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Indignació... i ball de bastons

Vaga 18-O. Foto ACN

El dilluns 14 d’octubre de 2019 ja
forma part de la història de Catalunya. Just dos anys després, es va
fer pública la sentència sobre els
fets ocorreguts el setembre i octu-

Incidents a Barcelona. Foto ACN

bre de 2017. En total pràcticament
100 anys de presó per als polítics i
responsables de l’ANC i Òmnium
jutjats. La resposta de la ciutadania
no es va fer esperar: manifestaci-

Castanyada
El 31 d’octubre se celebra, com
cada any, la tradicional castanyada. Molts municipis del Maresme
s’han sumat a aquesta festa, que
cada cop més es combina amb la
tradició americana del Halloween.
Castanyes, moniatos i disfresses
han participat en la celebració de la
nit més terrorífica de l’any. Pàg. 19

ons, vagues, marxa per la llibertat,
talls de carreteres… Paral·lelament
va començar el ball de bastons.
D’una banda algunes persones van
actuar violentament al carrer cre-

mant contenidors i llençant tot tipus de material a la policia. De
l’altra, algunes de les respostes policials estan en el punt de mira per
la manera com s’han fet. En el cas

dels mossos, s’analitzen 15 casos en
concret. La Policia Nacional ha utilitzat pilotes de goma, unes pilotes
que el Parlament va prohibir.
Més informació, de la pàgina 3 a la 8.

ESPORTS - Pàg. 24

MARINA GONZÁLEZ,
OLÍMPICA
La gimnasta malgratenca
Marina González ha aconseguit
la participació en els propers
Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Castanyada a Palafolls. Foto Yoyo

Llevantada

Desperfectes a Pineda de Mar. Foto Aj. Pineda

Destrosses a l'estació de Calella. Foto J. M. Arenaza

Aquest mes d’octubre la costa catalana
ha patit la primera llevantada de la tardor. Més de 2.300 trucades va rebre el
telèfon d’emergències relacionades amb
el temporal. D’aquestes, 175 es van efectuar des de la comarca del Maresme.
Arbres caiguts, desperfectes a la platja, cotxes aixafats i destrosses en molts
edificis és el panorama que va deixar el
temporal al seu pas pels municipis maresmencs. Pàg. 11
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Acords o bloqueig

L’Editorial
Fer un pa com unes hòsties
Altra vegada hem estat cridats a votar.
Aquest cop per unes Generals espanyoles que alguns no comprenen que s'hagin convocat.
La pretensió del PSOE d'ampliar la victòria del 28 d'abril, ha resultat un desastre per a les seves ambicions: no sols no ha augmentat
el nombre dels diputats sinó que n'ha perdut 3.
Per a més inri, la nova convocatòria ha alimentat el creixement del
partit d'extrema dreta Vox que ha rebut, entre altres, els vots dels
que dubtaven de "Ciutadans".
La coincidència de les eleccions amb la reacció catalana per la sentència del Tribunal Suprem als presos per el "procés", ha modificat dramàticament el resultat previst. La indesitjable violència amb
que van actuar alguns dels manifestants a Barcelona podria explicar aquesta radicalització.
Si en Pedro Sánchez sabia la data aproximada de la publicació de
"la sentència" als presos pel procés català, va menystenir el seu
efecte quan va decidir repetir eleccions. Si no la sabia, algú li ha
fet una jugada.
En una dita popular "fer una pa com unes hòsties" es referia al fracàs d’una fornada de pa que no havia "pujat" per falla del llevat.
Sembla que aquest és el cas. yy
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Jornada electoral a Calella. Foto J.M. Arenaza
CATALUNYA / ESPANYA

El PSOE ha guanyat les eleccions al Congrés dels Diputats del
10-N, amb 120 escons, però ha
anat a la baixa respecte a l'abril,
quan en van aconseguir 123. En
canvi, el PP s'ha recuperat respecte els anteriors comicis, ja que ha
passat dels 66 escons de l'abril als
88 aconseguits el 10-N. Vox s'ha
disparat i s'erigeix com a tercera
força a la cambra baixa espanyola.
La formació d'ultradreta passa de
24 a 52 escons. En canvi, Unides
Podem va a la baixa en els seus resultats, passant de 42 a 35 escons.
Cs s'ha desplomat, ja que dels 57
escons aconseguits a l'abril, tindrà
ara al Congrés 10 diputats. El bloc
de l'esquerra estatal suma un total
de 158 escons, mentre que la dreta

espanyola n'obté 152. La majoria
absoluta és de 176 diputats.
ERC guanya a Catalunya amb
13 diputats, tot i que els republicans perden dos diputats respecte a l'abril. El PSC (12) queda en
segon lloc i JxCat (8), en guanya
un. Els Comuns han ocupat la
quarta posició (7).

