Cor Harmonia va organitzar un concert
per commemorar l’efemèride.

L’espectacle, anomenat ’20 anys de
pel·lícula’ va consistir en un concert on es van repassar les bandes
sonores de les pel·lícules més vistes de la història del cinema. yy

Durant l'any s'han celebrat diversos actes per commemorar l'aniversari. Foto J. M. A

La Regidoria de Cultura de
Tordera ha presentat el documental Tordera, punt de trobada
a la Sala Gran del Teatre Clavé,
on es va projectar aquest treball
que té com a principal fil conductor la cohesió social al municipi. Les diferents onades migratòries dels anys 30, 60 i 2000, que
van generar un gran creixement
a la població, també va crear una
gran diversitat social al municipi
amb l’arribada al poble de col·
lectius de persones d’orígens ben
diferents.

El resultat d’aquest projecte
s’emmarca en l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica i
dona continuïtat a d’altres iniciatives que el govern municipal ha
impulsat els darrers any en aquest
sentit, com els reportatges sobre
la memòria històrica de la Guerra
Civil, festes, costums o tradicions,

«Aquest treball s’emmarca
dins l’àmbit de recuperació
de la memòria històrica»
la recuperació i coneixença de la
figura de l’escriptor, fill de Tordera, Prudenci Bertrana o la publicació de treballs de recerca local. yy

«El documental analitza
les experiències personals
de 40 persones vingudes a
Tordera»
El documental analitza, a
través de l’experiència personal
d’una quarantena de torderencs,
aquests creixements, deguts a diferents factors, com per exemple,
la creació de la fàbrica Fibracolor. Es visualitza com aquestes
persones s’han adaptat a Tordera al llarg dels anys i quines han
estat les eines que han trobat les
persones nouvingudes per sentir-s’hi acollides.

El documental repassa les diferents onades migratòries. Foto Aj. Tordera
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L’ATSOC representa ‘Jekyll i
Hyde’ a benefici de la Marató
CALELLA

Amb l’objectiu de promoure
els valors de la solidaritat, la pau i
la cultura catalana l’Associació de
Teatre Solidari de Calella presenta cada any un musical amb fins
benèfics. Aquest any, l’obra triada ha estat la història del Doctor
Jekyll i Mr. Hyde.

«La versió de Jekyll i Hyde
s’ha basat en el musical
interpretat per David
Hasselhoff»
‘Jekyll i Hyde’ explica la història de Utterson, un advocat del
Londres victorià de finals del segle XIX, anomenat Gabriel John
Utterson, que investiga esdeveniments estranys entre el seu antic
amic, el Dr. Henry Jekyll i el malvat Edward Hyde.
Jordi Coll, president de l’ATSOC, ha explicat quina és la versió que van interpretar: “Aquest

any hem fet el musical Jekyll i
Hyde, que s’ha representat en
diversos teatres del món. Una de
les representacions més conegudes és la que es va fer a Broadway
que va ser protagonitzada per
David Hasselhoff. No molta gent
sap que a banda de participar en
series televisives també feia musicals. Nosaltres ens hem basat en
aquesta adaptació que van fer de
la història”.
És el quart any que l’Associació presenta un musical, que any
rere any, té molt bona acollida
per part del públic: “L’any passat
vam fer una adaptació del musical Annie que la vam anomenar
Dani, perquè el protagonista era
un nen en comptes d’una nena.
Vam estar sobre el 80% d’aforament en les representacions que
vam fer. La veritat és que cada
any l’acollida és més bona”.
A més a més la representació
d’aquest any ha estat particular-

ment especial per la pèrdua de
l’antic president de l’Associació:
“Aquest any ha estat particularment complicat per la pèrdua
del que era el nostre president,
en Ramon de Calasanz. Era el
fundador de l’Associació, tot va
néixer en bona part per la seva
empenta. La seva passió i el seu
lideratge ens va acompanyar durant tot aquest temps i aquest any
volíem que la representació fos
un homenatge cap a ell, perquè
com ell sempre deia ‘The show
must go on’”.

«Aquest any l’Associació
ha perdut el que era el
seu president, Ramon de
Calasanz»
Les entrades valien 12 euros,
que van destinar íntegrament a
benefici de la Marató de TV3. En
total es van realitzat 4 representacions a la Sala Mozart de Calella. yy

SOCIETAT

Dia de la Gent Gran
Malgrat de Mar ha celebrat el
Dia de la Gent Gran després
d’haver-lo hagut d’ajornar dues
vegades per culpa de la pluja.
Aquesta jornada pretén ser un
reconeixement i també donar
veu a les persones majors de 65

anys. La celebració ha inclòs tallers, activitats de sensibilització,
xerrades, així com també una
fira a la plaça de l’Església amb
l’objectiu d’exposar i difondre la
tasca que es duu a terme des de
diferents entitats. yy

La jornada es va celebrar després d'haver-la ajornat en diverses ocasions. Foto Yoyo

Jornada de donació de sang
Els alumnes de les Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar van
convertir l’escola en un hospital
durant un dia, amb l’objectiu
de aconseguir augmentar les
donacions de sang. Abans de

la celebració de la jornada, van
organitzar diversos actes a la localitat malgratenca per sensibilitzar la població i incentivar-la
a participar el dia de la donació,
el dimarts dia 11. yy

Acció de promoció de la donació. Foto Yoyo
Els beneficis aniran destinats a la Marató de TV3. Foto Joan Maria Arenaza
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Pineda aprova el pressupost 2019
PINEDA DE MAR

El Ple Municipal de Pineda de
Mar ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2019. El pressupost global per al proper exercici és
de 32,8MEUR i preveu l’augment
dels recursos que es destinen a neteja i manteniment de la via pública, seguretat, atenció a les persones
i educació. El Pressupost Municipal ha estat aprovat amb els vots
a favor dels grups municipals del
PSC i PP, els vots en contra d’ERC,
PdeCat, ICV-EUiA, PSP i C’s.

Façana Ajuntament de Pineda de Mar. Foto Yoyo

En el capítol d’inversions hi
destaquen la instal·lació d’un ascensor per a l’eliminació del semàfor de l'església de Santa Maria,
la construcció de lavabos públics

del passeig marítim per tot l’any o
l’adequació dels terrenys per a la
construcció de la nova escola de
primària al barri de Poblenou.

i condicionament d’equipaments
culturals i educatius, entre els que
destaca la climatització de l’Escola
Bressol Mar.

El ple també va aprovar la
modificació del règim d’estacionament del pàrquing de la Mina,
que passarà a ser zona gratuïta per
a residents. D’aquesta manera es
mantindrà com a zona blava per
a no residents, però els vehicles
que tinguin el distintiu de resident
podran aparcar-hi de forma gratuïta. Altres actuacions preveuen
millorar la il·luminació de diverses zones del municipi així com la
instal·lació de càmeres de vigilància, la substitució de la gespa del
camp de Can Xaubet o la millora

A banda d’aquestes noves inversions, continuen en execució
projectes com la remodelació del
passeig marítim afectat pel temporal, el projecte del giratori a la
N-II de les Creus, la instal·lació de
tendalls en el pati de Can Comas i
el nou Espai Educatiu Mestres Pijoan i Cutiller. Continuen també
en execució els projectes d’Horts
Urbans, el parc lúdicoesportiu de
la Riera, amb un skate parc i un
parc d’agility per a gossos, el pla
d’asfaltatge de carrers o millores
en el servei de drenatge urbà. yy

Construcció d’una rotonda a Hortsavinyà
TORDERA

La Diputació de Barcelona ha
iniciat les obres de construcció
d’una rotonda a la intersecció de
la carretera BV-5122 amb el camí
d’Hortsavinyà, a Tordera, un projecte que té un pressupost de licitació de 291.380 euros i un termini
d’execució de cinc mesos. L’actua-

«Les obres tenen un
pressupost de 291.380
euros i un termini
d’execució de cinc mesos»
ció vol millorar la seguretat viària
en aquest punt donades les altes
intensitats de trànsit, així com regular els accessos en aquest tram,
especialment pels canvis de sentit

amb seguretat dels vehicles procedents dels aparcaments del mercat
dels diumenges de Tordera, situats
al costat dret de la carretera.
Les obres comprenen la construcció d'una rotonda de 36 m
de diàmetre exterior amb renovació del ferm i adequació de la
senyalització horitzontal, de codi
i orientació a la normativa actual.
L’actuació també comportarà una
adequació i millora del drenatge
existent, així com el soterrament
de les línies de telefonia, a més de
la instal·lació de nou enllumenat
led de baix consum.
La carretera BV-5122 enllaça
Tordera amb Fogars de la Selva i
Hostalric en un recorregut apro-

ximat de vuit quilòmetres, seguint
la plana d'inundació dreta de la
Tordera. Al PK 0,650 intersecciona
per l'esquerra amb el camí d'Hortsavinyà que dona accés a la urbanització Les Ferreres. Actualment
aquest és de tipus T que disposa
d'un carril central a la BV-5122 per
a girs a esquerra.
En aquest tram de la a la BV5122 la intensitat mitjana diària
(IMD) és de 7.277 vehicles, un
6,52% de pesants, i al camí d'Hortsavinyà de 1.188 vehicles amb un
7,32% de pesants. El traçat del tram
d'estudi és força pla i sensiblement
rectilini, el que fa que alguns vehicles tendeixin a circular amb velocitat excessiva. No està permès els
canvis de sentit a la cruïlla. yy

Les obres duraran uns cinc mesos. Foto Yoyo

Reurbanització de la cruïlla Costa Brava amb
Ramon Turró de Palafolls
Es millorarà la mobilitat de vianants i es reduirà la velocitat dels vehicles
PALAFOLLS

Cantonada on es durà a terme l'actuació. Foto Aj. de Palafolls

L’Ajuntament de Palafolls ja
ha aprovat una nova intervenció de millora en un dels punts
de més trànsit del municipi. Es
tracta de la confluència dels carrers Ramon Turró i l’avinguda
Costa Brava. Entre les accions
previstes hi ha l’elevació de tota
la cruïlla, a nivell de la vorera.
Aquesta mesura permet facilitar
el pas per aquest punt de persones amb mobilitat reduïda i
obligarà els conductors a reduir
la velocitat un cop s’aproximen a
la intersecció.

