NÚMERO 45 | GENER-FEBRER 2019 | ANY V | PUBLICACIÓ CONTROLADA PER PGD

20.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

EDITADA PER

EDICIÓ MARESME

FESTES POPULARS - Pàg. 23

Els Tres Tombs

Tordera ha estat el primer municipi del Maresme en celebrar Sant
Antoni. L’han seguit Malgrat de
Mar i Calella.

RADIO MARINA

Ràbia i indignació

ECONOMIA - Pàg. 6

Pressupostos 2019
Amb el final del 2018 i l’inici d’aquest nou any, la majoria de municipis maresmencs han aprovat els respectius pressupostos municipals.

Neix Calella Jove
L’Ajuntament de Calella ha decidit apropar-se a la població jove del municipi amb la creació d’un nou perfil a la xarxa social ‘Instagram’ on els
usuaris podran conèixer tota la informació relacionada amb ells. També
s’ha celebrat una assemblea per decidir com serà el nou Espai Jove. Pàg. 20

Monument improvisat a la manifestació per la mort del nadó. Foto Yoyo

Pineda de Mar està de dol. A principis del mes de gener es va conèixer la notícia d’un nadó de dos mesos
del municipi, que havia estat ingressat per presumptes maltractaments. Molts pinedencs van sortir al carrer per expressar la seva indignació envers la situació. Després de 18 dies ingressat a l’Hospital de la Vall
d’Hebron, el nadó va acabar morint el dia 21 de gener. Cronologia i més informació dels fets, a les pàgines 3 i 4.

Temporada
turística 2019

Els assistents van decidir en assemblea les activitats per al nou espai. Foto J.M. Arenaza

Els municipis maresmencs han
començat a promocionar la seva
oferta turística a diferents fires,
com per exemple FITUR. El consorci de Promoció Turística ha
creat una nova guia escolar per
conèixer amb profunditat la comarca. El seu president Joaquim
Arnó ens ha explicat el pla d’accions que ha elaborat el Consorci per aquest 2019. Pàgs. 10, 14 i 17.

Estand de Costa de Barcelona a FITUR de Madrid. Foto Costa de Barcelona Maresme

Programacions culturals
Amb l’inici del nou any arriben les noves programacions dels espais culturals de la comarca. El Teatre Clavé de Tordera ha presentat el nou quadrimestre amb la
creació del carnet ‘Comprem cultura’ com a principal
novetat. El Cineclub Garbí de Malgrat seguirà amb la
celebració del 50è aniversari en aquest segon semestre,
on també es projectaran pel·lícules del Festival Americana. Malgrat també ha inaugurat la segona edició del
Festival Barretina Sona, i Palafolls estrena la programació del renovat Teatre i enceta un nou cicle de lectura amb el ‘Paraules pel 19’. Pàgs 13,15,16,19 i 20.

A mí no me escribió Tennesse Williams es representarà al Festival Zero. Foto Redescena

Gerard Quintana actuarà el 23 de març al Barretina Sona. Foto Xavier Gómez
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L’Editorial
Planificant el 2019
Ha arribat el temps de fer els pressupostos municipals marcats per la proximitat de les properes eleccions municipals
del maig vinent.
Fer pressupost és també un balanç del que ha passat i redirigir l’orientació que es pretén per al poble. Per això no és gaire bo que no es puguin aprovar uns pressupostos per causa de les discrepàncies dels regidors, com és el cas d’algunes
poblacions de la nostra àrea.
No estar d’acord en l’essencial -en què s’han de gastar
els diners- suposa que no es pot consensuar uns objectius de poble.
En aquestes condicions, és poc probable que l’actuació del
consistori ajudi a superar les mancances d’una població.
Tan de bo que les properes eleccions aportessin majories suficients que permetin als guanyadors aplicar polítiques coherents i aprovar pressupostos per aconseguir els objectius
que l’equip guanyador hagi proposat a la ciutadania.
La convenient pluralitat política no hauria de ser un element paralitzador. yy
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La síndica de Calella
presenta el balanç 2018
CALELLA

La síndica municipal de Calella Sílvia López va presentar el
balanç de la seva activitat de l’any
2018 en un ple extraordinari celebrat aquest mes de gener.

«La síndica va començar
les seves funcions al juny
del 2018, atenent fins ara
22 casos»
Durant el ple, va exposar que
durant aquest 2018 ha atès 22 casos, diferenciant entre queixes i
consultes. Queixes són quan l’usuari ja havia presentat una instància
a l’Ajuntament i consultes quan
encara no ho havia fet. López va
explicar que atén un parell de persones cada setmana de mitjana.

«Les queixes o consultes més
recurrents han estat sorolls,
queixes pels animals i per la
velocitat dels vehicles»
No s’ha detallat el nombre de
persones ateses, sinó que s’han
agrupat en casos. D’aquests 22,
14 s’han marcat com a resolts,
no significant això que el ciutadà estigui satisfet amb la conclusió, sinó que ha desistit d’elevar
la queixa a instàncies superiors.
La Síndica va destacar en la seva
exposició que cap de les persones
ateses va marxar contenta. Els
casos que estan pendents són els
que estan en estudi.

Sílvia López va ser designada com a síndica l'abril del 2018. Foto Aj. Calella

Les queixes o consultes més
recurrents han estat sorolls,
sobretot pel que fa a la temporada turística. També hi ha hagut queixes per donar menjar
als animals i també per la gran
velocitat a la que circulen els
vehicles. La síndica també ha
destacat que el llenguatge de
les ordenances és massa tècnic
i complicat perquè la població
l’entengui, sobretot pel que fa
al tema de pagaments. Per això
va demanar un esforç al govern
municipal per fer-lo més senzill.

Durant el ple, tots els grups
municipals van expressar la seva
gratitud a la feina de la síndica després d’aquest primer any.
L’aprovació de Sílvia López com a
síndica es va fer a l’abril del 2018,
però no va ser fins al juny que va
començar a funcionar. La síndica municipal exercirà les seves
funcions durant un termini de 5
anys, podent ser reelegida com a
màxim per un termini de 5 anys
més, sense que una mateixa persona pugui exercir el càrrec més
de dos mandants consecutius. yy

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

93 766 30 30
93 769 51 02
93 769 03 86
93 766 44 34
93 769 13 45
93 769 04 56
93 769 21 04
93 741 89 85
93 766 51 84
93 769 05 59
93 769 44 00
93 766 19 71
93 766 59 20
93 766 15 52
93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament
Ambulatori Pineda
Ambulatori Poblenou
Arxiu Municipal
Biblioteca S. i Moret
Biblioteca Poblenou
Correus
Creu Roja
Deixalleria Mpal.
Mossos d’Esquadra
Of. d’Info. Turística
Policia Local
Servei d’Aigües
Serveis Socials
Taxis

93 767 15 60
902 111 444
93 766 30 32
93 767 15 60
93 762 37 96
93 766 20 16
93 762 34 86
93 762 54 11
93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
93 762 96 00
900 30 40 70
93 767 17 48
93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca
Centre Cultural
C. Esportiu Mpal. MES
Club de la Feina
Correus
Deixalleria
Oficina de Turisme
Pavelló G. Maragall
Pavelló Municipal
PIJ
Piscina Municipal
Policia Local
Camp de Futbol

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
93 115 38 99

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
TORDERA
Ajuntament
93 764 37 17
Assistència Social 93 764 22 74
Biblioteca
93 764 25 60
Camp de Futbol
93 764 10 53
Casal de Joves
93 764 58 85
Correus
93 765 04 41
Creu Roja
93 764 21 21
Deixalleria
93 764 34 97
Jutjat de Pau
93 764 27 96
Orientació Laboral 93 765 04 14
Pavelló Municipal 93 764 52 11
Pavelló Pl. Concòrdia 93 764 08 07
Policia Local
93 764 06 15
Tanatori
93 741 53 70
Teatre Clavé
93 765 05 72

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 79 08
Casal del Jubilat
93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus
93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local
93 765 76 00
Teatre
93 762 06 11

93 762 93 70
900 41 00 41
SANTA SUSANNA
Ajuntament
93 767 84 41
CAAD
93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic
902 111 444
Estació nàutica
667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local
680 661 661
Taxis
93 767 85 71
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Ràbia i indignació a Pineda de Mar
PINEDA DE MAR

ho motivés. Segons la investigació que va realitzar Salut, tots
els professionals que van atendre
el nadó coincideixen que, mentre van ser al centre sanitari, el
comportament dels pares cap al
nadó no diferia del de la resta de
famílies. La inspecció va detectar
errors administratius en la identificació de l'infant amb el Codi
d'Identificació Personal (CIP), fet
que va ocasionar que els diferents
professionals no disposessin dels
mateixos antecedents a l'hora de
visitar el nadó. Segons va assegurar Salut en un comunicat, aquest
error, però, no va variar l'exploració clínica de l'infant.

El nadó de dos mesos, que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital
Vall d’Hebron per presumptes
maltractaments del seu pare, va
morir el dilluns 21 de gener a les
14.15 hores després d’estar ingressat des del dia 4 de gener.

«El nadó va morir el 21 de
gener després d’estar més
de 15 dies ingressat»
Prop de 300 persones es van
concentrar davant de l’Ajuntament de Pineda de Mar en conèixer la notícia de la mort del nadó.
L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va mostrar la seva ràbia
i indignació després d'assabentar-se de la notícia.
Durant l'acte es va guardar
un minut de respectuós silenci,
que es va trencar al final amb un
llarg aplaudiment. Alguns dels
veïns del poble van improvisar un
petit punt de record a l'infant als
peus de la font de la plaça, amb
un cartell amb la inscripció "Lorenzo descansa en pau", algunes
fotografies, flors i peluixos.
Entre els concentrats, la ma-

Altar improvisat que es va fer durant la concentració. Foto Yoyo

joria de comentaris eren d'incomprensió. L'alcalde de Pineda
Xavier Amor entenia la reacció de
la societat, el sentiment de "ràbia
difícil de controlar" i la tristor per
la mort del nen. "Denunciem el
maltractament en general i l'infantil en particular", va dir Amor.
En aquest sentit, l'alcalde va
assegurar que un cop s'estudiï
tota la documentació del cas,
l'Ajuntament de Pineda, que està
personat a la causa, està disposat

a actuar amb la "màxima contundència" contra els responsables de la mort del nadó, presumptament el pare, que és qui
va reconèixer un cop a l'hospital
que havia sacsejat el seu fill.
Amor no va voler entrar en
detalls concrets sobre si s'hauria
de revocar la condició de llibertat
provisional del detingut, però va
assegurar que la decisió judicial
és "dubtosa" després que l'autor
dels fets els reconegués: "Hi ha

decisions judicials que no s'entenen i intentarem que es faci justícia amb un nen que no s'ha pogut
defensar. L'hem de respectar, però
és humà no entendre-ho".
SALUT ES PRONUNCIA
El Departament de Salut va
assegurar que cap facultatiu va
activar abans del 4 de gener el
protocol de maltractament infantil per risc greu, perquè no
van identificar "cap incident" que

«Salut assegura que no es
va activar el protocol de
maltractament abans del
dia 4 perquè no hi havia
cap indici que ho motivés»
El Departament de Salut en
tot cas treballa en una actualització del protocol clínic assistencial que es preveu aprovar en
aquest primer trimestre de l'any.
El document, basat en el 'Protocol
marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents
de Catalunya', ja està redactat i es
troba en procés de revisió. yy
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El síndic detecta “problemes de comunicació”
PINEDA DE MAR

Després d'una reunió amb representants de la DGAIA, Salut,
l'Ajuntament de Pineda de Mar
i l'EAIA del Maresme, en relació
als maltractaments a un nadó de
dos mesos de Pineda, el síndic de
Greuges Rafael Ribó va indicar
que hi va haver problemes "d'informació i de comunicació" i va
anunciar que properament es
presentarà una resolució reclamant un protocol específic sobre
els drets dels nadons i la seva protecció en maltractaments.
A més de les mancances d'informació i comunicació i de les
millores que considera que cal fer
pel que fa a la coordinació, Ribó
va constatar també "mancances
de formació i de dotació dels suficients mitjans i recursos per detectar aquests possibles casos de
maltractaments". El síndic considera que la protecció dels nadons
ha de ser "molt més" de la que hi
ha actualment.

El síndic va demanar a totes
les parts implicades en el cas, que
adoptin mesures per garantir específicament la protecció dels nadons de qualsevol forma de maltractament. Rafael Ribó ha demanat aquest compromís per part de
les administracions.
CRONOLOGIA DELS FETS
A principis del mes de gener
es va conèixer la notícia d’un
nadó de dos mesos que havia estat ingressat a l’Hospital de la
Vall d’Hebron a Barcelona en estat greu per una pallissa que presumptament li va propiciar el seu
pare. Els Mossos d’Esquadra van
detenir el pare de 21 anys, pocs
dies després de ser ingressat. La
criatura tenia signes de maltractaments anteriors. El nadó havia
visitat prèviament dos hospitals i
un centre d’atenció primària sense que cap metge detectés els maltractaments exercits presumptament pel seu pare.

Més de 300 persones van assistir a la concentració. Foto Yoyo

La mare, de 20 anys, argumentava que ella desconeixia els
presumptes maltractaments, que
en cap moment es va adonar de
la situació. Un TAC realitzat a
la Vall d’Hebron va fer saltar les
alarmes. Arran de les sospites,
l’equip mèdic va activar el protocol de maltractament infantil de
la Generalitat i el pare va acabar
confessant els fets.
LLIBERTAT PROVISIONAL

Reunió del síndic Rafael Ribó amb la DGAIA, Salut, Aj. Pineda i l'EAIA Maresme. Foto ACN

El jutjat de guàrdia d'Arenys
de Mar va decretar llibertat provisional amb mesures cautelars
per a l’home acusat de maltractar el seu fill. El jutge el va obligar a comparèixer setmanalment
al jutjat, li va retirar el passaport
i li va prohibir sortir del país i
apropar-se al seu fill a una distància inferior a 500 metres. Va
ser l'hospital el que va activar
el protocol per maltractament i

va donar l'alarma als Mossos. A
l'arrestat, de nacionalitat uruguaiana, se l’acusava d'un delicte de
violència física i psíquica habitual
a la llar i un altre de lesions.
TUTELA
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA) va obrir un expedient
de desemparament i va assumir
la tutela del nadó. En paral·lel, el
Departament de Salut, a través
de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, va
obrir un expedient per investigar
l'assistència prèvia que va rebre
el nadó a diferents centres sanitaris. A més, Afers Socials va
començar a analitzar l'actuació
dels serveis socials municipals.
D'altra banda, la Conselleria es
va personar com a acusació particular en el cas en defensa dels
drets de l'infant.

ACUSACIÓ PARTICULAR
Davant la situació, l’Ajuntament de Pineda es va personar com a acusació particular.
El consistori es va posar a disposició de la Generalitat per
col·laborar amb el que calgués.
L’Ajuntament i veïns de la localitat van fer una concentració dies
després de conèixer la notícia
per mostrar la seva indignació
pels presumptes maltractaments
que havia rebut el nadó. Les forces polítiques van redactar un
manifest comú que recollia el
seu rebuig davant la situació.
MORT DEL NADÓ
El dia 21 de gener a les 14.15h,
es coneixia la mort del petit després d’haver estat 18 dies ingressat
a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Després de la mort es va demanar
l'ingrés del pare a la presó. yy

Tres motoristes maresmencs ferits greus en un
accident a Vilademuls
Una veïna de Lloret detinguda per conduir beguda i en sentit contrari
SELVA-MARESME-PLA DE L’ESTANY

Tres motoristes veïns de Palafolls i Tordera van resultar ferits
de gravetat en xocar amb un cotxe a l’N-II a l’altura de Vilademuls (Pla de l'Estany). Segons el
Servei Català de Trànsit (SCT),
l’accident es va produir en el punt
quilomètric 732, on, segons els
Mossos d’Esquadra, el turisme va
envair el carril contrari. A causa
de l’impacte, els tres conductors
de motocicleta van resultar ferits
greus i dos d’ells van perdre una
cama. Es tracta d’un tram en
obres. Circulaven cinc motoristes
i el vehicle en va envestir a tres.
Dos dels motoristes van ser

evacuats a l’Hospital Josep Trueta
de Girona i l'altre a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
La conductora, veïna de Lloret i 22 anys d’edat, que va resultar ferida lleu, va ser detinguda
pels Mossos d’Esquadra perquè
anava beguda. La dona ha estat
detinguda “com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una
taxa d’alcohol penalment punible
amb resultat d’accident”.
La prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,38 mg
d’alcohol per litre d’aire expirat,
quan el límit màxim permès en

aquest cas era de 0,25 mg/l.
Fins al lloc s’hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos
d’Esquadra, quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
i quatre dotacions dels Bombers
de la Generalitat.
LLIBERTAT PROVISIONAL
El jutjat de guàrdia de Girona
va deixar en llibertat provisional la
conductora un cop els Mossos la
van posar a disposició judicial.El
jutjat li ha suspès el permís de conduir, li ha retirat el passaport i li ha
prohibit marxar a l'estranger. yy

El cotxe implicat en primer terme. Foto ACN
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Pressupostos municipals 2019
El pressupost de Pineda s’eleva a 32,8 MEUR, Calella i Malgrat 21,4, Santa Susanna, 13, Palafolls 10,3, i Tordera prorroga el
pressupost 2018
(260.000€), Sala Mozart (88.000€),
Biblioteca Can Salvador de la Plaça (41.000€), façana marítima
(Parc de les Veles 2a fase 100.000€
i millores balustrada passeig de
Manuel Puigvert 66.000€), Fàbrica Llobet-Guri (270.000€), Parc
Dalmau (80.000€), projecte Sport
City Lab (70.000€), Art i Ciutat
(52.000€), Smart City Tourism
Destination (30.000€).
PINEDA DE MAR
El pressupost global per a
l’exercici 2019 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 va ser
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.

