NÚMERO 50 | JULIOL 2019 | ANY V | PUBLICACIÓ CONTROLADA PER PGD

20.000 EXEMPLARS GRATUÏTS

EDITADA PER

EDICIÓ MARESME

RADIO MARINA

Mercader, nou alcalde de Malgrat

POLITICA - Pàg. 6

QUART MANDAT DE XAVIER AMOR
A PINEDA
Xavier Amor ha estat escollit alcalde de Pineda per
quart mandat consecutiu
gràcies a la majoria absoluta aconseguida a les eleccions del 26-M amb el PSC.

CULTURA - Pàg. 2

COMENÇA L’ARTS D’ESTIU
Aquest 25 de juliol comença una nova edició del Festival Arts d’Estiu,
estrenant, aquest any, una nova ubicació a primera línia de mar.

Pacte JxTordera - PSC

Joan Mercader al ple de constitució de l'Ajuntament. Foto Carles

El pacte PSC – Malgrat ens Mou ha permès l’elecció del candidat del PSC Joan Mercader com a nou alcalde
de Malgrat de Mar. El PSC tenia 8 regidors i Malgrat ens Mou, 2. Amb aquest acord es feia impossible reeditar el pacte a quatre bandes que havia governat a la població Malgrat aquests darrers dos anys, després de
presentar una moció al mateix Mercader. La tensió va marcar els dies previs al ple. Més informació a la pàgina 4.

3r mandat
de Candini
Pacte entre Junts per Tordera i PSC. Foto Aj. Tordera

Joan Carles Garcia ha estat reescollit alcalde de Tordera, ja que cap candidat va aconseguir la majoria absoluta durant el ple de constitució del
nou ajuntament. Junts per Tordera i PSC van signar un pacte de govern
per als propers 4 anys que va facilitar l’elecció de Garcia. Pàg. 6

Montserrat Candini i Puig ha
estat reelegida per tercera vegada per ser l’alcaldessa de Calella. Durant la votació, Candini va
rebre els vots favorables de Junts
per Calella (6) i el PSC (2), amb
qui compartirà el govern municipal durant els propers 4 anys.
L’alcaldessa va signar el mateix
dia de constitució de l’Ajuntament el cartipàs municipal. Pàg. 5

Equip de govern JxCalella-PSC. Foto Joan Maria Arenaza

Majories absolutes

Francesc Alemany, nou alcalde de Palafolls. Foto Aj. Palafolls

Joan Campolier repeteix com alcalde de Santa Susanna. Foto Yoyo

Cap sorpresa a les poblacions de Palafolls i Santa Susanna, on ja se sabia qui seria l’alcalde gràcies als resultats
de les eleccions. A Santa Susanna, Joan Campolier seguirà
sent l’alcalde gràcies a la majoria absoluta aconseguida a
les eleccions del 26-M. Durant el ple Campolier va ser escollit alcalde, mentre que la resta de partits amb representació van votar el seu cap de llista. Passés el que passés en
les eleccions municipals, Palafolls tindria un nou alcalde,
ja que Valentí Agustí no es presentava. El nou alcalde és
Francesc Alemany, candidat d’ERC, que va aconseguir la
majoria absoluta a les eleccions del mes de maig. Pàg. 3 i 4
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Arts d’Estiu 2019

L’Editorial

Organitzen el Centre Cultural i els Ajuntaments de Pineda i Sta. Susanna

Juliol
Juliol ens porta, com cada any, les Festes Majors i el punt més
alt de la temporada turística, i també, com cada any, embusos i
problemes de circulació.
La sobrecàrrega de la mobilitat es pot acceptar com a inevitable, el que costa més d’entendre és que després de tants anys de
turisme encara ens trobem en aquest temps obres públiques
en marxa que haurien d’estar acabades molt abans de l’arribada d’aquest mes.
Costa d’entendre que, a causa de les obres, s’hagin de tallar durant mesos vies esencials.
Costa d’entendre que el servei del tren de rodalies, amb milions d’usuaris anuals, i molts milers de turistes, pateixi tantes
mancances i avaries.
Costa d’entendre que per fer el trajecte de 20 Km que separa
Calella de Lloret de Mar, es necessitin 40 minuts en hores normals i més de 60 en hores punta.
Costa d’entendre que patim de tanta imprevisió en un tema tan
delicat com el turisme que dóna vida a la nostra comarca. yy
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SANTA SUSANNA / PINEDA DE MAR

El festival multidisciplinar de
referència de la costa del Maresme, Arts d’Estiu, arriba aquest
juliol a la novena edició. Del 25
de juliol al 25 d’agost Arts d’Estiu
omplirà de música i espectacles les
nits d’estiu a l’Alt Maresme. Com
a novetat destacada hi ha el canvi
d’ubicació del festival, que a partir d’aquest any es situa a primera
línia de la platja, en uns terrenys
limítrofs entre els municipis de
Pineda de Mar i Santa Susanna.
Precisament el consistori sant
susannenc s’afegeix a l’organització
del festival. Es tracta d’una excel·
lent ubicació batejada com Espai
Marítim que permetrà tenir un escenari 180 graus amb dues platees
que permetrà disposar d’un espai
amb capacitat per a 3.500 persones i un altre per a grans concerts
amb cabuda fins a 10.000 espectadors. El canvi d’ubicació també
permetrà duplicar la superfície de
la zona gastronòmica.
L’organització aposta un any
més per una programació artística de qualitat que comptarà
amb els màxims exponents de
l’escena artística actual. Melendi
interpretarà les cançons del seu
darrer àlbum, Mi Cubo de Rubik,
sense oblidar els seus innombrables hits que l’han fet l’artista
espanyol més escoltat d’Spotify.
David Bisbal tornarà al festival,
aquest cop amb el Tour 2019 un
autèntic espectacle de llum, so i
ball. Ana Belén presentarà el seu

David Bisbal serà un dels artistes que repetirà al Festival. Foto David Bisbal web

nou àlbum, Vida, amb les primeres cançons inèdites en 11 anys.
Els amants de la música llatina
podran gaudir d’un dels referents
actuals, Luis Fonsi, que posarà el
seu ritme i cançons més conegudes al festival. Enguany s’amplia
l’oferta al públic més jove amb el
segell Espectacles FamilyARTS i
la programació d'El Pot Petit, Dàmaris Gelabert i el Mag Lari.
PROGRAMACIÓ
- 25 de juliol:
FESTA DE PRESENTACIÓ
- 27 de juliol: ROZALÉN
- 28 de juliol:
GOD SAVE THE QUEEN
- 30 de juliol:
DÀMARIS GELABERT

- 1 d’agost: ANA BELÉN
- 2 d’agost: MELENDI
- 3 d’agost: LOVE THE 90’S
- 5 d’agost: NIÑA PASTORI
- 6 d’agost: EL POT PETIT
- 7 d’agost: LUIS FONSI
- 9 d’agost:
SWEET CALIFORNIA
- 11 d’agost: ROSARIO
- 12 d’agost:
NACHO I JUAN MAGAN
- 13 d’agost: MONÒLEG
AGUSTÍN JIMÉNEZ
- 15 d’agost: OT 2018
- 17 d’agost: JOAN DAUSÀ
- 18 d’agost:
DIEGO EL CIGALA
- 22 d’agost: DAVID BISBAL
- 24 d’agost: ELS PETS
- 25 d’agost: MAG LARI yy

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

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

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

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

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

LA MARINA 3

JULIOL DE 2019

Nou govern municipal a Palafolls
PALAFOLLS

Des d’aquest mes de juny el
consistori palafollenc compta amb
un nou govern municipal. El dia
15 de juny es va celebrar el ple de
constitució de l’Ajuntament, on els
regidors havien d’escollir qui seria
el nou alcalde o alcaldessa de Palafolls per votació secreta.

«La marxa de Valentí
Agustí, després de 36 anys,
ha significat la pèrdua de
l’alcaldia per al PSC»
Passés el que passés en les eleccions municipals, Palafolls tindria un nou alcalde després dels
comicis, ja que el fins ara alcalde
del municipi, Valentí Agustí, no es
presentava. La sorpresa però, la va
donar la gran victòria aconseguida
per Esquerra Republicana i el seu
candidat, Francesc Alemany. És la
primera vegada des del 1983 que el
Partit Socialista perd unes eleccions municipals a Palafolls. La marxa de Valentí Agustí ha significat
la pèrdua de l’alcaldia, que el PSC
ostentava des de feia 36 anys.
Atès el resultat de les eleccions
del 26 de maig, Francesc Alemany,
guanyador de les eleccions amb
majoria absoluta, va ser escollit

com a nou alcalde de Palafolls per
a la legislatura 2019-2023. A ERC
no li calien pactes per governar a
Palafolls. El repúblicà compta amb
7 dels 13 regidors dins del plenari
municipal. A l’oposició estaran els
5 regidors del PSC, i l'única regidora de Palafolls en Comú.
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
El nou govern municipal s’estructurarà en tres grans àrees en
les quals s’englobaran les diferents regidories. Seran les àrees
de Serveis a les Persones, Serveis
Territorials i l’àrea de Govern Intern, que estaran capitanejades
pels tres regidors republicans amb
més experiència dins el consistori:
Susanna Pla, Jordi Villaret i Francesc Alemany respectivament.
Pel que fa a les regidories, Alemany, a banda de tenir l’alcaldia
de Palafolls, també serà regidor
de Recursos Humans i d’Hisenda.
Susanna Pla s’encarregarà d’Educació, Joventut, Cultura i Festes, però
també ho farà de Seguretat pública
i Protecció Civil. Sota l’àrea de Serveis a les Persones, Sònia González,
una de les noves regidores del consistori, s’encarregarà d’Esports, Salut, Consum, Participació ciutadana, Cooperació i Gent Gran.

Les noves regidories d’Entitats i d’Urbanitzacions i Barris
seran per Elena Carles, que també
s’encarregarà de Serveis Socials.
L’àrea de Territori i Sostenibilitat
correspondrà a Jordi Villaret, qui
s’ocuparà d’Urbanisme, Via Pública i Obres Públiques, mentre que
Aleix Freixa s’encarregarà de la
gestió de Medi Ambient, Patrimoni, Agricultura i Promoció Econòmica. Per últim, Oriol Jordan serà
l’encarregat de Transparència, Noves Tecnologies i Comunicació.
REGIDORS MANDAT 2019-2023
ERC
1.Francesc Alemany
2.Susanna Pla
3.Jordi Villaret
4.Sònia González
5.Aleix Freixa
6.Elena Carles
7.Oriol Jordan

Alcalde i regidors del nou govern palafollenc. Foto Aj. de Palafolls

PSC
1.Dolors Agüera
2.Joan Vila
3.Rosa García
4.Josep Rueda
5.Olga Alía
PALAFOLLS EN COMÚ
1.Clara Hidalga yy
Foto de grup a la sortida de l'Ajuntament. Foto Aj. Palafolls
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Joan Mercader, nou alcalde a Malgrat
MALGRAT DE MAR

El pacte PSC – Malgrat ens
Mou ha permès l’elecció del candidat del PSC Joan Mercader
com a nou alcalde de Malgrat de
Mar. El PSC tenia vuit regidors
i Malgrat ens Mou dos. Amb
aquest acord es feia impossible
reeditar el pacte a quatre bandes
en el qual també hi havia Junts
per Catalunya, que havia governat Malgrat aquests darrers dos
anys, després de presentar una
moció al mateix Mercader.
Durant la sessió pública del
ple de constitució del nou ajuntament, els regidors i regidores electes van jurar el seu càrrec i posteriorment van realitzar l’elecció de
l’alcalde de la vila per votació secreta. Es van efectuar un total de
17 vots, amb cap abstenció, un vot
nul i dos en blanc. Joan Mercader,
cap de llista del Partit Socialista de
Catalunya va rebre vuit vots, Carme Ponsa, de Junts per Malgrat,
tres; Ramir Roger, d’Esquerra Republicana de Catalunya, tres.

«El pacte entre PSC i JxCat
– MeM, ha donat l’alcaldia
a Joan Mercader»
Degut al fet que cap candidat
va obtenir la majoria absoluta,
Joan Mercader, cap de llista del
PSC, partit més votat a les eleccions del 26-M, va ser proclamat
alcalde electe de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
CRÍTIQUES
Després de les eleccions hi
havia dos possibles governs per

a l’Ajuntament de Malgrat. Una
era que Joan Mercader fos alcalde
amb el PSC, i l’altra la reedició del
pacte dels quatre partits que havien presentat la moció de censura
contra Mercader ara fa un parell
d’anys: Junts per Malgrat, ERC,
JxCat-Malgrat ens Mou i la CUP.
Dies després de saber els resultats de les urnes, JxCat – Malgrat
ens Mou emetia un comunicat
on afirmava que les negociacions
s’havien trencat i que el posicionament de Carme Ponsa impedia reeditar el quadripartit. El
comunicat afirmava que «El grup
de Carme Ponsa no s'ha mostrat
flexible, traçant “línies vermelles”
que portarien a una sobrerepresentació del seu grup i un menysteniment dels altres grups i els
corresponents projectes».
Posteriorment els tres partits
van respondre a aquestes acusacions afirmant que les negociacions
ni tan sols havien començat, i que
el comunicat de Junts per Catalunya els havia agafat per sorpresa.
Més tard es feia públic el pacte entre Junts per Catalunya – Malgrat
ens Mou i el PSC.

Malgrat es desmarcaven dels fets,
després que per les xarxes socials
se’ls acusés de ser-ne els autors.
CARTIPÀS MUNICIPAL
Joan Mercader i Jofre Serret
van donar a conèixer en roda de
premsa la configuració del cartipàs municipal. El nou govern, format per PSC i JxCat-Malgrat ens
Mou estarà dividit en vuit àrees
liderades pels seus respectius caps
d’àrea, on s’agruparan les regidories del municipi.
Jofre Serret serà el portaveu
del govern a més a més del primer
tinent d’alcalde. La segona tinent
d’alcalde, serà Sònia Viñolas, seguida d’Isabel Ortiz com a tercera,
Ludwig Ivan Hasko serà el quart i
finalment, Lurdes Borrell serà la
cinquena tinenta d’alcalde

«A la façana de
l’Ajuntament van
aparèixer pintades contra
el candidat de JxCat –
MeM, Jofre Serret»

PINTADES A L’AJUNTAMENT

Les àrees i regidories del nou
govern seran les següents:

Dies després de conèixer-se
el pacte de Malgrat ens Mou amb
el PSC, van aparèixer unes pintades a la façana de l’Ajuntament de
Malgrat contra el regidor de Junts
per Catalunya – Malgrat ens Mou,
Jofre Serret, en què es podia llegir
“Roma no paga traïdors” i “Jofre
Serret botifler”. Junts per Catalunya condemnava els fets en un comunicat. Per part seva, la CUP de

Àrea Territori i Sostenibilitat:
Jofre Serret
- Urbanisme i projectes urbans,
Salut comunitària i salut pública: Jofre Serret
- Manteniment i Via Pública:
Sònia Viñolas
- Activitats i ocupació via pública, platges, fires, mercats, medi
ambient i cementiri: Oliver
Sánchez Camacho

Joan Mercader a la sortida del ple municipal. Foto Carles

Àrea de Serveis Generals:
Isabel Ortiz
- Serveis econòmics, serveis generals, OAC, consum, recursos
humans i transparència: Isabel
Ortiz
- Serveis informàtics: Sergi Cardona
Àrea de Govern Obert:
Jofre Serret
- Comunicació i protocol: Jofre
Serret
- Participació ciutadana i creixement democràtic: Jofre Serret

- Inserció laboral: Cinzia Valbonesi
- Habitatge: Sergio Ortín
Àrea de Cultura, Patrimoni i
Educació: Lurdes Borrell
- Regidoria de cultura, educació i
patrimoni, arxiu i gestió documental: Lurdes Borrell

Àrea de Promoció del Municipi: Ludwig Ivan Hasko
- Promoció econòmica (turisme,
comerç, industria i pagesia):
Ludwig Ivan Hasko

Àrea de Qualitat de Vida: Sònia
Viñolas
- Joventut: Sergio Ortín
- Igualtat i LGTBIQ: Cinzia Valbonesi
- Gent gran: Sònia Viñolas
- Solidaritat i cooperació: Sònia
Viñolas
- Esports: Ludwig Ivan Hasko
- Barris: Cinzia Valbonesi

Àrea de Benestar Social: Cinzia
Valbonesi
- Acció social: Jofre Serret

Àrea de Seguretat Ciutadana:
Sergi Cardona
- Policia Local: Sergi Cardona yy

Joan Campolier, majoria a Santa Susanna
regidors. Campolier, que porta
ja 32 anys al capdavant del consistori susannenc, ha millorat els
resultats obtinguts en les eleccions del 2015. Llavors el partit
va aconseguir 519 vots i cinc
regidors, fet que el va obligar a
pactar. En aquest mandat no caldran pactes gràcies a la majoria
absoluta.