Aprofitant aquesta intervenció, el consistori també actuarà
en la millora de l’accessibilitat al
parc de Joaquim Ruyra. S’eliminarà l’actual rampa d’accés, amb
fort pendent, i es substituirà per
una nova rampa de 12 metres de
llargada que millorarà l’accés de
cadira de rodes, cotxets de nadons
o els carros de la compra. L’actual
rampa es convertirà en escales.
També s’aprofitarà per traslladar la parada de bus de la seva
ubicació actual, al carrer Ramon
Turró, a l’avinguda Costa Brava.

La intervenció servirà, doncs,
per millorar la mobilitat de vianants, millorar-ne la seguretat viària i reordenar l’espai en una de les
confluències més transitades per
vianants i vehicles del municipi.
Un cop aprovat el projecte, la
previsió és treure’l a licitació en
les properes setmanes per tal de
trobar l’empresa que farà les obres,
presumiblement en el primer trimestre de l’any vinent. Aquesta
actuació compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona
entorn als 42.000 €. yy
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Vaga de metges
SELVA - MARESME

Convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, els metges de
l’ICS van fer vaga durant quatre
dies per fer visible les seves queixes per les condicions de treball.
La incidència, del 44% segons la
Generalitat, més del 75%, segons
fonts sindicals. Després de llargues negociacions, es va arribar a
un acord.
L’aturada dels metges de la sanitat concertada es va allargar per
manca d’acord en aquest sector.
D‘entrada, s‘estableix uns temps
mínims de visita: 6 minuts per a
les telemàtiques, 12 per a les presencials i entre 45 i 60 per a les
que es realitzen a domicili. Les

dues parts també estaven d‘acord
que els metges dediquessin dos
terços de la jornada, 5 hores i 6
minuts, a l‘assistència directa; la
resta de la jornada ha de ser per
a la formació, recerca i reflexió i
interpretació de proves i de casos,
entre altres.

«L’aturada dels metges de
l’ICS va durar 4 dies i s’han
hagut de reprogramar
milers de visites»»
Les dues parts també han arribat a la conclusió que cal contractar 250 metges de família més per
a l‘atenció primària de l‘ICS. yy

BREUS

Cor solidari
seu temps de forma altruista.
S’ha instal·lat a la plaça Primer d’Octubre. També es va
organitzar una trobada a la
Fàbrica Llobet per commemorar la celebració. yy

Acte d'inauguració de l'escultura. Foto J. M. Arenaza

Passa l’energia
L'Ajuntament de Calella s'ha
adherit al programa Passa
l'energia! impulsat per la Diputació de Barcelona. És un
programa adreçat a tots els
ajuntaments de la demarcació
de Barcelona que es comprometin a estalviar energia en els
seus equipaments i destinar els

MARESME

Els Ajuntaments de Malgrat de
Mar, Blanes, Tordera, Palafolls i
Santa Susanna, juntament amb
2 sindicats de pagesos i 3 cooperatives agràries de la zona, han
signat la carta fundacional per
a la gestió i desenvolupament de
l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. Es tracta d'un instrument
que ha de ser capaç d'integrar les
condicions agràries, paisatgístiques i culturals.

«Malgrat, Blanes, Tordera,
Palafolls i Santa Susanna
són els municipis que
han signat la carta
fundacional»
L’Espai Agrari de la Baixa
Tordera ha de tenir en compte
les necessitats del sector productiu agrari actual, impulsar plans
i programes que serveixin per
afavorir la consolidació de les
empreses del sector agrari ja existents, l’acolliment de nous emprenedors agraris i l’acompanyament
a ambdós. L’objectiu final serà garantir la rendibilitat de les explo-

Cartell informatiu de la vaga. Foto Aj. Blanes

Amb motiu del Dia del Voluntariat, Calella ha inaugurat
una escultura en forma de cor
que vol posar en valor la tasca
dels voluntaris i voluntàries
que ofereixen la seva ajuda i el

El Maresme signa l'Espai
Agrari de la Baixa Tordera

estalvis aconseguits a promoure projectes socials. En aquest
cas, s'han seleccionat l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament
Vell i el Pavelló d’Esports del
Parc Dalmau. Es destinaran els
estalvis generats per a l'ús de
bones pràctiques a promoure
projectes socials. yy

Camp agrari a Palafolls. Foto Yoyo

tacions agràries i la dinamització
del sector productiu agrari.
Així mateix, és una eina que
ha de contribuir al prestigi de
les produccions agràries i constituir-ne un valor afegit, ja que
afavoreix la percepció del territori com un objectiu turístic i
gastronòmic. Conseqüentment,
l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

«El conveni ha d’impulsar
la creació de nous
emprenedors agraris i
la consolidació dels ja
existents»
també juga un paper fonamental
en la governança alimentària i en
l’alimentació saludable i de qualitat per a la ciutadania. yy
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Reinauguració del Teatre de Palafolls
PALAFOLLS

El recinte cultural per excel·
lència de Palafolls ja està enfilant
la recta final del seu llarg procés
de renovació.

«El dissabte 22 es
reinaugurarà amb dues
funcions, a les 20 h i a
les 22 h»
El proper dissabte dia 22, el Teatre de Palafolls tornarà a obrir les
portes després de la seva profunda transformació. Ho farà amb un
acte que vol recordar algunes de
les principals activitats culturals
que ha acollit l’equipament en els
últims anys. Tenint en compte que
el recinte té un aforament limitat,
el consistori ha decidit fer una doble funció per tal de donar cabuda
a tots els qui vulguin celebrar la
reinauguració. La primera es farà
a les 20 h i la segona a les 22 h.
Qui vulgui assistir a l’espectacle, cal que s’inscrigui prèviament
a través de la pàgina web www.

palafolls.cat, per telèfon o presencialment a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament.
El programa d’activitats continuarà dimecres següent, dia 26
de desembre, on el Teatre tornarà a acollir el tradicional Concert
de Sant Esteve. Durant les obres
de rehabilitació, el concert s’havia traslladat al Casal d’Avis de
Palafolls. El Teatre es reinaugura
el mateix any que commemora el
seu 70è aniversari, ja que va ser
l’any 1948 quan la “Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos” de Palafolls va decidir
dotar d’un ampli equipament
cultural i festiu el municipi. De
fet la reforma d’enguany, al igual
que les reformes fetes fins ara al
recinte, ha volgut mantenir les
principals característiques del
Teatre. les fonts laterals, les portes i la morfologia interna.
Tot i que els treballs de remodelació s’han allargat alguns
anys, el recinte ha continuat funcionant i atenent cites culturals

Festival Artístic
Solidari
CALELLA

L’Associació de Voluntaris i
Amics de l’Hospital va organitzar
un Festival Artístic solidari a la
Sala Mozart, amb l’objectiu d’aconseguir diners per a finançar un
dels projectes sociosanitaris que
duu a terme l’associació.

«Es van recaptar un total
de 2.040 euros que aniran
destinats a l’AVAH»
Al Festival hi van actuar diverses escoles de música, dansa i teatre de Calella i Pineda. En total es
van aconseguir recaptar 2.040 eu-

com festivals de Nadal, cicles
musicals com Singulars, 4dJazz
o el FiSSures. El Teatre es va tancar fa uns anys per tal de renovar
el sistema de climatització, però
aquesta actuació puntal s’ha
convertit en un canvi integral
que ha transformat, modernitzat
i adaptat el recinte cultural.
En concret en aquest temps
tancat, s’ha canviat el sistema de
refrigeració i calefacció, però també s’ha substituït la coberta, millorat la impermeabilització, canviat
la tramoia, els sistemes de so i llum
i s’ha repintat per dins i per fora. I
tot això amb ajudes i subvencions
que han permès encarar aquesta reforma integral sense aportar
diners de les arques municipals.