«A Calella, Malgrat,
Palafolls, Tordera i
Santa Susanna victòria
d’Esquerra Republicana»
La CUP ha entrat al Congrés
en les primeres eleccions espanyoles on ha presentat candidatures,
amb dos diputats.

«Pineda de Mar ha estat
l’única població de l’Alt
Maresme amb victòria
del PSC»
A Calella, victòria d’ERC, seguit de JxCat i PSC com a tercera
força. A Malgrat de Mar i Palafolls, mateixos resultats amb victòria d’ERC, seguits del PSC i En
Comú Podem. A Tordera i Santa Susanna, la força més votada
ha estat Esquerra Republicana,
seguits del Partit Socialista i de
Junts per Catalunya. Per acabar,
Pineda de Mar, ha estat l’única
població de l’Alt Maresme amb
victòria del PSC, seguit d’Esquerra i En Comú Podem. 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

NOVEMBRE DE 2019

Condemnats per sedició a 100 anys de presó
La ciutadania surt al carrer per reclamar la seva llibertat
CATALUNYA

El Tribunal Suprem ha condemnat l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras a 13 anys
de presó pels delictes de sedició
i malversació; 12 per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva
i Dolors Bassa pels mateixos delictes; 11,5 per a l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell per
sedició, i 10,5 per als exconsellers
Joaquim Forn i Josep Rull per
aquest mateix delicte.

«El Suprem rebutja que
els condemnats hagin de
complir la meitat de la
pena per poder sortir en
tercer grau»
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
han estat condemnats a 9 anys
d’empresonament per sedició,
mentre que els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i
Santi Vila no entraran a la presó
perquè han estat condemnats per
desobediència a una multa de
60.000 euros.
Tots ells estan inhabilitats pels
mateixos anys que la condemna.

La suma de totes les penes s’enfila
fins als 99 anys i mig de presó.
TERCER GRAU
El Suprem rebutja que els
condemnats hagin de complir la
meitat de la pena per poder sortir
en tercer grau tal i com demanava la Fiscalia. Tenir el tercer grau
suposa poder sortir de la presó
durant el dia i anar a dormir-hi
de dilluns a dijous.
En la sentència s’argumenta
que l’aplicació de l'article 36.2 no
pot servir per evitar anticipadament decisions de l’administració
penitenciària que haurà de prendre en el moment que correspongui. A més, recorda que la Fiscalia
podrà recórrer en el seu moment
classificacions de tercer grau quan
les consideri prematures.
REACCIONS
Oriol Junqueras: “La sentència
és una venjança i un càstig”.
Carme Forcadell: “La injustícia
s'ha consumat. El lliure debat
parlamentari no és delicte”.

L’expresidenta del Parlament
defensa que tot i que la democràcia
viu un dia fosc "ni en moments així
el derrotisme ens ha de vèncer”.
Josep Rull: “Si haguessin jutjat
els fets, ens haurien absolt. Com
que han jutjat les idees, ens han
condemnat”.
L’exconseller afirma que condemnant el líders de l'1-O condemnen “els 2,5 milions de catalans” que van votar aquell dia.
Jordi Cuixart: “La resposta a la
sentència, reincidència. Ho tornarem a fer”.
El president d'Òmnium demana amnistia, democràcia i autodeterminació.
Dolors Bassa: “Indignada i emprenyada amb una sentència
injustificada. No és justícia, és
venjança”.
L’exconsellera assegura que,
malgrat tot, té les “conviccions
fermes”: “De moment cap somriure, però si cap alt”.
Santi Vila: “Les penes de presó