«Joan Campolier va
aconseguir la victòria amb
el 42,47% dels vots»

Ple de constitució de l'Ajuntament de Santa Susanna. Foto Aj. Santa Susanna
SANTA SUSANNA

L’històric alcalde de Santa
Susanna, Joan Campolier, no té
rival. En les eleccions del 26-M

va aconseguir la victòria amb el
42,47% dels vots. Amb 708 vots,
el partit Ara i Sempre va aconseguir la majoria absoluta amb sis

Joan Campolier valorava
molt positivament els resultats:
“Majoria absoluta, resultats molt
positius, i crec que és el resultant, no d’una feina de 15 dies de
campanya, sinó d’aquests darrers
quatre anys. Hem sabut transmetre al poble tot el que s’ha fet,

que de vegades això no és gens
fàcil, i al final crec que aquesta majoria absoluta ens permet
continuar amb molts dels projectes que ens han quedat a mitges i que ara tindrem l’oportunitat de poder-los acabar”.

«Ara i sempre té 6 dels 11
regidors»
A l’oposició se situarà la segona força més votada, Esquerra Republicana, que també va
millorar els resultats del 2015.
Aquest increment els ha suposat aconseguir tres regidors. La
nova formació de l’exdemòcrata
Jordi Cusach, Compromís amb
Santa Susanna, ha aconseguit 1
regidor. L’últim partit que tindrà
representació al plenari municipal serà Ciutadans, amb 1 re-

gidora, que serà la seva cap de
llista, Raquel Quiles.

«Campolier ja porta 32
anys com a alcalde»
Altres partits que s’han presentat en aquestes eleccions
però que no han aconseguit representació han estat Junts fem
Santa Susanna, PSC, i Nosotros,
Partido por la Regeneración Social. Durant el ple constitutiu de
l’Ajuntament de Santa Susanna,
Joan Campolier va ser proclamat alcalde per majoria absoluta,
mentre que la resta de partits van
votar el seu cap de llista. En el
moment de tancar l’edició, el cartipàs municipal estava pendent
de passar pel Ple Municipal. yy
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Tercer mandat de Montserrat Candini
Josep Torres i Lobato, 2n
tinent d’alcaldia: àrea de Seguretat i Mobilitat i àrea d’Habitatge.

CALELLA

Montserrat Candini i Puig ha
estat reelegida per tercera vegada
per ser l’alcaldessa de Calella. Durant la votació en el ple de constitució del nou ajuntament, l’alcaldessa va ser escollida amb els vots
favorables de Junts per Calella (6)
i el PSC (2), amb qui compartirà
govern municipal. El bloc d’esquerres amb Calella en Comú, la
CUP i ERC també van sumar vuit
vots per al candidat d’ERC, Xavier
Ponsdomenech, però finalment, el
regidor de Ciutadans, Guillermo
Gomís, que desfeia l’empat entre
tots dos, es va votar a ell mateix,
facilitant així la reelecció de Candini com a alcaldessa.
Montserrat Candini, ja proclamada novament alcaldessa de Calella, va adreçar un discurs a tots els
veïns i veïnes de Calella en el qual
va agraïr haver estat reescollida alcaldessa: “Ser escollida alcaldessa
de la teva ciutat és un grandíssim
honor, gràcies a la gent de Calella
per haver-nos donat de nou la seva
confiança per seguir treballant en
bé de la nostra població”. Així mateix, va recordar que a l’any 2011
l’endeutament de l’Ajuntament era
del 67% i avui, és del 49,15%, i el
nivell de transparència era del 39%
i aquest any, del 96%.

Montserrat Mateu i Serra, 3a
tinent d’alcaldia: àrea d’Educació, àrea de Nova Ciutadania i
àrea de Solidaritat i Cooperació.
Josep Gibert i Gurri, 4t tinent
d’alcaldia: àrea de Gestió Patrimonial, àrea d’Hisenda i àrea de
Recursos Interns.
Albert Torrent i Vivancos, 5è
tinent dCalcaldia: àrea de Serveis de Ciutat i àrea de Sostenibilitat.
Ramon Llamazares i Vázquez, regidor: àrea de Política
Social i àrea de Salut.

Montserrat Candini, reescollida alcaldessa de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 26-M
La candidatura de Junts per
Calella va guanyar les eleccions
amb un 28,39% dels vots i sis regidors. La segona posició la va
ocupar ERC amb el 22,75% i quatre regidors. En tercera posició va
quedar Calella en Comú amb el
15,29% i tres regidors. El PSC va
quedar quart amb el 13,06% dels
vots i dos regidors. Per últim, la

CUP i Ciutadans van obtenir un
regidor cadascú amb el 6,96% i el
6,24% dels vots respectivament.
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
L’alcaldessa de Calella va signar el mateix dissabte del ple de
constitució, el decret de nomenament dels tinents d’alcaldia i els
de delegació de competències de
les diferents àrees. Les àrees seran
les següents:

Montserrat Candini i Puig,
alcaldessa: àrea d’Economia Local (turisme, comerç, promoció
econòmica i fires); àrea de Planificació de Ciutat; àrea d’Internacionalització; àrea de Transparència, Governança, àrea de
Comunicació i àrea de Cultura.
Marc Buch i Rigola, 1r tinent
d’alcaldia: àrea de Territori, àrea
d’Innovació i àrea d’Esports.

Cindy Rando i Radaelli, regidora: àrea de Joventut, àrea
d’Igualtat i Drets Civils i àrea de
Participació.
Així mateix, el nou govern
municipal també ha creat les noves àrees d’Internacionalització i
Innovació, lligades a l’activitat turística i als projectes que s’impulsin en el futur centre d’iniciatives
empresarials de l’Hostal Vell. yy
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Xavier Amor escollit alcalde de Pineda per un
quart mandat
vant de l’Ajuntament de Pineda
de Mar. Xavier Amor exerceix
d’alcalde ininterrompudament al
municipi des del 2007.
RESULTATS DE LES
ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Nou govern municipal de l'Ajuntament de Pineda. Foto Aj. Pineda
PINEDA DE MAR

El candidat del Partit Socialista a Pineda de Mar, Xavier Amor,
va ser escollit alcalde del municipi durant el ple de constitució de
l’Ajuntament, amb 12 vots, assolint
la majoria absoluta en la primera
votació. La candidata d’Esquerra
Republicana – Junts per Pineda
Mònica Palacín va obtenir set vots.
Per la seva banda el candidat de
Pineda en Comú Marcos Ortega
va aconseguir un vot, i per últim
la candidata de la plataforma En
Marxa – Junts per Catalunya Noemí Llorens també en va obtenir un.

«És el quart mandat de
Xavier Amor com a Alcalde
de Pineda»
Un cop es va proclamar el
resultat de la votació, es va fer
entrega a l’alcalde de la vara i la
medalla municipal. Tot seguit, es
va fer el discurs de proclamació
del guanyador i a continuació van
prendre la paraula els portaveus
de la resta dels grups municipals
del nou ple municipal. Xavier
Amor encetarà d’aquesta manera el seu quart mandat al capda-

El passat 26 de maig la candidatura del PSC a Pineda de Mar
va guanyar les eleccions amb un
45,65% dels vots i 12 regidors. La
segona posició la va ocupar ERCJxP amb el 26,37% dels vots i un
total de set regidors. Per últim
Pineda en Comú i En Marxa – JxCat van obtenir un regidor cadascú amb el 7,31% i 6,81% dels vots
respectivament. Van quedar fora
del repartiment de regidors C’s
(4,96%), PP (4,38%), Vox (2,25%)
i Units (1,28%).
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, ha fet públic el contingut del nou cartipàs municipal
pel mandat 2019-2023 que preveu
la distribució de les àrees de govern i les diferents regidories que
conformen l’ajuntament. El cartipàs municipal es divideix en tres
grans àrees d’actuació:

1. Governança i planificació estratègica.
2. Desenvolupament urbà sostenible i economia local.
3. Equitat i drets socials.
Dins d’aquestes àrees s’engloben les diferents regidores que
ocupen tots els membres del govern municipal:
- Xavier Amor i Martín
Alcalde de Pineda de Mar
- Sílvia Biosca Estopà
1a tinenta d’alcalde i regidora
de Comunicació i Planificació
Estratègica
- Sandra Pérez Maldonado
2a tinenta d’alcalde i regidora
d’Educació i Cultura.
- Jordi Masnou i Ridaura
3r tinent d’alcalde i regidor de
Seguretat i Mobilitat, Empresa,
Planejament i Grans Projectes.

- Ester Puertas Iglesias
Regidora de Recursos Humans,
Ocupació i Pineda Digital.
- Sandra Villarte Pazos
Regidora de Barris, Serveis Municipals i Parcs i Jardins.

«Amor va aconsequir 12
vots, Mónica Palacin 7,
Marcos Ortega 1, i Noemí
Llorens 1»
- Sònia Moraleda Campayo
Regidora de Comerç, Turisme i
Mercats.
- Marta Martín Agea
Regidora de Drets Socials i Accés a l’Habitatge.
- Jorge Torres Almirón
Regidor d’Esports, Joventut i
Platges.
- Francisco-Javier Aguirre Rodríguez-Portugués
Regidor d’Hisenda i Compres.

- Santiago Macip Esteller
4t tinent d’alcalde i regidor
d’Urbanisme, Salut, Medi Ambient i Benestar Animal.

- Verónica Rebollo Guillén
Regidora de Participació Ciutadana, Diversitat, Polítiques de
Gènere i Gent Gran. yy

projecte ambiciós de turisme
tranquil, familiar i respectuós
amb l’entorn.

- Àrea General de Territori i
Sostenibilitat: Nàdia Cantero
- Obres i Serveis: Bàrbara Vergés
- Urbanisme: Josep Llorens
- Medi Ambient: Nàdia Cantero
- Pagesia: Josep Llorens
- Civisme: Bàrbara Vergés
- Via Pública, mobilitat i transports: Rafa Delgado

Pacte Junts per Tordera - PSC
TORDERA

Joan Carles Garcia ha estat reescollit alcalde de Tordera per als
pròxims 4 anys, durant el ple de
constitució del nou ajuntament. En
l’inici de l’acte, tots els regidors van
jurar el càrrec, i seguidament, es va
procedir a l’elecció de l’alcalde.
Van presentar la seva candidatura a l’alcaldia Joan Carles Garcia
de Junts per Tordera, Marta Paset
d’ERC, Rafa Delgado del PSC i
Míriam Rocabruna de Ciutadans.
Acabat el recompte de vots, cap

candidat/a va aconseguir la majoria absoluta i, per tant, es va
proclamar alcalde el candidat de
la llista més votada a les eleccions
del 26M, en aquest cas, Joan Carles Garcia de Junts per Tordera.
ACORD DE JXTORDERA I EL PSC
Després del ple de constitució
de l’Ajuntament, Junts per Tordera
i el Partit dels Socialistes de Catalunya van obrir un període de
converses per formar un govern
“estable i ambiciós” per la present

legislatura. Del resultat d’aquestes
converses s’ha arribat a un acord
programàtic i de govern, que es
resumeix en els punts següents:
- Tordera ha de ser un poble actiu
capaç d’afrontar els reptes de futur i els problemes del present.
- El poble ha de ser un espai de
convivència i cal generar entorns que la propiciïn.

«En les votacions, cap
candidat va aconseguir la
majoria absoluta»
- Un ajuntament participatiu al
servei de les persones que treballarà per oferir a tots els ciutadans uns serveis públics eficients i de qualitat.
- Desenvoluparem recursos per
a emprenedors, projectes d'implantació de noves tecnologies
i sol industrial per afavorir el
creixement de les empreses i comerços de Tordera.

Ple de constitució del nou ajuntament de Tordera. Foto La Marina

- La cultura, l’esport i la natura
han de ser l’eix vertebrador d’un

- Donarem un impuls nou a les
entitats i associacions amb més
recursos i equipaments.
- Apostem per desenvolupar un
pla educatiu i cultural que ens
permeti donar una resposta global a les necessitats de Tordera.
CARTIPÀS MUNICIPAL
El nou govern municipal es dividirà en 5 àrees:
- Àrea general de Coordinació
del Govern i Comunicació: Josep Llorens
-Àrea General de Règim Interior:
Rafa Delgado
- Hisenda: Jennifer Sansa
- Recursos Humans: Rafa Delgago
- Secretaria i OAC: Josep Llorens
- Seguretat i Protecció Civil: Rafa
Delgado
- Tecnologies de la Informació i la
Comunicació: Pau Megías
- Contractació i Transparència:
Jennifer Sansa

-Àrea General d’Acció Social
i Promoció Econòmica: Toñi
García
- Sanitat: Nàdia Cantero
- Promoció Econòmica i Turisme:
Nàdia Cantero
- Ocupació i Formació: Rafa Delgado
- Serveis Social, Habitatge i Pobresa energètica: Toñi Garcia
- Àrea General de Serveis Personals: Bàrbara Vergés
- Cultura: Josep Llorens
- Ensenyament: Pau Megías
- Esports: Pau Megías
- Festes: Pau Megías
- Joventut: Bàrbara Vergés
- Participació Ciutadana: Josep
Llorens
- Gent Gran: Toñi Garcia yy
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El judici de l'1-O, vist per a sentència
blica des d’un Parlament o votar
“no pot ser delicte”.
JORDI CUIXART:
Cuixart defensa el dret a seguir
protestant i alerta que d’aquest judici “depèn la qualitat democràtica
de l'Estat”. El president d’Òmnium
diu que no es penedeix de res, que
ho tornaria a fer i que “no renuncia” a la condició de “pres polític”.
CARME FORCADELL:
“Estic jutjada per la meva trajectòria política i no pels fets, però
espero que això es repararà”. L’expresidenta del Parlament lamenta
un “esforç extraordinari” de la fiscalia per “incriminar-la”.

ció popular de Vox eleva les peticions de penes fins als 74 anys de
presó, acusant de delictes com la
rebel·lió i l’organització criminal.

JORDI TURULL:
“Decapitant-nos no es decapitarà l’independentisme ni la voluntat de ser i decidir del poble
de Catalunya”. L’exconseller de
Presidència diu que està a presó
perquè no va renunciar a la seva
carrera i idees polítiques.

ORIOL JUNQUERAS:
“El millor seria tornar la qüestió al terreny de la bona política,
d’on mai hauria d’haver sortit”.
L’exvicepresident manté en l’última paraula que defensar la repú-

JORDI SÀNCHEZ:
Destaca “l’abús de la presó preventiva” i es presenta com a “víctima d’una injusticia”. L’expresident
de l’ANC i diputat de JxCat demana al Suprem una sentència que

La sèntència s'espera per després de l'estiu. Foto ACN
MADRID

El judici, que ha durat un total de 52 sessions, ha acabat amb
els torns d’última paraula dels
12 acusats. En total, han passat
pel tribunal 422 testimonis, que,
juntament amb les declaracions
dels acusats, els pèrits i les proves
documentals hauran de servir als
set membres del tribunal per dictar sentència. Els quatre mesos

de judici no han servit perquè les
acusacions facin cap canvi en les
seves peticions de pena. La fiscalia manté la rebel·lió i la pena més
alta que demana són els 25 anys
de presó per a l'expresident Oriol
Junqueras. Mentrestant, l’advocacia de l'Estat manté la seva discrepància amb la fiscalia i acusa per
sedició, amb penes que arriben
fins als 12 anys de presó, i l’acusa-

Canvi de color
MARESME

Els resultats electorals del
26M han fet canviar de color polític nou municipis del Maresme.
18 dels 30 municipis de la comarca tenen alcaldessa o alcalde
d'ERC. Aquesta força política,
que té 158 regidors, n’ha augmentat 40, passant de 14 a 18 alcaldies. Tot i haver perdut Dosrius,
sumen els municipis de Cabrils,
Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta,
Tiana i Argentona. La segona formació amb més alcaldies és Junts
per Catalunya. En tenen sis, dos
menys que l'antiga CiU. Han perdut Cabrils i Sant Pol de Mar. En

el conjunt dels municipis maresmencs han obtingut 94 regidores
i regidors, 14 menys que CiU.
El PSC ha mantingut el nombre
d'alcaldies (5), si bé amb canvis. Ha
perdut Palafolls i ha guanyat Dosrius. En total tenen 88 representants municipals a la comarca, 21
més que a l’anterior legislatura.
En Comú Guanyem només
té una alcaldia. Es tracta de Sant
Iscle de Vallalta. En el conjunt
de la comarca han millorat resultats passant de 22 a 25 regidores i regidors. yy

Alcaldies al Maresme. Foto CCMaresme

“no agreugi la crisi política” sinó
que la resolgui davant la “incapacitat” de la política.
En l'última sessió el judici hi van ser presents diversos
membres del Govern, com ara
el president de la Generalitat,
Quim Torra, el vicepresident
Pere Aragonès i la consellera de
la Presidència i portaveu Meritxell Budó. També el president del
Parlament, Roger Torrent.
UNITAT D’ACCIÓ
Una hora després que Manuel
Marchena pronunciés les paraules
“vist per a sentència” les places de
les principals ciutats del país eren
plenes per demanar l’anul·lació del
judici. L’ANC, Òmnium Cultural i
les formacions independentistes
Junts per Catalunya, ERC i la CUP
van consensuar un manifest que
es va llegir a la plaça de Catalunya
de Barcelona per demanar amb
urgència que es teixeixi una estratègia conjunta per donar resposta
a una sentència condemnatòria:
“No podem esperar més, necessitem una estratègia unitària. Davant la repressió, tots els demòcrates junts. Només així aturarem la
repressió i farem respectar el dret
a l’autodeterminació”. yy
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Festa Major de Sant Quirze i
Santa Julita
També es va celebrar la 4a
edició de la Mostra de Postres
Casolanes, organitzada per l’Associació de Voluntaris i Amics de
l’Hospital. Des de fa quatre anys,
l’entitat proposa als calellencs i
calellenques entrar a la cuina i
elaborar un dolç, que es vendrà
a talls per així recaptar fons per
a finançar els diversos projectes
que duu a terme en l’àmbit de
l’atenció sociosanitària.