Ple d'aprovació dels pressupostos de Palafolls. Foto Yoyo
MARESME

Durant els mesos de desembre i gener, els ajuntaments dels
diferents municipis del Maresme
han aprovat l’exercici pressupostari per aquest 2019.
PALAFOLLS
L’Ajuntament de Palafolls va
aprovar un pressupost municipal
de 10.300.000 euros. D’aquests,
el 46,4% estarà destinats a les
despeses corrents; és a dir, a la
compra de bens i serveis necessaris per al funcionament del
propi Ajuntament. L’altra gran
despesa del consistori, 1 de cada
3€, serà per a les retribucions i
cotitzacions del personal.
L’11% del pressupost municipal, entorn als 1.130.000€, serà per
a inversions reals: per a la creació
d’infraestructures o adquisició de
bens inventariables. Les inversions principals inclouen la rehabilitació del carrer Roig i Jalpí (Sta.
Maria), renovació del ferm de la
passera, reforma d’enllumenat públic i arranjament de camins entre
d’altres. El pressupost també inclou 290.000 € per transferències
corrents i 53.000 € per a despeses
financeres per interessos i derivades d’operacions bancàries.
Enguany el pressupost no
inclou cap partida econòmica
a l’apartat de passius financers
(amortitzacions financeres), ja
que el consistori ja ha liquidat
el seu deute i ja no ha d’incloure
aportacions per pagar préstecs,
avals o fiances.
Cal destacar que per primer
cop, l’Ajuntament de Palafolls
destinarà una partida de 20.000€
als pressupostos participatius.

Serà la ciutadania la que decidirà a quin projecte es destinen
aquests diners a través d’un procés participatiu.
MALGRAT DE MAR
El govern municipal, de Malgrat, format per JxM, ERC, PDeCAT i CUP va aprovar un pressupost per a l’exercici 2019 de
21.427.000 euros.
El pressupost està marcat bàsicament per tres condicionats:
d'una banda, les ordenances fiscals es congelen i, per tant, no
s'han modificat impostos, taxes
ni preus públics; d'altra banda, les
despeses de personal s'incrementen en 500.000 euros. També s’ha
previst la inversió de més de 3 milions d'euros per a les obres d'ordenació i rehabilitació del passeig
Marítim, entre la plaça de l'Àncora i l'avinguda de Colom.
Els números del consistori
malgratenc es van aprovar amb
els vots favorables de l'equip de
govern, format per JxM, ERC,
PDeCAT i CUP; l'abstenció dels
regidors del PSC i el vot en contra
del PP. Des del Partit dels Socialistes es van presentar 18 al·legacions durant el període d’exposició
pública per tal que s’incorporessin al pressupost aprovat.
CALELLA
La proposta econòmica de
l'equip de govern calellenc va tenir
l'aprovació dels grups municipals
del PDeCAT i PSC, el vot en contra d’ERC i CUP i l’abstenció de PP
i ICV. Aquest 2019, l'Ajuntament
disposarà d’un pressupost municipal de 21.490.065 €, que suposa un
1,27 % més respecte al 2018.

Cal destacar que en polítiques
socials s’incrementaran 50.000 €,
de manera que s’augmentaran les
ajudes tant directes com per disposar de més persones per atendre la demanda social. També se
seguirà treballant conjuntament
amb Càrites de Calella en tots els
aspectes necessaris per millorar
la qualitat de vida de les persones
vulnerables. Això els permetrà situar les actuacions de protecció i
promoció social en un import global aproximat de 1.350.000 €.
Des de l’Oficina Local d’Habitatge, es continuarà donant suport
a tots els temes d’habitatge. Es
manté la subvenció de 6.000 € per
ajudar a l’emancipació dels joves,
subvencionant amb un màxim
de 500 € el lloguer del seu primer
habitatge, i també la del foment
al lloguer social amb un total de
4.000 € per bonificar l’IBI. Així
mateix, es continuarà tramitant
els expedients d’ajut del lloguer,
que el darrer any han sigut 340,
i se seguirà oferint el servei d’informació de deutes de l’habitatge,
l’assessorament tècnic i el tràmit
de cèdules d’habitabilitat.

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 i
l’adequació dels terrenys per a la
construcció de la nova escola de
primària al barri de Poblenou. El
ple també va aprovar la modificació del règim d’estacionament del
pàrquing de la Mina, que passa 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 i condicionament d’equipaments culturals i educatius, entre
els que destaca la climatització de
l’Escola Bressol Mar.
A banda d’aquestes noves in-

versions, 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
tendals 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.

«Tots els ajuntaments
tenen nou pressupost
menys Tordera que l'ha
prorrogat»
TORDERA
Tordera funciona des del primer de gener amb el pressupost
prorrogat del 2018. El govern local
preveu prorrogar el de l’any passat
i adequar-lo a les necessitats que
vagin sortint durant aquest any. El
motiu és perquè al 2019 hi haurà eleccions municipals i l’actual
pressupost de Tordera no fa ni un
any que es va aprovar.
Malgrat prorrogar el pressupost, durant el 2019 es tiren endavant els pressupostos participats
amb una dotació econòmica de
200.000 euros.
SANTA SUSANNA
L’Ajuntament de Santa Susanna va aprovar en el ple celebrat a
finals del mes de desembre el pressupost general per aquest 2019,
amb un total de 13.042.500 euros. Aprofitant la presentació del
pressupost, també es va aprovar
la plantilla de personal de l’Ajuntament, sent en total 32 funcionaris, 40 treballadors laborals fixos i
un treballador laboral temporal.
L’aprovació inicial del pressupost
es va fer a finals de l’octubre amb
el vot a favor de tots els grups municipals menys Ciutadans. yy

Es continua amb el Pla de
Millora del Manteniment de la
Ciutat quan ja fa tres tres anys
que es va iniciar, el 2017, invertint 600.000 € en el conjunt dels
3 exercicis (2017/2018/2019). De
manera que al proper pressupost
2019 s’hi destinaran 190.000 €.
Pel que fa a les inversions,
arriben a 1.999.000€, dels quals
1.725.000€ corresponen a l'aportació municipal i 274.000€ a
subvencions de la Diputació de
Barcelona. Cal destacar les partides destinades a instal·lacions
esportives (600.000€), via pública

L'Hostal Vell de Calella, actualment en obres, acollirà el nou Espai Jove. Foto J.M.Arenaza
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El Maresme reclama al Ministeri les actuacions
previstes a les platges
MARESME

La delegació maresmenca va
defensar, en la reunió mantinguda per la Transició Ecològica al
Ministeri de Madrid, la necessitat
de prioritzar les inversions en la
franja litoral maresmenca, una
zona molt castigada pels temporals marins que, a més de la pèrdua de sorra a les platges, provoca
importants danys a les infraestructures i, en algunes zones com
entre Cabrera de Mar i Mataró
afecta la circulació de trens, posant en perill la vida de viatgers i
treballadors de RENFE.

«Els estudis demostren
una taxa de retrocés de les
platges del Maresme d'1,5
metres/any»
Cal recordar, a més, que el
transport ferroviari és una de les
principals vies de mobilitat de la
comarca. Cal afegir, a més, les
advertències dels experts sobre
els efectes que el canvi climàtic
ja està tenint sobre el litoral maresmenc i que s'accenturaran en
els propers anys. Ara per ara, tal

i com va explicar el professor Vicenç Garcia a la jornada "Maresme i canvi climàtic. Ha arribat
el moment d'actuar", els estudis
demostren una taxa de retrocés
de les platges del Maresme d'1,5
metres/any.
En aquest sentit, el Maresme
considera que el termini fixat
per l'Estat per desplegar el Pla
d'actuació al litoral maresmenc
no respon a les necessitats i urgències del territori. El Pla, presentat el febrer de 2015 per l'anterior govern estatal i assumit
per l'executiu de Pedro Sánchez,
contempla actuacions a 15 anys
vista amb un finançament de
30 milions d'euros i és fruit del
treball dut a terme des de 2011
entre la Generalitat i els ajuntaments del Maresme.
A la reunió, el Ministeri va
anunciar que està a punt de licitar-se la fase d'actuació 1 (entre
Premià de Mar i El Masnou) i que
està preparant els plecs per a la
licitació de les fases 2 i 3. La delegació maresmenca ha traslladat
al Ministeri el consens polític pel

que fa a les actuacions contemplades en aquestes 3 fases que afecten al baix Maresme i va demanar
una reconsideració del plantejament que es fa a l'alt Maresme.

«El Maresme considera
completament insuficient
l'aportació econòmica
compromesa per l'Estat»
D'altra banda, el Maresme
considera completament insuficient l'aportació econòmica
compromesa per l'Estat (30 dels
52 milions d'euros que preveu
el Pla per preservar les platges
del Maresme) i torna a reclamar
que totes les actuacions que es
duguin a terme a la comarca siguin informades prèviament als
municipis afectats. En aquesta
línia, a la reunió es va acordar
la creació d'una comissió mixta
de seguiment amb representació
del Ministeri, de la Generalitat i
del Maresme.
La delegació maresmenca que
va viatjar a Madrid va estar integrada per Josep Triadó, president

Assistents a la reunió mantinguda a Madrid. Foto CCMaresme

del Consell Comarcal; Jordi Mir,
alcalde de Cabrera de Mar i representant del PDeCAT comarcal; Josep Maria Molins, portaveu del grup comarcal d'ERC i
Daniel Meroño, representant del
PSC Maresme. Per part del Mi-

nisteri, van assistir la directora
general de Sostenibilitat de la
Costa i el Mar, Ana Maria Oñoro; el secretari d'Habitat i Territori, Agustí Serra i el director
general del Litoral i Muntanya,
Albert Alins. yy
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"Patrimoni Cultural Torres de Vigía"
SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha presentat a
la Fira Internacional del Turisme celebrada a Madrid un nou
producte per promocionar el patrimoni cultural de la ciutat: Patrimoni Cultural Torres de Vigia.
Es tracta d’un fulletó on s’explica
la història de les diferents torres
que formen part del municipi.

«Es tracta d’un fulletó on
s’explica la història de
les diferents torres que
formen part del municipi»
Santa Susanna ofereix un gran
patrimoni cultural entre torres de
guaita, masies, un búnquer i altres
que principalment es van construir
entre els segles XVI i XVII, algunes

edificacions aprofitant fonaments
i construccions de l’època romana.
De les més de 50 torres que hi
ha al Maresme, Santa Susanna és
el municipi que en conserva més
i en millor estat, tot i que algunes són de propietat privada i no
es pot accedir a l’interior. Amb
aquest recull es vol facilitar al
visitant poder fer un recorregut
d’un dia o un cap de setmana per
aquestes construccions, que són el
vestigi de l’època dels pirates.
Les torres de guaita es van
construir amb una doble finalitat: d’una banda, feien funció de
talaies de vigilància i, de l’altra,
constituïen elements defensius,
que generalment formaven part
d’un sistema fortificat o estratè-

gic de defensa, intercomunicador a través de senyals de fum o
foc. El nombre de torres va arribar a ser tan gran, que el litoral
del Maresme era conegut com la
costa torrejada.

«La masia de Can Ratés o el
búnquer de la Guerra Civil,
són alguns dels llocs que
inclou la guia»
Cal tenir present que als segles XVI i XVII, quan aquestes
estructures estaven en ple ús, els
atacs de la pirateria barbaresca
i els corsaris eren tan freqüents
com la presència mai desitjada
dels bandolers i assaltadors de
camins. És precisament d’aquesta
època d’on prové la dita “Moros a

Can Ratés és un dels llocs que inclou la guia. Foto Aj. Santa Susanna

la costa!”, utilitzada per donar la
veu d’alarma davant el perill.
Avui dia, les torres que encara

estan en ús formen part de masies
o edificis que poc fan pensar en
pirates i bandolers, però que, sens
dubte, porten la seva empremta. yy

Comença l’asfaltatge de carrers a Pineda
blenou, Can Pelai, Can Cornet i
l’accés i aparcament del complex
esportiu Can Xaubet.

La previsió és que les obres finalitzin al mes de març. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

Aquest mes de gener ha començat el pla d’asfaltatge de carrers

de Pineda de Mar 2019. En aquesta
ocasió es contemplen quatre zones d’actuació: Pineda Centre, Po-

Les obres s’han iniciat simultàniament a Can Cornet i a Can
Pelai. Concretament s’arrangen
les zones exteriors de Can Xaubet
que donen al costat del passeig
de la Marina i a la carretera nacional. Mentre durin les obres,
els usuaris del complex esportiu
hauran d’accedir a les instal·lacions per l’accés lateral. Després
s’actuarà en el passeig de la Marina, avinguda dels Tarongers i
carrer Camós.
L’asfaltatge de Can Cornet ha
començat al carrer Corot i con-

tinua als carrers Ausiàs March,
Lluís Vives, Narcís Oller, Rasa
Vella i Ramon Casas. Per tal de
facilitar l’accés a les escoles Jaume I i Mediterrània, s’ha habilitat
la circulació en doble sentit al pas
del bus escolar en els carrers Rasa
Vella i Ramon Casas i posteriorment a Ausiàs March, entre Narcís Oller i Claudio Coelho.
Degut a aquests talls, és possible que durant les obres hi
hagi menys places d’aparcament
disponible a la zona. Per aquest
motiu, l’Ajuntament recomana
utilitzar el pàrquing de la Mina,
gratuït per a vehicles amb distintiu resident i a només 3 minuts a peu de l’Escola Jaume I.

A partir de mitjans de febrer
les obres començaran a Pineda
centre, on es preveuen asfaltatges
als carrers Tribala, Mossèn Cinto
Verdaguer, Moragues i Barret, Jaume Balmes, Ignasi Iglesias i Pintor
Fortuny. Per últim, es realitzaran a
Poblenou, als carrers la Selva, Valles, Ponent i Sant Joaquim.
La previsió és que l’actual pla
finalitzi a mitjans de març. El
projecte es va licitar per un preu
de 617.754,65 € i finalment es va
adjudicar a l’empresa Obres i Paviments Brossa SA per un import
de 604.781,80 €. L’Ajuntament de
Pineda de Mar ja està treballant
en la definició del nou pla que
s’executarà l’any vinent. yy

Campanya de control dels gats al carrer
CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha iniciat una campanya d’instal·lació
de colònies controlades de gats de
carrer en diferents punts del municipi. Aquesta campanya consistirà en diverses fases. En l'àmbit
urbà i suburbà, sovint existeixen
colònies de gats, que han de ser
controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal.
Què és una colònia controlada?
És un grup de gats esterilitzats
quirúrgicament que conviuen en
un espai públic i són controlats i
alimentats amb pinso sec. És una
proposta sostenible que es basa en
un control de la natalitat i evita la
presència d’aliment orgànic indesitjable al carrer.

El control es fa a través del model CER (captura, esterilització i
retorn) que consisteix en capturar
els gats i sotmetre’ls a una revisió
veterinària per descartar que no
pateixen malalties contagioses.
El següent pas és l’esterilització i, finalment, es procedeix a
identificar els gats ja controlats i
se’ls allibera al mateix indret on
es van capturar.
Totes aquestes actuacions es
duen a terme sobre colònies naturals, grups de gats ja existents que
conviuen en un espai.
Cal remarcar que aquests gats
reben una atenció i vigilància sanitària continuades per les persones
que s’encarreguen del seu manteni-

ment. Aquestes persones han estat
autoritzades per l’Ajuntament per
gestionar i controlar les colònies i
van degudament acreditades.
Tot aquest conjunt d’actuacions garanteixen que els animals
que formen les colònies controlades siguin animals sans i aptes per
mantenir una convivència correcta
amb els ciutadans i no representen
cap perill sanitari per al municipi.
Aquest model és l’única intervenció que permet:
- Desaparició d’olors, baralles,
miols propis de les èpoques de zel
i marcatge territorial.
- Control de les rates de la zona.
- Control de natalitat i, per tant,
la reducció del nombre de gats de
les colònies.

Colònia controlada de gats de carrer. Foto Ajuntament de Calella

- Millora de l’estat sanitari dels
animals i de la ciutadania que hi
conviu.

- Millora de la higiene de la zona a
partir de l’alimentació controlada
amb pinso sec. yy

LA MARINA 9

GENER-FEBRER DE 2019

El Maresme tanca el 2018 amb un descens de l’atur
MARESME

El 2018 ha estat un any positiu per a l'ocupació a la comarca.
L’any ha tancat amb una reducció
de l’atur després de 4 mesos seguits
amb increments. Aquest descens
s’ha vist reflectit tant entre el col·
lectiu d’homes com de dones.
L'atur masculí i el femení van
a diferents velocitats al Maresme
i durant els darrers 12 mesos s'ha
intensificat la feminització de la
desocupació a la comarca. Mentre al desembre de 2017 el percentatge de dones demandants
de feina representava el 56,09%
del total d'inscripcions al SOC,
aquest 2018 s'ha elevat al 57,25%.
De les 25.262 persones que oficialment consten com a aturades,
14.464 són dones, una xifra que
en valors interanuals ha disminuït un 4,81% davant del descens
del 9,22% registrat entre el col·
lectiu masculí.

«Durant el 2018 ha
augmentat el nombre de
dones desocupades a la
comarca»
Tot i el balanç anual, el comportament dels dos sexes durant
el mes de desembre es va capgirar,

i mentre l'atur femení va baixar
l'1,53%, la reducció de l'atur del
masculí va ser inferior (el 0,90%).
La disminució de la desocupació
masculina es va veure alterada per
un important increment (2,94%)
a la construcció. De fet, aquest
és l'únic sector econòmic que va
registrar un increment de l'atur
durant el passat mes de desembre.
L'agricultura va comptabilitzar un
descens del 4,64%; els serveis de
l'1.64% i la indústria del 0,84%.
La xifra de persones desocupades
dins el col·lectiu SOA (sense ocupació anterior) també va registrar
una disminució de l'1,50%.
Tot i que la mitjana comarcal
és positiva, tant en termes interanuals com en la comparativa
mensual, no tots els municipis han
tingut el mateix comportament.
L'any 2018 també ha deixat
com a protagonistes de l'atur registrat les persones de 55 anys i
més, un fet que s'ha repetit tot
l'any. Aquest col·lectiu representa el 30,92% de l'atur comarcal
tot i experimentar un descens
del 4,92% respecte al desembre
del 2017.
El segueix el grup que aplega les persones d'entre 45 i 54

anys amb una concentració del
26,49% i un descens interanual
del 7,79%. Els descensos interanuals de l'atur han estat més intensos en els grups de 25-34 anys
(-9,00%) i 35-44 anys (-8,20%).
L'atur juvenil pràcticament s'ha
mantingut respecte al del desembre del 2017 (0,62%).