Els ara condemnats el primer dia de judici. Foto ACN

són terribles, molt dures i absolutament desproporcionades”.
ELECCIONS GENERALS
La publicació de la sentencia
de l’1-O, que inclou la inhabilitació va obligar a canviar amb caràcter d’urgència alguns dels candidats, actualment condemnats i
empresonats.
El Consell Nacional del PDeCAT, havia ratificat, tal com s'esperava, que els independentistes
presos a Lledoners, Jordi Sán-

chez, Joaquim Forn, Josep Rull
i Jordi Turull, fossin els caps de
llista de JxCat a les eleccions del
10-N. En concret, Sánchez encapçalava la llista de Barcelona,
Forn la de Girona, Rull la de Tarragona i Turull la de Lleida.
El mateix va passar amb Oriol
Junqueras, que anava de cap de
cartell a Barcelona. ERC va lluitar
fins al darrer moment per aconseguir que pogués ocupar el primer lloc de la candidatura, però,
la JEC ho va denegar. yy
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Marxa per la llibertat
MARESME

Desenes de maresmencs i maresmenques van participar a la
Marxa per la Llibertat que va sortir
de Girona i que recorria els municipis del Maresme fins arribar a Barcelona. Les marxes per la llibertat,
organitzades per Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana,
estaven formades per cinc columnes que van sortir des de Berga,
Tàrrega, Vic, Tarragona i Girona,
amb punt final a Barcelona.
Els marxants van recórrer un
total de 100 quilòmetres en tres
dies passant per diverses poblacions del territori català. Pel que fa
al nombre de participants, al tram

entre Girona i Malgrat es parlava
d’entre 10.000 i 12.000 persones.
La marxa gironina va sortir
darrere la pancarta on s'hi podia
llegir «Autodeterminació i llibertat.
Prou repressió». La marxa la van
encapçalar familiars de l'exconsellera Dolors Bassa i de l'expresident
Carles Puigdemont acompanyats
de la presidenta de l'ANC i representants polítics de JxCat –entre els
quals hi havia la diputada al Congrés Laura Borràs–, ERC i la CUP.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, es va afegir a la marxa
a Caldes de Malavella i va caminar
fins a Sils, on es va dinar.

La columna de Girona, després d’aturar-se a Sils i passant per
Tordera on es va instal·lar un punt
d’avituallament, va arribar a Malgrat de Mar, on unes 650 persones
van fer nit abans de reemprendre la
marxa per fer el tram fins Arenys
de Mar, passant per Calella. El tercer i darrer dia, els caminants van
parar a Premià de Mar i van seguir
el camí fins al punt final fixat a Barcelona.
Les cinc columnes es van concentrar a la confluència de l’avinguda Diagonal amb Jardinets de
Gràcia, on es va celebrar una manifestació unitària amb la participació d’unes 525.000 persones. yy

Els manifestants van fer nit a Malgrat. Foto Yoyo

Incidents a Can Bartolí
TORDERA

El dia 18 d’octubre es va celebrar l’aturada general convocada
per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) per reclamar drets
laborals i llibertats socials, però
amb el rerefons de la sentència
del judici del procés.
Entre els serveis afectats, es
van decretar serveis mínims a les
escoles, centres mèdics i mitjans
de comunicació públics. La majoria de botigues i comerços van
decidir abaixar la persiana, mentre alguns bars i restaurants treballaven de forma habitual.

Actuació dels Mossos a Can Bartolí. Foto Facebook Aj. Tordera

La jornada es va desenvolupar
sense majors problemes tret d’un
incident a la rotonda de Can Bar-

tolí. A primera hora del matí un
centenar de persones es van reunir de forma ordenada i pacífica
per tallar l’accés al polígon industrial de Palafolls a la N-II. Un tall
curt, que ràpidament va ser reobert al trànsit. Els manifestants,
llavors, van continuar la protesta
a la rotonda de Can Bartolí, on
van ser desallotjats per part dels
Mossos d’Esquadra, tot i que eren
un grup reduït de persones, moltes d’elles, menors.
L’Ajuntament de Tordera, a
través de les xarxes socials, va
emetre un comunicat en relació
als fets: “Lamentem l’actuació
desproporcionada de la unitat
ARRO del Mossos d’Esquadra
durant la concentració pacífica
que ha tingut lloc a la carretera