BREUS

25 anys de l’Esplai El Pas
L’Esplai El Pas de Palafolls celebra aquest any el 25è aniversari. L’entitat es va formar l’any
94 com una entitat al voltant de
la parròquia, amb la voluntat
de donar una sortida a les necessitats d’educació en el lleure
amb activitats, tallers, sortides

i convivències. Després d’haver
hagut d’ajornar la celebració pel
mal temps, l’entitat va poder realitzar la seva festa d’aniversari
omplint amb diverses activitats
el centre de Palafolls, com ara
xocolatada, tallers, jocs gegants
i un concert amb grups locals. yy

«La celebració va començar
amb la 11a Trobada de
Bestiari»

Ofici solemne amb l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Foto J.M. Arenaza
CALELLA

Com cada any, a les portes de
l’estiu, i amb motiu de la Festivitat de Sant Quirze i Santa Julita,
Calella ha celebrat la seva Festa
Major amb un munt d’activitats
per a totes les edats.
La festa va començar amb la

11a Trobada de Bestiari a la riera Capaspre, amb la posterior
cercavila que va acabar amb
un ball de bestiari a la plaça de
l’Ajuntament. La nit va acabar
amb el concert de Festa Major
al Pati de l’Òs amb els grups Violets, Adala & The Same Song
Band, Sr. A i Malaka.

El dia central de la programació es va oficiar la Missa de la
Secretària, on, com es tradició,
es van repartir clavells entre els
assistents. També es va celebrar
l’Ofici Solemne de Festa Major en
honor als patrons de Calella.
La festa va acabar amb una
trobada de gegantonets, ball, espectacle d’animació infantil i un
concert i ball a càrrec de l’Orquestra Parfills. yy

Jocs gegants per la mainada. Foto Yoyo

Festivalet de Santa Susanna
Santa Susanna ha celebrat una
nova edició del Festivalet, el
festival familiar de petit format.
En aquesta edició, han estat tres
les actuacions programades.
El festival es va inaugurar amb
l’espectacle de dansa Bombolles
de paper. La segona actuació va

ser l’obra Akäshia – El viatge de
la llum. I per últim, l’espectacle
que va tancar la programació va
ser l’actuació musical Els cistells
de la Caputxeta. Tots tres es van
realitzar a la Sala Polivalent del
Centre Cívic. yy

Espectacle El viatge de la llum. Foto Yoyo

Trobada de feres
Coincidint amb el 25è aniversari del Drac Dragut de Poblenou,
les Forces Infernals de Pineda
de Mar han organitzat la VII
Trobada de Feres. La trobada
va començar amb la plantada
de Feres a la plaça Nova on es
va poder veure les feres de prop.

A continuació, es va realitzar
l’actuació dels Petits Musicae,
així com la Tabalada i el Ball de
Feres. La celebració va acabar
amb la cercavila de foc des de
l’avinguda Mediterrània fins la
plaça República, on es fa ver el
lluïment de les Feres. yy

Inici de la cercavila de foc. Foto Joan Maria Arenaza
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Nits d’Estiu Calella 2019
plen les nits dels divendres d’estiu
amb l’objectiu d’adaptar-se a tots els
gustos i fer que tothom en gaudeixi.
L’edició d’enguany del Nits
d’Estiu a Calella proposa un total
de 12 actuacions, repartides en
onze nits i en quatre ubicacions
diferents i emblemàtiques de la
ciutat. Així, hi haurà actuacions
al Far de Calella, al pati de la Biblioteca, la Sala Mozart i el Parc
Dalmau. El festival ha començat
a finals de juny amb l’actuació
d’Elena Gadel, al Far de Calella.
Elena Gadel a El Far. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Ja ha arribat una nova edició
del Festival Nits d’Estiu a Calella,

consolidat com una proposta de
referència de l’estiu al municipi. La
música i els contes per a adults om-

Les entrades per a la resta d’espectacles ja es poden adquirir a
través del web promocioartistesimusics.com, així com també els
dimecres, de 6 a 9 del vespre, a
taquilla de la Sala Mozart.

També es podran comprar el
mateix dia a les taquilles, dues
hores abans de l’espectacle, sempre que no s’hagin exhaurit anteriorment.
A la vegada, pels concerts que
es facin al Far de Calella, hi haurà un servei de transport públic
gratuït amb parada a l’Oficina de
Turisme de Calella, a la carretera
N-II, a partir de 3 quarts de 9 del
vespre. En cas de pluja, els espectacles de pagament es traslladaran
a la Sala Mozart.
PROGRAMACIÓ NEC 2019:
- 5/07, 21.30 h, Sala Mozart, Madame Butterfly. Preu 20 – 35 €
- 7/07, 19 h, Sala Mozart, Madame
Butterfly. Preu 20 – 35 €

- 12/07, 21 h, pati de la Biblioteca,
Noemí Caballer. Preu: Gratuït.
- 12/07, 22 h, Far de Calella, Serratians. Preu: 8 €
- 19/07, 22 h, Far de Calella, Carola
Ortiz. Preu: 8 €
- 26/07, 20.30 h, pati de la Biblioteca, Yoshihira Hioki. Preu: Gratuït.
- 26/07, 22 h, Parc Dalmau, Coral
Polifònica de Puig-Reig, Cor
Harmonia i Orquestra Simfònica
Harmonia. Preu: 20 €.
- 2/08, 22 h, Far de Calella, Judit
Neddermann. Preu: 8 €.
- 9/08, 22 h, Far de Calella, Jordi
Molina. Preu: 8 €.
- 16/08, 22 h, Far de Calella, Telva
Rojas. Preu: 8 €.
- 23/08, 22 h, Far de Calella, Magalí
Sare. Preu: 8 €.
- 30/08, 22 h, Far de Calella, Clara
Peya. Preu: 8 €. yy

Contes i recitals per a adults a la Biblioteca
TORDERA

Els dimecres de juliol torna el
Festival Multipolar a la Biblioteca
de Tordera. Contes per a adults,
lectures dramatitzades, romanços… tot plegat es farà al pati de la
Biblioteca. Per a totes les sessions
del festival, cal recollir la invitació
a la Biblioteca.
PROGRAMACIÓ
- 03/07 – 21.30 h: Sí, però no exactament... A càrrec de Sandra Rossi.
A partir de la pregunta I jo, d’on
vinc?, l’autora dirigeix la mirada
cap als seus orígens. Es tracta
d’un espectacle farcit d’humor,
tendresa i sinceritat, on la Sandra Rossi mostra les seves capacitats de comunicar-se amb el

públic. Canta, balla i interpreta
quinze personatges però, sobre
tot, comparteix des del cor retalls de la seva vida.
- 10/07 – 21.30 h: Espais enllà. El
mapa literari català en un clic. Espectacle produït per Espais Escrits
i creat per Gemma Sangerman.
Una dona carregada amb una
maleta convida a fer quatre viatges amb ella: un viatge geogràfic, un viatge històric, un viatge
imaginari i un de virtual. Al primer, llegirà textos que parlen del
mar; al segon, de l’exili, al tercer,
de la creativitat i la imaginació;
i el quart viatge serà a gust dels
espectadors. El públic assistent
proposarà un viatge i es navegarà
en directe pel mapa literari cata-

là per dur-lo a terme.
- 17/07 – 21.30 h. ¿En tu casa o en
la mía? Contes per a adults a càrrec d’Alicia Molina.
Una pregunta que no espera ser
contestada en paraules però que,
només per aquesta ocasió, es
desvetllaran algunes de les històries que hi ha al darrere.
Avisem que els contes d’aquesta
nit poden fer un circuit que passi
pels punts G, C, E i sobretot, pel
S de sentir.
- 24/07 – 21.30 h: Toni Subirana –
30 anys de cançons.
Toni Subirana repassa trenta
anys de la seva carrera artísti-

Festival Multipolar 2018. Foto Yoyo

ca i ens presenta una selecció
de cançons pròpies i de poemes
musicats d’autors clàssics com
Josep M. de Sagarra, però també

d’altres contemporanis com Narcís Comadira, un repertori on la
poesia arriba a ritme d’havanera,
de vals, de rumba, de samba... yy

“Hola família”, activitats per al turisme familiar
MARESME

Diverses poblacions del Maresme i la
Selva han participat en el cap de setmana de
turisme familiar, “Hola família”, una proposta
amb més de 200 activitats pensades per ferles en família. Dues d’aquestes poblacions que
han realitzat activitats durant l’Hola Família
han estat Santa Susanna i Pineda de Mar.

Taller de pirates a Pineda de Mar. Foto Yoyo

Circuit de karts a pedals a Santa Susanna. Foto Yoyo

És el segon any que es fa i el tema escollit és “Viu una experiència de llegenda”,
amb l’objectiu de fer èmfasi en la història i la
mitologia del territori. La campanya també
ha comptat amb una aplicació per a mòbils
en què es convidava els visitants a capturar
diferents personatges mitològics. Cada destí
va escollir un personatge diferent segons les
llegendes que existeixen a la destinació. yy
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Catalunya recapta 56 MEUR amb la taxa turística
en el període 2017-18
CATALUNYA

L’impost sobre les estades en
establiments turístics és un tribut
propi de la Generalitat de Catalunya creat l’any 2012 amb l’objectiu de mantenir i potenciar la
competitivitat i la sostenibilitat de
Catalunya com a destinació turística de primer nivell. Els recursos
obtinguts a través d’aquest impost
són finalistes; és a dir, han de ser
obligatòriament destinats a projectes o actuacions que persegueixin
l’objectiu esmentat anteriorment.
Per darrere de la ciutat de Barcelona, amb una recaptació de
gairebé 30 milions d’euros, que suposa un 52% del total, s’hi situen
les dues destinacions més madures del tradicional turisme de sol i
platja, Lloret de Mar i Salou, amb
recaptacions superiors als 3 milions d’euros. Per darrere, i a una
certa distància (la recaptació tot
just supera el milió d’euros anual) s’hi situen dos altres municipis
de la Costa Daurada, Cambrils i
Vila-Seca. A continuació, un municipi de Costa Barcelona (Santa
Susanna), seguit de l’Hospitalet
de Llobregat, una tipologia de

municipi totalment diferent a les
anteriors. Per completar les deu
primeres posicions dels municipis amb més recaptació, hi trobem
dues localitats més de la marca
Costa Barcelona (Sitges i Calella) i
un de la Costa Brava (Roses).

mentat pels habitatges d’ús turístic
(+3,4%) i els apartaments (+8,1%)
han permès rebaixar la pèrdua
d’ingressos a un 1,2%. Costa Brava
és l’única marca turística on la tipologia d’apartaments ha augmentat els ingressos (+8,1%).

Tossa de Mar ocupa l’11a posició, Malgrat de Mar la 13a, Blanes la 16a i Pineda la 18a.

«El municipi amb més
recaptació és Barcelona,
amb gairebé 30 milions
d’euros»

Entre les deu primeres comarques per volum de recaptació
(representen el 93% de la totalitat dels ingressos), n’hi ha hagut
cinc que en el darrer any han
augmentat la recaptació (Barcelonès, Maresme, Alt Empordà,
Baix Camp i Garraf) i cinc que
l’han vist disminuir (Tarragonès,
Selva, Baix Empordà, Baix Llobregat i Vallès Occidental).
COSTA BRAVA
La recaptació a la Costa Brava
ha caigut en 120.000 euros respecte
al període anterior. La disminució dels ingressos provinents dels
hotels, sumada a la dels càmpings
(que cau un 10%), ha restat fins a
300.000 euros. L’increment experi-

Barcelona Travel
Bloggers
CALELLA

Més de 150 bloggers de l’associació Barcelona Travel Bloggers,
especialitzats en la creació de
continguts de viatges, han visitat
Calella dins d’un blogtrip per diferents municipis del Maresme.
Calella ha participat en la celebració d’aquest esdeveniment amb
motiu del #BcnTB6, el 6è aniversari de Barcelona Travel Bloggers.
Després de l'èxit de les edicions
anteriors, aquest 6è aniversari s’ha
presentat com una acció de promoció més ambiciosa no només

centrada en un municipi, sinó en
tota la comarca.
Els diferents municipis participants han organitzat activitats i
visites guiades que han permès als
bloggers conèixer de primera mà la
destinació i la seva oferta turística.
A Calella, han visitat diversos espais
del patrimoni cultural de la ciutat
com el Far i el Centre d’Interpretació, el Museu-Arxiu Municipal i
el Museu del Turisme, i han pogut
gaudir d’un passeig per la ciutat
amb el trenet turístic, el carrilet. yy

Un dels espais visitats ha estat el Far. Foto J.M.Arenaza

COSTA BARCELONA
La marca Costa Barcelona és la
que menys percentatge de descens
ha experimentat, un 0,7%, que en
termes absoluts es tradueix en una
disminució de 43.000 euros respecte al període anterior. Costa
Barcelona és la marca en la qual la
tipologia hotelera representa una
major proporció dels ingressos. En
el període 2017-2018 ha suposat
un 82% de la recaptació. L’increment dels ingressos en habitatges
turístics ha fet que aquesta tipologia passi a ser la segona que més
en genera a la marca, per primera
vegada per davant dels càmpings. yy

Platja de Santa Susanna. Foto Aj. Santa Susanna
POSICIÓ

MUNICIPI

1a

BARCELONA

RECAPTACIÓ
29.672.181 €

2a

LLORET DE MAR

6a

SANTA SUSANNA

3.329.195 €
984.000 €

9a

CALELLA

755.204 €

11a

TOSSA DE MAR

619.991 €

13a

MALGRAT DE MAR

522.827 €

16a

BLANES

399.520 €

17a

GIRONA

386.194 €

18a

PINEDA DE MAR

374.588 €
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Alerta pel mosquit tigre al Maresme
MARESME

Amb l'arribada del bon temps
revifa el mosquit tigre i és el moment d'actuar per evitar la seva
propagació. En el transcurs d’una
setmana, una femella, alimentada amb sang humana, és capaç de
pondre entre 80 i 200 ous de mosquits. La meitat seran femelles que,
en set dies més, hauran criat 3.200
mosquits tigre. Aquestes xifres ja
apunten la necessitat de mantenir
un control sobre tots els punts susceptibles d'acumular aigua, es trobin a l'espai públic o al privat. De
fet, el Consell Comarcal del Maresme alerta que el 80% dels focus
de cria es troben en àmbits privats.
Testos, gerros, galledes, cendrers, i,
en general, qualsevol objecte que
pugui acumular aigua és susceptible de convertir-se en punt de cria.

«En una setmana, una
femella de mosquit tigre,
alimentada amb sang
humana, és capaç de
pondre entre 80 i 200 ous»
Pel que fa a l'espai públic, el
Consell Comarcal del Maresme ha
començat a actuar en 17 munici-

pis aplicant larvicides a embornals
sifònics, fonts, estancaments... La
seva efectivitat és de sis setmanes,
fet pel qual s'ha d'anar repetint el
tractament fins el moment en què
la baixada de les temperatures provoqui la mort de les larves i dels
mosquits adults.
Els municipis en els quals s'està actuant són: Alella, Teià, Premià
de Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar
de Mar, Cabrera de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de
Montalt, Caldes d'Estrac, Òrrius,
Dosrius, Arenys de Mar, Sant Iscle
de Vallalta, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna.
Què és pot fer a l’àmbit privat?
• Buidar i posar sota cobert tots els
objectes i contenidors on es pugui acumular aigua, i evitar que
s'inundin.
• En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar,
s'han de revisar atentament com
a mínim dues vegades cada setmana i eliminar qualsevol cúmul
d'aigua.
• En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna
mena de recipient amb aigua i a

29 anys de Coral
PINEDA DE MAR

La Coral Pinedenca de Pineda
de Mar commemora aquest any el
29è aniversari de la seva creació.
Ara ha celebrat l’acte central amb
un concert a l’Escola Sant Jordi, dedicat a Santi Vallespir, membre de
la coral, que va morir recentment.
Al llarg de tots aquests anys
de vida de la coral, hi ha hagut
moments de canvi. Des de fa tres
anys, la Coral Pinedenca la dirigeix
la Rocío Pinto: “Durant aquests
anys han passat per molts directors, hi ha hagut èpoques en què hi
ha hagut més gent que en d’altres.
Sempre els havia vist que havien
cantat cançons més tradicionals, i

quan vaig entrar tenia moltes ganes
de fer coses noves, més modernes,
nous idiomes, ritmes diferents...
que per a ells ha estat un repte,
però al final ho hem aconseguit”.

l'exterior, cal que es mantinguin
tapats amb una tapa o una tela de
mosquitera prima.