«El Maresme tenia 25.262
persones aturades a
finals d'any»
L'anàlisi interanual indica que
dels 30 municipis de la comarca,
tots han disminuït la llista de persones aturades a excepció de 4:
Arenys de Mar, Cabrera de Mar,
Caldes d'Estrac i Sant Cebrià de
Vallalta. En la comparativa mensual, són 13 els municipis que han
vist incrementar l'atur: Arenys de
Mar, Caldes d'Estrac, Canet de
Mar, El Masnou, Montgat, Palafolls, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol
de Mar, Sant Vicenç de Montalt,
Tiana, Tordera i Vilassar de Mar.
Dosrius no ha registrat cap variació i a la resta de localitats hi ha
hagut descens de la desocupació.
L'atur registrat ha baixat tam-

El sector de la construcció ha patit un augment de l'atur. Foto Yoyo

ATURATS

VARIACIÓ ANUAL

TAXA

CALELLA

1.321

-2,58 %

14,71 %

MALGRAT DE MAR

1.173

-4,63 %

13,68 %

PALAFOLLS

561

-5,56 %

12,71 %

PINEDA DE MAR

2.262

-6,22 %

17,64 %

STA. SUSANNA

194

-6,73 %

17,17 %

TORDERA

1.148

-0,95 %

15,47 %

MARESME

25.262

-6,75 %

12,17 %

bé en el conjunt de la província
de Barcelona i de Catalunya, tant
en termes intermensuals com in-

teranuals. En aquests dos àmbits
la taxa segueix per sota de la del
Maresme. yy

Substitueixen les canyes per
vegetació autòctona
Això implica que s’han de fer treballs continuats de manteniment
dels espais propers a rius i rieres
que, tot i ser competència de la
Generalitat, s’han de finançar de
fons municipals.

«Es substituiran per
arbustos autòctons com
l’aloc i arbres de riera com
el freixe o el gatell»

Es plantaran arbustos de ribera com ara l'aloc. Foto Aj. Palafolls
PALAFOLLS

El consistori palafollenc ha
iniciat una campanya de substitució progressiva d’alguns dels
canyers de les rieres que passen
per trama urbana amb un doble objectiu. El primer, millorar
la seguretat en cas d’aiguats i el
segon evitar el cost de manteniment i neteja de rieres.

«Les canyes es substituiran
per millorar la seguretat en
cas d’aiguats i abaratir el
manteniment de rieres»
Les canyes, que abans tenien
un ús intens en l’agricultura, ja
no es fan servir i poden provocar
problemes de circulació de l’aigua
en cas d’aiguats o fortes vingudes.

L’Ajuntament de Palafolls ha
començat una campanya que vol
substituir el canyer per una comunitat vegetal autòctona. S’eliminaran gradualment les canyes amb
un tractament físic i es substituiran per arbustos autòctons com
l’aloc i per arbres de ribera com el
freixe o el gatell, entre d’altres.
Al ser arbres autòctons, s’adapten perfectament al medi de ribera
i no requereixen un manteniment
tan costós com l’eliminació dels
canyers, a banda que es contribueix a la recuperació dels espais
propis de ribera. Aquesta campanya de substitució ha començat al
rec del Molí i s’anirà estenent a la
resta de rieres. yy
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Calella es promou El Maresme es promociona a
al mercat alemany FITUR de Madrid
CALELLA

Calella ha estat present a la
fira CMT (Caravaning, Motor i
Turisme) a Stuttgart, una de les
més importants del sector, amb
l’objectiu de promocionar el
conjunt de l’oferta turística de
la ciutat al mercat alemany, amb
especial incidència amb l’oferta
de cicloturisme, senderisme i turisme actiu.
Aquesta fira és considerada
una de les fires destinades a públic final més importants d’Europa, on hi participen més de 2.100

exhibidors i 1.500 periodistes de
21 països. La seva temàtica principal és el turisme i l’oci amb interès per a tot tipus de productes
com el cicloturisme, el golf, l’enoturisme, entre d’altres.
L’any 2018 va rebre 265.000 visitants, un 75% dels quals tenien
intenció de viatjar per Europa.
Paral·lelament a la fira principal,
també té lloc una fira específica
per cicloturisme i senderisme.
Calella ha estat present dins l’estand de la Diputació de Barcelona
i l’Agència Catalana de Turisme. yy

MARESME

Els municipis del Maresme
han promocionat els seus productes turístics a la 39a edició de
la Fira Internacional de Turisme
a Madrid. FITUR és l'espai on
cada any es defineixen les línies
de treball, estratègies i aliances
empresarials amb la finalitat de
dinamitzar, reforçar i innovar
l'activitat turística per atendre les
demandes canviants del mercat.

«FITUR és l'espai on cada
any es defineixen les línies
de treball de l’activitat
turística»
Fins al tercer trimestre del
2018, els viatgers de la resta de
l’Estat han fet més de 4 milions
de viatges amb destinació a Catalunya, un 5,2 % menys que durant el mateix període de 2017.
Malgrat el descens, els resultats
en ingressos i despesa han millorat respecte a exercicis anteriors.
El turista espanyol ha gastat un
1,5 % més per persona i viatge.
Per comunitats autònomes,

Estand a la Fira CMT. Foto. Aj. Calella

Digitalitzen TV
Malgrat

L’Ajuntament de Malgrat ha
començat les obres de remodelació i millora del passeig Marítim
aquest mes de gener. S’ha iniciat
la primera fase del projecte, que
inclou el tram comprès entre la
plaça de l’Àncora i l’avinguda dels
Països Catalans.

MALGRAT DE MAR

Els continguts de la televisió
local de Malgrat, TVM, durant
els seus 15 anys d'emissió s'han
digitalitzat i s’han posat a l'abast
de tothom. Durant els últims 7
anys, l'Arxiu Municipal ha treballat en la digitalització de les
imatges produïdes per Televisió
de Malgrat durant els 15 anys
que van durar les emissions, del
1983 fins al 1999. Aquesta tasca
de digitalització ha estat possible gràcies a les persones que hi
han treballat: Laia Collell, Júlia

Dalmau, Tururut Media i Cran
Consulting.
S'han digitalitzat gairebé
3.000 fitxers de vídeo i més de
1.000 hores d'imatges, que es
posen a l'abast de tothom. L'any
2011 es va promoure la donació
a l'A rxiu Municipal de l'Ajuntament del fons d'imatges amb la
voluntat que es digitalitzés i es
posés a l'abast de tota la ciutadania. A partir del 16 de desembre,
aquestes imatges ja estan penjades a Internet. yy

els turistes procedents d’Aragó,
amb un 18,5 %, són els que més
visiten Catalunya, seguits pels
de la comunitat de Madrid, amb
un 16 %, i el País Basc i València,
ambdós amb un 10,3 %.
Els turistes espanyols que arriben a Catalunya ho fan principalment per carretera, un 55,1 %;
seguit per l’avió, un 22,9 %; pel
tren, un 15,4 %, i, finalment, en
autobús, en un 5,6 %. Entre les

«Per comunitats
autònomes, els turistes
procedents d’Aragó, amb
un 18,5 %, són els que més
visiten Catalunya»
principals motivacions del seu
viatge es troba l’oci en període de
vacances, la visita a amics i familiars i els viatges professionals. yy

Comencen la remodelació del
passeig Marítim
MALGRAT DE MAR

Les imatges de TVM estan disponibles per a tothom. Foto Yoyo

Delegació maresmenca a Madrid. Foto Consorci de Promoció Turística

«Les obres de remodelació
s’allargaran fins al mes de
maig»
Els treballs, que s’han portat
a terme durant els primers dies
d’obres han estat la senyalització i
el tancament del tram de les obres,
així com la col·locació de senyals
provisionals dels desviaments de
trànsit. També es trauran els arbres
i es trasplantaran, es faran prospeccions per localitzar serveis i s’iniciaran les demolicions de les jardineres. La previsió inicial és que
les obres d’aquesta primera fase del
projecte estiguin enllestides a finals
del mes de maig. Han hagut de començar més tard del que s’havia
previst per temes burocràtics.

Les obres, les porta a terme
l’empresa Rogasa Construcciones
y Contratas SA, adjudicada per un
procés telemàtic, i tenen un cost
de 6.795.121,23 euros. L’adjudicació es va aprovar en el ple municipal celebrat al desembre.
Una part del cost l'hauran de
pagar els veïns de la zona a través

«Les obres costaràn
un total de 6.795.121,23
euros»
d’unes contribucions especials,
que s'hauran de fer efectives en
diferents terminis, fins a finals
del 2020. Un tema que ha generat
força polèmica. yy

Les obres s'allargaran fins al maig. Foto Yoyo
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Remodelació de la plaça del Pi
En el marc dels pressupostos
participatius de Tordera, la brigada municipal ha completat les
obres a la plaça del Pi del barri
de Sant Andreu. Aquestes millores han comptat amb la renovació de la vorera, repintat dels

murs, instal·lació d’un rocòdrom i millora dels jocs infantils amb la col·locació d’un terra
flonjo per als usuaris, una nova
cistella de bàsquet i la renovació
de zones de descans amb d’altres tasques de manteniment. yy

Nou sistema de recollida
d’escombraries
PALAFOLLS

Aquest mes de gener s’ha començat a implantar el nou sistema de recollida d’escombraries de Palafolls. Aquest canvi,
anunciat fa mig any, pretén augmentar el reciclatge dels residus
domèstics del municipi.

«El nou sistema busca
incrementar el reciclatge a
Palafolls i fer una recollida
més neta, eficaç i eficient»

La remodelació formava part dels pressupostos participatius. Foto Yoyo

Campanya de neteja de carrers
L’Ajuntament de Malgrat iniciarà aquest mes de febrer una
campanya de neteja en profunditat dels carrers del poble.
La campanya inclourà la neteja de la calçada, voreres, mobiliari urbà i grafits. Es por-

tarà a terme amb els carrers
buits de vehicles i contenidors
i es farà amb una màquina i
aigua a pressió. S’informarà
periòdicament dels carrers on
es farà la neteja perquè no hi
aparquin cotxes. yy

Cada palafollenc genera més
de 600 kg de deixalles a l’any
(dades del 2017), pel que només
a Palafolls es tracten anualment
6.000 tones d’escombraries.
D’aquest volum de residus, només es recicla el 34.7 %. Aquest
percentatge està molt per sota
del que marquen les normatives
europees, que determinen que
els municipis han de reciclar almenys el 60 % dels seus residus
abans del 2020.
Per incentivar el reciclatge,
el municipi aposta per les illes
completes de reciclatge. Es trac-

La campanya s'iniciarà a partir del mes de febrer. Foto Aj. Malgrat

Controls de contaminació
La Diputació de Barcelona va
instal·lar a principis de mes a
Malgrat una estació de control
de la contaminació atmosfèrica que permetrà conèixer la
qualitat de l’aire. Els controls
de la contaminació es realitzaran durant dos mesos. L’estació,

ubicada al carrer de Sant Elm,
permet analitzar partícules
PM10, PM2, 3, ozó, òxids de
nitrogen i BTEX, alhora que
disposa de sensors de les variables meteorològiques: direcció i
velocitat del vent, temperatura,
humitat, etc. yy

Els controls de contaminació es faran fins al mes de març. Foto Aj. Malgrat

Nova imatge del sistema de reciclatge. Foto Aj. Palafolls

«En total es posaran 50 illes
de contenidors repartides
arreu del municipi»
ta d’àrees d’aportació i reciclatge en les que es trobaran els 5
contenidors de recollida selectiva (vidre, rebuig, orgànica, envasos i paper i cartró) i que es
distribuiran per diferents punts.

Se situaran allà on ja hi ha punts
de recollida selectiva.
En total, es posaran 50 illes
repartides arreu del municipi.
Això implica 200 contenidors
de reciclatge (contra els 160 que
hi havia fins ara) i 50 més per al
rebuig. En tots els casos seran, a
més, contenidors de més capacitat, pel que serà més difícil que hi
hagi desbordaments de brossa. yy
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Llibertat, càmera, Calella realitzarà el
acció!
Catalonian Break
PINEDA DE MAR

Raimon Miranda i Marta
Fornieles, dos veïns de Pineda de
Mar, van guanyar el concurs #LlibertatCàmeraAcció,
organitzat
per Òmnium Cultural i el VOC.
El concurs consistia en penjar a
les xarxes socials un vídeo d’una
durada màxima de 30 segons sota
l’etiqueta #llibertatcàmeraacció.
Els vídeos publicats havien d’estar relacionats amb una
d’aquestes temàtiques: per la llibertat d’expressió, pels drets civils
o contra la repressió. En Raimon,

soci d’Òmnium Cultural, es va assabentar del concurs i va decidir
participar-hi. En el seu vídeo es
mostrava com una persona pateix
cada cop més repressió, primer
perdent la paraula i, poc a poc,
sentint-se lligada de mans i peus.
Miranda ha explicat que amb
el seu vídeo volia recordar la situació que s’està vivint a Catalunya:
“En aquests moments tan complicats per al país, em va semblar que
era una oportunitat d’aportar una
cosa interessant tan a nivell polític
com a nivell cívic”. yy

CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha
signat un conveni amb l’associació Festival & Contest de Rimini,
Itàlia, amb l’objectiu de sumar una
nova proposta cultural i allargar la
temporada turística de la ciutat.

«El festival neix arran de les
reunions de Calella a la Fira
Incontri de Rimini»
Aquest certamen cultural
constarà de dues edicions (primavera i tardor) que se celebraran
respectivament els dies 29 d’abril
i 28 d’otubre de 2019 a Calella. Es
tracta d’un concurs-festival artístic multidisciplinar que congregarà assistents de diferents països
i que comptarà amb una competició a la Sala Mozart, així com espectacles i actuacions a diversos
espais de la ciutat.
Montserrat Candini ha manifestat que “estem molt contents
de què es pugui fer aquest festival l’any vinent, pel que repre-

L'alcaldessa amb els representants del festival de Rimini. Foto Aj. Calella

«El Festival comptarà
amb dues edicions, una a
la primavera i l’altre a la
tardor»
senta d’anar consolidant la marca
Calella cultura que nosaltres treballem des de fa temps”. Tal i com
ha explicat l’alcaldessa, la signatura d’aquest conveni respon a la

trobada i a les reunions prèvies
que l’Ajuntament de Calella va
dur a terme a Rímini, en el marc
de la participació a la fira TTG
Incontri a l’octubre. També ha
expressat la seva satisfacció “de
que siguin aquestes pròpies empreses, amb la proposta de nous
festivals, que piquin a la porta de
Calella perquè les referències són
bones i perquè anem consolidant
la marca Calella cultural”. yy

Fotograma del vídeo. Foto Raimon Miranda

Nova
entitat
a
Calella
2.000 € recaptats
contra el Càncer
PINEDA DE MAR

L’espectacle ‘El pot Petit’ organitzat per la Hermandad Nuestra Señora del Rocio de Pineda
va aconseguir recaptar 2000€ a
benefici de la Junta Local de la
Lluita Contra el Càncer.
Les entrades estaven exhaurides per les dues sessions que
es van organitzar a l’Auditori de
Pineda. Fins i tot als organitzadors els va sorprendre la rapidesa
amb la que es van vendre. Els assistents van ser acompanyats a
les butaques amb alguns personatges de Disney.

EL POT PETIT
El Pot Petit neix el 2009 d’una
inquietud, d’una il·lusió, d’unes
ganes de fer i de comunicar, i de
les ganes de crear espectacles i
concerts de qualitat, on els nens
i nenes acompanyats de les seves
famílies poguessin gaudir d’uns
espectacles creats i dissenyats
especialment per ells. Combina
en els seus espectacles la música, els titelles, el teatre, l’humor
i les danses, fent d’això una unió
única i especial que fa que nens,
nenes, pares, mares, connectin
molt amb l’espectacle. yy

La presentació es va realitzar a la Fàbrica Llobet de Calella. Foto J. M. Arenaza
CALELLA

Calella ha presentat la nova
Associació Unió Senegalesa per
la solidaritat i el desenvolupament
ciutadà. Combatre l’absentisme
escolar dels infants i joves, i defensar els drets de les dones, són la
principal missió de la nova entitat,
que pretén aplegar tota la comunitat senegalesa de la ciutat.

«Combatre l’absentisme
escolar i defensar els drets
de les dones, són alguns
objectius de l’entitat»
L'espectacle va omplir l'Auditori en les dues sessions programades. Foto Yoyo

Aissatou Balde, presidenta de

l’Associació, ha explicat quin és el
principal objectiu i com va sorgir: “Ajudar a tothom, a gent del
Senegal que ara està aquí i que
està allà. Aquesta associació va
sorgir per una problemàtica, als
senegalesos ens costa molt aconseguir el passaport per visitar el
nostre país. Si volem fer-ho, hem
de viatjar a Madrid i per a moltes
famílies que no tenen molts recursos és molt complicat”.
Balde creu que no tenen gaire
suport per part del govern senegalès: “El govern del Senegal no valora als que estem aquí. Som ja més
de 20.000 senegalesos a Catalunya.

Ens van dir que crearien un consolat per a cada ciutat que tingués
més de 3.000 persones senegaleses, però encara no s’ha fet”.

«Els senegalesos que volen
obtenir el passaport han
de viatjar a Madrid per
aconseguir-lo»
La Unió Senegalesa s’ha creat
a Calella, però té vocació d’ampliar el seu àmbit d’actuació per
tenir presència arreu de Catalunya. Per començar, demanen la
col·laboració i el suport de les administracions locals. yy
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Nova programació del Teatre Clavé
TORDERA

El Teatre Clavé de Tordera
estrena la nova programació,
que s’allargarà fins al maig coincidint amb la celebració del seu
20è aniversari. La programació
per al públic adult s’ha encetat el
darrer cap de setmana de gener
amb l’espectacle de Bruno Oro,
que ha interpretat el seu primer
solo teatral amb Immortal.

«Aquest any es tornarà a
representar l’espectacle
Seqüència MMP per celebrar
el 20è aniversari del teatre»
També s'ha programat Les dones de Frank, dedicat al gran Frank
Sinatra, on es combinen cançons,
anècdotes, històries i molt d’humor. Si sou amants de la lectura
no us podeu perdre la paròdia de
La niña gorda, una de les millors
novel·les de la primera meitat del
segle XX. Es tracta d’una adaptació teatral que porten a l’escenari

el TNC i Teatres en Xarxa. També
acollirà Déjà-vu, un espectacle de
circ amb música en directe, de la
Companyia Manolo Alcántara.
Pel que fa al cicle familiar, ha
començat amb la pel·lícula La malvada guineu ferotge. Seguirà amb
l’espectacle de màgia Enchantéé,
de la Maga Melanie i acabarà amb
un show musical a càrrec de 4 percussionistes anomenat Desconcert
l’obra Les Clinck, de Les Bianchis.
Durant el mes d’abril, celebrant
el 20è Aniversari del Teatre Clavé, tornaran a portar a l’escenari
l’espectacle Seqüència MMP. Es
tracta d’un espectacle amb segell
propi que es va estrenar al novembre de l’any passat, coincidint amb
el 15è aniversari de la mort del poeta Miquel Martí i Pol. Es tancarà
la programació amb el concert de
la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, una banda professional de
música ètnica que ha visitat més de
21 països en les seves gires.