NII entre l’avinguda Fibracolor i
Can Bartolí.”
“La concentració, que ha reunit al voltant d’un centenar de persones, ha evolucionat de manera
ordenada i pacífica des de primera
hora del matí. Considerem que
l’actuació de la unitat dels antidisturbis ha estat desproporcionada i
es podia haver desencallat de manera efectiva a través del diàleg.”
“Mostrem l’escalf a totes les
persones que s’han vist afectades,
tant per la situació de tensió, com
els qui han estat afectats físicament per l’actuació policial.”
Poc després, l’Ajuntament de
Palafolls també se sumava al rebuig a l’actuació policial. yy

Mocions contra la sentència
MARESME

Els governs municipals dels
ajuntaments del Maresme han
presentat una moció per rebutjar
la sentència del Tribunal Suprem
contra els polítics presos. La moció, promoguda per l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI) i l'ACM (Associació
Catalana de Municipis), demana
l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i la defensa del dret de l’autodeterminació.
A Tordera, Malgrat de Mar,
Santa Susanna, Calella i Palafolls,
la moció va ser aprovada per majoria de vots. A Pineda de Mar,
la moció va ser rebutjada amb
11 vots en contra dels regidors
i regidores del PSC. Van votar a
favor els 7 regidors i regidores
d’ERC-JxP, i la regidora d’En
Marxa JuntsxCat. yy

Aprovació a Tordera. Foto Aj. Tordera

Aprovació de la moció a Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat
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L’anàlisi: Penes d'entre 9 i 13 anys per als nou
empresonats per l'1-O
Els tres jutjats que han seguit en llibertat reben una multa de 60.000 euros
CATALUNYA

El Tribunal considera que Junqueras és culpable de sedició perquè va ser advertit per la cúpula
dels Mossos d'Esquadra que hi podria haver violència durant l'1-O i
va decidir, juntament amb l'ales-

hores president Carles Puigdemont, seguir endavant amb el referèndum d'independència. TSJC.
Pel que fa a l'exconseller de la
Presidència Jordi Turull, el tribunal considera que "va intervenir

activament en l'actuació sediciosa concertada" i va participar en
diverses reunions que van definir
l'estratègia a seguir.
El Suprem atribueix a l'exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva un "paper fonamental" per
"legitimar el referèndum internacionalment" i "neutralitzar la capacitat de les autoritats governamentals
i judicials" de l'Estat espanyol.
Per argumentar la pena per
a l'exconsellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa,
el Tribunal li atribueix una "intervenció decisiva" a l'hora de garantir que els centres cívics estiguessin oberts el dia del referèndum.
Per la seva banda, a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el Suprem li atribueix haver fet "possible" la creació d'una
"legalitat paral·lela".

Manifestació 20-O. Foto ACN

El Tribunal considera que
l'exconseller d'Interior Joaquim
Forn va "neutralitzar" la capacitat

operativa dels Mossos d'Esquadra
amb la decisió d'enviar binomis
d'agents als centres de votació.
Pel que fa a l'exconseller de
Territori Josep Rull, se'l condemna per haver participat en l'organització del referèndum, que no es
va "limitar a una idea o la seva expressió, sinó a l'execució d'actes".
Els magistrats condemnen per
sedició Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per haver instat a impedir per
la força l'actuació judicial. Sobre
Cuixart, asseguren que "el que va
passar l'1-O no va ser només una
manifestació o un acte massiu de
protesta ciutadana", sinó un "aixecament tumultuari encoratjat per
l'acusat". Pel que fa a Sánchez, el
tribunal afirma que va assumir "de
manera voluntària" i amb el suport de Forn, que li va conferir el
"rang d'interlocutor", la "promoció i lideratge" de la concentració
del 20-S davant d'Economia.
Finalment, pel que fa als exconsellers Carles Mundó, Merit-

xell Borràs i Santi Vila, el Tribunal
els condemna per desobediència
perquè van signar el decret de
convocatòria del referèndum i van
ignorar els requeriments del TC,
però ha descartat la malversació
perquè van ordenar no desviar
fons dels seus departaments.
SEDICIÓ, NO REBEL·LIÓ
El Suprem descarta el delicte de rebel·lió perquè tot i que
considera provat que hi va haver
violència, aquesta no buscava
aconseguir la independència, sinó
forçar l'Estat a negociar. El tipus
penal exigeix que la violència sigui
instrumental, funcional i preordenada de forma directa per aconseguir la rebel·lió.
MALVERSACIÓ DE 2 MEUR
També aprecia el delicte de malversació i la xifra en més de 2 milions d'euros per al referèndum. Són
partides que, segons subratlla l'alt
tribunal, els acusats van desviar de
manera "conscient i voluntària". yy
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Alcaldes al Palau i estudiants al carrer
CATALUNYA

Més de 700 alcaldes es van
reunir al Palau de la Generalitat
el 26 d’octubre per presentar les
mocions que s’havien aprovat en
els seus plenaris contra la sentència de l’1-O.