«El Consell Comarcal del
Maresme ha començat a
actuar en 17 municipis
aplicant larvicides»
• En recipients destapats cal que
l'aigua es renovi dues vegades
cada setmana, com a mínim.
• Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals.
• Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres
• En el cas concret de les piscines,
cal que l'aigua que continguin no
esdevingui un focus de cria de
mosquits. Quan estiguin buides,
s'han de mantenir del tot eixutes.
• Les basses o els estanys també
han d'estar en condicions que
no suposin un focus de cria per
a aquests mosquits.
LES PICADES
Amb una picada de mosquit
tigre cal actuar, en general, com

en la resta de picades de mosquits. Cal rentar i desinfectar bé
la zona de la picada i tractar-ne
els símptomes. En la majoria de
casos, les picades es poden tractar
a casa fàcilment. Hi ha productes
comercials i productes casolans

com el vinagre, l'alcohol de curar
o el gel, que disminueixen la picor.
No obstant això, algunes persones
tenen reaccions al·lèrgiques que
poden ser greus. En cas que persisteixin les molèsties, truqueu a
CatSalut Respon. yy

Gerard Quintana presenta el
seu primer llibre
CALELLA

«El concert s’ha fet en
honor a Santi Vallespir,
membre de la coral, que va
morir recentment»

Entre el cel i la terra és el títol
de la primera novel·la de Gerard
Quintana, més conegut per ser
el cantant del grup de rock català
Sopa de Cabra, que ha presentat
a la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça de Calella.

Com cada any, el concert d’aniversari de la Coral Pinedenca s’ha
fet amb fins solidaris, fent un recapte d’aliments col·laborant amb
l’entitat Càritas. yy

«La primera novel·la de
Gerard Quintana és una
història d’amor ambientada
als anys 60 i 70»

El concert va servir per recaptar aliments per a Càritas. Foto J.M. Arenaza

Campanya contra el mosquit tigre. Foto CCM

Quintana ha explicat què la idea
d’endinsar-se en el món de l'escriptura li vé de fa molt de temps: “És
una cosa premeditada, portava uns
40 anys pensant-ho, planejant-ho, i
finalment ho he fet. Durant més de
30 anys he estat explicant històries
i emocions i compartint-les a través de les cançons. em vaig posar
un despertador intern als 50 anys, i
ara he començat a escriure, aquest
és el resultat, i seguiré escrivint”.
La seva primera novel·la és
un cant a la llibertat personal. És
una història d’amor en una època difícil, ambientada en els anys
60 i 70, on la música hi té una
gran influencia.

La presentació es va fer a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. Foto J.M. Arenaza

«A principis del 2020
veurà la llum un nou
treball musical dels Sopa
de Cabra»
L’autor ha destacat que en el
propers anys seguirà buscant noves
maneres d'expressió: Anar obrint,

cada cop més, les línies d’expressió. La música és una, i segurament
a començaments de l’any vinent
traurem un nou treball amb els
Sopa de Cabra, que estem acabant
d’enregistrar, i al mateix temps seguir escrivint i buscant noves maneres d’expressió, espero ser un
intrús fins que em mori. yy
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Cerimònia de lliurament de les Banderes Blaves
CALELLA

El Far de Calella ha estat l’amfitrió del lliurament de Banderes
Blaves als ports esportius i platges de Catalunya. En l’acte, han
participat més d’un centenar d’assistents entre autoritats, alcaldes
i alcaldesses i directius dels diferents ports esportius.

«Durant l’acte s’ha fet el
lliurament de les Banderes
Blaves a les 97 platges
i 23 ports esportius de
Catalunya»
Cal destacar la presència
del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Damià Calvet; el gerent de Ports de la Generalitat,
Joan Pere Gómez; l’alcaldessa de

Calella, Montserrat Candini; el
president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics,
Albert Bertran, i el president de
l’ADEAC, José Ramón Sánchez,
entre d’altres.
Durant l’acte s’ha fet el lliurament de les Banderes Blaves a les
97 platges i 23 ports esportius de
Catalunya. El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet,
ha destacat que darrere d’aquests
guardons hi ha “la feina ingent
del Govern i dels ajuntaments
per disposar d’unes platges i
d’uns ports excel·lents, per tenir
unes instal·lacions i uns serveis
adequats al que els ciutadans i els
turistes es mereixen i per gaudir
d’aquests béns tan preuats que
tenim a Catalunya”. Calvet ha explicat la política de sanejament

d’aigua a Catalunya, “que influeix
directament en la bona qualitat
de les platges”. I, com a exemple,
ha citat: “A la dècada dels 90 teníem 80 depuradores; ara en tenim
518. Gràcies a això, l’any 1987
teníem set platges amb bandera
blava i ara en són 97”.

També han estat guardonades
les platges de la Mar Menuda i
Gran de Tossa, de Tossa de Mar;
les de Lloret, Fenals, Sa Boadella,

Santa Cristina i Cala Canyes, de
Lloret de Mar i, finalment, les de
Blanes, S’Abanell i Sant Francesc,
de Blanes. yy

«Al Maresme hi ha platges
guardonades a Malgrat,
Canet, Sant Pol, Pineda i
Calella»
Entre les banderes blaves
concedides hi ha, al Maresme: les
platges de Malgrat i la del Astillero, de Malgrat de Mar; la de Canet de Mar; la de les Barques, de
Sant Pol de Mar; les dels Pescadors i la Riera, de Pineda de Mar;
la de Garbí, de Calella.

La cerimònia d'entrega es va fer al Far de Calella. Foto J.M.Arenaza

8 projectes al programa ‘Joves per emprendre’
el món de l'emprenedoria juvenil
oferint formació i assessorament
personalitzat en l'àmbit empresarial i promovent el desenvolupament de les habilitats i competències clau per tirar endavant
un negoci. A més, els formadors i
els tècnics d'emprenedoria fan un
acompanyament en l'elaboració
dels plans d'empresa, de màrqueting, de producció, econòmics/
financers i jurídics/fiscals de cada
projecte. Una vegada completat el
cicle, el projecte ja és a punt per
poder-se posar en marxa.
Els 17 joves que van començar la formació. Foto CCMaresme
MARESME

El programa "Joves per em-

prendre", impulsat per la Cambra
de Comerç de Barcelona, fomenta

Aquest és el tercer any que
el Consell Comarcal gestiona al
Maresme el projecte "Joves per
emprendre". L'objectiu és que els
i les joves que vulguin iniciar un

negoci ho facin amb garanties
d'èxit. En aquesta edició de “Joves
per emprendre”, han participat 17
joves, dels quals 8 han completat
la formació. Aquests són els seus
projectes:
- Servei de camperització de
furgonetes (Vilassar de Dalt)
- Botiga de joguines per a
nadons (Palafolls)
- Mànager musical (Arenys de
Mar)
- Servei d'imatge personal
i audiovisual per a
esdeveniments (Dosrius)
- Activitats lúdiques d'art
dramàtic en anglès (Premià de
Mar)
- Fabricació i venda de bosses de
mà reversibles (Sant Pol de Mar)

- Servei fotogràfic de detall
(Mataró)
- Creació de material audiovisual
animat per a promocionar la
cultura catalana (Palafolls)
Alguns d'aquests joves ja estan iniciant el seu projecte i la
resta ho faran en breu. A més,
continuaran rebent el suport del
Consell Comarcal del Maresme
per tramitar els ajuts per a l'autoocupació que anualment convoca
el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat. Es preveu que aquest ajut,
emmarcat dins del sistema de Garantia Juvenil, sigui similar al que
es va concedir a l'edició de l'any
passat (9.900 euros). yy
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Nova edició de
Els ‘Maduixots’ al Canigó
l’Screamin festival
MARESME

Els Castellers de l'Alt Maresme
han bastit novament un pilar, en
aquesta ocasió, en un cim emblemàtic de la geografia catalana, el
Canigó, de 2.784 m d'alçada. Un
grup de 25 maduixots, aprofitant
l’avinentesa de la celebració de
l’Aplec del Canigó, han realitzat el
seu habitual pilar muntanyenc.

Els assistents a l'Screamin' provenen d'arreu del món. Foto J.M.Arenaza
CALELLA

La Fàbrica Llobet Guri ha acollit la 21a edició de l’Screamin’
Festival, un dels certàmens més
importants dedicats al Rock & Roll
dels anys 50. Un Festival que ha
estat la plataforma de llançament
d’artistes que han arribat molt
amunt com per exemple Nikki Hill
o JD McPherson i que abans de
participar a l’Screamin’ Festival de
Calella eren desconeguts.
Durant 5 dies, una cinquantena de bandes i artistes referents de

la música Rockabilly han omplert
l’escenari de la Fàbrica Llobet. A
més a més, durant els dies que
ha durat el festival s’han celebrat
espectacles, concerts i festes a la
platja. A banda de les actuacions
musicals, s’ha realitzat una exhibició de cotxes del Festival i un
flea market al passeig de Manuel
Puigvert. L’Screamin’ és música i
estil de vida dels anys 50: vestuari,
cotxes, mobiliari. Així mateix, els
assistents a aquest festival venen
d’Austràlia, EUA, Japó, Rússia i
Ucraïna, entre d’altres països. yy

L’Aplec se celebra el cap de
setmana anterior a la renovació
de la Flama del Canigó i serveix
precisament per dur feixos de llenya al cim de la muntanya perquè
després siguin cremats. Els maduixots, des de la seva primera
temporada l’any 2014, han alçat
un pilar a diferents cims catalans.
Els Maduixots ja han començat la temporada d’estiu amb diverses actuacions a Pineda, Lloret
de Mar i Canet. Durant aquests
propers mesos, actuaran a les
Festes Majors de molts municipis
del Maresme i Blanes. yy

Els Maduixots al cim del Canigó. Foto Castellers Alt Maresme

Catifes de corpus
CALELLA

La celebració del Corpus ha
caigut aquest any en el cap de setmana de Sant Joan. Una coincidència que va fer que alguns organitzadors de les catifes de flors al carrer
es plantegessin canviar-ne la data.

La Mirada del poeta
TORDERA

Més d’un centenar de persones van gaudir de l’acte central
de la ‘Mirada del poeta’, dedicat
enguany, a l’obra Argila d’Anna
Aguilar-Amat. La música, la dansa i la poesia, van protagonitzar
una passejada artística per diversos indrets de Tordera.
El recorregut de “La Mirada
del poeta” va començar a la Biblioteca de Tordera, va seguir pels carrers de la Vila passant pel Teatre
Clavé i la plaça de l’Església i va
acabar al riu Tordera, amb els assistents damunt el pont de Ferro.

En total, la passejada va durar
més d’una hora. Hi van participar
gairebé 500 persones, sobretot,
de col·lectius del municipi, com
els alumnes del Centre de Formació Artística del Teatre Clavé,
els alumnes de l’Institut Tordària
i l’Institut Lluís Companys.
Anna Aguilar-Amat és una
poetessa i assagista catalana,
investigadora i professora universitària que l’any 2000 va ser
guardonada amb el premi Carles
Ribes de poesia i l’Englantina d’or
als Jocs Florals de Barcelona. yy

Les catifes a Calella es van avançar 2 setmanes. Foto J.M.Arenaza

És el cas de Calella, on els veïns
del tram de Jovara i Amadeu i Indústria van avançar les catifes dues
setmanes per la coincidència també de la Festa Major petita. Van ser
els únics que van confeccionar les
catifes, ja que la resta de trams van
decidir no fer-les. Una cercavila va
tancar ja jornada. yy

Nou aplec de l’Erola
PINEDA / TORDERA

Èxit de participació en una
nova edició de l’Aplec de l’Erola
d’Hortsavinyà, on un gran nombre de públic va gaudir de les
actuacions i actes programats.
La festa va comptar amb la participació dels gegants de Pineda,
Santa Susanna i Palafolls, que van
animar la jornada.

L'inici de l'acte va ser a la Biblioteca de Tordera. Foto Yoyo

Es va fer una ruta guiada pel
camí de les costes, dinar de germanor, balls tradicionals i sardanes curtes, entre d’altres. També
van actuar el clown Catastròfer i
la banda The Sun Cats com a tancament de festa. yy

Gran participació a l’Aplec. Foto Geganters de Palafolls
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Joves científics
CALELLA

La Comissió de Recerca de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha organitzat la II
Jornada de Recerca i Innovació,
una jornada que va néixer a finals del 2018 amb l’objectiu de
promoure la investigació científica entre professionals i també
entre la ciutadania.

«Els alumnes han pogut
exposar els seus treballs
de recerca relacionats amb
la salut»
Ara s’ha fet un pas més perquè esdevingui una plataforma
per fomentar l’esperit científic

entre els estudiants. Joves de segon de Batxillerat de diferents
instituts de l’Alt Maresme i la
Selva Marítima han exposat els
seus treballs de recerca relacionats amb l’àmbit de les Ciències
de la Salut.
Han estat estudiants de l’Escola Pia de Calella i l’Institut
Bisbe Sivilla i de l’Institut Serrallarga de Blanes, els qui han parlat de les seves investigacions.
Un dels treballs tractava sobre la
resistència als antibiòtics, un altre sobre el càncer de pàncrees i
les malalties amb més mortalitat
a Catalunya i el tercer portava
per títol “La forma cel·lular. Una
via cap a la immortalitat?” yy

L’AVAH rep el premi Jaume
Esperalba i Terrades
CALELLA

L’Associació de Voluntaris i
Amics de l’Hospital (AVAH) ha
rebut el premi Jaume Esperalba i
Terrades pel seu compromís i implicació amb les persones que es
troben en situació de malaltia i les
seves famílies. El guardó, atorgat
per la Filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de

«El guardó l’ha recollit
el president de l’entitat,
Josep Puig»
la Salut de Catalunya i Balears i la
Delegació Comarcal del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona,
l’ha recollit el president de l’entitat, Josep Puig, en el marc de la
XXII Jornada: La Recerca Sanitària al Maresme.

«L’Associació, constituïda
al 1994, es va crear amb
l’objectiu de donar suport
a l’Hospital Sant Jaume de
Calella»

Alumnes que van presentar els seus treballs de recerca. Foto J.M. Arenaza

L’associació es va constituir
formalment l’any 1994 amb Joaquim Pedemonte com a primer
president, càrrec que va ocupar

DIRECTORI DE SERVEIS

Va rebre el premi el president de l'AVAH. Foto J. M.Arenaza

fins l’any 2003, moment en què
Josep Puig va agafar-ne el relleu.
L’entitat va néixer amb l’objectiu de donar suport, primer, a
l’Hospital Sant Jaume de Calella i
posteriorment a tots els centres de
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

Actualment l’AVAH la formen
unes 90 persones, 40 voluntaris que
fan atenció directa i 50 amics de
l’Hospital que s’encarreguen de la
tasca més administrativa de l’entitat
i també col·laboren amb els actes
benèfics per recollir fons i finançar,
així, els diferents programes d’atenció que es desenvolupen. yy
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El Síndic detecta mancances en el cas del nadó
maltractat de Pineda de Mar
de sospita i de certesa de maltractament infantil; que emprengui
mesures per prevenir la duplicitat
d'històries clíniques, i que inclogui en el Pla de formació anual
dels professionals de salut procediments d'atenció sanitària i de
notificació a Salut i a la DGAIA,
d'acord amb els protocols.

PINEDA DE MAR

El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, ha detectat mancances en
la detecció del maltractament del
nadó de Pineda de Mar que va
morir al gener a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. Ribó ha finalitzat la investigació arran de
l’ingrés del petit amb lesions derivades d'un presumpte maltractament per part del seu pare, l'11 de
gener del 2019.

«El Síndic, Rafael Ribó,
ha fet un seguit de
recomanacions tant al
Govern com a l’Ajuntament
de Pineda de Mar»

«El Síndic ha constatat
que el circuit emprat en
aquest cas per descartar la
sospita de maltractament
va ser improcedent»
Ribó remarca que durant l'exploració al Servei d'Urgències de
l'Hospital de Calella aquell dia
ja s'observen altres signes d'irritabilitat i de malestar del nadó.
També es detecten imprecisions
en l’informe d’assistència sobre
les proves practicades. Aquestes
sospites es constaten no només en
la diferent documentació de salut
a la qual ha accedit el Síndic, sinó
també en la comunicació del 4 de
gener al telèfon Infància Respon
per part del Servei de Pediatria de
la UCI Neonat de l'Hospital de la
Vall d'Hebron per notificar una

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

possible situació de maltractament físic del nadó.
El Síndic també ha constatat
que el circuit emprat en aquest cas
per descartar la sospita de maltractament és improcedent: no s’activa
el protocol contra el maltractament
infantil i la sospita es descarta sense instar cap coordinació interna
amb la Unitat de Treball Social de
l'hospital calellenc ni coordinacions externes amb cap servei el mateix dia de la visita.