L'espectacle Les Clinck es representarà el 16 de març. Foto Teatre Clavé

SEGONA EDICIÓ DEL
FESTIVAL ZERO
Per segon any consecutiu, el Teatre Clavé acollirà el Festival Zero,
un projecte impulsat per Teatres en
Xarxa que té com a eixos centrals
la programació d’espectacles de
proximitat física amb el públic, que
creïn a l’espectador una experiència gairebé immersiva, realitzats en
espais no convencionals i amb un
aforament reduït, a la vegada que
es posen sobre la taula propostes
no convencionals i/o de textos contemporanis. El Festival Zero es realitzarà durant els mesos de febrer
i març del 2019 i es durà a terme
a cinc municipis de la província de
Barcelona, entre ells, Tordera. Al
Clavé el festival tindrà lloc els dies

«El Teatre Clavé acull la
segona edició del Festival
Zero, que es realitzarà el 8 i
9 de febrer»
8 i 9 de febrer amb tres espectacles: A mi no me escribió Tennesse
Williams (porque no me conocía)
una producció de la Companyia
Roberto G. Alonso amb dramatúrgia de Marc Rosich, que fa incursions en la dansa, teatre gestual, el
text clàssic, el playback, la cançó
en directe i la performance; Espera, un espectacle de circ de carrer
participatiu a càrrec de la Companyia Circ EIA; i finalitzarà amb
Painball, un joc amb pilotes juntament amb tres intèrprets i un piano
de cua a càrrec de Les Impuxibles.

Imatge promocional de La niña gorda. Foto Teatre Clavé

ENTRADES

PROGRAMACIÓ

A banda de les entrades individuals, la programació incorpora
diverses modalitats d’abonaments
oberts que permeten escollir els
espectacles que es desitgin entre
els proposats. L’abonament 4 permet escollir quatre espectacles per
50€ i l’abonament total inclou les
5 propostes per a públic adult per
60€. Els integrants de l’Associació
d’Espectadors poden gaudir dels
mateixos abonaments, però amb
un descompte més elevat. Així mateix, per al cicle familiar, es mantenen els paquets En Família!, que
permeten la compra de diverses
entrades per un mateix espectacle
a un preu reduït, així com també
els descomptes que ofereixen els
comerços adherits a l’Associació de
Comerciants Tordera Centre. Tota
la informació, es pot consultar al
web www.teatreclave.cat.

-2/2: Desconcert. Percussió de
butxaca. (18h)
-8/2: Festival Zero. A mí no me
escribió Tennesse Williams
(porque no me conocía) (21h)
-9/2: Festival Zero. Espera. Circ
EIA (17h) / Painball. Les Impuxibles (19h)
-16/2: Enchantée. Maga Melanie
(18h)
-24/2: Les dones de Frank. Mone
Teruel i Mònica Pérez. (18h)
-16/3: Les Clinck. Les Bianchis.
(18h)
-24/3: La niña gorda. TNC i Teatres en Xarxa (18h)
-7/4: Déja vu. Cia Manolo Alcántara (18h)
-28/4: Seqüència MMP. XX anys
del Teatre Clavé (18h)
-5/5: Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra (18h) yy

“La renovació de públic és un procés lent”
TORDERA - ANNA CARLOS

nen moltes coses: saviesa, perspectiva i experiència.

Aprofitant la presentació de la
temporada 2019 del Teatre Clavé,
hem parlat amb el seu director,
Josep Navarro, que ens ha explicat quines novetats presenten.

Fareu algun acte per celebrar-ho?
A l’abril, tornarem a representar
Seqüència Miquel Martí i Pol,
que és un espectacle molt especial per a nosaltres, de la mateixa
manera que ho era ell. Ho farem
en un acte molt emotiu, on intentarem que vingui algú de la
família, però encara ho estem
acabant de definir.

Com ha anat la primera part de
la temporada?
Bé, mantenint els nivells d’ocupació. No hem crescut, però ens
hem mantingut, el nivell de satisfacció del públic és alt. No hem
crescut quantitativament, però si
que ho hem fet qualitativament.
Esperem que aquests propers
mesos poguem créixer.
Heu aconseguit que vingui més
públic jove?
No, això serà un procés molt lent.
L’ampliació i renovació de públic
es tradueix en una estratègia a
mig i llarg termini. Si ara ho comencem a gestionar bé, amb dos
o tres anys podrem començar a
veure els fruits.
Seguint amb aquesta línia de

Josep Navarro al seu despatx. Foto Teatre Clavé

trobar nou públic, aquest any
torneu a fer el Festival Zero
Sí, això serà un examen. Aquí
podem veure quina dinàmica
vam ser capaços de crear fa un
any i veure quins elements hem
de corregir i quins no, elements

que ens ajudaran a crear un nou
perfil d’usuari.
Aquest 2019, també esteu de
celebració.
Celebrem 20 anys de navegació
ininterrompuda. Jo crec que

això és un mèrit de tots. Sobretot, de l’Ajuntament i del Patronat de la Fundació, que en moments difícils ha mantingut la
constància. També gràcies a la
ciutadania, que no ens ha abandonat. Aquests 20 anys ens do-

Hi ha alguna novetat que presenteu aquest any?
El carnet Comprem Cultura. Es
tracta d’una iniciativa, que de
moment limitarem als membres
de l’Associació d’Espectadors i
del CFA, que si funciona ampliarem a la resta de la població. Es
tracta d’un carnet on els usuaris
podran tenir descomptes en les
petites empreses del consell de
mecenatge i també podran acumular punts que podran bescanviar per entrades. yy
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"El turisme ha de ser sostenible"
Entrevista a Joaquim Arnó, president del Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme
MARESME - ANNA CARLOS

Aprofitant la presentació a
Malgrat de Mar del Pla d’Accions
2019 del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme,
vam entrevistar al seu president,
Joaquim Arnó, que ens va explicar què han preparat per aquest
any que ara tot just comença.

«Aquest any el Consorci
vol promoure el turisme
esportiu, un sector
turístic molt important al
Maresme»
En què consisteix el Pla d’Accions 2019?
És la projecció de tot allò que es
farà durant l’any. Cada any aprovem un pressupost amb un pla,
on relatem totes les previsions
que tenim. Sempre deixem un
petit marge per imprevistos, perquè el turisme no és un element
rígid. Hem de ser capaços d’adaptar-nos a les circumstàncies.
Com s’elabora?
A partir de diferents taules de
treball. Per exemple, dividit per
territori en Alt, Centre i Baix
Maresme, ja que tenen necessitats molt diferents. També hi ha
taules monotemàtiques que parlen de productes específics. Fem
diverses reunions al llarg de l’any
amb tècnics, regidors, alcaldes o
empreses privades, on anem elaborant les diferents necessitats
que es detecten a la comarca.
Quin tipus d’accions hi ha previstes per aquest 2019?
N’hi ha 3 tipus diferents: aquelles
que venen de la pròpia dinàmica
del Consorci; és a dir, la promoció de productes que ja tenim
instaurats a la comarca, com pot
ser la renovació de les platges o la
gastronomia. Altres són productes de caràcter anual o bianual,
com pot ser la trobada de vaixells
antics. I en alguns casos són productes específics que només es realitzen un cop. Cada vegada més,
omplim el ventall d’accions que
realitzem, sobretot, sempre amb
coordinació i a petició dels diversos ajuntaments.
Una de les coses que voleu potenciar aquest any és el turisme
esportiu?
Sí. Aquest és un dels elements que
l’any passat va sorgir arran de les
peticions dels diferents municipis de l’Alt Maresme, que tenen
un turisme molt especialitzat en
l’àmbit esportiu. Es va demanar
la coordinació de tots els esdeveniments, sobretot entre les diverses poblacions. Això va coincidir
també amb una prova pilot de la

Roda de premsa presentació del Pla d'accions 2019. Foto CPTC del Maresme

Diputació de Barcelona que era
‘Esports i feina’. Consistia en
rendibilitzar el producte turístic
per crear nous llocs de treball i
noves expectatives de negoci. Tot
això ens ha permès crear aquesta
nova línia de gestió turística en
l’àmbit esportiu.

«El Consorci s’ha proposat
l’objectiu per al 2019 de
que tota la comarca rebi la
distinció Biosphere»
També es crea una nova figura
per gestionar el turisme gastronòmic.
Sí, és l’AODL, l’Agent Ocupació
pel Desenvolupament Local. És
un pla del Servei d’Ocupació de
Catalunya en el qual hi haurà un
equip tècnic que coordinarà totes les activitats gastronòmiques
que es realitzin al territori, des
de fires, activitats, el col·lectiu de
cuina, com també la coordinació
amb productes de la terra, que incentiva el consum de proximitat.
També inclou la taula de gastronomia, que s’ha creat recentment
i on els professionals poden de-

cidir quines accions s’han d’emprendre per potenciar la gastronomia de casa nostra.
Un dels objectius que us heu
proposat per aquest 2019 és
aconseguir la marca Biosphere.
Això va començar l’any passat.
És un compromís amb el mediambient i amb la sostenibilitat.
Creiem que el turisme no ha de
ser invasiu, sinó que ha de ser
sostenible i per aconseguir-ho
hem de ser conscients des del
primer moment en què es crea
un producte, com fer-ho perquè
no generi perjudicis en la mateixa població. Aquest segell certifica aquelles destinacions o empreses que compleixen una sèrie
de requisits internacionals.
Aquest 2019 també es farà una
trobada de bloggers.
Sí. Una de les feines que ens correspon és el fet de coordinar els
viatges d’influencers a la nostra
comarca. L’any passat vam organitzar la primera i va anar molt
bé, perquè els vam ensenyar racons de la comarca que desconeixien. Aquest any repetim i esperem que vagi igual de bé. yy

El Consorci vol la certificació Biosphere per a tota la comarca. Foto Consorci
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Paraules pel 19 a Palafolls
PALAFOLLS

la seva tasca professional a l’ensenyament de la llengua i la literatura.

Amb l’inici del 2019, l’Ajuntament i la Revista Independent
de Palafolls han decidit impulsar
una nova proposta cultural que
s’allargarà fins al mes de juny.
Es tracta del ‘Paraules pel 19’, un
cicle de xerrades obertes tant en
contingut, forma o durada, a càrrec de diferents autors i autores.

Marta Alòs és escriptora. Ha
publicat més d’una quinzena de
llibres, amb èxits tan importants
com La mà al melic, El dia que
vaig oblidar el meu nom i Cartes
a la meva mare.
-14/06: Gemma Lienas i Laura
Gomara

«El cicle s’ha inaugurat
amb la conversa de Najat el
Hachmi i Ada Castells»
El cicle ha començat a mitjans
de gener amb les autores Najat el
Hachmi i Ada Castells, que han
estat les encarregades d’obrir la
proposta posant sobre la taula una
gran quantitat de temes diferents.
El Paraules pel 19 portarà una xerrada cada mes, tancant la proposta el 15 de juny. Totes les converses
tindran lloc en divendres, a les 20
h, a la Biblioteca Enric Miralles,
exceptuant la del dia 11 de maig,
que serà en dissabte i a les 19 h.
PROGRAMACIÓ:
-22/02: Júlia Bacardit, Irene
Pujada i Irene Selvaggi (creadores de Branca)
Branca és una revista de narratives heterogènies que investiga com una mateixa qüestió pot
créixer en diferents direccions.

Gemma Lienas és escriptora.
Una de les seves sèries més populars i traduïdes és segurament Els
diaris de la Carlota, que expliquen per a un públic adolescent
temes tan delicats com les drogues, el sexe, la immigració o el
feminisme des d’una perspectiva
oberta i contemporània.

Xerrada de Najat el Hachmi i Ada Castells. Foto Yoyo

Aposta per tots els gèneres narratius, s’obvia la idea de la joventut
daurada i es farà tot el possible per
casar l’estètica amb el contingut.
-15/03: Arnau Pons i Joana Masó
Pons és poeta, traductor, assagista i editor de poesia. Conrea la poesia en llengua catalana
i la traducció al català de poetes
alemanys, italians, francesos i
portuguesos.
Masó és professora de literatura francesa a la Universitat

de Barcelona i investigadora de
la Càtedra UNESCO “Dones,
desenvolupament i cultures”. Ha
traduït textos de crítica i filosofia
francesa contemporània.
-5/04: Monika Zgustová i Manel
Guerrero
La Monika és doctorada en literatura comparada. Exerceix com
a traductora, autora de narrativa
de ficció i articulista. Ha donat
a conèixer en català i castellà un
gran nombre de clàssics de les literatures txeca i russa modernes.

En Manel Guerrero és llicenciat en Filologia Romànica
per la Universitat de Barcelona.
Ha realitzat estudis de Literatura Comparada a la Universitat
Pompeu Fabra.
-11/05: Montse Sanjuan i Marta
Alòs
Sanjuan és llicenciada en Ciències de la Informació i en Filologia Hispànica. Va formar part
de l’equip de la revista lleidatana
La boira. Va canviar el periodisme per la docència i ha dedicat

«Totes les xerrades es
faran a la Biblioteca Enric
Miralles de Palafolls»
Laura Gomara és llicenciada
en Filologia Clàssica i treballa en
el sector editorial. Ha treballat
ajudant a escriptors, com a lectora, en agència, producció i comunicació editorial i també en nous
projectes com Bookish. Ara se
centra a orientar escriptors novells en els seus primers passos
dins del món editorial. yy

Nova edició dels Jocs Florals
CALELLA

I ja en van 37. Com cada any,
els Amics de la Poesia de Calella organitzen una nova edició
d’aquest certamen literari. L’any
1908 es van celebrar els primers
jocs florals calellencs, organitzats per l’Associació Calassància, l’Associació Nacionalista,
la Unió Calellenca i el Casino
Calellenc. Pocs anys després, el
1917, es van celebrar els segons,
organitzats en aquesta ocasió per
la Societat Cultural i Benèfica de
la Joventut Obrera.

«Els originals s’han de
lliurar en mà, per correu o
per correu electrònic abans
del 25 de febrer»
L’any següent, es van fer els
tercers a l’envelat del Casino Calellenc. Els quarts jocs es remunten a l’any 1934 i es van realitzar
a l’Orfeó Calellenc. Al 1965, en
commemoració del IV centenari de la consagració de l’Església
Parroquial, es van organitzar els
cinquens. Anys més tard, el 1979,
els exalumnes i Amics de l’Esco-

la Pia van convocar els sisens en
tota la història de Calella.
Deu anys més tard, el 1989,
l’entitat dels Amics de la Poesia
de Calella, van organitzar els
setens, amb el ferm propòsit de
continuar fent-ho cada any. I així
va ser, sent aquest 2019, la celebració de la 37a edició, que s’ha
dedicat als 50 anys del Grup Pa,
Vi i Moltó de Calella.

Al millor poema que enalteixi
els valors de la llibertat. 200 €
- Premi Juvenil la Llopa
(Autors fins a 20 anys): Al millor poema de tema lliure. 150 €
- Premi Francesc Grau:
A la millor prosa poètica de
tema lliure. 200 €
- Premi Germanes Saula
(Autors fins a 20 anys). A la
millor prosa poètica de tema
lliure. 150 €

CATEGORIES

CONDICIONS

- Flor natural:
Al millor poema que canti
l’amor. Dotat amb 200 €.
- Englantina:
Al millor poema que enalteixi
la nostra terra, els seus usatges,
costums i tradicions. 200 €.
- Viola:
Al millor poema que enalteixi els
valors espirituals i ètics. 200 €.
- Premi Maria Cardona:
Al millor poema que s’inspiri en
els llamps i trons. 200 €
- Premi Concepció Organ:
Al millor poema que ens canti
inspirant-se en el mar. 200 €
- Premi Francesc Castells:

Tots els originals han de ser
inèdits i no premiats en altres
certàmens literaris. Hauran de
ser escrits en català i presentats
en ordinador o màquina, a doble
espai, per una sola cara i per triplicat. Les obres es presentaran
sense signar, amb títol i lema. En
un sobre a part –tancat-, s’hi posarà a la part del davant el títol i
el lema, i a dins s’hi inclourà una
targeta amb el nom, adreça i telèfon de l’autor.
L’extensió màxima dels poemes serà de 100 versos. L’extensió
per a la prosa poètica serà d’un

Cerimònia dels Jocs Florals 2018. Foto Joan Maria Arenaza

màxim de 3 folis per al Premi
Francesc Grau i d’un màxim de 2
per al Premi Germanes Saula Palomer. Només es premiarà un sol
treball d’un mateix concursant.
Els originals hauran de ser
lliurats a mà i per correu al Secretariat dels Jocs Florals de Calella, Sr. Josep Miracle i Collma-

livern, carrer de Sant Pere, 36,
1r 1a. 08370, Calella. Els treballs
també es poden enviar a través
de l’adreça electrònica a amicsdelapoesia@hotmail.com especificant un documental per al treball i un altre per les dades. Les
obres s’han de lliurar abans del
25 de febrer. Més informació al
646 130 459. yy
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2a edició del Barretina SONA!
MALGRAT DE MAR

vier Dotras al piano ens dibuixen
les seves pròpies versions d’una
petita mostra de l’univers Llach.
El cicle tancarà a finals de març
amb Blues Jazz Quartet, quatre
músics de primer nivell que s’han
ajuntat per una producció especial per a la Barretina.

El 2019 ha arrencat a Malgrat
de Mar amb la celebració de la
segona edició del festival La Barretina Sona!, un cicle de concerts
que durarà fins al 24 de març. El
festival, l’organitzen els membres
de la junta de socis de la Societat
Cultural i Recreativa la Barretina
Vermella sota la direcció de Marcel Pla amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Malgrat.

«El cicle s’allargarà fins
a finals de març, amb un
total d’onze actuacions »

«El festival compta amb
tres cicles: cantautors,
música d’arrel i jazz
vermut»

PREUS I ABONAMENTS
L’obertura de portes es realitzarà una hora abans de cada
concert menys els de jazz, que
s’obriran 30 minuts abans. Les
entrades individuals tenen preus
entre els 18 i els 7 euros. S’han
creat abonaments especials per a
cadascun dels cicles.