«La rehabilitació ha
millorat sistemes de
refrigeració, calefacció, so i
llum entre d’altres»
Un cop es va canviar la climatització, es va veure la necessitat

Les diferents accions que s'han dut a terme al Teatre. Foto Aj. Palafolls

de substituir tota la coberta del
recinte que era de fibrociment, ja
que estava en mal estat. Mentre es
canviava la coberta per una d’acer
es va descobrir les encavallades
del Teatre, que havien quedat
amagades per un fals sostre durant anys. L’Ajuntament va decidir
deixar-les a la vista, canviant així
la fisonomia interna del recinte.

També s’han fet tasques d’impermeabilització de les parets per
evitar filtracions i s’han rehabilitat
les portes de fusta del recinte intentant mantenir les originals. S’ha
repintat l'espai tant per dins com
per fora i s’han millorat les condicions escèniques per poder facilitar i millorar les prestacions per a
les companyies teatrals. yy

Festa Major de Sant Nicolau

ros, que s’han destinat al programa
d’ajuda als malalts terminals que
necessiten assistència a casa.
El Servei de Suport Immediat
a Domicili de l’AVAH ha atès prop
de 500 persones des que es va posar en marxa, a mitjans del 2012.
El cost anual es deriva, bàsicament, del contracte dels professionals cuidadors que es desplacen
a les cases. L’associació cobreix les
despeses amb donacions i activitats benèfiques que organitza al
llarg de l’any. La propera serà un
concert de música gòspel, a càrrec
de Fil de Gòspel, que es celebrarà
el 30 de desembre. yy
Cercavila de gegants. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha celebrat
la Festa Major d’hivern durant
la diada de Sant Nicolau, el 6 de
desembre, en honor a un dels patrons de la nova església de Vilanova de Palafolls (antic nom de

«El tradicional Mercat de
Sant Nicolau ha arribat
aquest any a la 36ena
edició»

Al Festival van participar escoles de dansa de Pineda i Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Malgrat de Mar), fundada el 1561.
A causa de la proximitat al mar i
la importància de la marineria al
poble, es va escollir Sant Nicolau,

patró dels mariners, per acompanyar sant Antoni Abat, advocat de
les persones i les bèsties, en la protecció dels habitants dels perills de
la terra i el mar.
Durant la festa s’organitzen
moltíssimes activitats per a grans
i petits: sessions de cinema, fira
del disc, tabalada, correfoc, concert jove, plantada i cercavila de
gegants, versots (poesia satírica),
espectacle teatral infantil, concert
i ball de festa major.
Un dels actes centrals de la
Festa Major és el tradicional Mercat de Sant Nicolau que aquest any

«Una de les novetats
ha estat el pilar
dels Maduixots per
acompanyar l’ofici a Sant
Nicolau»
ha arribat a la 36a edició. Una vuitantena de parades han omplert la
plaça de l’Església i el barri antic,
i els ha convertit en el centre neuràlgic de la celebració. Una de les
novetats d’aquest any ha estat la
participació dels Castellers de l’Alt
Maresme, els Maduixots, que han
fet un pilar a la plaça de l’Església
per acompanyar les autoritats en
ofici en honor de Sant Nicolau. yy
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25N: El Maresme diu prou

Les encarregades de llegir el manifest a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
MARESME

Cada 25 de novembre, se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones. Un dia per conscienciar,
posar en evidència i sobre la taula
una realitat que continua vigent i
contra la qual cal posar-hi esforços per combatre-la.

«L’any 2017, l’Ajuntament
de Calella va atendre
37 casos de violència
masclista»
El dia Internacional per a
l'Eliminació de la violència envers les Dones commemora la
data en què es va produir el violent assassinat de tres germanes
activistes polítiques en mans de
la policia secreta de la dictadura
de la República Dominicana al
1960. Per al moviment popular i
feminista d’aquest país centreamericà, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. Al
1981 aquest moviment va iniciar
la commemoració amb una convocatòria anual i al 1999 l’Assemblea General de Nacions Unides
va assumir la reivindicació.
Per aquest motiu, durant els
dies previs i el mateix dia 25 es
commemora arreu del món per
denunciar i reclamar l’eliminació
de la violència que s’exerceix sobre
les dones. La comarca del Maresme també es va sumar a la celebració d’aquesta data tan important.
Moltes localitats van aprofitar la data per llegir un manifest
en contra de la violència masclista, com és el cas de Calella. Dues
agents del cos de Mossos d’Esquadra del Grup d’Atenció a la
Víctima i membres del Protocol
de violència de gènere van ser les
encarregades de llegir el manifest
d’enguany. Amb l’objectiu de crear
una comunitat feminista a Calella,
en xarxa amb altres pobles de les

rodalies, un col·lectiu de dones
de la ciutat va organitzar un dinar
de germanor a la plaça de l’Església sota el lema ‘juntes som més
fortes’. Es va instal·lar allà mateix
un micròfon obert perquè els assistents poguessin compartir les
seves experiències.
Durant l’any 2017, els Serveis
Socials de l’Ajuntament de Calella
van atendre 37 casos de violència
masclista. Les dues agents dels
Mossos van aprofitar la lectura del
manifest per explicar que durant
aquest any hi ha hagut 43 dones
mortes en tot l’Estat espanyol per
causa de la violència masclista, 6
d’aquestes a Catalunya.
PALAFOLLS DIU PROU
Per a moltes persones la violència de gènere és present en
el seu dia a dia, per això l’Ajuntament de Palafolls va engegar
una campanya que volia portar
la conscienciació també en l’àmbit costumista. És per això que
alguns bars i establiments de restauració del poble van canviar els
seus tovallons de paper habituals,
per uns altres especialment dissenyats per la diada, on es podia
llegir “Palafolls diu prou!”, el lema
de la campanya per fer avinent la
realitat de moltes dones.

Ja fa anys que Palafolls aposta
per acostar la conscienciació contra
la violència envers les dones amb
missatges i suports costumistes. Fa
uns anys es va regalar una bossa del
pa amb el lema “Per a moltes dones
la violència és el pa de cada dia”, així
com també s’han fet lones, pancartes o adhesius de suport a la campanya de sensibilització.

«Fa uns anys Palafolls va
regalar una bossa del pa
amb el lema “Per a moltes
dones la violència és el pa
de cada dia”»
Un material de suport que
també es podia trobar en una
mesa informativa que es va instal·lar a la plaça Major, on els estudiants de 4t d’ESO de l’Institut
de la Font del Ferro van ser els
encarregats de llegir el manifest
de la jornada en un acte obert a
tota la ciutadania.
Cada any es demana la implicació dels estudiants de l’Institut
de Palafolls com a part important en les polítiques d’erradicació
d’aquesta violència, ja que educant
i conscienciant els joves es podrà
construir una societat futura assentada amb valors i comportaments allunyats de la violència. yy

Imatge dels tovallons reivindicatius del 25-N a Palafolls. Foto Yoyo
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Promoció en el mercat de turisme esportiu xinès
ment de Calella ha celebrat recentment una trobada professional
amb agents turístics de la Xina.

«La trobada ha permès
presentar els seus serveis
esportius als agents
xinesos»

Visita a diversos complexes exportius. Foto Aj. Calella
CALELLA

Amb l’objectiu de promoure

l’oferta especialitzada en turisme
esportiu del municipi, l’Ajunta-

En una primera jornada,
l’Àrea de Turisme de Calella ha
participat en una sessió de treball
amb un grup d’operadors i prescriptors del mercat xinès especialitzats en turisme esportiu, principalment de les disciplines de
futbol i triatló. Aquest workshop,
que ha tingut lloc al RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat,
ha estat organitzat per l'Agència

Catalana de Turisme a través del
seu Centre de Promoció Turística
a Beijing, Xina, i ha permès a la
delegació de Calella presentar els
seus serveis i productes turístics
als diversos agents participants.
Posteriorment, en una segona
jornada, els mateixos agents s’han
desplaçat fins a Calella per conèixer de primera mà l’oferta esportiva de la ciutat. Durant la trobada, el grup ha realitzat una visita
guiada per diverses instal·lacions,
com ara la Piscina Olímpica del
Crol Centre, l’Àrea Esportiva la
Muntanyeta i el Camp de Futbol
de Mar. El programa de visites
ha permès a l’Ajuntament donar
a conèixer els diferents equipaments esportius i serveis del municipi com a destinació turística

esportiva de primer ordre, així
com promoure els esdeveniments
d’àmbit esportiu més rellevants
entre el mercat xinès.
Aquestes jornades se sumen
a les diverses accions estratègiques de la ciutat dutes a terme per
apropar-se al mercat asiàtic, amb
una clara aposta de Calella com a
destinació turística esportiva de
qualitat, que en els darrers anys
han inclòs: la visita dels directius
d’una empresa líder en turisme
esportiu de la Xina a Calella (juliol 2018), la visita d'una delegació de la televisió xinesa interessada en el desenvolupament de
l'IRONMAN 70.3 (maig 2017) i la
visita de l'alcaldessa, Montserrat
Candini, al Fòrum Mundial de
Ciutats Turístiques (2016). yy

Homenatge a l’expresident del CD Palafolls Lluís
Moner en els 50 anys de formalitzar el Club
La trobada per homenatjar l’expresident ha reunit més de cent persones
PALAFOLLS