L’aparició en un nadó tan
petit de signes catalogats, bé
d’equimosis o bé d’hematomes,
no descartava un fet traumàtic
i, per tant, requeria l’activació
del protocol d’actuacions davant
l’aparició d’una sospita de maltractament infantil. Pel que fa a
la coordinació, són diversos els
"dèficits" detectats. D’una banda,
el departament de Salut comunica que són diferents les històries
clíniques obertes al nadó, per la
qual cosa els professionals sani-

taris no van tenir accés a tota la
informació. En la documentació
analitzada també s’observa una
manca de coordinació adequada
entre els serveis de salut i els serveis de l'àmbit social.
RECOMANACIONS
Un cop feta la investigació, el
Síndic recomana al departament
de Salut que garanteixi el coneixement, la consulta i l'aplicabilitat del protocol davant de casos

Pel que a fa a l'Ajuntament
de Pineda de Mar, li proposa que
revisi els protocols d'estudi, d’intervenció i de seguiment dels infants que es troben en situació de
risc i de les seves famílies, especialment de nadons i infants petits;
que garanteixi una dotació de
recursos humans i econòmics en
serveis socials d’atenció primària
suficient per poder atendre adequadament les necessitats existents entre les famílies en situació
de vulnerabilitat social, i que la
Comissió Específica de Seguiment del Protocol d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència en Risc
de Pineda de Mar avaluï el funcionament del protocol. 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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Tercer Festival del Solstici
SANTA SUSANNA

BREUS SANT JOAN

Revetlla i foc
Un any més, la plaça de Xesco
Boix de Malgrat de Mar ha acollit la celebració de la Revetlla
de Sant Joan. Una festa que va
començar a mitja tarda amb
l’arribada de la Flama del Canigó. Poc després, el correfoc

Santa Susanna ha celebrat la
tercera edició del Festival del Solstici, coincidint amb la celebració
del solstici d’estiu. El certamen
destinat al públic familiar, que ha
comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha realitzat al
recinte de la Masia de Can Ratés,
tallers de circ i d’argila, demostracions de màgia, espectacles itinerants i diferents actuacions.

va conduir els assistents fins a
la plaça Xesco Boix, on es va
encendre la foguera i es va realitzar el tradicional sopar popular, que va estar amenitzat per
la música dels Tropical Roots i
el grup Sense Sal. yy

«Un dels plats forts va ser
el monòleg de l’humorista
Pep Plaza»
També es va instal·lar una zona
familiar amb tot un seguit d’activitats per a tots els públics amb una
ludoteca amb sons d’aigua, una
provocació artística a càrrec de la
Tribu Juganera i una proposta de
micro teatre.

Encesa de la foguera. Foto Carles

Una de les actuacions teatrals. Foto Carles

«La Revetlla de Sant Joan
va culminar amb l’actuació
d’Apache»

els ja coneguts a Santa Susanna,
el grup Apache, que va actuar durant la Revetlla de Sant Joan.

L’oferta es va completar amb
diverses actuacions musicals com
les d’Hotel Cochambre, Freddy
Harmonica & The Concealers i

Un dels plats forts de la programació va ser l’actuació de l’humorista Pep Plaza que presentava
el seu últim espectacle, I ara què

més. Més de seixanta personatges
sobre l’escenari, en un diàleg constant amb el públic, que va gaudir
d’una hora i mitja plena d’humor.
La celebració es va complementar amb servei de bar i una
fira de productes artesans. yy

Flama del Canigó
Una de les tradicions de Sant
Joan és l’arribada de la Flama
del Canigó. A Calella, Òmnium
Cultural Alt Maresme i els ADF
de l’Alt Maresme van ser encarregats de portar la Flama des
de Malgrat de Mar. La rebuda

i encesa del peveter es va fer al
passeig de Manuel Puigvert, on
després es va procedir a la lectura del manifest que enguany
havia escrit l’expresidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. yy

El doctor Pere Puig va ser l'encarregat de portar la flama. Foto J.M. Arenaza

Per Sant Joan, sardanes
Un any més l’Associació torderenca La Nostra Dansa ha
organitzat la revetlla de Sant
Joan a Tordera. La celebració
ha començat amb l’arribada
de la Flama des de Malgrat de
Mar. Poc després, la Revetlla va

continuar amb un parlament
de l’alcalde, Joan Carles Garcia,
una audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. Els assistents van
poder gaudir de coca i cava a la
mitja part de l’audició. yy

Audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània.
Foto Aj. Tordera
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Calella crea un grup de coordinació per avaluar
l'estada de menors no acompanyats
CALELLA

Dos fets, en principi aïllats,
que van succeir el dissabte 22
de juny, relacionats amb un
grup de menors no acompanyats
(MENA), ha obert un ampli debat a la ciutat de Calella.
Fonts dels Mossos han explicat que el dissabte hi va haver
"un enfrontament dialèctic" entre
alguns MENA i joves de la ciutat,
que es va dissoldre ràpidament
amb la presència de la policia.
Segons indiquen, no hi va haver
ferits ni detinguts i va ser sobretot una discussió. Aquest enfrontament va coincidir en el temps
amb un trasllat d’un menor no
acompanyat en què es va necessitar el suport dels serveis sanitaris.
Aquests dos fets van generar un
ampli debat a les xarxes socials
i una ràpida resposta de l’Ajuntament, amb la reunió de tots els
grups municipals, de la Generalitat de Catalunya i la redacció
d’un document.
El dia de Sant Joan i l’endemà hi
van haver dues concentracions ciutadanes relacionades amb els fets.

UNANIMITAT POLÍTICA
Calella crearà un grup de
coordinació amb professionals,
Mossos i veïns per avaluar l’estada de menors no acompanyats
a la ciutat. Fins a aquests fets, la
Generalitat i l'Ajuntament havien circumscrit els aldarulls a
fets puntuals, tot i que després
de l'enfrontament del dissabte 22
han convocat una reunió amb els
portaveus dels grups municipals
per tractar la qüestió.
Al comunicat emès després
d'aquesta reunió els grups municipals de Junts per Calella, ERC,
Calella en Comú, PSC, CUP i Cs
apunten que “hi ha molts professionals” treballant amb els menors a
la ciutat i demanen a la ciutadania
“seny i empatia” amb els nois, que
recorden que són menors i que
s'estan començant a socialitzar a
la ciutat. Així, agraeixen “a la gran
majoria” de la ciutadania la “comprensió i solidaritat”.
A més, afegeixen que com a
veïns volen col·laborar en què els
menors "puguin integrar-se i viu-

re a la ciutat en la millor de les
condicions" i fan una crida a afavorir la convivència i el civisme,
emmirallant-se en l’exemple de
Canet de Mar, on indiquen que
persones i entitats s'han compromès en l’acompanyament i
acollida dels nois. “Creiem que
el factor de la mediació és una
bona eina per intentar pal·liar els
neguits i les inquietuds de la ciutadania”, afegeixen.
Pel que fa al grup de coordinació anunciat, proposen que
diàriament emeti un informe de
com ha anat la jornada i expliquen que el formarà la cooperativa sense ànim de lucre especialitzada en infància i adolescència
EDUVIC, agents socials, policia
de proximitat, Mossos, professionals que els acompanyen diàriament i representació veïnal.
Així, totes les forces polítiques amb representació s'han
compromès a "mantenir el contacte i fer totes les reunions que
s'escaiguin" per garantir que van
"en la mateixa direcció”. y

Concentració ciutadana del dia 25 de juny. Foto J.M. Arenaza

Concentració del dia 26 de juny. Foto J.M. Arenaza
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19 municipis a la campanya
“Moviment Banderes Verdes”

L'acte de presentació es va fer a la platja de Calella. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Ecovidrio, l’entitat sense
ànim de lucre encarregada de
la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a l'estat,
ha llançat la campanya estival
“Moviment Banderes Verdes” a
Catalunya. La iniciativa té la finalitat de reconèixer amb aquest
guardó ambiental al municipi
costaner més compromès amb la
lluita contra el canvi climàtic i la
protecció del litoral a través del
reciclatge d'envasos de vidre.
Calella ha acollit l’acte de
presentació de la campanya. L’al-

«Entre els municipis
participants hi ha Blanes,
Lloret, Tossa, Calella,
Pineda i Santa Susanna»
caldessa de la ciutat, Montserrat
Candini, ha donat la benvinguda
als assistents i Silvia Mayo, gerent Catalunya d'Ecovidrio, juntament amb Josep Maria Tost,
director de l'Agència de Residus
de Catalunya han presentat l'adhesió de 19 municipis i més de
2.600 bars i guinguetes al moviment, els quals competiran jun-

tament amb els seus veïns per
aconseguir el reconeixement ambiental d’Ecovidrio per als seus
municipis. Entre aquests municipis hi ha Blanes, Lloret, Tossa,
Calella, Pineda i Santa Susanna.
Cadascun dels municipis
participants comptarà amb un
objectiu d'increment de recollida
selectiva de vidre establert per
l'equip d’Ecovidrio i l'equip de
govern municipal en funció del
seu comportament històric i les
dades de reciclatge d'envasos de
vidre de la zona. yy

Cloenda del Calella Film
Festival
CALELLA

Ha tancat una nova edició del
Calella Film Festival en la que
aquest any, com a novetat, s’ampliaven les projeccions a diverses sales de la província. A més
a més, aquest any el concurs ha
comptat amb un jurat de luxe
amb noms com Sergi López, Santi Millán, Sergi Pompermayer o
Itziar Castro.
El Premi a la Millor Pel·lícula
en la secció oficial a concurs Low
Budget ha estat per “Hawaii” de
Jesús del Cerro. El Premi a la Millor Pel·lícula de la secció Creative
Rosebud l'ha rebut “Au poste!” de
Quentin Dupiex.
El Premi a la Millor Actriu en
la secció Low Budget l'han atorgat
a Claudia Font per “La muerte es
solo el principio”, mentre que la
Millor Actriu a la secció Creative
Rosebud ha estat Elena Andrada
per “Staff Only”. El guardó a Mi-

Guanyadores a millor directora i millor actriu. Foto Joan Maria Arenaza

llor Actor protagonista de la secció Low Budget l'ha rebut Dragos
Bucur per “Hawaii”, mentre que a
Creative Rosebud ha guanyat Irshaad Ally per “Number 37”.
El Premi al Millor Guió Original de la secció Low Budget
ha estat per Sergio Umansky per
“Ocho de cada diez”, mentre que a

Creative Rosebud l'han concedit a
Quentin Dupieux per “Au poste!”.
Per últim, el Premi en la Categoria de Millor Director en la secció oficial a concurs Low Budget
ha estat otorgat a Maria Lafi per
“Holy Boom” i a Creative Rosebud l'han rebut Rahi Anil Barve i
Anand Gandhi per “Tumbbad”. yy
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Dues alertes per
incendi a Malgrat
MALGRAT DE MAR

La Policia Local de Malgrat de
Mar va rebre dues alertes per incendi pràcticament simultànies al
llarg del matí del dia 25 de juny.
La primera va ser a l’Hotel Rosa
Nàutica, on a les 8 del matí es va
rebre un avís. La causa de l’incendi va ser una fregidora que es
va incendiar, provocant una gran
fumarada a tota la cuina, menjador, recepció i part de les plantes
superiors de l’hotel. 290 persones
van haver de ser desallotjades de
manera preventiva.
Fins als llocs dels fets s’hi va

desplaçar una dotació de la Policia
Local, quatre serveis dels bombers
i bombers voluntaris de Malgrat
de Mar. També es va necessitar
l’actuació d’un vehicle sanitari del
SEM que va atendre 5 persones
per inhalació lleu de fum, i un
treballador de l’hotel per un atac
d’ansietat. Paral·lelament, es va rebre l’avís d’un vehicle que cremava a l’Avinguda de la Costa Brava.
Fins al lloc dels fets es va desplaçar
una dotació dels bombers, però la
incidència es va atendre amb tota
normalitat com una averia del vehicle i sense cap ferit. yy

1,5 hectàrees cremades a
Ciutat Jardí de Palafolls
PALAFOLLS

La nit de Sant Joan va ser accidentada a Palafolls, ja que el
municipi va patir un dels primers
focs de l’estiu a la zona. L’incendi
va declarar-se en un solar del carrer del Morer, a la urbanització
de Ciutat Jardí. L’avís es va rebre
quan faltaven pocs minuts per
tres quarts d’11 de la nit.

«El foc va cremar a
Palafolls 1,5 hectàrees de
vegetació»
Les flames, que van arribar
molt a prop de les cases, van
afectar un total d’1,5 hectàrees
de vegetació i van obligar a evacuar alguns habitatges. Segons
van informar els Bombers, el fort
pendent i l’estat del bosc hauria
facilitat la propagació del foc.

«L'incendi es va declarar la
nit de Sant Joan»

Vista posterior de l'Hotel Rosa Nàutica. Foto Víctor Alfaro

El foc va obligar a actuar una
desena de dotacions dels Bom-

PUBLINOTÍCIA

Imatge de l'incendi a Ciutat Jardí. Foto Bombers

bers provinents de diferents parcs
de la zona, com Malgrat de Mar,
Pineda, Arenys de Mar, Tordera,
Hostalric, Maçanet i Arbúcies,
a més de voluntaris de l’ADF de
l’Alt Maresme i efectius de la Policia Local de Palafolls i Mossos
d’Esquadra.
L’incendi va deixar un ferit
lleu per part del cos de Bombers,

i pels volts de les 2 de la matinada es va poder permetre altre cop
l’accés dels veïns de la zona.
El Maresme va ser la 5a comarca de tot Catalunya on més
actuacions es van haver de fer,
amb un total de 79, la majoria per
incendis diversos, com ara contenidors, vehicles o habitatges, i
també en incendis de vegetació. yy

Residència Toy, celebrant el 25è aniversari
MALGRAT

Aquest mes de juny hem
complert 25 anys, un mes replet
d’activitats i sortides dedicades
a la nostra gent gran i als seus
familiars, per això han estat tan
properes i emotives. Finalment,
hem tancat les celebracions del
25è aniversari amb una tarda de
portes obertes i una festa al nostre carrer.
La festa va començar amb la
presència de l’alcalde de Malgrat
de Mar, Joan Mercader, el primer
tinent alcalde, Jofre Serret, i la Re-

gidora de Gent Gran, Sònia Viñolas. Entremig, vam tenir berenar,
brindis, agraïments, música en directe i ball. I vam acabar amb una
entranyable Sardana de germanor,
amb tot el públic assistent gràcies
a la col·laboració de l’Associació
Sardanista de Malgrat.
Volem agrair la presència de
les entitats de Malgrat, amb qui
realitzem projectes, o d’altres amb
qui ens complaurà emprendre
noves iniciatives. I, com no, també ens dirigim al nostre veïnat
i agraïm el fet que cada vegada

siguin més els veïns i veïnes de
Malgrat de Mar que confien en la
nostra residència.
Per acabar, volem fer una
menció especial als nostres residents i als seus familiars. També
a aquelles famílies que formen
part del nostre passat però que
el seu record sempre serà viu i
present. Va ser una tarda plena d’afecte i emotivitat. A totes
i tots, felicitats i moltes gràcies,
perquè amb totes i tots vosaltres
hem arribat fins aquí i junts hem
celebrat els 25 anys!
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Shopping night a Pineda i Malgrat
MALGRAT DE MAR / PINEDA DE MAR

Amb l’arribada de l’estiu són
moltes les poblacions que s’animen a celebrar una jornada nocturna de botiga al carrer. És el cas
de Malgrat de Mar i Pineda de
Mar. Els carrers de les dues poblacions s’han omplert d’ofertes i
activitats durant tot el dia.
A Malgrat de Mar la proposta
va començar a mitja tarda amb
l’obertura d’un espai gastronòmic entre el carrer del Carme i les
Peixateries Velles. Després es van
realitzar flaixos de moda i diferents desfilades. A Pineda de Mar
els comerços participants es van
concentrar a plaça Espanya on es
va amenitzar la vetllada amb diferents actuacions musicals. yy

PASSATEMPS

La jornada a Pineda es va fer durant tot el dia. Foto Yoyo

Desfilada de moda a Malgrat de Mar. Foto Yoyo
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50 anys del Club Tennis Malgrat
MALGRAT DE MAR