La programació consta de
tres cicles: el de cantautors, el de
música d’arrel, que se celebren els
dissabtes a les 21.30 h i el tercer, el
jazz vermut, que es fa els diumenges a les 12 del migdia.
Durant aquest mes de gener
s’han realitzat els tres primers
espectacles dins del cicle de cantautors. El concert inaugural ha
estat a càrrec de Jo Jet i Maria
Ribot amb el cor, una proposta
genuïna, arrelada en la identitat
dels cantautors a través del treball
de la veu i de la simplicitat dels
elements. El següent concert, que
anava a càrrec de Gerard Quintana, es va haver d'ajornar fins
al 23 de març per una lesió del
cantant. L’espectacle Intocables,
proposa un recorregut a través

PROGRAMACIÓ

Quimi Portet presentarà el seu disc Festa major d'hivern. Foto Barretina SONA

de cançons prohibides que han
ajudat a transformar la realitat al
llarg de les darreres dècades. El
mes de gener ha tancat amb Èric
Vinaixa, que va presentar a Malgrat el seu cinquè disc.
El cicle de cantautors tancarà el 2 de febrer amb l’actuació
de Quimi Portet amb el seu
desè àlbum en solitari, Festa
major d’hivern.
El cicle de música d’arrel co-

mençarà amb Maktub, un projecte musical basat en la fusió de
diversos estils lligats a la cultura
mediterrània. Continuarà amb la
música mexicana i llatinoamericana de Rosa Sánchez Quartet,
amb una gran diversitat de registres que abracen des de la cançó d’autor més íntima i plena de
poesia fins a la música festiva i
rítmica ideal per ballar. De Mèxic
a Cuba, amb Telva Rojas, considerada com una de les més grans
cantats de boleros d’aquest segle.

DIRECTORI DE SERVEIS

Acabarà el cicle amb un concert a
l’aire lliure, amb Suspicius Band,
una banda homenatge a Elvis
Presley que volta pels escenaris
des de l’any 2013.
L’últim dels cicles, el jazz vermut, que es realitzarà els diumenges, començarà amb Tangerine
Jazz Quartet, un trio nascut entre Barcelona i Tànger. El següent
diumenge serà el torn de Lluís
Llach en clau de jazz. En Juan
Carlos Narzekian al saxo i en Xa-

- 2/2: Quimi Portet. 21.30 h
- 9/2: Maktub. 21.30 h
- 16/2: Rosa Sánchez Quartet.
21.30 h
- 23/2: Telva Rojas. 21.30 h
- 3/3: Suspicius Band. 12 h
- 10/3: Tangerine Jazz Quartet.
12 h
- 17/3: Lluís Llach en clau de
jazz. 12 h
- 23/3: Gerard Quintana. 21.30 h.
- 24/3: Blues Jazz Quartet.
12 h yy
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“La increïble guia de la iaia del Maresme”
- Ruta 4: Arenys de Munt / Canet
de Mar / Arenys de Mar
- Ruta 5: Caldes d’Estrac / Sant
Vicenç de Montalt / Sant Andreu de Llavaneres
- Ruta 6: Mataró
- Ruta 7: Dosrius / Òrrius / Argentona / Cabrera de Mar
- Ruta 8: Cabrils / Vilassar de
Mar / Vilassar de Dalt / Premià
de Dalt / Premià de Mar
- Ruta 9: Alella / El Masnou / Teià
- Ruta 10: Tiana / Montgat

MARESME

El Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme ha
creat La increïble guia de la iaia
del Maresme, una publicació il·
lustrada amb mapes de 10 rutes
que recorren els 30 municipis
del Maresme.

«La guia contempla
10 rutes diferents pels
municipis del Maresme»
El president del Consorci
Joaquim Arnó, ha explicat com
va sorgir la idea de crear aquesta guia: “Una de les coses que
ens hem trobat sempre és que
els maresmencs no coneixen la
seva comarca. Llavors, com que
normalment els qui ens empenten a caminar o a descobrir són
els nens, vam voler fer una guia
infantil que propiciés que les
famílies descobrissin la pròpia
comarca”.
La Coia -la iaia del Maresme- és l’encarregada d’explicar
a les famílies les diverses rutes
del territori amb els seus principals atractius turístics: castells,
búnquers, cases modernistes,
platges, turons i boscos, museus
i festes populars, gastronomia...
Acompanya la iaia Coia en Picotet, un ocell que complementa les
seves explicacions amb alguns
detalls curiosos que sorprendran
a tothom que ho llegeixi.

La primera ruta, que passa
per Tordera, Malgrat de Mar i
Palafolls, contempla llocs tant
emblemàtics com el Parc de la
Sardana de Tordera, la Pilona i
les Mines de Malgrat. La segona
ruta recorre llocs com el búnquer
de la platja de les dunes de Santa
Susanna, l’aqüeducte romà o el
castell de Montpalau de Pineda o
la llegenda de la Llopa de Calella.
La guia de la iaia està disponible en 4 idiomes. Foto Consorci de Promoció Turística

Aquesta publicació és un projecte que pretén apropar el territori a aquelles persones que encara el desconeixen o que coneixen
una petita part dels seus racons.

pliar els coneixements sobre cada
ruta a través d’Internet (https://
www.laiaiadelmaresme.cat/), a
més de trobar la resposta d’alguns
dels reptes presentats.

gut tant d’èxit entre els escolars,
que els centres estan demanant
més exemplars.

La guia és un llibre il·lustrat
on els lectors hi podran escriure, dibuixar, enganxar i, fins i tot,
jugar. Està disponible en català/
anglès i castellà/francès (versió
online) i compta amb una icona
d’informació que permetrà am-

La guia es pot aconseguir a
les oficines de turisme de la comarca i també descarregar les
diferents rutes directament de la
pàgina web. La guia s’ha enviat
també a les 125 escoles que formen part de la comarca. Ha tin-

- Ruta 1: Tordera / Palafolls /
Malgrat de Mar
- Ruta 2: Santa Susanna / Pineda
de Mar / Calella
- Ruta 3: Sant Iscle de Vallalta /
Sant Cebrià de Vallalta / Sant
Pol de Mar

Les rutes són les següents:

«La iaia Coia és el
personatge encarregat
d’explicar a les famílies
les diferents rutes del
territori»
Per a l’edició de la guia, el
Consorci de Turisme ha comptat
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
de la comarca, el Consell Comarcal del Maresme i el Centre de
Normalització Lingüística. 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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El calendari de Productes de la Terra promou el
consum de proximitat
MARESME

El calendari 2019 de Productes de la Terra Maresme ret homenatge a les maresmenques i els
maresmencs que aposten per un
consum de proximitat, responsable i de qualitat. La sortida del
calendari coincideix amb l'entrada en funcionament del compte
d'instagram @mengemmaresme
que promociona els productes
agroalimentaris i d'elaboració artesanal del Maresme.
Maresmencs i maresmenques
anònimes i d'altres més coneguts
com l'humorista Pep Plaza, la periodista i locutora Anna Borrell o
l'excel·lent cuinera àvia Remei són

els personatges que, mes a mes
,conviden a consumir productes
del Maresme. La fotògrafa Marga
Cruz els ha captat gaudint d'una
selecció de productes d'horta, de
mar i elaborats artesanals, destacant els 6 productes singulars de la
comarca: pèsols, maduixes, cireres
d'en Roca, tomàquet pometa, vi
DO Alella i coca de Llavaneres.

Productes de la Terra Maresme és un programa del Consell
Comarcal del Maresme integrat
a la Xarxa de Productes de la
Terra que impulsa la Diputació
de Barcelona amb l'objectiu de
dinamitzar l'economia agroalimentària i artesanal de la comarca posant en valor la qualitat dels
productes de proximitat.

En aquesta edició 2019, a banda del llistat de productors que formen part del Cens de Productes de
la Terra Maresme i dels restaurants
adherits al projecte "Aquí servim
productes de la terra Maresme", es
facilita informació sobre els productes propis de cada temporada.

Podeu aconseguir el calendari 2019 als ajuntaments, als
establiments dels productors i a
les oficines del Consell Comarcal
del Maresme. També us el podeu
descarregar en format online al
web www.ccmaremsme.cat. yy

En el calendari apareixen ciutadans amb productes de la comarca. Foto CCMaresme

Calendari Racons del Maresme
CALELLA

El Consorci turístic de la
comarca ha presentat a Calella el primer calendari Racons
del Maresme, que s’ha elaborat
a partir de fotografies fetes per
maresmencs i maresmenques. El
Consorci va començar a l’estiu de
l’any passat un concurs que animava a fer una fotografia sobre
el racó o paisatge del Maresme
i pujar-la després a Instagram o
al Facebook amb l’etiqueta #raconsdelmaresme. El jurat va estar
format per Joan Maria Arenaza,
Marga Cruz i Manel Cuesta, tots
tres fotògrafs professionals.

Els autors de les fotografies del calendari. Foto J. M. Arenaza

«El calendari consta d’un
total de 13 fotografies, 12
per als mesos de l’any i una
per a la portada»

Després d’uns mesos de concurs, es van rebre més de 100 fotografies de molta qualitat, tal i
com va destacar un dels membres
del jurat qualificador, Joan Maria
Arenaza, durant la presentació:
“Han estat més de 100 fotografies
molt representatives de les diferents vessants que té la comarca.
Només s’han pogut triar 13 fotografies, que són els 12 mesos de
l’any més la portada, però crec que
hem aconseguit un equilibri amb
la representació de tot el territori”.
Joaquim Arnó, president del
Consorci creu que el concurs va
ser un èxit en la seva primera
edició i que aquest any el començaran més aviat per tal de que hi
pugui haver més participants.
Pel que fa als premis, han tin-

«En total s’hi van presentar
més de 100 fotografies
penjades en les diverses
xarxes socials»
gut recompensa els tres primers
classificats: el primer guanyador
(l’usuari “raulfilmmaking”), s’endú un sopar i una estada d’una
nit al Vila Arenys Hotel (Arenys
de Mar) per a dues persones i 5
exemplars del calendari. El segon guanyador (la usuària “marta_alberti_”), una estada d’una
nit amb esmorzar per a dues
persones a Cabanes Dosrius i 5
exemplars del calendari. I el tercer guanyador (l’usuari “bedepenya”), una ruta modernista guiada de Puig i Cadafalch per a dues
persones (Mataró-Argentona) i 5
exemplars del calendari. yy

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

LA MARINA 19

GENER-FEBRER DE 2019

Nova programació del Teatre
de Palafolls
El primer semestre estarà carregat d'activitats al teatre remodelat
PALAFOLLS

El passat dia 22 de desembre
es reinaugurava el remodelat teatre de Palafolls. Aquell dia ja
es va anunciar la voluntat que
l’equipament ocupi l’espai central de l’activitat cultural del
municipi gràcies a l’impuls del
consistori i de les entitats locals.

com el 4Djazz o el Singulars.
Amb aquesta nova programació, es garanteix que gairebé cada
cap de setmana hi ha activitats,
oferint així una àmplia i variada
programació d’esdeveniments al
municipi amb la voluntat de dinamitzar la vida cultural de Palafolls.

«La programació es pot anar
consultant a les agendes de
la plana web de l’Ajuntament
de Palafolls»

Aquesta programació inclou
15 actuacions musicals, 6 projeccions de cinema, 4 representacions teatrals i 4 exhibicions de dansa en aquest renovat equipament.

Amb la posada en marxa del
nou teatre, l’Ajuntament ha dissenyat una programació d’activitats
que combinarà cinema, teatre,
dansa i música en directe, a la que
se sumaran algunes de les propostes culturals ja arrelades al poble
que ocuparan l’escenari del teatre,

Aquesta nova programació
ha començat amb un espectacle
musical amb 50 veus dalt de l’escenari.
Es tracta de “Els colors del
mar”, un espectacle fet de melodies tradicionals de la Mediter-

rània interpretades per les veus
blanques del Cor Infantil Amics
de la Unió de Granollers, acompanyades en aquesta ocasió per
la cantant Gemma Humet.

SOCIETAT

Primer nadó del 2019 a la
Corporació
La Rawar Robio ha estat el primer nadó que ha nascut a l’Hospital Sant Jaume de Calella de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva aquest any 2019. La
petita, de Canet de Mar, ha pesat

3,34 kg i fa 51,5 cm. A les 9,25
h del dimarts 1 de gener l’infant
ha sortit del ventre de la seva
mare. Ha estat un part natural i
sense complicacions, segons ha
explicat l’equip mèdic. yy

«L’Ajuntament ha impulsat
la creació d’un grup de
teatre amateur»
La resta de programació s’anirà explicant a les agendes mensuals de l’Ajuntament de Palafolls i
a través dels canals oficials.
A banda d’aquesta programació semestral del teatre, el consistori ha impulsat la creació a Palafolls d’un grup-escola de teatre
amateur per tal de dotar l’equipament d’un grup resident que ofereixi l’opció d’aprendre a fer teatre
i fer representacions al municipi. yy

La Rawar, va néixer a les 9.25 del matí. Foto Corporació Salut Maresme Selva

Una malgratenca guanya
‘Ahora caigo’
L’Alma Cortés és una jove malgratenca de 9 anys que aquest
Nadal ha estat la guanyadora
de l’edició especial del concurs
“Ahora caigo” d’Antena 3. Després d’enfrontar-se a uns quants

oponents, l’Alma va decidir
plantar-se i emportar-se la meitat del botí. El premi per l’Alma
ha estat un creuer, un ordinador
portàtil, una bicicleta i un curs
d’anglès a Londres. yy

Alma Cortés, guanyadora del programa. Foto Antena3
La remodelació del teatre es va estrenar a finals del mes de desembre. Foto Yoyo
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Programació del Cineclub Garbí
va projectar Los olvidados, de Luis
Buñuel, per commemorar la primera pel·lícula que va exhibir l'entitat, en aquesta nova programació
volen oferir al públic una experiència cinematogràfica que poques
vegades es repeteix, la projecció
de la pel·lícula clàssica La carreta
fantasma al jardí de la torre de la
Vídua de Can Sala, on es realitzarà
un concert amb la banda de música
industrial Obsidian Kingdom.

«El Cineclub Garbí estrena
una col·laboració amb
el festival de cinema
independent nord-americà
de Barcelona»

Fotograma de la pel·licula Quién te cantará
MALGRAT DE MAR

El nou quadrimestre del Cineclub Garbí segueix amb els actes
de celebració del 50è aniversari
de l'entitat. Els protagonistes dels

actes són els mateixos que donen
l'essència al cineclub: consciència
cultural i amor pel cinema.
Si durant el cicle anterior es

A més, aquest any estrenen
col·laboració amb l'Americana
Film Fest, el festival de cinema
independent nord-americà de
Barcelona. El Cineclub Garbí serà

una de les seus i els assistents podran gaudir de dues de les seves
pel·lícules a mitjans de març.
Dins d'aquesta temporada
de celebracions, es passarà com
sempre el bo i millor del cinema
d'autor dels últims mesos. Encara
a ple hivern, la gran pel·lícula europea del 2018, la multipremiada
Cold War de Pawel Pawlikowski,
ha estat el primer plat fort. La seguiran la catalana Les distàncies,
d'Elena Trapé i l'espanyola Quién
te cantará, de Carlos Vermut.
També es projectarà The Rider, de Chloé Zhao, que va tancar
l'Americana del 2018 i precedirà
la projecció de les dues pel·lícules
del festival. I es tancarà el quadrimestre amb Lazzaro feliz, d'Alice
Rohrwacher, i la guanyadora de
la Palma d'Or 2018, Un asunto de
família, de Hirokazu Koreeda.

«La nova programació
s’allargarà fins al maig
amb un total de nou
projeccions»
PROGRAMACIÓ
08/02: LES DISTÀNCIES. Elena
Trapé
22/02: QUIÉN TE CANTARÁ.
Carlos Vermut
08/03: THE RIDER. Chloé Zhao
22/03: PEL·LÍCULA DEL
FESTIVAL AMERICANA
23/03: PEL·LÍCULA DEL
FESTIVAL AMERICANA
05/04: LAZZARO FELIZ. Alice
Rohrwacher
27/04: CINEMA CONCERT: LA
CARRETA FANTASMA. Victor
Sjöström
10/05: UN ASUNTO DE
FAMILIA. Hirokazu Koreeda yy

Neix Calella Jove
CALELLA

Des de l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Calella s’ha
posat en funcionament un nou
perfil d’Instagram. Sota el nom
de Calella Jove, neix aquest nou
espai de comunicació amb l’objectiu de posar a l’abast dels joves
tota la informació vinculada amb
les activitats, cursos, jornades i
propostes que s’ofereixen des de
l’Àrea de Joventut.
A més, amb el perfil de Calella
Jove es presenta la nova imatge de
l’Àrea de Joventut, que consisteix
en un logotip propi que serveix
tant d’imatge per aquest perfil
d’Instagram com d’element identificatiu de tot el que es fa pels joves al municipi. El disseny del logotip s’ha treballat al Consell dels

Adolescents a partir d’una pluja
d’idees sobre conceptes i paraules
clau que volien que transmetés
les imatges i que, finalment, s’han
plasmat en el logotip presentat,
realitzat amb la col·laboració del
dissenyador Sergi Cugat.
NOU ESPAI JOVE
Fa uns mesos es va iniciar un
procés participatiu per definir els
usos del nou Espai Jove que s’obrirà a l’Hostal Vell a finals del mes de
març. Aquest procés s’ha basat en
realitzar diverses entrevistes, dinàmiques participatives i enquestes als joves de Calella d’entre 12 i
30 anys, on se’ls preguntava sobre
quins serveis, informació, activitats i tallers volien que s’oferissin
des del nou equipament, així com

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00

quin horari d’obertura seria el convenient i a través de quin canal de
comunicació s’haurien de promocionar les activitats.
Aquest mes de gener es va convocar una assemblea oberta per
decidir les activitats que es duran
a terme a l’espai. Trenta-vuit joves
es van reunir per fer diferents propostes com ara la instal·lació d’una
Play Station 4, la disponibilitat de
Wifi gratuït, un espai per fer esport, un casal d’estiu i l’organització d’excursions.
Els joves també han demanat
assessorament acadèmic i laboral,
sobre sexualitat, drogues i hàbits
saludables; assessorament sobre
feminisme i ecologia i sobre l’addició a les noves tecnologies. yy

L'assemblea oberta es va organitzar en diferents taules. Foto J.M. Arenaza
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Milloraran la N-II entre
Tordera i Maçanet

L’Estat no té previsió de desdoblar aquest tram i per això aprova millores de condicionament.
Aquesta actuació vol millorar les
característiques de la carretera en
un tram de 7,3 quilòmetres amb
obres per rectificar revolts, remodelació d’interseccions existents i
l’adaptació de les vies i camins de
servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat, així com

«Les actuacions milloraran
la carretera en un tram de
7,3 quilòmetres»

l’accés a diferents nuclis de població de l’entorn de la via. Es construiran dos nous viaductes i dues
obres de drenatge per a les rieres
de Valldemaria i la Torderola.
UN TOTAL DE 112 MEUR PER
A TOT CATALUNYA
Aquestes obres se sumen a
un paquet per valor de 85 MEUR
que el Consell de Ministres ha
aprovat per a les quatre demarcacions. Entre elles, destaquen
obres de condicionament i millora de diversos punts de la N-260
a la demarcació de Girona (20,7

Felicitat, de Carme Ruscalleda
Després d’un parell de mesos al
mercat, la cuinera de Sant Pol
de Mar ha presentat a Calella el
llibre que homenatja tota la seva
trajectòria professional. Felicitat
inclou catorze receptes icòniques
i múltiples peculiaritats sobre la

concepció de la cuina de Ruscalleda, com el vincle amb el Japó.
La publicació del llibre coincideix amb el tancament del restaurant Sant Pau, després de 30
anys de funcionament. Va servir
l’últim sopar a l’octubre. yy

La publicació coincideix amb el tancament del Sant Pau. Foto J.M. Arenaza

Tram de carretera que es millorarà i no es desdoblarà. Foto Yoyo
MARESME - SELVA

LLIBRES

«El Consell de Ministres
va aprovar una inversió
de 112 milions d’euros
per millores a diferents
carreteres»
MEUR), obres a la N-340 a la demarcació de Barcelona amb el límit amb Tarragona i també entre
Castellet i la Gornal, Olèrdola i
Cervelló (24,71 MEUR), a l’A-2 i
la N-II a Lleida amb el límit amb
Osca i d’altres punts de la demaració (per valor de 25,7 MEUR) o
a la demarcació de Tarragona a
l’A-7 i la N-340 per 14.2 MEUR. yy

24 dies de tardor i un de
primavera
L’exconsellera de la Generalitat
Meritxel Borràs ha presentat a
Calella el llibre que va escriure
a la presó. Borras, ara en llibertat provisional a l’espera de
judici, va estar tancada al centre penitenciari d’Alcalà-Meco
entre el 3 de novembre i el 4 de

desembre del 2017. L’exconsellera recull la seva experiència
en un diari on ha volgut donar
una perspectiva més íntima de
tot el que va passar. El judici pel
procés està previst que començi
a principis de febrer. yy

Carreteres perilloses
SELVA - MARESME

Catalunya té 2.195 km de
carreteres amb risc alt o molt alt
d’accidents greus o mortals.