Lluís Moner, que actualment
té 87 anys, va crear oficialment el
Club el 1968 i en va ser el president
durant 16 temporades, segons recorda el seu nebot Marc Freixa,
un dels promotors d’aquest acte
d’homenatge. “Als anys 30 i 40 ja
es jugava a futbol a Palafolls, però
no va ser fins al 1968 quan el Club
es va constituir oficialment i va
començar a competir de manera
regular. Lluís Moner va ser president del 1968 al 1984, moment en
que el Club va deixar d’existir. Durant uns anys el futbol va seguir al

poble amb equips dels barris o el
futbol d’empreses fins que es va
tornar a posar en marxa i fins ara”.
Una de les coses que l’equip ha
mantingut amb el pas del temps
ha estat el color de les samarretes.
Els colors del CD Palafolls sempre han estat el groc i el negre,
tal i com ha recordat Freixa: “La
primera samarreta era groga amb
una franja horitzontal de color negre i després, al cap d’uns anys, ja
es va utilitzar la samarreta a ratlles
verticals, que encara es fa servir
actualment”. A l’acte han partici-

pat jugadors, però també directius
i altres persones relacionades amb
el Club entre 1968 i 1984. “Quan
un pensa en un club de futbol,
pensa en els jugadors, però en realitat, un club el formen moltes
persones: el president, la junta, els
encarregats del camp, del bar i del
material... Totes aquestes persones
hem buscat i els hem convidat a
participar en l’acte. Ha estat una
tasca de molta gent per reunir-se
després de molts anys”. A la trobada van participar persones que feia
30 o 40 anys que no es veuen. No
hi va faltar el pastís d'aniversari. yy

Pastís commemoratiu de la trobada. Foto Santos Rull

Calella, primera Capital Catalana de l’Esport
CALELLA

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i el president de la
Fundació Catalana per a l’Esport,
Pere Sust, han anunciat la titularitat de Calella com Capital Catalana de l’Esport 2019. Serà el primer
cop que s’atorgui aquest títol.

Al març es començaran a veure els actes preparats per a l'any vinent. Foto Joan Maria Arenaza

Calella organitza al llarg de
l’any 124 esdeveniments esportius, compta amb 31 entitats esportives i té 250 llocs de treball
remunerats relacionats amb l’esport. Amb paraules de l’alcaldessa: “L’esport forma part de l’ADN
de la ciutat”. També ha anunciat
que en un parell de mesos es podrà presentar l’agenda d’actes que
definiran Calella Capital Catalana

de l’Esport i que conviurà l’esport
de base amb grans esdeveniments:
“On neixen els valors és a l’esport
de base però volem complementar-ho amb altres esdeveniments,
ja sigui la Volta Ciclista o l’IRONMAN”. També ha recordat que
sense el treball dels voluntaris
aquesta capitalitat no seria possible: “Comptem amb uns 1.700 voluntaris que fan una feina immensa al llarg de l’any en tots els esdeveniments que se’ls necessita”.
El president de la Fundació
Catalana per a l’Esport, Pere Sust,
ha explicat que el títol de Capital
Catalana de l’Esport és un títol
atorgat a un poble o ciutat catalana amb l’objectiu de fer-la vila

de referència esportiva al llarg de
l’any: “Hem plantejat la celebració
de la Capital Catalana de l’Esport
a imatge i semblança del que es fa
a nivell europeu”. Es tracta del primer any que s’atorga aquesta capitalitat i l'organització no té cap
dubte que Calella deixarà el llistó
ben alt: “Calella té l’experiència i
l’interès que fa falta per impulsar i
promoure l’esport a la ciutat”.
Calella segueix impulsant els
valors de l’esport després d’haver
estat Ciutat del Bàsquet Català
aquest 2018 i haver acollit esdeveniments tan importants com
els Special Olympics al 2014 o els
Jocs Catalans de l’Esport Adaptat al 2016. yy
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El CD Malgrat cau a Blanes
MALGRAT DE MAR

SANTA SUSANNA

El CD Malgrat es va presentar a la Ciutat Esportiva de Blanes com a líder invicte del grup
16 de la Tercera Catalana. El conjunt malgratenc, però, va sortir
golejat (6-1) i el CD Blanes, li va
agafar el primer lloc de la taula a
l’arribar a l’aturada del pont de la
Puríssima.

El municipi de Santa Susanna
ha acollit durant el pont de la Puríssima la prova hípica de resistència més antiga d’Europa. La International Raid Barcelona-Santa
Susanna, que enguany ha celebrat
la seva 65a edició. És l'última gran
prova del calendari de Raid.

«La International Raid
Barcelona-Santa Susanna
és l'última gran prova del
calendari de Raid»

«El conjunt malgratenc
porta 9 victòries, 3 empats
i una derrota»
Després del partit, el tècnic
malgratenc José Manuel Morales
assegurava, “l’equip ha sortit al
camp nerviós, és molt jove i estava molt excitat. Això, pot ser bo o
dolent, i en aquest cas, ens ha perjudicat. El Blanes, en tot cas, és un
equip molt ben muntat i ha fet un
gran partit”.
El CD Malgrat, que està fent
una gran temporada amb jugadors molt joves, ocupa la tercera
plaça amb 30 punts a dos dels líders: Blanes i Palafrugell. El conjunt malgratenc porta 9 victòries,

65è Raid Hípic

Onze inicial del CD Malgrat a Blanes. Foto Yoyo

3 empats i una derrota. Ha fet 41
gols i n’ha rebut 20.

«En la classificació el
Blanes és primer seguit
del Palafrugell i el
Malgrat»
El CF Tordera és cinquè amb
28 punts després de 8 victòries, 4
empats i dues derrotes. El Tordera

ha fet 29 gols i n’ha encaixat 17.
El CD Palafolls és el cuer del grup
amb 5 punts, producte d’una victòria, dos empats i onze derrotes.
El Palafolls ha aconseguit fer 22
gols i n’ha rebut 56.
Pel cap de setmana del 15 i
16 de desembre estan previstos
els partits: CD Malgrat-Quart
B, CD Palafolls-Aro i CF Tordera-Cassà B. yy

Durant uns dies, Santa Susanna es converteix en la capital europea dels raid hípics. L'any passat
es van reunir més de 160 binomis
cavall-genet procedents de 15 nacionalitats diferents. Entre els assistents, són uns fixos els excampions del món de Juma's Team
Maria Álvarez i Jaume Puntí, així
com altres participants de renom
com l'antic campió mundial de
motociclisme Àlex Crivillé, Àlex
Luque, Paula Muntala, etc.

Marxa de Sant Andreu
CALELLA

Com cada any, el cap de setmana més proper a la festivitat
de Sant Andreu apòstol, l’Associació Amics Escoltes del Montnegre i l’Agrupament Escolta
Montnegre organitzen la Marxa
de Sant Andreu.

«La marxa popular consta
de 12 quilòmetres, que es
realitzen pels paratges del
Montnegre»
Es tracta d’una marxa de caràcter popular i no competitiva
que transcorre per l’entorn del
parc del Montnegre. El principal

motiu de la celebració d’aquesta
marxa és donar a conèixer diferents indrets de la Serralada
del Montnegre. A més a més, els
diners que es van recaptar de les
inscripcions es destinaran a reconstrucció de l’ermita de Sant
Andreu de l’Arboceda, que l’Associació va comprar ara fa uns anys.
Pere Badalló, membre de
l’Associació Amics Escoltes del
Montnegre ha explicat com va
sorgir el projecte: “Surt de la necessitat de pensar com podíem
ajudar l’Agrupament Escolta.
Aquesta ermita ja feia molts anys
que estava abandonada, totalment derruïda, fins i tot hi havia

La marxa és apte per a tot tipus de participants. Foto Joan Maria Arenaza

crescut vegetació a dins, i llavors vam pensar que seria molt
interessant comprar-la, rehabilitar-la i construir un punt neuràlgic per als escoltes del Montnegre i rodalies”.

«Els beneficis de la
inscripció van destinats a
la rehabilitació de l’ermita
de Sant Andreu»
Aquest any, una de les novetats ha estat la modificació del recorregut, que s’ha fet de manera
circular i ha constat d’uns 12 quilòmetres de distància. yy

Primera jornada del Raid. Foto Yoyo

L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, ha assegurat
que “acollir una prova hípica
internacional d’aquestes característiques demostra una vegada més que estem ben preparats
com a poble per respondre a les
necessitats de grans esdeveniments, que tenen un alt nivell
d’exigència i amb necessitats
tant especials com espais polivalents, oferta d'allotjament i
una bona connexió amb els països participants”.
Els oficials que han format
part d’aquesta nova edició han
estat, Rafael Garrido president del jurat; Mathilde Beaur
jutgessa estrangear; Fernando
Carrillo, delegat tècnic; Javier Uriarte, cap de comissaris, i
Elke Peperkorn ha assistit com
a veterinaria estrangera, mentre
que Fabrizio Pochesi ha presidit
la comissió veterinària i Eduard
Gascón ha actuat com a veterinari de tractament. yy
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L’AGENDA

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 16
XXXIV FIRA DELS SANTS
METGES. Pl. Església. 9 h-13 h.