Aquest any 2019 el Club Tennis Malgrat està d’aniversari. Enguany celebren els 50 anys del
club i ho ha fet amb una jornada
plena d'activitats. Per parlar sobre aquesta efemèride hem entrevistat al seu president, José Antonio Fernández.
Què suposa per al Club Tennis Malgrat arribar als 50 anys
d’història?
És una fita molt important
que un club com el nostre arribi
a aquesta data, perquè és un club
que té una història i que està molt
arrelat a la vila de Malgrat.
Quina ha estat l’evolució del
club en aquest temps?
Ha canviat molt. De fet, el

nostre nom inicial era Club Nàutic Tennis Malgrat. Tot va començar amb un grup de persones
que tenien interessos pels esports
nàutics i van decidir formar una
entitat esportiva, que posteriorment va afegir una secció de tennis amb la construcció de dues
pistes. A començaments dels anys
80, vam veure una possibilitat de
créixer i vam crear el club on ens
trobem en l’actualitat.
Actualment quantes persones practiquen tennis al vostre
club?
Es difícil de determinar, perquè la principal tipologia de soci
és el soci familiar, però numèricament estem al voltant dels 250,
que no només són de Malgrat de
Mar, sinó que també hi ha gent

de Blanes, Lloret, Calella i Pineda. Som un club de referència a
l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
A nivells d’èxits esportius,
quin destaqueu?
Com a fites importants, hem
tingut dues vegades sots campions d’Espanya per equips, una
vegada masculí i una vegada
femení, amb equips de tercera
categoria. Hem arribat dues vegades a la final a la categoria or,
i aquest any, l’equip femení ha
quedat campió del Campionat de
Comarques de Catalunya.
I per acabar, quins projectes
teniu en ment per als propers
anys?
Per la vessant esportiva l’objec-

Celebració dels 50 anys. Foto Carles

tiu és aconseguir els màxims èxits
esportius en la categoria d’equips.
I pel que respecta a l’entitat, continuar evolucionant amb les refor-

mes, l’adequació de les instal·lacions i continuar consolidar-nos
com a entitat esportiva. yy

El CD Malgrat puja a Segona Catalana al minut 90
MALGRAT DE MAR

El CD Malgrat va aconseguir
l’ascens a Segona Catalana a l’últim moment amb un gol al minut 90 contra el Campdevànol.
El partit d’anada va acabar amb
empat. Després del gol d’Ot Esqueu i el xiulet final, va arribar la
bogeria amb una celebració com
mereix l’esdeveniment al camp i
al vestidor.
El CD Malgrat, per tant, puja
tal com ho va fer el Blanes, en
aquest cas com a campió del
grup 16 de la Tercera. L’equip
malgratenc va ocupar la segona
posició i ha jugat i guanyat la
promoció d’ascens. yy
CD Malgrat 1 - Campdevànol 0. Foto Yoyo

Celebració després de la victòria. Foto Yoyo
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Cursa popular Palafolls
Un centenar de corredors van
participar a la 16a edició de la
cursa popular de Palafolls. Una
prova molt consolidada, però que
aquest any presentava novetats
importants, com la reducció del
recorregut i el canvi del traçat. El
corredor malgratenc Estanis Llo-

bet va ser el primer a travessar la
línia d’arribada amb un temps de
29’ 24’’. El podi el van completar
els palafollencs Jaume Pedemonte i David Garcia. Al podi femení,
la guanyadora va ser Irene Rodríguez amb 35’ 38’’, seguida de Leticia Nievas i Nuria Arbó. yy

Podi masculí. Foto Ajuntament de Palafolls

Cursa de Pineda de Mar
Més de quatre-cents atletes han
pres part d'una nova edició de
la Cursa de Pineda de Mar 10K.
En el quilòmetre tres, Otmane
Btaimi ha agafat el liderat de la
cursa, que ja no ha deixat fins a
proclamar-se guanyador amb un
temps de 32’ 13’’. El segon classi-

ficat ha estat Oscar Rodríguez i
el tercer Lluís Vila. Pel que fa a
les noies, la guanyadora ha estat
Maria Pons amb 40’ 14’’. La segona classificada ha estat Grace
Puertas seguida de Jackeline Gómez, que ha acabat tercera amb
un temps de 41’ 45’’. yy

Primeres Olimpíades de la
Gent Gran
CALELLA

Calella afegeix un nou esdeveniment al calendari esportiu de
la ciutat, coincidint amb l’any en
què ostenta la capitalitat de l’esport català. Aquest estiu, l’Ajuntament de Calella organitza la
primera edició de les Olimpíades
de la Gent Gran, amb l’objectiu
de fomentar la pràctica de l’esport
entre els més grans. La trobada es
durà a terme del 16 al 21 de juliol
al passeig de Manuel Puigvert.

Les disciplines que es duran a
terme són bitlles, futbol, escacs,
natació, petanca, bàsquet, atletisme i orientació. Es necessita un
centenar de voluntaris de totes
les edats, per atendre els 300 participants que es calcula que competiran en les 10 hores previstes.
Tots aquells que vulguin par-

ticipar, ja sigui com a esportista
o com a voluntari, poden inscriure’s a l’Espai de la Gent Gran,
situat al carrer Anselm Clavé, 46,
de dilluns a divendres, de 10 a 12
h i de 17 a 20 h, i dissabtes de 17 a
20 h. També s’hi pot contactar al
correu esplaicalella@gmail.com o
trucant als telèfons 93 766 20 96 i
629 861 435. yy

«Les Olimpíades de la Gent
Gran se celebraran del 16
al 21 de juliol al passeig de
Manuel Puigvert»
La inauguració es farà al Far
amb l’assistència d’autoritats i
l’actuació de la coral de l’Espai
Caixa, i des d’allà sortirà la flama
olímpica. L’últim dia se celebrarà
l’acte de cloenda on es farà l’entrega de medalles i diplomes.

Cartell promocional de les Olimpíades. Foto Aj. Calella

Marxa solidària ‘MontsenyCosta Brava’

Podi femení 2019. Foto Gesport

Triatló de Calella
El triatló de Calella és una prova
esportiva combinada i de resistència, en el qual el participant
realitza tres segments: natació,
ciclisme i cursa a peu. Les distàncies a cobrir pels participants
són 750 metres de natació, 20
quilòmetres de ciclisme i 5 qui-

lòmetres de cursa a peu. El guanyador masculí ha estat Genis
Grau, amb un temps de 52’ 51’’,
seguit d’Erik Guillem i Ernest
López. La victòria femenina va
ser per Anna Flaquer amb un
temps de 59’ 52’’, seguida de
Claudia Pérez i Clara Aulinas. yy

El Xipirons Team de Calella a l'arribada a Blanes. Foto Montseny-Costa Brava
SELVA - MARESME

Diversos municipis de la Selva
i el Maresme han acollit la marxa/
pedalada solidària ‘Montseny-Costa Brava’, una proposta solidària
que va sortir des de Sant Marçal del
Montseny i va arribar fins a Blanes.
Han participat més de 350 corredors i corredores: la majoria, uns

La primera part és la prova de natació. Foto Joan Maria Arenaza

«S’han aconseguit 73.000€
pel SJD Pediatric Cancer
Center de l’Hospital Sant
Joan de Déu»

300, van fer els 74 quilòmetres de
distància a peu, mentre que la resta
van optar per l’altra vessant: fer-la
en bicicleta. En totes dues opcions
el recorregut a seguir en aquesta
prova no competitiva ha estat la
Ruta de la Tourdera.
Organitzada per l’Associació
Esportiva Montseny, l’objectiu ha
estat recaptar fons econòmics a
benefici del SJD Pediatric Cancer
Center de l’Hospital Sant Joan de
Déu, és a dir, el centre de tractament oncològic infantil de Barce-

lona. La marxa/pedalada solidària
no competitiva forma part de la
campanya #pelsvalents.
S’han aconseguit recaptar
73.000 € que aniran íntegrament
destinats al centre d’oncologia pediàtrica de Barcelona. S’ha pogut
sumar aquesta xifra a través dels
donatius de les inscripcions, que
preveien un mínim de 1.000 € per
equips, formats per entre 4 i 8 persones. De Calella hi van participar
dos equips: el Xipirons Team i el
Tassu’s Equip. yy
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El TTCalella renuncia a
Superdivisió femenina
El Suris Calella no jugarà a la
Superdivisió femenina la propera temporada. El Club Tennis
Taula ho va anunciar al mateix
temps que la marxa de dues de
les seves jugadores, Sofia Xuan
Zhang i Gabi Feher, que fitxen
pel Vic, entre d’altres, per motius pressupostaris. L’equip fe-

mení jugarà la temporada 20192020 a divisió d’honor amb gent
de casa, com l’Alba Fernández,
la Clàudia Pérez i l’Elisabeth
Cabanes. La propera temporada, el Termotur també jugarà a
Divisió d’Honor, després que els
nois aconseguissin l’ascens de
categoria a finals d’abril. yy

Cremada solar, càncer de pell...
Compte amb el sol
ció UVA i UVB per sobre de 400
nm) i a més utilitzar cremes fotoprotectores.

Podi del Campionat d'Espanya de Tennis Taula. Foto Arxiu FCTT

Supercampiones de Catalunya!
L’equip junior femení del CB
Calella s’ha proclamat campió
de Catalunya del seu nivell al
derrotar 50-63 al Llançà. Per
arribar aquí, les calellenques,
han guanyat la seva lliga. El seu
triomf consolida encara més el
projecte del bàsquet femení al

CB Calella. Les calellenques van
guanyar la final per saber quin
era l’equip campió de Barcelona.
Ja a la final a quatre, van derrotar el campió de Tarragona, i
finalment van vèncer el campió
de Girona, sent les campiones
de Catalunya. yy

Equip femení Campió de Catalunya. Foto CBCalella

8a Festa de l’Esport
Més de 400 nens i nenes han
participat a la 8a edició de la
Festa de l’Esport a Malgrat de
Mar, on han pogut provar diferents disciplines esportives com
el futbol, el judo i el bàsquet.
L’activitat ha servit també per

fer un reconeixement a 12 esportistes i 16 entitats esportives
de Malgrat. L’Ajuntament també
va voler homenatjar el futbolista de l’espanyol Nil Jiménez i el
malgratenc Joan Dàvila, exjugador de bàsquet. yy

Un dels esports que es podien practicar. Foto Yoyo

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

L

es cremades solars i la sobreexposició solar en els
primers 18-20 anys de la
vida augmenten el risc de càncer
de pell en edats posteriors. S'ha
demostrat que la radiació solar
s'acumula al llarg de la vida i és
durant la infància quan la sensibilitat al sol és més gran i la radiació té un impacte més nociu. El
sol és essencial per a la vida a la
terra, no hi hauria vida sense sol.
Té multitud d'efectes positius per
al nostre organisme, ens permet
sintetitzar la vitamina D i és un
element essencial per induir un
bon estat d'ànim. Però les radiacions ultraviolades A i B (UVA
i UVB) que el sol emet també tenen clarament efectes negatius.
Produeixen cremades solars,
envelliment de la pell, redueixen
les defenses del cos, promouen
l'aparició de cataractes en els ulls
i de càncer en la pell. Tot i que a
totes les edats les persones de pell
blanca, rossa o pèl-roja, amb pigues, cabells clars o rossos, amb
els ulls clars o blaus, tenen més
risc de patir els efectes nocius del
sol. Tots els nens i els adolescents
s'han de considerar també com
persones d’alt risc. Totes elles
han d'estar protegides del sol. I
protegir-se no és només l'ús de
cremes fotoprotectores, implica
molt més, tot i que sovint són aspectes que no es tenen massa en
compte. Cal quedar-se a l'ombra
sobretot a migdia, cal utilitzar
para-sols i no exposar-se o prendre el sol de forma perllongada a
l'estiu entre les 12:00 i les 17:00
hores, portar roba perquè la pell
no es descobreixi al sol sempre
que sigui possible (és la millor
fotoprotecció), gorra o barret
per mantenir la cara, el cap, les
orelles i el coll protegits, portar
ulleres de sol adequades (protec-

Malauradament, malgrat l'ús
cada vegada més estès de les cremes fotoprotectores, el càncer
de pell continua augmentant.
Es produeixen gairebé 100.000
casos anuals a Espanya. Aquest
fet està vinculat als canvis en
l’estil de vida que fan que cada
cop més i més persones de totes
les edats, inclosos incomprensiblement també els nens, inunden les platges durant hores per
prendre el sol durant llargs períodes de temps i bronzejar-se.
Molts desconeixen els efectes
nocius d'aquest excés emparats
per l'ús de cremes solars d’alta
protecció. Els fotoprotectors són
molt eficaços en la prevenció de
les cremades solars, però ho són
molt menys per prevenir l'envelliment i el càncer de pell. Els
fotoprotectors no són un escut
invencible o armadures davant
del sol.
Els fotoprotectors mostren
numèricament el factor de protecció solar (SPF), que indica el
valor multiplicador del temps
d'exposició relacionat amb la
resistència que cada persona té
en funció del seu tipus de pell
de patir una cremada solar. Si
una persona presenta envermelliment de la pell (cremada
superficial) després de 15 minuts de prendre el sol, quan utilitzi un fotoprotector SPF 10, li
permetrà estar 10 vegades més
de temps sense cremar-se. És a
dir, 150 minuts. Els fotoprotectors han de protegir tant la radiació UVB, que és la que provoca
les cremades, com la UVA, que
penetra més al fons de la pell,
bronzeja, envelleix la pell i augmenta el risc de càncer.

Nen prenent el sol

Hi ha filtres físics o minerals
(que contenen òxid de zinc o
diòxid de titani) que no s’absorbeixen per la pell i són totalment
segurs. La seva protecció és deguda a l'efecte de pantalla física
que impedeix el pas dels raigs
solars. Són els únics que haurien d’utilitzar els nens menors de
2-3 anys i de manera exclusiva els
menors d'1 any. Els menors d'1
any, i especialment els de menys
de 6 mesos, no s’han d'exposar
mai directament al sol. Sempre
han de estar a l'ombra o coberts
pels teixits i, encara així, reben
fins a un 50% de radiació solar
indirecta o reflectida. Per això,
cal que utilitzin a la primavera i
a l’estiu fotoprotectors minerals
amb FPS de 30 o superior.
Els filtres químics són els més
utilitzats. Són més agradables al
tacte, utilitzen diferents compostos químics que absorbeixen la radiació ultraviolada i la
transformen en energia no perjudicial. Poden produir amb més
freqüència reaccions al·lèrgiques
o irritatives, s’absorbeixen per la
pell en un percentatge variable
i, per això, no s'han d'aplicar en
menors de 2-3 anys, pel risc de
toxicitat.
Tots els fotoprotectors s'han
d'aplicar 30 minuts abans de
l'exposició solar prevista, preferentment a casa i s'han de tornar
a posar cada 2 hores i sempre
després d'un bany perllongat.
N'hi ha que són resistents a l'aigua i suporten de 2 a 4 banys de
20 minuts sense perdre l'eficàcia.
El sol ens dona vida, però
només protegint-nos d’ell podem viure sense arriscar la nostra salut. No ho oblideu mai. yy
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LLORET DE MAR
DIA 5
FIRA ALIMENTÀRIA I ARTESANA. Plaça de la Vila. 16-20 h.
NITS D’ESTIU ALS JARDINS.
Jardins de Santa Clotilde. 20 h
DIES 5, 6, 10, 12, 13, 18 I 27
RUTA INDIANA - CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h.
DIA 6
PICASSO RUN
Pistes atletisme. 20 h. Preu: 6 €
SARDANES: COBLA VILA
JONQUERA. Plaça de la Vila. 22 h.
CLON FESTIVAL: TRIBUT A
QUEEN. Roca d’en Maig. 22.30 h.
DIA 6, 13 I 27
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ.
Visita (CAST) Turó Rodó. 20 h.
Preu: 3 / 1,50 €
GUIDED NIGHT TOUR WITH
MUSIC. Cementiri. 19.30 h (GB)
VISITE NOCTURNE EN
MUSIQUE. Cementiri. 21 h (FR)
DIES 7 I 8
IV FESTIVAL CULTURAL
LETÒNIACATALUNYA

Roca d’en Maig. 20 h.
DIA 7
VISITA GUIADA RECORDS DEL
MEU AVI. Cementiri. 21 h.
DEL 8 DE JULIOL AL 2 D'AGOST
EXPOSICIÓ PINTORS
LLORETENCS. Casa de la Cultura.
DIA 8
CONCERT BANDA BELGA
Plaça de la Vila. 19 h.
DIA 9
TALLER INFANTIL (FR)
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. Preu: 4/2 €

FESTIVAL FIESTALONIA
Roca d’en Maig. 21 h.
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA. Església Sant
Romà. 21h. Preu: 10 €.
DIA 12
CONCERT DE JAZZ
Club Marina Casinet. 22 h.
FIRA ALIMENTÀRIA I
ARTESANA
Plaça de la Vila. 10-20 h.
NITS D’ESTIU ALS JARDINS
Jardins de Santa Clotilde. 20 h.
(CAT)

FESTIVAL FIESTALONIA
Roca d’en Maig. 21 h.

DIA 13
FESTA DEL CARRER DEL CARME

TEATRE: LADY FRANK & STEIN
Plaça Pere Torrent. 21.30 h.

CONCERT BANDA MUSICAL
ANGLESA. Plaça de la Vila. 19 h.