«Els estudiants han
protagonitzat vagues,
talls de carrers i carreteres
i manifestacions»
El President Quim Torra,
va demanar que no defalleixin,
“l'exercici del dret a l'autodeterminació no té camí de retorn.
No podem defallir", els ha encoratjat, en un acte a la Galeria
Gòtica del Palau de la Generali-

tat, en què els batlles han lluït les
vares i han fet sentir els crits de
"llibertat" i "independència".

bles les protestes i els estudis.

MANIFESTACIONS
ESTUDIANTILS

A la UdG, el Consell de Govern de la Universitat de Girona
ha ratificat en una sessió extraordinària la petició del claustre d'implantar un sistema d'avaluació alternatiu davant les mobilitzacions
de les últimes setmanes arran de la
sentència de l'1-O. Amb una àmplia majoria de 44 vots a favor, un
en contra i una abstenció, l'òrgan
executiu ha acordat modificar la
normativa reguladora.

Des del mateix moment de fer-se
pública la sentència dels procés, els
estudiants de Secundària i d’Universitat no han parat de mobilitzar-se i
això ha fet plantejar com afrontar el
sistema d’avaluació per fer compati-

Les comissions de govern dels
centres hauran de decidir en un
màxim d'un mes el nou sistema
tenint en compte les "especificitats"
de cada assignatura i la varietat
de fórmules que hi ha. Els estudi-

El text va ser promogut per
l'Associació de Municipis per la
Independència i l'Associació Catalana de Municipis, que van cridar
a participar en aquesta trobada per
als batlles per a lliurar al president
les mocions aprovades i signades.

Alcaldes al Palau. Foto ACN

ants han protagonitzat de manera
continuada vagues, talls de carrers i carreteres i manifestacions.
Aquesta actitud ha sigut criticada

per alguns col·lectius dels mateixos
estudiants que volen seguir amb
normalitat el curs 2019-20, un dels
més moguts dels darrers anys. yy

Violència als carrers
CATALUNYA

Incidents a Barcelona. Foto ACN

La nota negativa de les jornades de protesta arran de la sentència de l’1-O ha estat la violència als
carrers. A Barcelona i Girona, bàsicament, però, també en d’altres
indrets, una minoria ha cremat
contenidors i cotxes, ha llençat
pedres i pintura a la policia. A l’altre costat de la balança, els dubtes
que ha generat l’actuació policial
en alguns casos amb persones que
senzillament creuaven un carrer o
volien apagar un foc. En aquesta
ocasió, a diferencia de l’1-O, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil han actuat coordinadament. yy

Actuació policial. Foto ACN

L’AMIC reclama diàleg i negociació i rebutja que
un tema polític hagi acabat al jutjat
La Marina i Ràdio Marina s’afegeixen al document
CATALUNYA

“L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, juntament amb un centenar d’entitats
catalanes, reiterem el nostre rebuig
a la judicialització d’un conflicte
que des d’un inici entenem de naturalesa política i que, com a tal,
requeria i requereix d’un diàleg,
negociació i pacte al més estricte
nivell polític.
La intervenció de les institucions, l’empresonament de càrrecs escollits democràticament
pels ciutadans, i de persones de
la societat civil en el seu exercici
de la llibertat de pensament i llibertat d’expressió, drets essencials

d’una democràcia amb llibertats,
demostren el fracàs de la política,
la incomprensió del conflicte latent i una manca de voluntat per
resoldre la situació. Manifestem
que només amb llibertat, respecte
i diàleg, es trobaran les solucions.
Per tant, més política, més
escoltar i més diàleg per resoldre
una qüestió com la que s'està vivint aquests dies. L'empara de les
legalitats i la judicialització dels
conflictes haurien de ser el darrer
recurs a emprar si hi ha voluntat de
resoldre'ls. Recórrer constantment
a les lleis per solucionar conflictes
polítics s'ha demostrat històricament que no és una via efectiva.