El llibre és un diari on explica l'experiència a la presó. Foto J.M. Arenaza

El risc de patir un accident
en una carretera convencional
(amb un sol carril per sentit) és
4 vegades superior que a les autovies o autopistes.
Entre els 10 trams amb més
concentració d’accidents del 201517 hi ha la carretera de Tordera a
Blanes(GI-600) i la de Malgrat a
Lloret, passant per Blanes (GI682). Totes dues, d’un sol carril
per a cada sentit de circulació.

«El risc de patir un
accident en una carretera
és 4 vegades superior
que a les autovies o
autopistes»
Per presentar els trams de
més risc i els trams amb major
concentració d’accidents, s’han
tingut en compte els trams que
compleixen 3 requisits: tenen una

Una creu i un ram de flors a la carretera de Blanes a Lloret. Foto Yoyo

IMD (Intensitat Mitjana Diària
de trànsit) superior a 5.000 vehicles/dia*; almenys hi ha hagut un
accident amb morts o ferits greus
en els últims dos anys, i la seva
longitud és superior a 5 Km.
D’aquest filtratge s’obté una
selecció de 212 trams (3.287 km),
per on circula el 88% de la mobilitat total i on tenen lloc el 78%

dels accidents mortals i greus en
carretera de tot Catalunya.
Les motocicletes estan involucrades en el 43% dels accidents
amb morts i ferits greus en carretera, però representen menys del
5% de la mobilitat total. Els accidents de moto han augmentat un
45% des del 2013. yy
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Pessebre vivent
L’Esbart Dansaire de Santa
Susanna ha organitzat aquest
Nadal una nova edició del pessebre vivent. Després de que l’any
passat no es celebrés, Can Ratés
va acollir una de les activitats
més esperades del Nadal. Més de

160 figurants i una cinquantena
de col·laboradors van fer possible que es tornés a organitzar
aquesta activitat. En total, més
de 1.200 persones es van apropar per veure el pessebre. yy

La Loteria de Nadal deixa a
Pineda de Mar prop d’1,5 MEUR
03.347 i ha repartit 35 dècims
arreu del territori català. S’han
venut 15 bitllets en diferents
administracions de la ciutat de
Barcelona i quatre més a Sabadell. També s’han col·locat dos
dècims a Santpedor, a Olot i a la
Seu d’Urgell.

«També es va vendre un
dècim del primer premi a
Pineda i tres dècims del
tercer a Blanes i Lloret»

Van visitar el pessebre vivent més de 1.200 persones. Foto Yoyo.
Propietari de l'administració que va vendre 170 dècims del 02308. Foto Yoyo

Fira Lúdical
Una de les activitats més esperades pels infants al Nadal són les
fires i els parcs infantils. A Calella, es va organitzar la segona
edició del Lúdical, aquest any
convertit en fira del joc de taula.
Amb més de 300 jocs per a tots

PINEDA DE MAR

els gustos i les edats, una de les
novetats d’aquesta segona edició
ha estat la participació de les
editorials i la instal·lació d’una
botiga per comprar els jocs després d’haver-hi jugat. yy

Un cinquè premi de la Grossa de Nadal ha estat pel número 02.308. Una administració de
Pineda de Mar, la número 2, si-

«En total s’han venut 170
dècims del número 02.308,
premiat amb un cinquè»

tuada a l’avinguda Montserrat,
n’ha venut 17 sèries; és a dir, 170
dècims. Cada dècim té un premi
de 6.000 euros. En total 1.020.000
euros. Tots els dècims s’han venut
per finestreta. L’administració fa
menys de dos anys que va obrir.
El primer premi del sorteig
2018 ha estat per al número

La resta dels bitllets premiats amb la grossa s’han venut a
Cardedeu, Granollers, Pineda
de Mar, Sant Feliu de Codines,
Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Figueres, Sant Joan les Fonts,
Altafulla i Camarles. En aquests
casos es tracta d’un sol dècim per
administració. El primer premi
de la rifa de Nadal està dotat amb
4 MEUR la sèrie, 400.000 per bitllet. El segon premi ha estat per
al 21.015. El tercer premi ha estat
per al 04.211. Un pessic ha caigut
a Blanes (2 dècims) i a Lloret de
Mar (1 dècim). El premi és de
50.000 euros per dècim. yy

Xifres rècord a la Marató de TV3
tar el seu granet de sorra. Una
solidaritat que s’ha traduït en un
total de 1.949,32 euros recaptats
entre les 5 activitats que s’havien
organitzat a Palafolls.
Hi havia més de 300 jocs. Foto J.M. Arenaza

«Una de les poblacions
del Maresme amb més
recaptació va ser Calella,
amb més de 19.000 euros»

Concert de Nadal
Durant les festes nadalenques
proliferen els concerts, com per
exemple el que va oferir l’Agrupació Sardanista de Calella, a
càrrec de la Cobla Montgrins, i
que portava el seu nou director

Jordi Molina. Una de les novetats d’aquest any és que es va celebrar un dissabte al vespre i no
un diumenge com és tradició als
aplecs sardanistes. L’actuació es
va realitzar a la Sala Mozart. yy

Santa Susanna va col·laborar
un any més amb la Marató i es va
recaptar un total de 2.479,71 euros
amb els diferents actes organitzats.

«En total es va aconseguir
arribar a més de 10
milions d’euros»
Calella va recaptar més de 19.000 euros per a la Marató. Foto J. M. Arenaza
MARESME

El concert va anar a càrrec de la Cobla Montgrins. Foto J.M. Arenaza

Durant dos dies, es van organitzar molts actes al Maresme per tal d’aconseguir el major
nombre de diners possibles per
a la investigació contra el càncer, malaltia a la que aquest any
s’ha dedicat la Marató de TV3.
Aquestes són les xifres aconseguides per algunes de les poblacions de la comarca.

19.203,87 euros és la quantitat que Calella per la Marató va
recaptar en les múltiples activitats organitzades.

A Tordera es van recaptar
més de 7.500 euros en tots els
actes organitzats, a més a més
dels 1.000 euros aconseguits per
la Quina Vermutada organitzada
per Ràdio Tordera.

A Palafolls, les activitats per
recaptar diners per aquesta causa
solidària van fer-se tant dissabte
com diumenge, oferint un ventall
divers de propostes perquè gent
de totes les edats poguessin apor-

De moment a tot Catalunya s’han recaptar un total de
10.715.430 euros, una xifra provisional, perquè encara es poden fer
donacions a través d’Internet fins
al dia 31 de març. yy

LA MARINA 23

GENER-FEBRER DE 2019

Festa dels Tres Tombs
TORDERA

Tordera ha estat dels primers
municipis en celebrar Sant Antoni
Abat i la festa dels Tres Tombs. La
diada va començar amb el típic esmorzar al parc Prudenci Bertrana.
Després es van realitzar la gimcana hípica, la cercavila de cavalls
pels carrers del nucli, la missa i la
benedicció dels animals.

BREUS NADAL

Experimenta com un arqueòleg
La Biblioteca Vall d’Alfatà de
Santa Susanna organitza cada
mes un munt de tallers perqué
els més petits gaudeixin a la vegada que aprenguin coses sobre
la nostra història. Un d’aquests
tallers és el de "Experimenta

com un arqueòleg" que els permet aprofundir en temes del
passat. En aquest cas, van assistir a un taller de momificació on
van aprendre com es feia aquest
procés a l’antic Egipte. yy

La celebració de Sant Antoni
Abat i els Tres Tombs va finalitzar
amb el tradicional dinar de germanor de la pagesia local, organitzat per la Cooperativa Agrària
la Baixa Tordera.
Gràcies al bon temps, aquest
any hi ha hagut molta més participació. La setmana següent la
festa es va traslladar a Malgrat de
Mar i Calella. yy

La benedicció dels animals va agrupar una gran quantitat de públic. Foto Yoyo

Festes de Sant Sebastià
PALAFOLLS

Aquest mes de gener també
s’ha celebrat la Festa Petita de
Sant Genís de Palafolls, les festes
de Sant Sebastià. La celebració
va arrencar amb una animació
infantil i xocolatada per als més
petits. Un dels punts forts va ser
el tradicional sopar de germanor,
amb carn a la brasa i pa amb tomàquet, que ha aconseguit revitalitzar les festes, que van servir
per presentar també el nou llibre
de Xavier Salicrú Cases amb era
i quintana, que ja s’havia presentar oficialment durant el concert
de Sant Esteve. La celebració es
va concloure amb el tradicional
ofici solemne. yy
Instantània de l'Ofici Solemne. Foto Yoyo

PASSATEMPS

Els nens van poder aprendre coses de l'antic Egipte. Foto Yoyo

L'estel de Natzaret
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i 8 regidors van participar en l’última representació
dels Pastorets de la temporada
nadalenca. Joventut Artística
va tancar les representacions de

L’estel de Natzaret amb la participació de Candini i els regidors
Josep Torres, Jordi Sitjà, Albert
Torrent, Margarita Valls, Cindy
Rando, Marc Buch, Àngel Badalló i Sebastián Tejada. yy

L'alcaldessa va fer el paper de centurió. Foto J.M. Arenaza
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Nova Fórmula Palafolls
«Només es necessiten tres
paràmetres, el pes, la talla
i el perímetre abdominal
per obtenir el resultat»
plicitat matemàtica. Només es necessiten tres paràmetres, el pes, la
talla i el perímetre abdominal per
obtenir el resultat en poc temps.
L’operació permet tenir ràpidament
una visió global de les característiques corporals de cada pacient,
a més de poder fer un seguiment
per veure com evoluciona.
El doctor Eduardo Mill a la seva consulta. Foto CSMS
PALAFOLLS

El doctor Eduardo Mill, metge de la família de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva,
ha estat l’ideòleg i creador de la
Fórmula Palafolls, un model matemàtic molt simple que permet
mesurar de forma ràpida i senzilla el percentatge de greix que hi
ha en el pes corporal del pacient.
Existeixen

moltes

fórmu-

les amb aquest objectiu, però la
complexitat de les equacions o
bé la necessitat d’utilitzar múltiples dades antropomòrfiques per
obtenir els resultats fa molt difícil que es puguin aplicar en una
consulta d’atenció primària, on
impera el temps i l’agilitat a l’hora
de passar consulta.
La principal característica
d’aquesta equació recau en la sim-

«La fórmula se l’ha batejat
com a Fórmula Palafolls,
perquè el seu inventor
la va crear en aquest
municipi»
La fórmula se l’ha batejat com
a Fórmula Palafolls, perquè el seu
inventor la va crear al dispensari d’aquest municipi. La Fórmula
Palafolls ha estat provada amb una
mostra de 994 pacients, 505 dels
quals són dones i 489 són homes. yy

Balanç 2018 de la Junta Local
de Seguretat

BREUS ESPORTS

Cursa Sant Silvestre
Una de les curses més populars
del Nadal és la de Sant Silvestre.
Són molts els municipis que se
sumen a celebrar aquesta prova esportiva quan està a punt
d’acabar l’any. Un d’ells va ser
Malgrat de Mar que va celebrar

la segona edició. Es tracta d’una
prova de 5 quilòmetres apta per
a tot tipus de participants. El
primer classificat, amb 15 minuts i 58 segons, va ser Isam
Mounir, seguit de Pere Boadas
i Santi Xaubet. yy

La Sant Silvestre se celebra quan acaba l'any. Foto Yoyo

Copa del món 2018
L’Ajuntament de Tordera ha felicitat el grup Xou Juvenil del Club
de Patinatge Artístic Tordera pel
títol aconseguit a la Copa del
Món 2018, celebrat a la ciutat
italiana de Pesaro. L’alcalde Joan

Carles García va lliurar un trofeu
commemoratiu i va felicitar en
nom del poble a les patinadores.
A més a més, aquest 2019 el Club
està de celebració, ja que arriben
als 10 anys com a entitat. yy

L'alcalde va lliurar un trofeu commemoratiu. Foto Aj. Tordera

Torneig de bàsquet adaptat
El bàsquet adaptat va viure una
intensa jornada d’esport en el
torneig que es va celebrar a la
zona esportiva la Muntanyeta
de Calella. Allà es van organit-

Reunió del Consell de Seguretat. Foto Aj. Santa Susanna
SANTA SUSANNA

La Junta Local de Seguretat
de Santa Susanna ha analitzat
les dades interanuals aportades
per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra del 2018 sobre
la seguretat pública del poble.
Les dades constaten que Santa
Susanna és un dels municipis
més segurs i tranquils del Maresme tot i que manté el mateix
comportament que la resta.
Segons els responsables de
la Junta, "es detecta una major
efectivitat dels cossos policials".
Les infraccions penals del 2018

«Santa Susanna és un dels
municipis del maresme
més segurs i tranquils»
van augmentar només un 1,2%
respecte el 2017. En canvi, les detencions es van incrementar un
29,7%. Del total d’incidents que
hi ha al poble, els més comuns
són els furts (24%), robatoris
amb força (15,7%), les persones
que generen inseguretat (15%),
les discussions veïnals (8,2%), les
baralles (7%) i la violència de gènere (4,9%), entre d'altres.

zar diversos partits on van participar equips de la zona com ara
l’equip de la Fundació Marpi de
Pineda de Mar o els jugadors de
l’associació Kedem de Blanes. yy

La Junta va constatar un
lleuger augment dels accidents
de trànsit el 2018 (130) respecte
al 2017 (123), però sortosament
s’està lluny dels que hi va haver
el 2016 (162).
La Junta treballa també en
la confecció del Pla Local de Seguretat de Santa Susanna 20192022, que està previst aprovar
el segon semestre d'enguany. Hi
treballen, a més dels professionals, un total de 18 persones representatives de diversos sectors
del municipi que han format el
Consell Local de Seguretat. yy

Equips participants de Pineda i Blanes. Foto J.M. Arenaza
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La història del bàsquet calellenc en imatges
CALELLA

El Club Bàsquet Calella tanca
la celebració del seu aniversari
amb una exposició gràfica sobre
la seva història. Un compendi que
en 900 imatges recorda que fa més
de 90 anys que es juga a bàsquet.

«L’exposició es podrà
visitar fins al 10 de febrer»
Des de finals de desembre i
fins al 10 de febrer, l’exposició permet als visitants perdre’s per cadascun dels racons de la història
del bàsquet a Calella, des dels inicis amb el pare Eusebio Millán fins
al moment actual, en què Calella
ha tancat el 2018 com a Ciutat del
Bàsquet Català. La mostra es pot

visitar a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament Vell.
L’exposició ha estat dissenyada
per Albert Claramunt i ha comptat
amb el guió de Joanitu Claramunt,
una de les biblioteques documentals més grans que té a la ciutat. És
molt visual: imatge, bàsicament,
però també text per situar. 36 panells amb unes 25 fotos cadascun
repassen la història del bàsquet
a Calella a través de les persones
que l’han fet gran.
Noms propis com els Mons,
Pumarola, Tió, Colomer, Comas o
Vilà comparteixen protagonisme
amb esdeveniments tradicionals,
com les 24 hores que organitza el
Club Bàsquet Calella, o una col·

lecció en què es pot comprovar
l’evolució de les diferents samarretes: des dels colors blau i blanc del
JACE, fins al nou disseny taronja i
verd de l’actual.

«Compta amb més de
900 imatges, samarretes
i diferents objectes
relacionats amb el Club»
90 ANYS DE BÀSQUET A
CALELLA
Durant la presentació, i mentre duri l’exposició, es pot visualitzar el magnífic documental
elaborat per l’Aleix Duran, sobre
els 90 anys de bàsquet a Calella.
Un document que inclou entre-

L'exposició compta amb 900 imatges del bàsquet a Calella. Foto J.M. Arenaza

vistes a tots els presidents vius
que ha tingut el Club i que des-

cobreix imatges inèdites del bàsquet calellenc. yy

IRONMAN renova la seva confiança en Calella
Agustí Pérez, van signar un conveni, símbol de la renovació de
confiança entre la ciutat i IRONMAN que assegura la celebració
de l’IRONMAN, 70.3 el proper 19
de maig i l’IRONMAN, el 6 d’octubre de 2019 a Calella.