DEL 5 AL 30
PLECS - Exposició - Tura Sanz
Sanglas. Casa de Cultura-Biblioteca.

Museu del Mar. 10 h. Castellano /
12 h català. Preu: 5 € / 2,5 €. Ins:
Museu del Mar.

DIA 13
CICLE CINEMA DONA
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 5€

ACTIVITATS A FAVOR DE LA
MARATÓ DE TV3
9-22 h

DIA 14
FESTIVAL DE NADAL DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Pavelló Esports El Molí. 17 h.

“CUANDO LLEGA EL INVIERNO,
FUEGO ARDIENTE Y UN
CUENTO ”
El racó dels contes. Casa CulturaBiblioteca. 11.30 h.

EL LLEGAT DE POMPEU
FABRA AVUI, per Francesc Feliu.
Conferència. Club Marina Casinet,
Màrtirs, 2 - 2on. 20 h.
DIA 15
RUTA INDIANA – CAN FONT

TAMARA
Concert. Alma De Bolero. Teatre
de Lloret. 19.30 h. Preu: 22 €.

“ÉS NADAL, FUM, FUM,
FUM....FUMERAL!
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIA 18
CINE CLUB ADLER
Teatre Lloret. 21 h. Preu: 5 €.

TIÓ DE NADAL
Matí: Recorregut pels barris.
Tarda: Rua pel centre vila.

DIA 19
CINECLUB ADLER
El dia mes curt: km.0
Sala Polivalent Biblioteca
Municipal. 20.30 h.

DIA 23
ELS PASTORETS
Casal de l’Obrera. 18 h
Teatro-Théatre-Theater-Театр
(idioma/language: catalán)

DIA 21
FESTIVAL DE NADAL
Escola Alira de dansa.
Teatre de Lloret. 19.30 h.

CURSA POPULAR DE NADAL
DE LLORET
Pistes Atletisme. 10-13 h

ESCENIFICACIÓ VIDA
POMPEU FABRA
Per l’actor Aitor Intende.
Club Marina Casinet- Màrtirs, 2
2ón. 20 h.

FESTIVAL PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal. 9-21 h.

CINECLUB ADLER
El dia més curt: Perles
Sala Polivalent Biblioteca
Municipal. 20.30 h.

CONCERT DE NADAL
Associació Hispanoamericana de
Lloret. Teatre de Lloret.19 h.

DIA 22
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /

BLANES
FINS AL 6 DE GENER
NADAL A BLANES.
LA MÀGIA DEL NADAL
T’ESPERA
PESSEBRE TRADICIONAL I
DECORACIÓ DE NADAL
DIA 13
CANTADA DE NADALES
AL CARRER
Col·legi Cor de Maria. Plaça
Mossèn Joan Quer, a les 10 h.
DIA 14
TEATRE “UN GRITO AL
MUNDO POR NAVIDAD”
Companyia Grup Miratge
Teatre de Blanes, a les 21 h.
DIA 15
TastABlanes NADAL
Mostra gastronòmica i art floral
de Nadal. Passeig de Dintre.
D’11 a 23 h.
DIA 16
ACTIVITATS EN BENEFICI DE
LA MARATÓ DE TV3
PARADES DE LLIBRES
ABBC / Passeig de Mar
TORNEIG DE FUTBOL PLATJA
SOLIDARI
Col·legi Santa Maria / Platja
centre. De 9 a 17 h.

12 h català. Preu: 5 € / 2,5 €.
Ins: Museu del Mar.

DEL 24 AL 7 DE GENER
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Església Parroquial Sant Romà
DIA 24
CONCERT DE NADALES MISSA DEL GALL. Església
Parroquial Sant Romà. 23.30 h

NADALENC DE XOCOLATA
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2€. Insc. Museu del Mar
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 28
DECOREM MAGDALENES DE
NADAL PER ALS REIS D’ORIENT
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2 €. Insc. Museu del Mar
DIA 29
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /
12 català. Preu: 5€ / 2,5€.
Ins: Museu del Mar
DISSENYA LA TEVA PRÒPIA
SAMARRETA DE FESTES
Taller infantil. Museu del Mar. 17 h
Menors 12 anys entrada gratuïta.
Preu: 4 / 2€. Insc. Museu del Mar
COR ARSNOVALLORET
Teatre Lloret. 21 h
CONCERT DE NADAL

DIA 26
ELS PASTORETS
Teatre - Casal de l’Obrera. 18 h

DIA 30
EL PETIT CONILLET BLANC
Teatre - Teatre de Lloret. 12 h

DIA 27
VINE A DECORAR EL TEU OU

ELS PASTORETS
Teatre - Casal de l’Obrera. 18 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

CURSA CANICROSS BENÈFICA
AEiG Pinya de Rosa / Passeig de
Mar. 9.30 h
CELEBRACIÓ DE LA MARATÓ
DE TV3
Col·legi Santa Maria i Col·legi Cor
de Maria. Activitats diverses /
Passeig de Mar (Monument a la
Sardana). De 10 a 14 h
DANSA PER LA MARATÓ
Associació Dansa Élancé i Escola
Daina / Teatre de Blanes. 18 h.
DIA 21
FIRA DE SANT TOMÀS
c/ Ample, Muralla, Raval i plaça
Espanya. De 9 a 21 h.
NADALES AL CARRER
Cor de Cambra Sota Palau.
Carrers del centre.
Dia 22 a les 19 h
DEL 22 AL 4 GENER
PARC INFANTIL AMB
INFLABLES / OKTITANS
Passeig de Mar i plaça dels Dies
Feiners. D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
DIA 23
CONCERT DE NADAL
Banda i Cobla Col·legi Santa
Maria. Plaça d’Espanya.
A les 12.30 h

DIA 23
EL TRENCANOUS
Teatre de Blanes. A les 18 h
DIA 24
CAGA TIÓ. Acció Cultural Es
Viver. c/ Muralla 28. De 17 a 19 h
DEL 27 AL 4 GENER
RECOLLIDA CARTES PATGES
REIALS
DIA 30
XI CONCERT D’ANY NOU amb la
Vbella Banda. Teatre de Blanes.
A les 19 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
FINS AL 7 DE GENER
Exposició: 2019, un any d’esport
solidari. Organitza la Fundació
Privada Aspronis. Al vestíbul.
DIA 13
TALLER DE NADAL AMB
JUMPING CLAY. A la Sala
Roberto Bolaño. Places limitades
i inscripcions a la Biblioteca.
Dues sessions: a les 17.30 h per
a nens i nenes de 4 a 6 anys
acompanyats d’un adult. A les
18.30 h per a nens i nenes a
partir de 7 anys
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys): L’any

del gat, de Jaume Copons. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove,
DIA 14
SESSIÓ ESPECIAL DIJOUS
DE LLETRES I MOTS (tertúlia
literària per a adults): Les darreres
paraules amb la visita de l’autora
la Sra. Carme Riera i la psicòloga
la Sra. Pilar Arlándiz. Cicle: Avui
també és Sant Joan. A les 19.30 h
a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 18
CURS TEÒRICPRÀCTIC: Oli
essencial de l’arbre del te, amb
Imma Conde. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.

DIA 19
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Les
mateixes estrelles de Núria Martí,
amb la presència de l’autora. A
les 17.30 h a la Biblioteca Jove.
DIES 20 I 21
DONACIÓ DE SANG. Organitza
Banc de Sang i Teixits. Dijous de
16 a 20 h i divendres de 10 a 14
h i de 16 a 20 h. A la planta baixa.
DIA 22
CANTEM NADALES AMB
BARRETINA I SAMARRA, amb
la Coral de Petits del barri de Sa
Carbonera. A les 12 h al vestíbul.
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MARESME
CAMPANYA CAP NEN SENSE
JOGUINA
CALELLA: A la Fàbrica Llobet
Guri, fins al dia 21 de desembre
MALGRAT DE MAR: 4 de gener,
Pavelló Municipal
PINEDA DE MAR: Fins al 2 de
gener, a Ràdio Pineda
TORDERA: Dissabtes a les 19 h
i festius a les 18 h. La Caldera de
l’ACR Pere Cot.
DIA 12
CALELLA
CONFERÈNCIA
‘Una conferencia ballada’, a
càrrec de Roni Jodar, ballarí i
mestre de dansa moderna i
contemporània.
Al Casal l’Amistat, 18.30 h.
DIA 13
PINEDA DE MAR
XERRADA
Nadal i consum ètic, responsable
i saludable. Centre Cívic
Poblenou, 18.30 h.
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA
Comentari de Tenim un nom, de
Vicenç Villatoro. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès,
amb el llibre The catcher in the
rye de J.D. Salinger, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 14
PINEDA DE MAR
TALLER: Un curso de milagros.
Al local de l’Ass. Canviem, 20 h.
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DIA 15
PINEDA DE MAR
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA,
Plaça Espanya, 9 h.
TEATRE: Els Fantasmes de Nadal,
Sala Gran del CCR, 19 h.
NIT FLAMENCA. Local social de
la Hermandad, 22 h.
PALAFOLLS
MARXA SOLIDÀRIA
Sortida des de l’Escola Mas Prats
(per la Marató de TV3) 10.30 h.
TALLER: ENS PREPAREM PER
LES FESTES
Crearem el nostre Tió de Nadal.
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.
TIÓ SOLIDARI
Plaça del Teatre, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TALLERS DE NADAL
De boles de Nadal (10-13 h), de
figuretes de cotó (17-20 h).
TORDERA
4A FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, tot el dia.
CALELLA
VII FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, tot el dia
LÚDICAL
Fira de Nadal del joc de taula.
Fàbrica Llobet, durant tot el dia.
PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ
Al centre comercial de la ciutat,
11.30 h.