Considerem que en una societat democràtica, les lleis són
l'expressió d'una voluntat popular i no un element de coacció o
immutabilitat. Per tant, poden
ser modificades i actualitzades a
les noves realitats per la via del
diàleg i el consens.
A l’AMIC, com qualsevol entitat que interactua i s'interrelaciona
amb el seu entorn més proper, som
sensibles a la realitat empresarial, econòmica, política i social del
país. Respectem la diversitat d’opinions i sensibilitats polítiques i ens
adherim a la presentació avui d’un
manifest conjunt de més d’un centenar d’entitats catalanes.”

Logo Amic
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Guardiola, en nom del Tsunami, demana a la
comunitat internacional “seure i parlar”
Tsunami Democràtic ha publicat un comunicat dirigit a la societat civil d'arreu del món que distribueixen diversos mitjans.

text. A més, la plataforma reclama
a la societat civil internacional que
pressioni els seus governs per intervenir en el conflicte i trobar "solucions polítiques i democràtiques".

Pep Guardiola ha posat la cara
i la veu al comunicat del Tsunami
Democràtic. En nom de la plataforma, l'entrenador de futbol ha
demanat a la comunitat internacional que "intervingui en el conflicte"
per "seure i parlar" amb l'Estat. El
comunicat, dirigit a la societat civil d'arreu del món, l'han distribuït
diversos mitjans. El Tsunami també reclama al govern espanyol una
"solució política i democràtica".
"Espanya: seu i parla", continua el

El comunicat que ha llegit
Guardiola sosté que la sentència
del Suprem és un "atac directe"
als Drets Humans, i que Espanya
viu una "deriva autoritària" sota
la qual s'utilitza la llei antiterrorista per "criminalitzar la dissidència". El manifest del Tsunami
afegeix que els líders independentistes condemnats representen els partits majoritaris i les
entitats de la societat civil "més
importants" de Catalunya.

CATALUNYA

Guardiola també lamenta, en
nom del Tsunami, que ni el govern de Pedro Sánchez, ni cap
altre govern espanyol no han
tingut la "valentia" d'afrontar el
conflicte entre Catalunya i l'Estat
a través del diàleg i el respecte.
"Han optat per la repressió com
a única resposta".
L'entrenador del Manchester
City, i extècnic del Barça també
assegura que la lluita no-violenta no s'aturarà fins que s'acabi la
"repressió" i es respecti el dret a
l'autodeterminació com s'ha fet
a Quebec o Escòcia. "En aquest
marc només hi ha un camí: seure
i parlar", conclou el vídeo. yy

Guardiola es va mullar en nom del Tsunami Democràtic. Foto ACN

Amnistia Internacional veu "preocupant"
l'augment de ferits per les protestes
CATALUNYA

La directora de l'oficina europea d'Amnistia Internacional,
Marie Struthers, ha defensat que

"hauria de ser responsabilitat de la
policia reduir les tensions el màxim possible" i ha dit que "no és
acceptable" l'ús excessiu de la for-

ça per part de la Policia Nacional
i els Mossos. De fet, Struthers creu
que si les autoritats policials intenten reduir la tensió a Catalunya, hi
haurà "més possibilitats que la violència es redueixi".
Struthers reconeix "els reptes que
tenen les forces de seguretat", però
els hi exigeix que "respectin al màxim" el dret a protesta pacífica i evitin reaccions "desproporcionades".

Enfrontaments als carrers de diverses ciutats. Foto ACN.

En aquest sentit, reitera que estan preocupats per l'ús "indiscriminat i indirecte" de les bales de goma
i foam per part de la policia. Segons
Struthers, es poden fer servir "per
aturar individus que estan fent actes violents", sempre que es puguin

dirigir "exclusivament" a ells.
"Aquest tipus de bales no s'haurien d'utilitzar contra manifestants
pacífics (...) per l'alt risc de generar
lesions", defensa la directora de
l'oficina europea d'AI.
TANCAMENT DEL TSUNAMI
Pel que fa al tancament de la
web Tsunami Democràtic i les
acusacions de terrorisme, Struthers admet que no té constància
d'aquests fets, però apunta que
estaria preocupada per "qualsevol
censura d'una web" que no inciti a
la violència.
Per la seva banda, el responsable de Polítiques de l'Associació