«El triatló se celebrarà a
Calella els dies 19 de maig
i 6 d’octubre de 2019»

Signatura del conveni per a la realització de dues proves per al 2019. Foto Aj. Calella
CALELLA

L’alcaldessa de Calella, Mont-

serrat Candini, i el director regional del sud d’EMEA d’IROMAN,

Montserrat Candini va declarar
que amb aquest acord, IRONMAN
aposta fermament per Calella com
a organitzadora de l’esdeveniment
i ha destacat “la confiança entre
l'empresa IRONMAN i l'Ajuntament per celebrar aquest proper
2019 dos triatlons amb tanta projecció internacional”.

Per la seva banda, Agustí
Pérez va mostrar la seva alegria
per la renovació del contracte. “És
un pas molt important per a nosaltres, que demostra la confiança
que diposita la ciutat en el nostre
projecte i la bona sinèrgia entre
organitzacions”. En relació amb
la cursa IRONMAN, va destacar
que “el creixement que hem aconseguit conjuntament durant els
darrers anys és molt notable. Les
inscripcions s'exhaureixen cada
cop més ràpidament i la presència
d'atletes i professionals internacionals augmenta exponencialment
això és gràcies a tots els elements
que IRONMAN i Calella ofereixen conjuntament”. Així mateix
va voler agrair a l’alcaldessa de
Calella la seva bona disposició:
“Volem agrair sincerament a

Montserrat Candini la bona entesa i l’esforç que ha dut a terme
la ciutat per fer possible proves
d’èxit i d’un alt nivell mundial”.

«Les inscripcions per a la
prova de l’octubre es van
esgotar abans d’acabar
l’any»
La pàgina web d’IRONMAN
va penjar el cartell de sold out
abans de finalitzar el 2018, de cara
a la prova de llarga distància que se
celebrarà a l’octubre. S’han exhaurit totes les inscripcions generals.
Per la que encara hi ha dorsals disponibles és per al triatló de mitja
distància que es farà el 19 de maig.
El cost per participar-hi de forma
individual és de 295 euros. yy

Els esports a Pineda més saludables i cardioprotegits
PINEDA DE MAR

D’ençà que el 2015 s’engegués
la campanya de sensibilització
contra el tabac «Pineda sense
fums», són moltes les accions que
s’han realitzat per millorar en favor de la salut en centres educatius
i espais esportius de Pineda.

«S’han delimitat com
espais sense fum els
accessos al Pavelló Nino
Buscató i les graderies del
Camp de Can Xaubet»
Les darreres en implantar-se
han estat les d’identificar diverses
zones d’instal·lacions esportives
municipals com a espais lliures de
fum. Primerament s’ha identifi-

cat com a espai sense fum l’accés
a la zona de grades del Camp de
Futbol Municipal de Can Xaubet.
També s’ha identificat d’aquesta
manera l’accés al Pavelló Municipal Nino Buscató.
Malgrat que la llei estatal antitabac no prohibeix el consum
del tabac en camps de futbol i limita la restricció a instal·lacions
esportives que no estiguin a l’aire
lliure, amb aquestes mesures es
vol seguir les línies d’actuacions
que ja prohibeixen el consum
de tabac als voltants de centres
educatius, entenent que aquests
espais esportius tenen una alta
presència d’infants i joves. Així
doncs, la identificació a les zones
esportives se suma a les darreres

que es van fer en tots els centres
educatius de Pineda.

«S’ha instal·lat un
desfibril·lador a l’entrada
del Pavelló Municipal Nino
Buscató»
A banda d’aquestes actuacions, darrerament també s’ha instal·lat un desfibril·lador a l’entrada
del Pavelló Municipal Nino Buscató. Amb aquest ja són 11 els desfibril·ladors amb els quals compta
Pineda de Mar més 6 de mòbils
disponibles per ésser traslladats
a qualsevol part del municipi per
part de la Policia Local, Creu Roja
i el Servei d’Emergències Mèdiques (ambulàncies de Pineda). yy

Els accessos al camp de futbol també són espais lliures de fum. Foto Aj. Pineda
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LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DIA 1
EL METGE DE LAMPEDUSA
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 12 €.

ANEM A DIBUIXAR SANT
ROMÀ. Plaça de l’Església. 10 h.
Trobada d’Sketchers.

Conferència del llibre
EUROPA A LES FOSQUES
de Jordi Estivill i Pascual
Club Marina Casinet. 20 h.

CONTES PER VÈNCER
ELS LLEONS
El racó dels contes
Teatre de Lloret. 11.30 h.

DIA 2
I COPA D’ESPANYA DE JIU JITSU
Absoluta de Catalunya
Pavelló Esports. 9-20 h.

FIRA PRODUCTES D’ALIMENTS
ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h.

CONTES AMB KAMISHIBAI
El Racó dels Contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 10
ELS MÚSICS DE BREMEN IN
CONCERT. Teatre.
Teatre Lloret. 12 h. Preu: 7 €.

DIA 3
TIRADA A L’ART
Es Trajo d’en Reiné-Platja Lloret.
8-12 h.

DIA 14
THE LOVE WITCH
Cine Club Adler. Teatre Lloret.
21 h. Preu: 5 €.

EL GRÚFAL
Cine. El Petit Adler.
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

DIA 15
ESCAPE ROOM - Teatre
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 22 €.

DIA 17
LES AVENTURES DEL PETIT TALP
El Petit Adler
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

DIA 22
THE HIPPOS FROM CELL
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 18 h.

DIA 8
AREIES DE RESERVAT
Teatre. Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 8 €. Lloret Espai Off. Cicle
Marc Rossich.

CONFERÈNCIA DE L’ARXIVER
JOAN BOADAS I RASET
Club Marina Casinet. 20 h.

DEL 18 AL 28
EXPOSICIÓ CAMINS DE RONDA
Biblioteca Municipal.

CONFERÈNCIA DEL GEÒLEG
XAVIER GASSIOT
Club Marina Casinet. 20 h.

DIA 16
LA CAJA DE CUENTOS
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 21
MI RAREZA, MI GRANDEZA
per Alba Saskia - XERRADA
Biblioteca Municipal. 19 h.

DIA 23
THE FAR WEST
El racó dels contes
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

DIA 9
TROBADA D’ESKETCHERS
Erol - Plaça Església. 10-13.30 h.

BLANES

DIA 2
CLUB DE JOCS DE TAULA
Per nens i nenes a partir de 8
anys, joves i adults, amb en David
Quesada. A les 11 h a la Sala Roberto Bolaño. Dies 8 i 15 a les 18 h.
DEL 4 AL 15
EXPOSICIÓ:
Pompeu Fabra, una llengua completa. Al vestíbul.
DIA 7
DIJOUS DE LLETRES I MOTS
(tertúlia literària per a adults): La
bona persona, de Sezuan de Bertolt Brecht. A les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 1
MARXA DE LA PAU. Setmana de
la Pau. Sortida de la plaça de la Biblioteca Comarcal. A les 20 h.
DEL 2 AL 16
CAVA LAVIRET, 100 ANYS DE
CAVA BLANENC
Sala García-Tornel.
DIES 3 I 17
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA

DIA 24
L’INCREÏBLE VIATGE DE
CAPUTXETA GALÀCTICA
Teatre. Teatre Lloret. 12 h.
Preu: 7 €. Pack familiar.

LA

DIA 28
UN ASUNTO DE FAMÍLIA
Cineclub Adler
Teatre de Lloret. 21 h Preu: 5 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

de la Marxa de la Pau (20 h). Setmana de la Pau.

FINS AL 21
EXPOSICIÓ MIQUEL GELABERT
Galeria d’Art L’Arcada.

ESE SILENCIO INCÓMODO
Teatre. Teatre Lloret. 21 h.
Preu: 8 €.

MÀ “La Ganga”. Avinguda Catalunya. De 9.30 a 14 h.
DIA 3
RIALLES SAFARI. La Baldufa. Teatre de Blanes. A les 17.30 h
DIA 10
TEATRE YO SOBREVIVÍ A LA
EGB. Jordi Merca. Teatre de Blanes. A les 19 h
DIA 16
ESPECTACLE MUSICAL: KIDS
FROM MARS
Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIA 17
RIALLES: EL LLOP I LES SET CABRETES. Xip Xap Teatre. Teatre de
Blanes. A les 17.30 h.

DIA 8
16È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA COMARCAL DE BLANES:
entrega de Premis “Superlectors”.

DEL 22 AL 21 MARÇ
EXPOSICIÓ MOSCARDÓ’S
Galeria d’Art L’Arcada.

DIA 12
MINICLUB: La talpeta que volia
saber qui li havia fet allò al cap,
de Werner Holzwart, per a nens i
nenes de 5 a 7 anys, acompanyats
pels seus pares. A les 17.30 h a la
Sala Roberto Bolaño.

BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 1
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
Crímenes de hambre de Miguel
Pajares. A les 18.30 h.
A l’acabar la presentació Sortida

DIA 13
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA
RÀDIO.

DIA 14
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL
(de 8 a 11 anys): El Sr. Finney i el
món de cap per avall, de Laurentien Van Orange. A les 17.30 h a
la Biblioteca Jove.
DIA 20
CONTES QUE RESPIREN CALMA amb l’ Olga Cercós.
Activitat per pares, mares i nadons de 0 a 3 anys. Programa
Nascuts per Llegir. A les 10.30 h
a la Sala Infantil.
DIA 21
CONTES MUSICATS I TALLER
DE RETRATS AMB MÀSCARES
amb la Companyia La Sal d’Olot.
A partir de 4 anys. A les 18 h a la
Sala Roberto Bolaño.
DIA 25
XERRADA ALQUÍMIA EMOCIONAL amb Xavier Oromí de l’Associació Sanat Kumara de Blanes. A
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 28
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys):
Comentarem Allà on els arbres
canten, de Laura Gallego. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove.
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MARESME
DIA 1
MALGRAT DE MAR
CONTES DELS DIVENDRES
Biblioteca Municipal, 18 h.
XERRADA: NUTRICIÓ PERSONALITZADA. Amb Carme Montlleó, infermera, nutricionista i
màster en infermeria naturista.
Capella de l’Antic Hospital, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El Monestir proscrit de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA INFANTIL,
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA, Sala Mozart. Concert
amb Juan de Diego (trompeta),
Víctor de Diego (saxo tenor), Abel
Boquera (orgue) i Caspar St. Charles (bateria).
PALAFOLLS
EXPOSICIÓ AL MID. L’home i la
muntanya. Respecte, esforç i superació. Recull de fotografies premiades en les darreres edicions
del concurs MontPhoto. Fins al
10 de febrer.
DIA 2
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Actuació de
Quimi Portet. Local de la Barretina, 21.30 h.
TORDERA
TEATRE: Desconcert, percussió
de butxaca. Teatre Clavé, 18 h.
MÚSICA: Oncomusicalia. A benefici de la Fundació Oncolliga Girona, entrada 8 €. Teatre Clavé,
19.30 h.
PINEDA DE MAR
LLIGA DE PROMOCIÓ DE FUTBOL SALA per esportistes amb
paràlisi cerebral. Pavelló de Can
Xaubet, 9.30 h.
CONFERÈNCIA: La nostra responsabilitat cap a l’evolució planetària i humanitària. A càrrec de
Maria Rosa Miranda, al local Canviem, 11 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL. Ocell d’hivern
a càrrec de Susanna. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
DIA 3
PALAFOLLS
CINEMA. Amb la projecció de El
hilo invisible. Al Teatre de Palafolls. 18 h.
PINEDA DE MAR
TROBADA: Passejar és viure. A
càrrec de Nora Jofré, al local Canviem. 11 h.

FEBRER
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UNIRAID: Trobada de cotxes
amb botifarrada. Plaça de les
Mèlies, 9 h.
CALELLA
TROBADA D’INTERCANVI I
COL·LECCIONISME. Al passeig
de Manuel Puigvert, de 9 a 15 h.
REPRESENTACIÓ de l’obra El
Principi d’Arquimedes, de Josep
Maria Miró, a càrrec del grup de
teatre de l’ACR de Fals. Al teatre
Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Em sento bloquejat amb la meva vida. Què puc
fer? A càrrec de Josep Gimbernat, al local de l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.

DIA 4
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.

20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Helena
Rosich (veu), Alexandre Carbonell
(piano), Xavier Figuerola (saxo),
Oriol Roca (contrabaix) i Santi Colomer (bateria). Al restaurant La
Gàbia, 22 h.

CLOENDA DEL GRUP DE SUPORT EMOCIONAL I AJUDA
MÚTUA per a cuidadors de persones amb dependència. Fàbrica
Llobet Guri, 16.30 h.

DIA 9
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Maktub, fusió de música mediterrània. Local
de la Barretina, 21.30 h.

CLUB DE LECTURA llibre obert
amb el comentari de El arquitecto
de Tombuctú: Es Saheli, el granadino de Manuel Pimentel. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

PINEDA DE MAR
CERCLE DE DONES. Es comenta
el llibre ‘El cuerpo tiene sus razones’, de Thérèse Bertherat. Biblioteca Serra i Moret, 11.30 h.

DIA 5
PINEDA DE MAR
EL CLUB DE L’ÒPERA. Biblioteca
Serra i Moret, 18.30 h.

CALELLA
CONTE-TALLER JullyButterfly a
càrrec de Laura Asensio, biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

DIA 6
CALELLA
CONFERÈNCIA La dignitat humana com a base d’una nova societat. A càrrec del Sr. Joan Antoni
Melé, formador en valors, promotor de la Banda Ètica. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 10
MALGRAT DE MAR
TEATRE. Aquí no paga ni Déu.
Dins del Concurs de Teatre Vicenç
Bayarri. Centre Cultural, 18 h.

DIA 7
TORDERA
CLUB DE LECTURA: Gomet Vermell i Gomet Verd. Biblioteca,
17.30 h.
PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB: Guitarreig amb Arduino, a càrrec de la Fundació Tarrés.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
CALELLA
XERRADA PER A FAMILIARS DE
MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES. Grup d’ajuda
mútua. A càrrec de la Sra. Lorena
Grau, neuropsicòloga de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital. Sala de Juntes de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, 15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre The Shadow of the
Wind. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
DIA 8
PALAFOLLS
DANSA. Amb l’espectacle Una
mujer fue la causa de la companyia LaboratoriA. Al Teatre de Palafolls, 20.30 h.

PINEDA DE MAR
RECITAL DE POESIA: Jacint Verdaguer. Escola Sant Jordi, 11.45 h.
CALELLA
ACTES DE TRASPÀS de la Ciutat
del Bàsquet Català a Reus, Pavelló
Municipal Parc Dalmau, 10 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Nit de
ràdio 2.0 de Cristina Clemente. Al
teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 11
PINEDA DE MAR
1A SESSIÓ PROCESSAT PERSONAL D’UNA FOTO ORIGINAL
RAW. A l’espai Sara Llorens, 21 h.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.
DIA 12
CALELLA
XERRADA per a tothom qui té
cura de persones amb dependència a casa. Com cuidar una persona gran a casa: coneguem els
símptomes geriàtrics. A càrrec de
la Dra. Maura Nicolau, metgessa
especialitzada en geriatria. Aula
d’Educació Sanitària del CAP Calella, 16 h.
DIA 13
CALELLA
BALL PER A LA GENT GRAN. Espai Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA. La societat secreta més famosa del món. A
càrrec del Sr. David Revelles, periodista i guia cultural. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
DIA 14
PINEDA DE MAR
EXPERIÈNCIA SENSORIAL. A la
voreta dels cors, a càrrec de Companyia Patawa. Biblioteca Serra i
Moret, 17.30 h.
CICLE DE XERRADES, l’assetjament a través de les noves tecnologies, a càrrec de Josep Pujades.
Centre Cívic Poblenou, 18 h.
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA, amb el

comentari de Mitja vida, de Care
Santos, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre The Shadow of the
Wind. Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 10 h.
DIA 15
MALGRAT DE MAR
CONTES DELS DIVENDRES. Biblioteca Municipal, 18 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit, de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
PROJECCIÓ del documental Camí
Calella-Finisterre 2010. Al local de
l’Associació Calella-Marxa, 20.15 h.
20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Albert
Marquès (piano), Manel Fortià
(contrabaix) i Marc Miralta (bateria). Sala Mozart, 22 h.
PALAFOLLS
XERRADA: El viatge de primària
a secundària, als pares d’alumnes
de 5è i 6è. Al MiD, 19.30 h.
MÚSICA: Basarab, música d’autor. Al Teatre de Palafolls, 20.30 h.
DIA 16
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Rosa Sánchez Quartet. Al Local de la Barretina, 21.30 h.
TORDERA
ESPECTACLE DE MÀGIA: Enchantée, amb la Maga Melanie. Teatre Clavé, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DE MUSICOTERÀPIA:
desperta el teu nen/a interior. Al
local de l’Associació Canviem, 18 h.
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PINEDA DE MAR
SOPARFORUM. Sopar compartit
i passada de pel·lícula. Local Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el
llibre El monestir proscrit, de Maria Carme Roca. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 10 h.
TROBADES D’ÒPERA, amb Un
giorno di regno de Francesco Giuseppe Verdi. Al teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

SANTA SUSANNA
TALLER. Experimenta com un arqueòleg: Jeroglífics, paraules divines. Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL. Activitat gratuïta per a nens i nenes a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS.
Mandales de llana. Per a nens i
nenes de 6 a 8 anys (acompanyats
d’un adult), i de 9 a 12 (a càrrec
dels monitors). Biblioteca Enric
Miralles, 11 h.
DIA 17
PALAFOLLS
TEATRE. Al Teatre de Palafolls
PINEDA DE MAR
MISSA DE LA HERMANDAD. Ermita de les Creus, 10 h.
CINEMA:
Superlópez. A l’Auditori, 18 h.
CALELLA
26È CROS CIUTAT DE CALELLA,
puntuable per al Circuit Maresmenc de Cros. Zona Esportiva La
Muntanyeta, 9 h.
REPRESENTACIÓ de l’obra Barcelona de Pere Riera. Al teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA per a nois i
noies, a càrrec d’Ester Pascual. Biblioteca Municipal 17.30 h. De 0 a
11 anys i 18.30 h de 12 a 14 anys.
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL
I. Local del c. Doctor Vivas, 152,
16.30 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS.
Despertem el plaer per llegir i
explicar històries. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 17.30 h.