SOPAR PER LA MARATÓ, 21.30 h.
DIA 16
PINEDA DE MAR
MATINAL PER LA MARATÓ
Plaça Catalunya i pati de Can
Comas, 10-14 h.
VENDA DE COQUES
SOLIDÀRIES
Pavelló Municipal Can Xaubet,
9-14 h.
MISSA CANTADA
A càrrec del Coro Hermandad del
Rocío, ermita de les Creus, 10 h.
ENCESA DEL PESSEBRE
MUNICIPAL
A l’OAC de l’Ajuntament, 12.30 h.
VIII TROFEU DE PATINATGE
ARTÍSTIC
Pavelló Nino Buscató, 17 h.

TORDERA
MARXA POPULAR PER LA
MARATÓ
Urbanització Sant Daniel, 9 h.

MASTERCLASS de sh’bam. Plaça
Lluís Gallart, 12 h.

CALELLA
TERTÚLIES en català amb el
llibre L’arbre de Judes, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició
‘Gent de casa’, de Josep M.
Colomer, Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 13 h.

BERENAR SOLIDARI
A l’Escola el Far, 16.30 h.

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
DEL MUSEU. Museu Arxiu
Municipal, 17 h.

PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ
Al centre comercial de la ciutat,
11.30 h.

PASSEJADA DE PERSONATGES
D’ANIMACIÓ, al centre
comercial de la ciutat, 18 h.

SORTIDA DE LA CERCAVILA
dels geganters de Calella, plaça
del Mercat, 11.30 h.

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
DE LA CIUTAT. Plaça de
l’Església, 18 h.

QUINA DE NADAL
Sala Polivalent de la Fàbrica
Llobet, 17 h.

FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC, zona esportiva La
Muntanyeta, 18 h.

ACTES PER LA MARATÓ:
Quina, xocolatada, ruleta...
Plaça de l’Església, 17 h.

INAUGURACIÓ de la 29a
exposició de pessebres i
diorames. Sala d’Exposicions del
Casal l’Amistat, 19 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER DOLÇ DE NADAL.
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

CONCERT NADALENC DE JAZZ
Cafè de la Sala Mozart, 22 h.

CERCAVILA DE NADALES
16.30 h.

CLUB DE LECTURA
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL
i ajuda mútua per a cuidadors
de persones amb dependència.
Fàbrica Llobet, 17 h.
DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Decorem el
Nadal. Biblioteca Serra i Moret,
18 h.

MOSTRA DE DANSA
Casal d’Avis, 18.30 h.
CALELLA
ESPAI DEL CONTE, contes de
Nadal en anglès. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.
CICLE GAUDÍ: Les distàncies.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 21
PINEDA DE MAR
CONCERT SOLIDARI, gimnàs de
l’Escola Aloc, 9 h.

SANTA SUSANNA
ACTES PER LA MARATÓ
Plaça Catalunya, 10.30 h.

CONCERT acústic de Jofre
Bardagí, al Casal d’Avis, 22 h.

TROBADA POPULAR amb motiu
del 159è aniversari del Far. Far de
Calella, 21.30 h.

TALLER: MUSICOTERÀPIA.
Estimulació sensorial i relaxació,
gimnàs de l’Escola Mas Prats, 15 h.

PALAFOLLS
ACTIVITATS AMB MOTIU DE
LA MARATÓ (Plaça de Poppi):
-DANSA DEL VENTRE, 12 h
-FIRA D’INTERCANVI, de 10 a 14 h
-VERMUT SOLIDARI, 12 h
QUINA DE NADAL, al Café de
Palafolls, 18 h.

PALAFOLLS
REPRESENTACIÓ del Conte de
Nadal a l’Escola les Ferreries.

TALLER DE DECORACIÓ DE
NADAL
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.

POESIA ALS BARRACONS,
Biblioteca de l’Institut Font del
Ferro. 13.35 h.

ESPECTACLE FAMILIAR
La Ventafors, el musical amb
ritme dels 50, Auditori, 18 h.

XERRADA “Què és el càncer?
Combatent el càncer de fetge
infantil des del laboratori”.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.

MERCAT SOLIDARI DE
JOGUINES
Xocolatada popular, taller de
pintar cares, manualitats... Escola
Pia, 17 h.

PALAFOLLS
CHRISTMAS SONGS. Plaça de
Poppi, 11.30 h.

CALELLA
SORTIDA DE LA MARXA PER
LA MARATÓ
Passeig de Manuel Puigvert, 9 h.
ACTES DIVERSOS PER LA
MARATÓ
Plaça Catalunya, 10 h.
VII FIRA DE NADAL. Plaça de
l’Església, durant tot el dia.

CALELLA
TALLER DE DECORACIONS,
Mercat Municipal, 18 h.
DIA 19
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA
Biblioteca Serra i Moret, 17 h.
CONCERT DE NADAL
Escola Municipal de Música, 19 h.
PALAFOLLS
AUDICIONS a l’Escola de Música
i dansa de Palafolls, 18.30 h.
FESTIVAL DE NADALES
Escola Mas Prats, 9.15 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
CANTADA DE NADALES,
Pavelló Can Xaubet, 15 h.
TALLER: Decora el teu pal de fer
cagar el tió, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL: Per Nadal
a cada casa un regal. Biblioteca
Municipal la Cooperativa, 17 h.
PALAFOLLS
BRINDIS AL CASAL DE LA
DONA, 19 h.

ESMORZAR SOLIDARI
Escola Antoni Doltra, 11 h.
FESTA D’HIVERN
Centre Cívic Poblenou, 18 h.
XERRADA: Què ens espera l’any
que ve segons l’astrologia i la
numerologia? Biblioteca Serra i
Moret, 20 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE
La postal. Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE:
El Nadal d’en Pere Perot.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.
PALAFOLLS
VISITA DELS PATGES REIALS
Escola Mas Prats, 10 h.
CANTATA DE NADAL
Escola les Ferreries, durant tot el
matí.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre L’arbre de Judes.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
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MARESME
MÚSICA EN DIRECTE, centre
comercial de la ciutat, 17.30 h.
PROJECCIÓ dels documentals
resum 2009-2011. Festa cloenda
2016 i Les Preses i la Serra del
Corb. Local de Calella-Marxa,
20.15 h.
CINECLUB: Silenci.
Sala Mozart, 21 h.
DIA 22
PINEDA DE MAR
ZAMBOMBA SOLIDÀRIA, plaça
del Barri del Carme, 17 h.
CAGA TIÓ, Plaça Nova, 18 h.
ARRIBADA DE LA LLUM DE LA
PAU I XOCOLATADA.
Plaça Catalunya, 18.30 h.
CONCERT DE NADAL, local de
l’Associació Canviem, 19.30 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CUINA per a la
mainada. Farcim galets de Nadal
Peixateries Velles, 11 h.
TALLER DE NADAL per a la
mainada. Plaça J. A. Clavé, 17 h.
SANTA SUSANNA
CONCERT DE NADAL, Local
Social, 18 h.
PALAFOLLS
37È FESTIVAL CLUB PATÍ
PALAFOLLS, Palauet, 18 h.
CALELLA
PRESÈNCIA DEL PARE NOEL.
Al Local Social de l’Associació
Gent del Barri de Pequín, 10 h.
TORNEIG SOLIDARI DE
FUTBOL. Camp de futbol de
Mar, 10 h.
ACTIVITATS DIVERSES, al
centre comercial de la ciutat,
durant tot el dia.
TRADICIONAL CONCERT DE
NADAL, de sardanes i música de
cobla, amb la Cobla Montgrins
Sala Mozart, 20 h.
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DIA 23
PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL, de la
Coral Pinedenca. Parròquia Sant
Joan de Poblenou, 12.45 h.

CAGATIÓ MONUMENTAL
dedicat a la mainada, 18 h.

CONCERT DE NADAL, de la
Coral Pinedenca. Església de
Santa Maria de Pineda, 18 h.

DIA 25
PINEDA DE MAR
MISSA DE NADAL:
Capella de les Creus (10 h),
Església Parroquial de Santa
Maria (11 h)

CONCERT DE NADAL. Amb
Quartet Mèlt. Auditori, 18 h.
MALGRAT DE MAR
MÚSICA ALS COMERÇOS
I AL CARRER, als comerços
associats, 11 h.
CONCERT del Combo de la
Contrapunt. Plaça J.A.Clavé, 13 h.
ESCUDELLA SOLIDÀRIA.
Peixateries Velles, 10 h.
3 HORES TRAIL RUNNING,
Bosc de Santa Rita, 8 h.
TEATRE: L’ESTRELLA DE
NADAL.
Centre Cultural, 18 h.
CALELLA
ACTIVITATS DIVERSES, al
centre comercial de la ciutat,
durant tot el dia.
QUINA DE NADAL
Sala polivalent de la Fàbrica
Llobet, 17 h.
TARDA DE NADALES
Sala Mozart, 19 h.