Europea de Drets Digitals (EDRI,
per les seves sigles en anglès), Diego Naranjo, considera que es podria tractar d'un cas "d'abús" de la
legislació antiterrorista. D'entrada
no veu "cap vincle" entre un acte
de terrorisme i el Tsunami Democràtic. "Sembla que ha sigut un
bloqueig que es podria considerar
abusiu", apunta. Segons ell, aquest
tipus d'accions són "antigues" i "no
funcionen" perquè els usuaris poden trobar altres vies per accedir a
la seva web, tal i com s'ha anat fent.
Tanmateix, Naranjo alerta
que "el dany ja està fet", especialment perquè es difon que hi ha
"indicis de terrorisme afectant a
tot el moviment". yy

Guerra de xifres
BARCELONA

El 26 d’octubre hi va haver una
manifestació a Barcelona promoguda per l’ANC i Òmnium amb
el suport de més de 500 entitats.
Segons la Guàrdia Urbana, hi van
assistir 325.000. Els organitzadors
van recordar que una manifestació que ocupava el mateix espai fa
pocs anys, es va xifrar en 750.000
i en responsabilitzaven al PSC, que
ara dirigeix la Guàrdia Urbana de
Barcelona. Societat Catalana va reunir un dia després 85.000, segons
les mateixes fonts, amb una àmplia representació de líders polítics
contraris al procés, lema que obria
precisament la manifestació. yy

Manifestació del 27 d'octubre. Foto ACN

Manifestació del 26 d'octubre. Foto ACN

LA MARINA 9

NOVEMBRE DE 2019

Nova temporada del CCR
PINEDA DE MAR

El Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda presenta la nova temporada de teatre 2019-2020. El
CCR va celebrar la seva diada, el
dia gran de l’entitat, a la Sala Gran
del Centre. La gala de presentació
va començar amb un fragment de
Chicago, que es va acomiadar fent
una darrera funció a la tarda. Cal
recordar que l’any 2020 serà un
any especial per a l’entitat, ja que
celebrarà els 90 anys de la fundació del Centre. L’Escola de Teatre i
el Concurs de Teatre en faran 40;
el Casal d’Estiu 20, i el Festival
Arts d’Estiu 10.

«Matilda serà el proper
Musical de la companyia
del Centre Cultural,
després de Chicago i
Grease»
Pel que fa a la programació teatral, a finals del mes d’octubre s’ha
posat en escena l’obra Abans nin-

gú deia t’estimo. Aquest muntatge
està basat en el testimoni dels fills
i filles dels presos independentistes, que es va estrenar l’any passat
a l’Espai Sindicat. L’obra també ha
fet gira per Catalunya, començant
a les tres presons on hi ha els polítics i passant per poblacions com
Amer, Teia, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera i Arenys de Munt.
El dissabte 9 de novembre s’ha
fet la primera funció de teatre professional, amb la representació de
El Brindis, a càrrec de la Gàrgola
Produccions.
El 30 de novembre i l’1 de desembre, tornarà el muntatge de Els
fantasmes de Nadal amb un nou
repartiment i noves cançons. Com
ja es va fer l’any passat, la tercera i
darrera funció dels Fantasmes de
Nadal, la del 14 de desembre, anirà destinada a La Marató de TV3.
Per Nadal, tornaran Els Pastorets amb cinc funcions i amb
la participació de tota la gent de

El grup Filagarsa tancarà el concurs de teatre. Foto Mikel Adell

Presentació de "Els fantasmes de Nadal". Foto Joan Caimel

la Companyia del Centre i L’Escola de Teatre. El 19 de gener, la
Companyia 8 de Terrassa encetarà
el 40è Concurs de Teatre Premi
Vila de Pineda de Mar, que torna després d’un any sabàtic. Presentarà la comèdia M’agrades a
les fosques, de Rosa Ponsarnau.
El 26 de gener, Komix de la Garriga, companyia guanyadora del
concurs l’any 2012, representarà,
el drama de Rafael Alberti L’adefesi. El 2 de febrer, l’Agrupació
Teatral del Casal de Calaf torna a
Pineda amb un dels grans èxits de
Jordi Galceran: El crèdit. El 9 de
febrer actuarà la Companyia de la
Garnacha Teatro de Logroño, guanyadors del Premi Max de Teatre
Aficionat 2019 i guanyadors de la
darrera edició del concurs, oferint
l’obra d’Ariel Dorfman; La muerte
y la doncella.
El concurs acabarà amb el
Grup Filagarsa de Molins de Rei,
que presentaran el musical El
gran somni. L’acte de cloenda i
lliurament de premis es farà a l’Espai Sindicat el dissabte 4 d’abril.