PALAFOLLS
XERRADA sobre Bullying. Biblioteca de l’Escola Mas Prats, 15 h.
DIA 19
PALAFOLLS
XERRADA sobre energia solar. Sala
de Plens de l’Ajuntament, 19 h.
DIA 20
CALELLA
CONFERÈNCIA Nelson Mandela i la fi de l’Apartheid a Sud-Àfrica. A càrrec del Dr. José Manuel
Rúa, professor del Departament
d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’Exposició
Paisatges de Terra, Aigua i Gel, al
MiD, 20 h.
DIA 21
TORDERA
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
Gomet Vermell i Gomet Verd. Biblioteca, 17.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Viure el Carnestoltes. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
XERRADA per familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències. Sessió Aspectes legals. Sala
de Juntes de l’Hospital Sant Jaume de Calella, 15.15 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre The Shadow of the
Wind, biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
DIA 22
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Contes
d’ocells dins d’un cistell a càrrec
d’Alma i la Mar de contes. Biblioteca Municipal, 18 h.
PALAFOLLS
MÚSICA. Al Teatre de Palafolls
CICLE Paraules pel 19. Júlia Bacardit, Irene Pujadas i Irene Selvaggi.
Biblioteca Enric Miralles, 20 h.

20È ANIVERSARI CAFÈ JAZZ A
CALELLA. Concert amb Gorka
Benítez (saxo), Dani Pérez (guitarra) i David Xirgu (bateria). Al
Sublim, 22 h.
DIA 23
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA:
TELVA ROJAS, nit de boleros i música cubana. Al Local de la Barretina, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
CARNAVAL AL BAIX PENEDÈS.
Sortida excursió del Casal d’avis
de Poblenou, 8 h. Informació i reserves al 93 769 35 07.
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA amb el concert del grup
Manguara, al Local Social de la
Hermandad, 22 h.
PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: En Bum i el
tresor del pirata. Biblioteca Enric
Miralles, 12 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL, a partir de 4
anys, cal inscripció prèvia. Biblioteca Can Salvador de la Plaça,
11.30 h.
DIA 24
TORDERA

TEATRE: Les dones de Frank. Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA, grup de lectura
a la Biblioteca Serra i Moret, 17 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE VENT I CANYA:
Música i literatura. Escola Sant
Jordi, 11.45 h.

TALLER DE MAQUILLATGE INFANTIL per a famílies. Centre Cívic Poblenou, 18 h.

ESPECTACLE FAMILIAR: Kàtia,
Cia Teatre Un + K Teatre. Auditori, 18 h.

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA. Biblioteca Serra i Moret,
20.30 h.

CALELLA
CELEBRACIÓ DELS TRES TOMBS
amb esmorzar (11h), exhibició del
Club Volteig Calella (12h). Durant
tot el matí, passejada amb ponis.
A partir de les 9, al passeig de Manuel Puigvert.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘Transhumanisme i edició dels cossos’. Segle XXI,
cap on va la humanitat. A càrrec
del Dr. Jordi Vallverdú, professor
del Departament de Filosofia de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Al Casal l’Amistat, 18.30 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Els
cacics, de Carlos Arniches, a càrrec del Grup Bell-Lloc de Sant
Pere de Ribes. Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
DIA 25
CALELLA
XXXVII JOCS FLORALS DE CALELLA
Últim dia per participar.
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I.
Al local del c. Doctor Vivas, 16.30 h.
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA
Es comentarà el llibre Léxico familiar. Biblioteca Enric Miralles,
19 h.
DIA 26
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CARNAVAL
Biblioteca Municipal, 17 h.
DIA 27
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA
El somriure de l’Angelica, d’Andrea Camilleri. Cal inscripció. Biblioteca Municipal, 19 h.

DIA 28
MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS: el club
de lectura fàcil a càrrec d’Ester
Pascual. Cal inscripció. Biblioteca
Municipal, 11 h.
PINEDA DE MAR
III CONCURS DE TRUITES DE
DIJOUS LLARDER. Al Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.
CALELLA
CELEBRACIÓ
DEL
DIJOUS
LLARDER. Amb l’espectacle familiar Contes del món de les Germanes Baldufa. Plaça de l’Església, 17.30h. Ball de dijous Llarder,
a l’Espai Mercat, 18 h.
TALLER DE MEMÒRIA, biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre ‘The Shadow of the
Wind’, biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 19 h.
PALAFOLLS
CONCURS DE TRUITES. Per celebrar el Dijous gras. Casal d’avis,
20 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
CALELLA

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

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

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

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

30

COSTA

Dijous

31

ESQUEU

Divendres

1

CASTELLS

Dissabte

2

NOGUERA

COSTA

Diumenge

3

NOGUERA

COSTA

Dilluns

4

MELA

Dimarts

5

COLON

Dimecres

6

NOE

Dijous

7

PLANAS

Divendres

8

Dissabte

9

CASTELLS

SETO

Diumenge 10

CASTELLS

SETO

BADIA

Dilluns

11

FRANCITORRA

Dimarts

12

ALBA

Dimecres

13

VIVAS

Dijous

14

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

MIR

Divendres 15

NOGUERA

Dissabte

16

MELA

ESQUEU

Diumenge 17

MELA

ESQUEU

Dilluns

COLON

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià

PINEDA DE MAR			

Dimecres

18

Gener - Febrer

TORDERA (SERVEI DIÜRN)
Dimecres

30

MATEOS

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

31

MATEOS

Divendres

1

MATEOS

Dissabte

2

MATEOS

Diumenge

3

MATEOS

Dilluns

4

MARCOVAL

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimarts

5

MARCOVAL

Dimecres

6

MARCOVAL

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

7

MARCOVAL

Divendres

8

MARCOVAL

Dissabte

9

MARCOVAL

Diumenge 10

MARCOVAL

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

Dilluns

11

VENDRELL

Dimarts

12

VENDRELL

Dimecres

13

VENDRELL

Dijous

14

VENDRELL

Divendres 15

VENDRELL

Dissabte

16

VENDRELL

Diumenge 17

VENDRELL

Dilluns

TIBURCIO

Farmàcia VON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VILADEVALL
C. Carme, 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JUAN
Pge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia BUÑOL
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia LLANSÓ
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia E. TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79
Farmàcia M. TORRUELLA
C. Escoles, 31
Tel.: 93 761 25 31
Farmàcia TARRAGONA
Av. Tarragona, 31
Tel.: 93 761 10 49

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

18

ECONOMIA LOCAL

Zetta Electrònica
CALELLA

SELVA / MARESME

Zetta Electrònica des del 2011
ha estat sempre oferint els seus
serveis amb la màxima seriositat
i professionalitat consolidant-se
com l'única botiga especialitzada
a la zona en components electrònics. Altres serveis són la venda
de material informàtic, sistemes
de seguretat, so, radioaficionat,
telefonia i il·luminació amb les
últimes novetats en bombetes i
lluminàries led.
Zetta Electrònica s’ubica al
carrer Sant Jaume número 375 de
Calella. Més informació, a la plana
web www.zettaelectronica.com yy

IPUSA obras y servicios
‘Ipusa obras y servicios’ és el resultat de
40 anys d’experiència en el sector immobiliari i de la construcció. Des d’ara ofereix els
seus serveis a la Costa Brava i Maresme, per
tal de facilitar la tasca de trobar un habitatge
o un local per a un negoci als seus clients, es-

Zetta Electrònica al carrer Sant Jaume de Calella

IPUSA obras y servicios

talviant temps i despeses. A més ofereixen un
programa col·lectiu d’inversió patrimonial al
marge d’intermediaris financers.
Més informació, a la seva plana web:
www.ipusaobrasyservicios o trucant als telèfons 620 57 57 42 i 609 56 95 38. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.20

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.28

07.33

07.36

07.38

07.45

07.52

Calella

06.05

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

06.57

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

07.27

07.17

07.21

07.24

07.27

07.30

07.35

07.40

07.43

07.46

07.49

07.47

07.51

07.54

07.57

08.00

08.17

08.22

08.25

08.28

08.48

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

09.46

09.51

09.54

09.57

10.17

10.21

10.24

10.27

10.42

10.47

10.51

10.54

10.57

11.00

11.11

11.17

11.21

11.24

11.27

11.30

11.47

11.51

11.54

11.57

12.00

12.17

12.21

12.24

12.27

12.30

12.47

12.51

12.54

12.57

13.00

13.17

13.21

13.24

13.27

13.30

13.47

13.51

13.54

13.57

14.00

14.13

14.18

14.21

14.24

14.27

14.46

14.50

14.53

14.56

14.59

13.11
14.07

15.19
15.11

15.16

15.20

15.23

15.26

15.47

15.51

15.54

15.57

16.11

16.16

16.20

16.23

16.26

16.29

16.42

16.47

16.51

16.54

16.57

17.00

17.11

17.16

17.21

17.24

17.27

17.30

17.47

17.51

17.54

17.57

18.00

18.16

18.21

18.24

18.27

18.30

18.47

18.51

18.54

18.57

19.00

19.16

19.21

19.24

19.27

19.30
19.47

19.46

19.50

19.53

19.56

19.59
20.17

20.08

20.13

20.18

20.21

20.24

20.28
20.46

20.39

20.44

20.48

20.51

20.54

21.10

21.15

21.20

21.23

21.26

20.57
21.12
21.30
21.49

21.50

21.55

21.59

22.02

22.06

13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

19.11

12.31

15.29
15.49

18.11

11.31

10.30
10.49

12.11

10.27

10.00
10.19

10.11

09.27

09.29
09.49

09.41

08.27

09.01
09.19

09.16

06.27

08.31
08.50

09.11

Tordera

22.09
22.27

21.37

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

06.03

06.08

06.11

06.15

06.18

07.59

08.03

08.06

08.10

08.16

08.22

06.33

06.38

06.41

06.45

06.48

08.59

09.04

09.07

09.10

09.14

09.21

06.53

06.58

07.01

07.05

07.08

09.59

10.03

10.06

10.09

10.15

10.21

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.58

11.03

11.06

11.10

11.15

11.22

07.33

07.38

07.41

07.45

07.48

11.59

12.03

12.06

12.10

12.16

12.22

08.03

08.08

08.11

08.15

08.18

12.58

13.03

13.06

13.10

13.15

13.22

08.33

08.38

08.41

08.45

08.48

13.59

14.03

14.06

14.09

14.14

14.19

09.03

09.09

19.12

09.15

09.18

14.57

15.02

15.05

15.09

15.14

15.21

09.33

09.38

09.41

09.45

09.48

15.59

16.03

16.06

16.09

16.15

16.21

10.03

10.09

10.12

10.15

10.18

16.58

17.03

17.06

17.09

17.14

17.21

10.33

10.38

10.41

10.45

10.48

17.59

18.03

18.06

18.09

18.15

18.21

11.04

11.09

11.13

11.17

11.21

18.58

19.03

19.06

19.09

19.14

19.21

11.36

11.41

11.43

11.47

11.51

19.58

20.02

20.05

20.08

20.14

20.19

12.07

12.11

12.13

12.17

12.21

20.55

21.00

21.03

21.06

21.09

21.20

12.36

12.41

12.43

12.47

12.51

21.59

22.03

22.09

22.12

22.18

22.23

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.28

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.07

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.55

9.40

10.15

12.40

14.45

17.10

Santa Susanna

3.50

5.20

7.05

9.50

10.25

12.50

14.55

17.20

Pineda de Mar

3.54

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.05

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

-

-

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Estació del Nord

-

-

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.05

6.40

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.15

6.50

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.00

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.15

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

15.16

16.46

18.36

20.06

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.52

20.22

00.22

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

ENTREVISTA A DAVID BLÁNQUEZ I SALVADOR GUTIÉRREZ (MJN NEUROSERVEIS)

“El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida
de les persones amb epilèpsia”
JOAN FERRER I BERNAT

la percepció i les idees amb què
han treballat sempre.

L’empresa blanenca MJN Neuroserveis rep una subvenció de
1,8 MEUR pels propers 2 anys de
la mà de la Comissió Europea.
Aquesta aportació li permetrà continuar amb el desenvolupament
del seu dispositiu MJN-SERAS per
a l‘avaluació del risc de crisi d‘epilèpsia. SME Instrument forma
part del programa Horizon 2020 i
és un instrument de finançament
promogut per la Comissió Europea
que està dirigida a donar suport a
aquells projectes innovadors, que
tinguin l‘ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-se
a través d’un projecte d’innovació
de dimensió europea i global.
MJN Neuroserveis neix perquè un
dels seus fundadors (David Blánquez) té una filla amb epilèpsia.
Aquest fet ha estat un dels principals motors per al desenvolupament de MJN-SERAS, un dispositiu
que aconsegueix millorar de forma
molt important la qualitat de vida
de les persones amb epilèpsia rebent
un avís de la proximitat d’un atac.
També formen part de la iniciativa
Salva Gutiérrez i Xavier Raurich.
Què suposa rebre la subvenció europea Horizon 2020 d’1,8 MEUR?
Salva Gutiérrez (SG). És una fita
històrica. Per poder homologar i
comercialitzar un dispositiu mèdic calen processos molt complexos i costosos. Aquest reconeixement ens dona un impuls a nivell
internacional. Després d’un llarg
procés competitiu, MJN Neuroserveis ha aconseguit ser seleccionada per la Comissió Europea per
poder participar en el programa
Horizon 2020. En aquest procés,
l’ajuda d’Acció de la Generalitat
de Catalunya ha estat molt important per assolir l’objectiu final.
En què s’invertiran aquests
diners?
SG. Bàsicament en tres camps:
-Ampliació d‘estudis clínics en
hospitals de Madrid i Alemanya.
La realització de proves clíniques

La comercialització, quan podria ser una realitat?
DB. Tots els tràmits són molt complexos, però nosaltres estem treballant perquè sigui una realitat
el segon semestre d’aquest 2019 a
Europa. Posteriorment, l’objectiu
és entrar als Estats Units.

Gutiérrez i Blánquez als estudis de Ràdio Marina. Foto Anna Carlos

són bàsiques per obtenir el reconeixement de la comunitat mèdica.
-Ajuda a la comercialització, internacionalització i comunicació
del projecte.
-Aplicació de Big-Data i millora
d’algoritmes d’intel·ligència artificial, amb l’objectiu d’optimitzar
els resultats obtinguts.
El tema, per tant, ja no és ni local, ni comarcal, ni català, ni estatal!, va molt més enllà.
SG. Efectivament. Estem treballant a nivell europeu i també ens
estem introduint als Estats Units.
Mirem enrere i recordem, quant
comenceu a buscar una solució
per advertir que s’acosta un atac
epilèptic i per què?
David Blánquez (DB). La meva filla
pateix epilèpsia, que en grec vol dir
atac per sorpresa. Vàrem començar
a buscar solucions per rebre un avís
minuts abans de patir un atac d’epilèpsia i evitar caigudes i lesions, en
definitiva, millorar la qualitat de
vida d’aquestes persones.
Les primeres opcions no van funcionar.
DB. El 2009 vam estudiar la suor a
nivell tècnic i físic, els anys 2011/12
es va treballar amb un gos d’assistència i no va ser fins el 2012 quan

Els tres socis a les oficines MJN. Foto Salva Gutiérrez

ens vam plantejar la opció de l’auricular connectat a un telèfon mòbil. Posteriorment es va constituir
l’empresa, es va presentar el pla, van
començar les proves i ara estem a
l’espera de rebre les certificacions
per poder comercialitzar-ho.
En què consisteix l’aparell
MJN-SERAS?
DB. És un auricular que registra
l’activitat elèctrica del cervell,
s’analitza i pot predir una crisi.
Cada dispositiu està personalitzat, segons les característiques de
les crisis que té la persona. N’hi
ha que tenen un risc baix de crisi,
d’altres mitjà i també hi ha el risc
alt. És una mesura de seguretat
per evitar accidents.
Quines proves s’han fet?, A on?
Amb quanta gent?
DB. S’han fet proves amb pacients
a la Cínica Corachan de Barcelona i ara estem treballant per ferne a Madrid i Alemanya. Primer
s’ha treballat amb 23 persones.
Ara arribarem a les 30 i l’objectiu
final seria fer proves a una vuitantena d’afectats per epilèpsia.
I els resultats?
DB. Els resultats són positius.
Sempre hem treballat per disposar de com a mínim un minut

perquè la persona afectada es
pugui posar en seguretat. A les
proves clíniques s’ha assolit una
mitjana de set minuts.
Paral·lelament a les proves clíniques, esteu tramitant tota la
documentació necessària per
homologar el dispositiu i comercialitzar-lo.
SG. Aquest és un tema molt complex. A l’octubre ja vàrem presentar l’Auditoria ISO 13485, la que
marca els dispositius mèdic. També la documentació del marcatge
CE per poder treballar a Europa.
Heu obtingut resposta?
SG. Ens han demanat informació
de diversos aspectes que nosaltres ja hem contestat. Cal tenir en
compte que és un projecte únic al
món. No tenen referències i per
tant s’ha creat un comitè d’experts
amb neuròlegs d’arreu del món
perquè ho avaluïn i concedeixen
el certificat final.
I a nivell mèdic, quina resposta
esteu tenint?
SG. Són molt prudents perquè és
una novetat. S’ha de demostrar la
seva eficàcia amb assajos i publicacions especialitzades. Ho hem
presentat a diversos congressos.
Hem d’aconseguir que canviïn

L’aparell que estant provant. Foto Anna Carlos
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Hem començat parlant de la
subvenció a nivell europeu, però
anteriorment ja heu rebut d’altres premis i reconeixements.
DB. Així és. Un dels premis ens
el va atorgar la Fundació Vodafone España, premis dedicats a
la innovació que es van lliurar a
Oviedo. En aquests premis, a més
del MJN-SERAS es va reconèixer
l’Ordre Hospitalària de Sant Joan
de Déu per la seva contant aposta
per l’ús de la tecnologia per generar un major impacte social.
També es va premiar Showleap,
un traductor de la llengua dels
signes a veu en temps real.
A la Gala de lliurament dels
Premis E-TECH 2018, organitzats per l’Associació d’Empreses
de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i patrocinats per
BBVA i Grup Simon Assessors,
amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Girona
vàrem rebre el Premi a la recerca i
la innovació tecnològica, un premi que vol reconèixer a l’empresa,
entitat o institució gironina que
hagi encapçalat un dels principals
avenços tecnològics de l‘any.
Entre d’altres, també hem rebut
el reconeixement de la Fundació Mapfre.
Per acabar, un desig de futur?
Comercialitzar el dispositiu i
millorar la qualitat de vida de
les persones que pateixen epilèpsia. Aquest va ser l’objectiu inicial i el que es manté en
aquests moments. yy

Imatge del vídeo de presentació. Foto Marta Villalta