MISSA DEL GALL
Església Parroquial, 00 h.

CALELLA
22A GRAN BANYADA
NADALENCA. Platja, 12 h.
CONCERT DE NADALES, Capella
de Sant Quirze i Santa Julita, 20 h.
DIA 26
MALGRAT DE MAR
TEATRE. L’estrella de Nadal.
Centre Cultural, 19 h.
EL QUINTO de Nadal, Pavelló
Municipal, 18.30 h.
TORDERA
MÚSICA: Fabulós Txaikovski,
Teatre Clavé, 19.30 h.
PALAFOLLS
CONCERT DE SANT ESTEVE.
Teatre de Palafolls, 12 h.
CALELLA
ARRIBADA DELS PATGES de
S.M. els Reis d’Orient; es dirigiran
a l’Escola Pia, 11 h.
GRAN ZONA LÚDICA INFANTIL
I INFLABLES, 11 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
MISSA DEL GALL: Capella de
les Creus (22 h), Església Sant
Joan Baptista de Poblenou (23 h)
i Església Parroquial de Santa
Maria (00 h)

REPRESENTACIÓ DELS
PASTORETS: L’estel de Natzaret,
Teatre Orfeó Calellenc, 19 h.

MALGRAT DE MAR
VINE A CONÈIXER EL
CAGANER. Carrers del centre,
11 h.

DIA 27
PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS. Biblioteca
Serra i Moret, 18 h.

CALELLA
CAGATIÓ
Mercat municipal, 11 h

REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 19 h.

QUINA DE NADAL.
Fàbrica Llobet, 17 h.

MALGRAT DE MAR
VIDEO GAME PARTY
Centre Cívic, tot el dia.
PARC DE NADAL a Malgrat
Nord. Av. Mediterrània, 10.30 a
13.30 h.
TRENET per a la Mainada.
Plaça Església, 17.30 h.
PALAFOLLS
JUGA JUGA DE NADAL
(A l’Escola Mas Prats)
Desembre: 27,28,29,30
Gener 2,3 i 4
CALELLA
CINECLUB: Foxtrot.
Sala Mozart, 21 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

DIA 31
PINEDA DE MAR
FESTA DE CAP D’ANY
Plaça Catalunya, 23.30 h.

CENAFORUM. Local de l’Ass.
Canviem, 20 h.

MALGRAT DE MAR
L’HOME DELS NASSOS
Plaça de l’Església, 11 h.

MALGRAT DE MAR
VIDEO GAME PARTY
Centre Cívic, 10 h.
CORREPINTXOS INFERNAL
Plaça Pau Casals, 20 h.

CALELLA
SORTIDA DE LA CERCAVILA
amb carrossa de l’Home dels
Nassos. Carrer Església amb
Rierany dels Frares, 18 h.

CONCERT COMIAT
20è Aniversari Colla Diables
Ratpenats Infernals, amb Tapeo
Sound System i Slum DJ’s, Pavelló
Municipal, 23 h.

FESTA POPULAR DE
CAP D’ANY
Plaça de l’Ajuntament, 23.30 h.

CALELLA
MINIDISCO
Mercat Municipal, 18 h.

DIA 1
PINEDA DE MAR
BANYADA DE CAP D’ANY
Platja dels Pescadors, 12 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
¿Quién eres, Charlie? Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 29
PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL
Masia Rafart, 12 h.
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.
MALGRAT DE MAR
DRIFTING amb karts a pedals.
Pl. Catalunya, 17.30 h.
2A SANT SILVESTRE malgratenca.
Peixateries Velles, 17.30 h.
TEATRE: Fum, fum, fum. Centre
Cultural, 22 h.
SANTA SUSANNA
RECOLLIDA DE CARTES a càrrec
del Patge Reial. Plaça Catalunya,
11-14 h.
CALELLA
CONCERT D’ANY NOU, valsos i
nadales. Sala Mozart, 21 h.
REPRESENTACIÓ DELS
PASTORETS: L’estel de Natzaret.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 30
PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL.
Pl. Biblioteca, 11 h.
AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de Catalunya, 12 h.
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE: Fum, fum, fum. Centre
Cultural, 18 h.
SANTA SUSANNA
PESSEBRE VIVENT
Masia de Can Ratés, 18 h.

GENER

CALELLA
REPRESENTACIÓ dels Pastorets.
Teatre Orfeó Calellenc, 19 h.
DIA 2
MALGRAT DE MAR
PATGE REIAL
Plaça Maristany, 11-13 h.
DIA 4
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fanalet de Reis.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
SANTA SUSANNA
ESPECTACLE FAMILIAR: Pomelo,
un elefant rosa amb els ulls molt
oberts. Biblioteca Vall d’Alfatà.
CALELLA
RECOLLIDA DE CARTES dels
Patges dels Reis d’Orient. Pati de
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
DIA 5
PINEDA DE MAR
CAVALCADA DE REIS, 17.30 h.
ADORACIÓ DELS REIS MAGS
d’Orient al Pessebre. Plaça Nova
(18 h), Pl. De les Creus (18.45 h),
Pl. Del Carme (19.30 h).
MALGRAT DE MAR
CAVALCADA DE REIS
SANTA SUSANNA
TALLER DE FANALETS
Vall d’Alfatà, 10 i 12 h.
CAVALCADA dels Reis Mags
d’Orient. Plaça Catalunya, 19.30 h.
CALELLA
ARRIBADA DE S.M ELS REIS
D’ORIENT i inici de la cavalcada.
Riera Capaspre, 18 h.
DIA 6
PINEDA DE MAR
REPRESENTACIÓ:
Els Pastorets de Pineda. Sala
Gran del CCR, 18 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

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

PINEDA DE MAR			

12 CASTELLS
13 NOGUERA

Divendres 14

COSTA

Dissabte

15 MELA
Diumenge 16 MELA

VIVAS

Dilluns

17

ESQUEU

Dimarts

18

BADIA

Dimecres

19

FRANCITORRA

Dijous

20

ALBA

Divendres 21 VIVAS
Dissabte
22 NOE

VIVAS

LLOBET

Diumenge 23 NOE
Dilluns
24 PLANAS

LLOBET

Dimarts

LLOBET

Dimecres

25 PLANAS
26 NOGUERA

CALELLA

PINEDA

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

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

LLOBET

Dijous

27 MELA
Divendres 28

MIR

Dissabte

29 VIVAS
Diumenge 30 VIVAS

FRANCITORRA

Dilluns

SETÓ

31

FRANCITORRA

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

Desembre

TORDERA (SERVEI DIÜRN)
Dimecres
Dijous

12 TIBURCIO
13 TIBURCIO

Divendres 14 TIBURCIO
Dissabte
15 TIBURCIO
Diumenge 16 TIBURCIO
Dilluns
17 LUCEA
Dimarts
Dimecres

18 LUCEA
19 LUCEA

Dijous

20 LUCEA
Divendres 21 LUCEA
Dissabte
22 LUCEA
Diumenge 23 LUCEA
Dilluns
24 MATEOS
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

25 TIBURCIO
26 VENDRELL

Dijous

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

27 MATEOS
Divendres 28 MATEOS
Dissabte
29 MATEOS

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Diumenge 30 MATEOS
Dilluns
31 MARCOVAL

ECONOMIA LOCAL

Centre Auditiu Calella
CALELLA

BLANES

Centre Auditiu Calella obre un
nou establiment que proporciona
els últims avenços en sistemes
d’audiòfons. Aquest centre ofereix
revisió gratuïta i assessorament als
seus clients per tal d’obtenir la millor solució per gaudir d’una bona
audició. Disposen d’aparells de
darrera generació, així com servei
de reparació de tot tipus d’audiòfons, teràpies auditives, accessoris
i taps de bany fets a mida.
Els podreu trobar a Calella, al
passatge Mercè Rodoreda, núm 3.
Tel. 93 625 60 39. yy

Fenie energia
La companyia Fenie Energia acaba
d’obrir una oficina a Blanes, amb el professional del sector Pedro Álvarez. Aquesta empresa comercialitza electricitat i gas
100% verda i ofereix assessorament i estudi energètic gratuït als seus clients per tal
d’ optimitzar el subministrament i oferir
tarifes ajustades al consum, fomentant un
estalvi a la factura. També ofereixen el servei d’ instal·lació de punts de recàrrega per
a vehicles elèctrics.