DIA 10
TALLER INFANTIL (GB)
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. Preu: 4 / 2 €

SARDANES: COBLA MEDITERRÀNIA. Plaça de la Vila 22 h.

IV FESTIVAL LETÒNIACATALUNYA. Roca d’en Maig. 20 h.
TEATRE RUS:DINERO FÁCIL
Teatre de Lloret. 20 h.

TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9 -14 h
DIA 14
VISITA GUIADA RECORDS DEL
MEU AVI. Cementiri. 21 h.

DIA 15
CONCERT BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 18 h.

DIA 27
SARDANES: COBLA FLAMA DE
FARNERS. Plaça de la Vila. 22 h.

FESTIVAL CAMPAMENTS
TODES. Roca d’en Maig. 20 h.

DIA 28
CONCERT BANDA ANGLESA.
Roca d’en Maig. 19 h.

DIA 16
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h.
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)
FESTIVAL RUS DE BALLET
CLÀSSIC. Plaça de la Vila. 19 h.
DIA 17
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h.
Preu: 4/2 €. Taller infantil (GB)
CONCERT SWING AND MORE
Biblioteca Municipal. 20.30 h.
DEL 18 AL 26
FESTA MAJOR DE SANTA
CRISTINA
DIA 18
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA. Església Sant
Romà. 21 h. Preu: 10 €
DEL 19 AL 21
FESTES DE MAS BAELL-CAN
CARBÓ

VISITA GUIADA RECORDS DEL
MEU AVI. Cementiri. 21 h.
FORMY BAND CONCERT JAZZ
Plaça de la Vila. 19 h.
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h.
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)
27è CONCERT DE SANTA
MARTA. Ermita de Santa
Cristina. 20 h
DIA 30
TEATRE: MARIDOS
COMPARTIDOS. Hotel Evenia
Olympic Congres Center. 20 h.
TEATRE: YEORBAYU
Plaça Pere Torrent. 21 h.
DIA 31
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h.
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)

BLANES
MINICLUB

a la Sala Roberto Bolaño.

DEL 3 JULIOL AL 31 AGOST
PARC D’ESTIU del passeig de
S’Abanell: 10 -13.30 h.

DIA 17
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
LOS DÍAS CONTADOS de Joaquín González Acuña. A les 19 h a
la Sala Roberto Bolaño.

FESTA DE L’ESCUMA, dimecres i
dissabtes: 17- 18.30 h.
BIBLIOTECA BLANES
DE L’ 1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “Vitamina L”.
BIBLIOPLATJA, situada a la platja de S’Abanell, davant de la plaça
Verge del Vilar.
Matins: de dilluns a divendres de
11.30 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de
17 a 20 h
DIA 4
XERRADA TALLER: LABORATORI DE NUTRICIÓ: El nen que no
menja i el que menja massa.
A les 15.15 h a la Sala Roberto
Bolaño.
DIJOUS DE LLETRES I MOTS.
TERTÚLIA LITERÀRIA PER A
ADULTS. Comentarem Espectacle sobre la figura de Jaume Ferrer de Blanes 700 Aniversari. A
les 20 h a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 5
Club de Jocs de Taula. Properes
sessions: dia 12 i dia 19. A les 18 h

ALTRES ACTES
FINS AL 28
EXPOSICIÓ 700 ANYS PARRÒQUIA SANTA MARIA (13192019). Sala García-Tornel
DIES 9, 16 I 30
CINEMA ALS BARRIS
A les 22 h
DIES 10, 17, 24 I 31
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA. Tono Blasi. Església Santa Maria. A les 21 h.
DIES 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 2
FIRA D’ARTESANIA.
Passeig Pau Casals
DIES 5, 6 I 7
FESTES BARRIS S’AUGUER I
QUATRE VENTS
DIES 5, 12 I 18
CANTADA D’HAVANERES.
Son de l’Havana / Neus Mar /
Peix Fregit. Restaurant Cala Bona.
A les 22 h.
DEL 6 AL 3 AGOST

EXPOSICIÓ 47a EDICIÓ DEL
CONCURS FOTOGRÀFIC
DIGITAL QUILLAT 2019 (AFIC)
Casa Saladrigas
DIES 6 I 13
VISITES GUIADES. “RUTA DELS
AMERICANOS”. A les 19 h.
“RUTA VESCOMTES DE CABRERA”. Sortida: Oficina de Turisme
Plaça Catalunya s/n. Inscripció
prèvia 972 33 03 48 o turisme@
blanes.cat
DIA 6
BENEDICCIÓ DEL MAR
Parròquia Santa Maria. Sa Palomera. A les 20.45 h.
FESTES BARRIS AV RAVAL I SA
CARBONERA. A les 21 h
DEL 6 AL 8
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Esbart Joaquim Ruyra.
Plaça Dies Feiners
DIES 7 I 21
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA
MÀ LA GANGA. Av. Catalunya-La
Plantera. De 9.30 a 14 h.
DIA 7
IV COLOR X RUNNERS
Inscripcions: www.blanes.cat/
blanesxrunners. Sortida del passeig de Mar. A les 19 h.

DIES 7, 14, 21, 26 I 28
SARDANES
Banc dels Músics / Monument
del Frare / passeig de Dintre /
Cala Bona

Vilar). De 22 a 24 h.

DEL 12 AL 28
FIRA D’ATRACCIONS
Passeig de Mar i antic camp de
futbol.

DEL 23 AL 27
49è CONCURS DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA
-TROFEU VILA DE BLANES.
A les 22.30 h.

DIA 12
PLANTADA TELESCOPIS A BLANES. CASTOR. Passeig S’Abanell
(davant plaça Mare de Déu del

DIES 13 I 14
TORNEIG FUTBOL PLATJA. Platja
de Blanes centre. De 9 a 21.30 h.

DEL 23 AL 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA
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MARESME
DIA 8
PINEDA DE MAR
TALLER FAMILIAR DE
GLOBOFLÈXIA
Cantonada c. Pirineus amb
c.Diputació, 17.30 h.
DIA 9
CALELLA
TALLER DE CUINA: De còctels
sense alcohol i paninis variats.
Cuina de Can Gallart, 18 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: La gran
estampada. De 5 a 11 anys. A
càrrec de Catàrtic. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 18.30 h.

FESTIVALS
PINEDA DE MAR
FESTIVAL DE CURTMETRATGES
a Pineda de Mar, a l’Auditori i
plaça Espanya. De l’1 al 6
XXVII EDICIÓ DEL FESTIVAL
PSYCHOBILLY. Platja dels Pins.
Del 2 al 9.
DIA 3
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN
AIGÜES OBERTES. Via Brava de
Calella, a la platja de Garbí, 16 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Còmic
s’escriu amb C de Ciència. A
partir de 10 anys. A càrrec de
Biomiics. Biblioteca Vall d’Alfatà,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
CURS CANVIEM DE
CREIXEMENT PERSONAL.
Local Canviem, 19.30 h.
TORDERA
FESTIVAL MULTIPOLAR 2019:
‘Sí, però no exactament’. Sandra
Rossi. Biblioteca, 21.30 h.
DIA 4
CALELLA
XERRADA PER A FAMILIARS DE
PERSONES AMB ALZHEIMER
I ALTRES DEMÈNCIES: FEM
MEMÒRIA. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.
PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA. Centre Cívic
Poblenou. A partir de les 16 h.

ACTUACIÓ DELS GIMNASTES
VIBORG JUNIOR HOLD
Procedents de Dinamarca, plaça
de l’Església, 18 h.
CONCERT COR IOLIS, CORAL
DE LA FACULTAT DE FÍSICA DE
LA UB
Pati de la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça. 21 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Posa’t en forma a l’estiu:
Txi Kung/Tai txi. Cantonada c.
Pirineus amb c.Diputació, 18 h.
DIA 10
CALELLA
CURS: NATACIÓ GUIADA PER
CALELLA. Via Brava de Calella a
la Platja de Garbí, 16 h.

XERRADA: I ARA QUE? Amb en
Vicent Partal. Auditori, 19.30 h.

CAMPIONAT DE PETANCA
FEMENÍ. Camp de petanca, 9 h.

DIA 12
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA
MAINADA, passeig de Manuel
Puigvert, 17 h.

LA PETITA D’ESTIU: BUFF. Pati
de Can Comas, 19 h.

XERRADA AMB LA
PARTICIPACIÓ DE MARCEL
MAURI (vicepresident
d’Òmnium Cultural), plaça de
l’Església, 20 h.
BOTIFARRADA POPULAR, pg.
de Manuel Puigvert, 20 h.
CONTES PER ADULTS: Terra
a la maleta. Passeig de Manuel
Puigvert, 20 h.

PINEDA DE MAR
STORYTIME. Biblioteca Serra i
Moret, 18 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fem bosses
reciclades, de la Poesia Estesa.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

ÒPERA: MADAMA BUTTERFLY,
Sala Mozart, 21.30 h.
DIA 6
CALELLA
XV OPEN D’HANDBOL PLATJA
CIUTAT DE CALELLA
Platja de Garbí, 9 h.

CONCERT DE GUITARRA a
càrrec de la JOG i alumnes de
l’Estudi de guitarra i musical. Pati
de la Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, 20 h.

SNORKELLING GUIADA. Via
Brava de Calella, 12.30 h.
CURS DE SARDANES. Passeig de
Manuel Puigvert, 18 h.

REVETLLA POPULAR
DE LA PENYA SOLERA
BARCELONISTA
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: TREU EL TEU ART,
pinta un quadre. Centre Cívic
Poblenou, 18 h.

CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

MASTERCLASS: Somos una obra
de arte. Local Canviem, 19.30 h.

NIT ORIENTAL
Plaça de l’Església, 21 h.

TORDERA
FESTIVAL MULTIPOLAR:
‘Espais escrits’, amb Gemma
Sangerman. Biblioteca, 21.30 h.

FESTIVAL DE PLAYBACK
Casal d’Avis de Poblenou, 17 h.
DIA 7
CALELLA
XV OPEN D’HANDBOL PLATJA
CIUTAT DE CALELLA
Platja de Garbí, 9 h.
ÒPERA: MADAMA BUTTERFLY,
Sala Mozart, 19 h.

DIA 5
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA
MAINADA, amb l’espectacle
de música, ball, màgia i clown:
‘Ballem’, passeig de Manuel
Puigvert, 17 h.

AUDICIÓ DE SARDANES.
Passeig de Manuel Puigvert,
19.30 h.

XV OPEN D’HANDBOL PLATJA
CIUTAT DE CALELLA. Platja de
Garbí, 17 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla Bisbal Jove. Plaça de les
Mèlies, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: PASSEJAR ÉS VIURE
Local Canviem, 11 h.

TARDES DE TERTÚLIA
Amb el comentari d’Un fill,
d’Alejandro Palomas. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 18 h.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
NO TE VAYAS amb la presència
de M. José Calderón, autora.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça. 18 h.
AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de l’Ajuntament, 22 h.
PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

MUSICAL: CHICAGO
Sala Gran del CCR, 19 h.
AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla La Flama de Farners, plaça
de les Mèlies, 19.30 h.

DIA 13
CALELLA
NATACIÓ GUIADA. Via Brava de
Calella, 9.30 h.

DIA 11
CALELLA
FESTIVAL CULTURA VIVA
Paella popular i música reggae.
Passeig de Manuel Puigvert, 12 h.
A partir de les 18 h, concerts.

PINEDA DE MAR
IV EDICIÓ DE LA FESTA DE
L’ESTIU. Passeig de Mar, d’11
a 18 h, amb rocòdrom, inflable
aquàtic, piscina amb barques,
exhibició urban dance, taller de
bombolles i festa de l’escuma.

CONCERT SERRATIANS
Homenatge a Joan Manuel
Serrat. Al Far, 22 h.

ACTUACIÓ DELS GIMNASTES
VIBORG JUNIOR HOLD,
procedents de Dinamarca, plaça
de l’Església, 19 h.

PINEDA DE MAR
ZUMBA GOLD, per a majors de
50 anys. Local Canviem, 10 h.

DIA 14
CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. Pg. de
Manuel Puigvert, 19.30 h.

PINEDA DE MAR

TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.
DIA 16
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL
TELFORD PRIORY SCHOOL.
Plaça de l’Església, 18 h.
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.
NATACIÓ GUIADA
Via Brava de Calella, 8.30 h.
VOLEY FAMILY 2019.
Instal·lacions de vòlei platja de la
Platja Gran, 10 h.
CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.
REVETLLA DE SANT JAUME
Passeig de Manuel Puigvert, 21 h.

CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ
DE LES PRIMERES OLÍMPIADES
DE LA GENT GRAN DE CALELLA
Al Far, 20 h.
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN
AIGÜES OBERTES
Via Brava de Calella, 16 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA
Pintem amb la música. De 6 a
11 anys. A càrrec de Catàrtic.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
POSA’T EN FORMA A L’ESTIU:
Afrodance. Cantonada c. Pirineus
amb c. Diputació, 18 h.
TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.
DIA 17
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Makey
makey, robòtica. A partir de 9
anys. A càrrec de Tangencial.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: TREU EL TEU ART,
PINTA UN QUADRE (TALLER
INFANTIL). Centre Cívic
Poblenou, 18 h.
TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.
FESTIVAL MULTIPOLAR
¿En tu casa o en la mía?
Biblioteca, 21.30 h.
DIA 18
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.
XERRADA PER A FAMILIARS DE
PERSONES AMB ALZHEIMER I
ALTRES DEMÈNCIES
Associació de familiars de
l’alzheimer del Maresme.

AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de l’Ajuntament, 22 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA. Ciutat
imaginada, de 3 a 6 anys. A càrrec
d’Experimentem l’art. 18.30 h.
PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.
TALLER CREATIU
Fem bosses reciclades. Biblioteca
Serra i Moret, 18 h.
TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.
DIA 19
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.
ACTUACIÓ PER A LA
MAINADA
El peix irisat. Passeig de Manuel
Puigvert, 17 h.
ACTUACIÓ DEL GRUP
MUSICAL LIVERPOOL COLLEGE
Plaça de l’Església, 18 h.
SESSIÓ DE CONTES INFANTILS
Cagafulles, el follet rondinaire.
Pati de la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
CONCERT SPIRALA. Al Far, 22 h.
PINEDA DE MAR
LABORATORI DE LECTURA: Els
avis. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
ENTREGA DE PREMIS DEL
CONCURS D’INSTAGRAM
Cantonada c. Pirineus amb
c.Diputació, 18 h.
TALLER LOS 4 ACUERDOS
Local Canviem, 20 h.
TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.
DIA 20

PINEDA DE MAR
ESPECTACLE: Temps de llum, art
per a nadons. Auditori, 18 h
DIA 24
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN
AIGÜES OBERTES
Via Brava de Calella, 16 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA:
Escornabots. A partir de 9 anys.
A càrrec de Tangencial. Biblioteca
Vall d’Alfatà, 18.30 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 22 h.

FESTIVAL MULTIPOLAR:
‘Toni Subirana, 30 anys de
cançons’. Biblioteca, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
V TROFEU DE PATINATGE
ARTÍSTIC VILA DE PINEDA DE
MAR. Pavelló Nino Buscató, a
partir de les 9 h.

DIA 25
CALELLA
BOTIFARRADA a preus
populars. Passeig de Manuel
Puigvert, 20 h.

MUSICAL
Chicago. Sala Gran del CCR, 19 h.

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

DIA 21
CALELLA
CERIMÒNIA DE CLOENDA
DE LES 1ES OLIMPÍADES DE
LA GENT GRAN DE CALELLA,
Passeig de Manuel Puigvert, 12 h.

DIA 26
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA
MAINADA. Passeig de Manuel
Puigvert, 17 h.

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
QUIM BOTEY. Passió per la
fotografia. Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament Vell, 12 h.

CONTES PER A ADULTS:
Cuentos del Japón. Pati de la
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 20.30 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Pg. de
Manuel Puigvert, 19.30 h.

25es HAVANERES DE PEQUÍN
amb els grups Els Cremats i Peix
Fregit, Riera Capaspre, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
V TROFEU DE PATINATGE
ARTÍSTIC VILA DE PINEDA DE
MAR. Pavelló Nino Buscató, a
partir de les 9 h.
MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.
AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla La Principal de Cassà, plaça
de les Mèlies, 19.30 h.
DIA 22
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE DE MÀGIA
El gran Manualini. A cantonada
c.Pirineus amb c.Diputació, 18 h.
DIA 23
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP DE
GIMNASTES DANESOS
HOLSTEBRO
Plaça de l’Església, 17.30 h.
RUA INFANTIL
Riera Capaspre, 10.30 h.
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Fusters
xics, fotografia refrescant. De 5
a 11 anys. A càrrec de Can Xic.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.