Centre Auditiu Calella

Els podeu trobar al carrer Josep Tarradellas, 3 de Blanes o al carrer Dr. Fleming,
11 de Tossa de Mar. Més informació a:
www.fenieenergia.es. yy

Logo de Fenie Energia
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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 DAVID VERDAGUER (ACTOR)

«Si vols dedicar-te al teatre, has de crear-te les
teves pròpies oportunitats»
ANNA CARLOS HERNÁNDEZ

Format al teatre amateur de
Malgrat i Pineda de Mar, trobem al malgratenc David Verdaguer, convertit ara en un dels
actors catalans de referència
dins del món de l’espectacle.
Aprofitant la seva visita a Pineda de Mar, on va portar l’espectacle ‘Dos machos verdes fritos’,
hem parlat amb ell sobre el passat i present de la seva carrera
com actor, els seus desitjos de
cara al futur, així com també de
l’amor i el desamor.
Quan vas saber que et volies
dedicar al món de l’espectacle?
Quan era molt petit volia ser
metge, però era molt aprensiu. Sempre m’ha agradat molt
fer el pallasso. Quan tenia 8 o
9 anys, vaig anar a veure ‘El
malalt imaginari’ de Molière i
vaig decidir que em volia dedicar al teatre.
Com van ser els teus inicis en
el teatre?
Vaig començar a Malgrat de
Mar amb el Grup Germanor,
però de seguida vaig anar a
l’Escola de teatre de Pineda
de Mar, quan tenia aproximadament 11 o 12 anys. Els nens
normalment anaven al Cau.
Jo, en canvi, feia teatre. De petit va ser quan vaig aprendre
més i m’ho vaig passar millor, i
on també vaig fer grans amics.
A Blanes vas fer les teves primeres passes a la ràdio, no?
Sí, a Ràdio Blanes vaig començar amb en Quim Rutllant,
l’Adrià Cuatrecases i en Sergi
Vives i fèiem un programa els
dissabtes, que no recordo com
es deia.
De tot el que vas fer, que és el
que més recordes?
Recordo moltes coses, perquè
ho sentia com casa meva. Sobretot recordo quan amb en
Xevi Gómez vam muntar una
companyia de pallassos que es
deia ‘Se’t para el cap’. Assajàvem al Centre Cultural i era
una meravella. Recordo molt
els pastorets, també un any
que vam fer Grease i jo feia de
John Travolta. Tinc molt bon
record, sobretot, de la meva
amistat amb la gent, i amb en
Xevi, que ara és la “padrina”
de la meva filla i un dels meus
millors amics.
Has fet teatre, televisió, cinema... En quina disciplina et
sents més còmode?

FILMOGRAFIA
Televisió:
-Déjate llevar (2019)
-Les molèsties (2018)
-Nit i dia (2016)
-La embajada (2016)
-Em dic Manel! (2016)
-Les coses grans (2016)
-Crackòvia i Polònia (2013-14)
-Pop ràpid (2011-13)
-La sagrada família (2011)
-Prepara’t per la TDT (2009)
-Zoo (2008)
-APM (2006)
-Ventdelplà (2005)
-El cor de la ciutat (2002-03)
-Plats bruts (2001)

David Verdaguer a l'Espai Sindicat de Pineda de Mar. Foto Anna Carlos

El teatre, és el que més m’agrada. Però si que és cert que econòmicament no és on guanyes
més. Fas més diners fent pel·lícules o fent televisió. Faig més
teatre, no perquè sigui millor
sinó perquè hi tinc més confiança. I en canvi, la televisió i el
cinema és una cosa que encara
desconec bastant, però on poc
a poc vaig aprenent. Aquest any
m’he proposat treballar menys
però cobrar més.
Que és el que encara no has fet
i t’agradaria fer?
M’agradaria moltíssim doblar
una pel·lícula de dibuixos animats. El doblatge no m’agrada,
però en una pel·lícula de dibuixos sí, perquè et permet fer el
pallasso amb la veu. I després
que ho pogués veure la meva
filla, m’encantaria.
Ets un actor principalment
humorístic, però últimament també has fet papers
més dramàtics. Quin tipus
de personatges prefereixes
interpretar?
Jo crec que no hi ha diferència
perquè quan fas humor també
t’ho has de prendre molt seriosament. L'única diferència és
el tema del que estàs parlant.
Si estic parlant de que m’ha
deixat la nòvia i que m’emborratxo als bars, doncs ho faré
més còmic, però si parlo de
que tinc una malaltia terminal
serà més dramàtic. Però tot
ho has de dir des d’una certa
seriositat. En la comèdia, em
sento molt còmode però, per
exemple, al teatre he fet molt
dels dos gèneres. Sí que és cert
que al cinema m’han proposat
més drama que comèdia.

Que recomenaries a algú que
es vulgui dedicar al món del
teatre?
Que no s’esperi que el truquin.
Que es busqui la vida. Que la
feina implica feina. Qualsevol
actuació, per petita que sigui,
et pot portar a conèixer a algú
que t’obri portes. L’important
és treballar i crear les teves
pròpies coses. Una altra cosa
és ser famós, què aquí no tinc
ni idea de que has de fer. Però
si vols treballar, has de crear
les teves pròpies oportunitats i
tirar endavant.
Aquest 2018 has rebut un premi Goya i un premi Gaudí que
se sumen al que ja tenies. Com
et sents quan es reconeix la
teva feina?
Em sento molt content perquè
els premis signifiquen dues coses. Una, que estàs treballant
i la segona, que ho estàs fent
relativament bé. Jo sóc millor
actor que la resta que no van
guanyar aquest any? Evidentment, no. Quan vaig guanyar
el primer Gaudí era millor que
Lluís Tosar? No. Però, bé, va
per modes i per èpoques.
Quan vas rebre el Gaudí també vas presentar la gala. Com
va ser l’experiència?
Un estrés. Em vaig encarregar
jo del guió, juntament amb
gent del Terrat. M’ho vaig passar molt bé, però és una gran
responsabilitat, perquè sempre
hi haurà algú a qui no li hagi
agradat. Repetiria l’experiència, si em deixessin fer tot el
que jo vulgui.
Ara fa poc vas venir amb l’obra
Un cop l’any, i ara tornes amb

una altra obra. Que significa
per tu actuar a Pineda?
Per mi és com jugar a casa, que
està molt bé, però tens molta
responsabilitat, perquè et veu la
gent que estimes i llavors tens
por de que no agradi, i ho passes molt malament. És la contradicció de la vida.
Què trobarà la gent que encara no hagi vist Dos machos
verdes fritos?
És un espectacle estrany. Fa
5 anys em va deixar la meva
parella i al pianista, també.
Llavors vam pensar: què fem?
I vam crear aquest espectacle
que parla del desamor des de
l’òptica dels homes. És un espectacle que combina monòlegs d’humor, boleros i cançons
pròpies. És molt divertit i, molt
gamberro i, curiosament, són
les dones les que riuen més.
Ha canviat molt la teva realitat en aquests cinc anys?
Sí, molt. Imagina’t que en 5
anys no hagués canviat. Quina
depressió! Però la meva visió
no ha canviat, perquè el desamor és a tot arreu i, al cap i a
la fi, a l’obra faig un personatge.
Quins projectes tens de cara al
futur?
Tinc previstes diverses actuacions d'Un cop l’any i de Dos
machos verdes fritos. També
estreno una pel·lícula a l’abril
que es diu Lo dejo cuando quiera i també farem l’obra de teatre Dogville al Teatre Lliure.
També estic rodant un paper
per a la nova sèrie de la Leticia
Dolera a Movistar+. Almenys
per aquesta temporada tinc
molta feina. yy
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Llargmetratges:
-Hogar (filmant)
-La bona espera (2019)
-Lo dejo cuando quiera (2019)
-7 raons per fugir (2019)
-Tierra firme (2017)
-Verano 1993 (2017)
-No culpes al karma de lo que te pasa por
gilipollas (2016)
-100 metros (2016)
-Requisitos para ser una persona normal
(2015)
-10.000 km (2014)
-Tres dies amb la família (2009)
Teatre:
-Un cop l’any (2017-2018)
-Molt soroll per no res (2015)
-L’onzena plaga (2015)
-Frank V (Opereta d’una banca privada)
-Somni americà (2015)
-Victòria d’Enric V (2014)
-Les golfes de Maldà (2014)
-El caballero de Olmedo (2014-15)
-Dos machos verdes fritos (2013-18)
-Moby Dick, un viatge pel teatre (2013-14)
-La revolució no serà tuitejada (2013)
-Litoral (2013)
-Ensinistrarem els nostres fills per a la nit
que arribi l’home del sac (2012)
-Litus (2012-13)
-Els bojos del bisturí (2011)
-My way (2011)
-La síndrome de Bucay (2011)
-Huis clos (A porta tancada) (2009-11)
-La doble vida d’en John (2009-10)
-La silibararera (2009)
-Un tranvia llamado deseo (2009)
-Sexe, amor i literatura (2008-09)
-Mentida! (2008)
-Boris I (El rei d’Andorra) (2006)
-La cantant calba & La cantant calba al
McDonald’s (2006)
-Quotidiana delirant (2006)
-Sam (2006)
-Bartleby (2005-06)
-Sel·lagineles (o la tragèdia d’una cabra)
(2004-05)
-Mini-mal show (2004)
-Baal (2004)
-Com a casa-sses (2004)
-Estercolàcies I i II (2002-03)