NOVENA SIMFONIA DE L. V.
BEETHOVEN, al pati de l’Os, 22 h.
PINEDA DE MAR
FESTA DE L’ESCUMA.
Cantonada c.Pirineus amb
c.Diputació, 18 h.
CENAFÒRUM
Local Canviem, 20 h.
DIA 27
CALELLA
SNORKELLING GUIAT

Via Brava, 12.30 h.
CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.
PINEDA DE MAR
CAMPIONAT DE PETANCA
MASCULÍ. Camp de Petanca, 9 h.
CURS INTENSIU DE
COMUNICACIÓ LLENGUATGE
NO VERBAL I ORATÒRIA
Local Canviem, 10 h.
REVETLLA al costat del camp de
futbol.
MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.
LA PETITA D’ESTIU: Contes al
Terrat. Pati de Can Comas, 19 h.
DIA 28
CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES, pg. de
Manuel Puigvert, 19.30 h.
PINEDA DE MAR
MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.
AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla
Ciutat de Cornellà, plaça de les
Mèlies, 19.30 h.
DIA 29
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP
MUSICAL BIRD COLLEGE
Plaça de l’Església, 18 h.
PINEDA DE MAR
MASTERCLASS SOBRE
MÀSCARES DE LLUMINOSITAT
EN PHOTOSHOP
Espai Sara Llorens. 21 h.
DIA 30
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA:
Autòmats. De 5 a 11 anys. A
càrrec de Catàrtic. Biblioteca Vall
d’Alfatà, 18.30 h.
DIA 31
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN
AIGÜES OBERTES
Via Brava a la Platja Garbí, 16 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

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

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

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

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

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

Farmàcies de guàrdia
CALELLA

PINEDA DE MAR			

Dimecres

3

COLÓN

MIR

Dijous

4

NOÈ

SETO

Divendres

5

CASTELLS

SEGARRA

Dissabte

6

NOGUERA

FRANCITORRA

Diumenge

7

NOGUERA

FRANCITORRA

Dilluns

8

MELA

LLOBET

Dimarts

9

COLÓN

COSTA

Dimecres

10

NOÈ

ESQUEU

Dijous

11

PLANAS

BADIA

Divendres 12

NOGUERA

ALBA

Dissabte

13

MELA

COSTA

Diumenge 14

MELA

COSTA

Dilluns

15

COLÓN

VIVAS

Dimarts

16

NOÈ

MIR

Dimecres

17

PLANAS

SETO

Dijous

18

CASTELLS

SEGARRA

Divendres 19

MELA

LLOBET

Dissabte

20

COLÓN

ALBA

Diumenge 21

COLÓN

ALBA

Dilluns

22

NOÈ

COSTA

Dimarts

23

PLANAS

ESQUEU

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Juliol

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

Dimecres

3

VENDRELL

JUAN

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

4

VENDRELL

JUAN

Divendres

5

VENDRELL

JUAN

Dissabte

6

VENDRELL

JUAN

Diumenge

7

VENDRELL

JUAN

Dilluns

8

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimarts

9

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

Dimecres

10

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

11

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

Divendres 12

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

Dissabte

13

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

Diumenge 14

DE TIBURCIO

E. TORRUELLA

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

15

LUCEA

BUÑOL

Dimarts

16

LUCEA

BUÑOL

Dimecres

17

LUCEA

BUÑOL

Dijous

18

LUCEA

BUÑOL

Divendres 19

LUCEA

BUÑOL

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Dissabte

20

LUCEA

BUÑOL

Diumenge 21

LUCEA

BUÑOL

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dilluns

MATEOS

ARNIGES

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

22

ECONOMIA LOCAL

Nou concessionari Hyundai
PINEDA DE MAR

BLANES

Motorprim ha obert un nou
concessionari oficial Hyundai a Pineda de Mar. Es tracta d’unes instal·lacions amb una gran selecció de
vehicles nous i d’ocasió amb garantia i amb un servei de postventa excepcional amb taller propi i assessorament per experts en Hyundai.
Amb aquest, ja són tres els concessionaris que té Motorprim. Es
troben a Badalona, al carrer Acer
1-3; a Mataró a l’avinguda del Maresme 71-73; i aquest nou a Pineda
de Mar al carrer Riera 82-94 Nacional II. Per a més informació consultar el web www.motorprim.es. yy

Acord Ses Vernes-Grenyal

Concessionari oficial Motorprim Hyundai de Pineda

Les empreses Ses Vernes i
Grenyal de Blanes han arribat a un
acord per la comercialització del
cava Ses Vernes, un cava que des
del 2010 es fa amb raïm de Blanes
a la finca de Ses Vernes de la vila
blanenca. Actualment tenen quatre referències al mercat: Signatura
blanc i rosat i Ses Vernes blanc i
rosat. Grenyal, l’Aula Gastronòmica de la Costa Brava Sud, és una
iniciativa d’en Germán Larrá i la
Roser Vall·llosada (diplomats en
Turisme) que ofereix tota mena de
serveis relacionats amb la gastronomia amb productes de màxima
qualitat i proximitat. yy

Climent Polls (Ses Vernes) i Roser Vall·llosada (Grenyal)
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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

07.05

07.09

07.12

07.15

07.18

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

08.52

08.55

08.58

09.11

09.16

09.20

09.23

09.26

09.41

09.46

09.51

09.54

09.57

10.11

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

12.11
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

18.11
19.11

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

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

06.57

07.03

07.08

07.11

07.14

07.17

10.58

11.03

11.06

11.10

11.15

11.22

07.27

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

06.27

08.27
09.27
10.27
11.31
12.31
13.31
14.27
15.27
16.28
17.30
18.26
19.27
20.27

16.00
16.19

22.09
22.27

Tordera

07.59

15.29
15.49

Blanes

06.18

10.30
10.49

Malgrat
de Mar

06.15

10.00
10.19

Santa
Susanna

06.11

09.29
09.49

Pineda
de Mar

06.08

09.01
09.19

Blanes

Santa
Susanna

06.03

08.31
08.50

08.48

Tordera

Malgrat
de Mar

FEINERS

Pineda
de Mar

08.20
08.11

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES

21.37

13.07

13.11

13.13

13.17

13.21

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

13.36

13.41

13.43

13.47

13.51

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

14.00

14.06

14.11

14.15

14.18

14.33

14.38

14.41

14.45

14.48

15.03

15.08

15.11

15.15

15.33

15.38

15.41

16.03

16.08

16.34

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

15.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

15.45

15.48

08.28

08.31

08.34

08.38

08.45

08.50

16.11

16.15

16.18

09.28

09.31

09.34

09.38

09.45

09.50

16.39

16.43

16.47

16.51

10.28

10.31

10.34

10.38

10.45

10.50

17.07

17.11

17.13

17.17

17.21

11.22

11.26

11.28

11.32

11.37

11.43

17.36

17.41

17.43

17.47

17.51

12.22

12.26

12.28

12.32

12.37

12.43

18.07

18.11

18.13

18.17

18.21

14.28

14.31

14.34

14.38

14.44

14.50

18.32

18.37

18.41

18.45

18.48

15.28

15.31

15.34

15.38

15.44

15.50

19.03

19.08

19.11

19.15

19.18

16.28

16.31

16.34

16.38

16.44

16.50

19.33

19.38

19.41

19.45

19.48

17.22

17.26

17.28

17.32

17.37

17.43

20.03

20.08

20.11

20.15

20.18

18.22

18.27

18.30

18.37

18.42

18.47

20.33

20.38

20.41

20.45

20.48

19.28

19.31

19.34

19.38

19.44

19.50

21.03

21.08

21.11

21.15

21.18

20.28

20.31

20.34

20.38

20.45

20.50

21.44

21.49

21.52

21.55

21.58

21.57

22.01

22.04

22.07

22.13

22.18
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TRANSPORTS PÚBLICS - AUTOBUSOS

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

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

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.00

6.45

8.00

9.15

9.30

10.00

13.15

14.15

14.30

15.45

17.00

19.00

21.30

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.10

6.55

8.10

9.25

9.40

10.15

13.25

14.25

14.45

15.55

17.10

19.10

21.40

Santa Susanna

3.50

5.20

-

7.05

8.20

9.35

9.50

10.25

13.35

-

14.55

-

17.20

-

-

Pineda de Mar

3.54

5.24

-

7.09

8.24

9.39

9.54

10.29

13.39

-

14.59

-

17.24

-

-

Calella

4.05

5.35

6.40

7.20

8.35

9.50

10.05

10.40

13.50

14.55

15.10

16.25

17.35

19.40

22.05

-

-

-

8.25

-

10.45

11.00

11.35

-

-

16.05

-

18.25

20.40

-

Estació del Nord

-

-

-

8.30

-

10.50

11.05

11.40

-

-

16.10

-

18.30

20.45

-

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.10

6.40

7.50

9.00

9.40

11.20

11.35

-

14.55

16.05

-

17.35

19.00

21.15

23.10
23.20

Aeroport del Prat (T1)

5.20

6.50

8.00

9.10

9.50

11.30

11.45

-

15.05

16.15

-

17.45

19.10

21.25

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

12.15

13.15

15.15

16.15

17.15

18.00

19.15

20.15

21.15

22.15

00.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

12.30

13.30

15.30

16.30

17.30

18.15

19.30

20.30

21.30

22.30

00.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

-

-

-

-

-

19.00

-

21.00

22.00

23.00

-

Estació del Nord

9.05

-

-

-

-

-

-

-

19.05

-

21.05

22.05

23.05

-

Calella

10.05

11.35

12.35

13.38

14.38

16.35

17.38

18.35

19.55

20.35

21.58

22.55

23.55

1.35

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

-

-

16.42

-

18.42

20.02

20.42

-

23.02

00.02

1.42

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

-

-

16.46

-

18.46

20.06

20.46

-

23.05

00.06

1.46

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

14.02

15.02

17.02

18.02

19.02

20.22

21.02

22.22

23.22

00.22

2.02

Blanes

10.55

12.25

13.25

14.25

15.25

17.25

18.25

19.25

20.45

21.30

22.45

23.45

00.45

2.25

ENTREVISTA A ADRIANA ORTEMBERG (NATURÒPATA ESCRIPTORA DE LLIBRES SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE)

“Encén tots els fogons durant dues hores i tindràs
menjar per a tota la setmana”
però que a vegades incorpora altres productes a la dieta.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Arriba el bon temps i tots volem
lluir un cos perfecte a la platja i a
la piscina. Per saber per on hem
de començar per aconseguir-ho
entrevisto a l’Adriana Ortemberg (Argentina, 1963). Ella és
naturòpata especialitzada en
nutrició, imparteix tallers sobre
alimentació saludable i cuina vegetariana, i escriu llibres i articles
sobre aquesta temàtica. També
assessora empreses i escoles amb
els seus menús alimentaris i és
estilista gastronòmica. Quan va
acomplir els trenta anys, va deixar
l’Argentina natal per passar un
any sabàtic a Barcelona... i allà
es va quedar fins que, poc després,
es va traslladar a Palafolls amb
el seu home, que treballava de
professor d’Educació Física en un
institut de Blanes. “Estic molt bé a
Palafolls: és un poble encantador i
molt tranquil”, assegura.
Què hem de fer per aconseguir
un cos saludable?
La cura personal és tot un treball:
no només és alimentació, també
és exercici, dormir bé i hidratar-se. És difícil donar una fórmula perquè cada persona té necessitats diferents; a algunes els
costarà més perquè porten una
motxilla de mals hàbits. Es com
un jardí: abans de plantar les flors
maques, primer s’ha de netejar la
malesa. No hi crec en les solucions molt ràpides per aprimar, el
més important és escoltar el teu
cos i veure quins errors comets o
conèixer la causa que et fa inflar
la panxa. A vegades pot ser una
intolerància alimentària.
Quins aliments hem d’eliminar
de la dieta?
Els aliments perjudicials per a
gairebé tothom són els que tenen un excés de sucre, així com
els productes industrialitzats,
processats i ultracongelats amb
molts additius. S’han de llegir les
etiquetes i, quan no coneixes la
majoria d’ingredients, és millor
eliminar-los de la teva dieta.

La moda per l’alimentació saludable porta les persones a una
obsessió malaltissa respecte al
menjar, l’anomenada ortorèxia.
És fàcil creuar la frontera?
Qualsevol excés que no tingui
una finalitat concreta no em sembla sa, i molt menys seguir-ho
sense el consell d’un expert. S’han
de fer les coses gaudint-les, tant el
menjar com l’esport.

Adriana Ortemberg, assessora sobre alimentació saludable. Foto: Almudena Montaño

Si no hi ha cap al·lèrgia o intolerància, és millor eliminar el
gluten i la llet?
A mi m’ha anat bé deixar-los,
però si algun dia prenc una mica
de gluten no em passa res perquè
no sóc celíaca. Si sospites que no
t’escau bé, suspèn-lo dues setmanes i veuràs si et trobes millor.
Sobretot no s’han de seguir dietes
d’Internet escrites per persones
sense formació.
Quins són els aliments indispensables al rebost?
Els pots de llegums ecològics
cuinats, que permeten elaborar hummus, amanides, guisats.
L’arròs integral, les verdures de
temporada, la fruita fresca, els
fermentats com el quèfir, iogurts
vegetals o preferiblement d’animals petits com d’ovella o cabra,
fruita seca i llavors, ous ecològics, peixos petits com els seitons, les sardines, els verats. Els
que mengeu carn, intenteu que
sigui ecològica i que l’animal tingui una alimentació natural.
I si l’excusa és que “no tinc
temps” per cuinar?
Va molt bé una planificació setmanal dels àpats, que servirà

A l’espai gastronòmic de l’horta Plademunt. Foto: A. Montaño

també per fer la compra. Està
molt de moda el batch cooking:
encén tots els fogons i el forn
durant dues hores i prepararàs
àpats bàsics per a tota la setmana.
Per exemple, cremes de verdures,
arròs, llegums, mandonguilles,
mini hamburgueses, verdura tallada i guardada en tuppers de
vidre llesta per saltejar... Això
ajuda moltíssim! Per esmorzar,
hidrateu flocs de civada o llavors
de xia amb llet vegetal durant tota
la nit, i pel matí afegiu-li fruita o
fruita seca.
Em recomana que em faci vegetariana o vegana?
És una qüestió molt personal,
mai recomano res a ningú que ell
mateix no hagi buscat. Per a mi el
món vegetal ha sigut el meu camí,
però cadascú ha de trobar el seu.
Si es vol fer el canvi, és millor ferho poc a poc perquè la nostra flora necessita un temps d’adaptació
a la nova alimentació.
Caldrà afegir aliments que tapin les mancances de l’eliminació de la carn?
Hi ha molt de mite en això. Hi ha
molts nens que volen ser vegetarians perquè els fa pena menjar

animalets i els pares tenen por
que amb una dieta vegetariana els
falti nutrients. El que els falta són
coneixements! Jo els recomano
que facin cursos de cuina vegetariana perquè hi ha molts aliments
que tenen les mateixes proteïnes,
ferro i vitamines que la carn. Hi
ha esportistes professionals que
segueixen aquest tipus de dieta.
Com es va endinsar en el món
de l’alimentació saludable?
Jo tenia 20 anys i molts problemes digestius, gasos, estrenyiment, canvis de pes... i vaig
visitar dos germans metges naturalistes d’avançada edat que
van aconseguir que m’enamorés
d’aquesta teràpia. A la sala d’espera em van seure en un sofà de
massatge, després em van mirar
l’iris de l’ull i em van donar una
sèrie de consells molt naturals:
ènemes de iogurt, saltar a corda per eliminar la cel·lulitis, tot
sense medicaments. Més endavant vaig deixar la carn vermella,
després el pollastre i, finalment,
el peix. Però soc flexible amb els
productes del mar i, de tant en
tant, en menjo. Hi ha molta gent
flexitariana, que segueix una dieta majoritàriament vegetariana,

Alguns dels seus llibres. Foto: A. Montaño
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En quins projectes professionals
està involucrada actualment?
Estem impulsant l’espai astronòmic de l’horta Plademunt de Palafolls, on comptem amb una producció d’alimentació ecològica de
verdures i fruites, i elaborem platets per degustar-los enmig de la
natura: hamburgueses vegetarianes, sucs, batuts, postres. A l’estiu
farem sopars amb reserva, sempre amb una carta que juga amb
els productes de la temporada.
Quan publicarà el proper llibre?
A l’octubre sortirà el llibre Nutribols (Editorial Amat), amb
receptes molt visuals per a tot
l’any que segueixen el concepte
de posar en un bol ingredients
senzills, naturals, colorits, amb
molts nutrients, que estan bons i
entren pels ulls.
Quina és la seva filosofia de
vida?
He incorporat a la meva vida la
meditació, m’ajuda molt a equilibrar-me de les tensions, sentiments i obligacions de la vida. Al
gener vaig fer Vipassana, un retir
de 10 dies extremadament dur
on no pots tenir contacte amb
ningú. He après que tot és “impermanent”, tot sorgeix per desaparèixer, tant les coses bones com
les dolentes, perquè ningú no
s’enganxi a res per no patir, ni a
sentiments tristos ni a sentiments
alegres. També cal tenir una actitud positiva davant la vida i sentit
de l’humor! yy

Ofereix tallers sobre sucs vegetals. Foto: A. Montaño