Acabades les funcions del concurs, el 29 de febrer i 1 de març
visitaran el Centre els alumnes de
l’Escola de Teatre Explora teatro
y mucho más, de Villanueva de la
Cañada (Madrid). El darrer cap
de setmana de maig, seran els joves de l’Escola de Teatre del CCR
els que es traslladaran a Madrid
per fer aquest intercanvi teatral.

«El 2020 és un any de
celebració, ja que el Centre
commemora
el 90è aniversari»
Al mes de març, Míriam Iscla, representarà a l’Auditori de Pineda
l’obra Abans que es faci fosc.
Una setmana després, la companyia del Centre estrenarà l’obra
de José Cabeza 7 anys. Aquest
muntatge serà la proposta que el
Centre Cultural presentarà a la
propera edició de la Mostra Nacional de Teatre Amateur, que se
celebrarà a Pineda de l’1 al 3 de

maig. La Mostra, arriba a la XVIII
edició i és possible gràcies a l’esforç
de l’Ajuntament de Pineda de Mar,
la Federació de grups de teatre
amateurs de Catalunya i el Centre
Cultural i Recreatiu de Pineda.
Acabada la Mostra, arribaran
a escena les diferents propostes
dels grups de l’Escola de Teatre
Artur Iscla, el juny hi haurà una
nova edició de la Mostreta amb els
més petits de la casa i acabarà així
el nou curs de l’ETAI, que a més
de celebrar els 40 anys, també ha
estrenat nova imatge.
A finals de juny, començarà
el vintè, el Casal d’Estiu Tespis,
a Pineda i Poblenou. Al juliol, el
Festival Arts d’Estiu, també estarà de celebració a l’arribar als 10
anys de grans nits d’estiu. La darrera producció de la temporada,
que estrenarà la companyia del
Centre per tancar la temporada,
serà un musical per a tots els públics, Matilda, que s’estrenarà, el
12 de juliol i que es representarà
fins al 30 d’agost. yy
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Ordenances fiscals 2020
MARESME

Els diferents ajuntaments del
Maresme han aprovat aquestes
darreres setmanes les ordenances
fiscals per a l’exercici del 2020.
A Calella, la modificació de
les ordenances fiscals per al 2020
es concreta en un increment de
l’IBI urbà i rústic, que permetrà
augmentar en 418.075 euros la recaptació directa de l’Ajuntament
durant el proper exercici. També
s’augmentarà l’IAE, incrementant
la recaptació en 11.948 euros o
l’impost de construccions que passa del 3,2% al 3,4%. També s’apugen l’impost de vehicles i les plusvàlues, del 13 al 14%.

«En la majoria de
municipis s’ha
incrementat l’Impost
sobre els Bens Immobles»
A Malgrat de Mar, s'han congelat els impostos, les taxes i els
preus públics a excepció de la
taxa d'ocupació de via pública

per taules i cadires de terrasses
d'establiments com bars i restaurants, que experimentaran una
rebaixa del 10%.
També s'aplicarà una bonificació del 95% per a l’instal.lació de
plaques solars i una bonificació del
75% per a vehicles elèctrics, que
utilitzin biogas, gas o biomodals.
A Palafolls, en línies generals
s’apugen els principals impostos i
taxes municipals per a l’any vinent.
Un dels rebuts que pujarà més és el
de les escombraries, que augmenta
un 5% en el cas de domicilis i un
10% en el cas de grans productors
i comerços.
Un altre dels impostos que
augmentarà en un 2,1% és el rebut
de l’IBI. En contrapartida s’amplien les bonificacions. També
es crea un recàrrec del 50% en el
rebut per aquells habitatges residencials que estiguin desocupats.
Pujarà un 0,4% l’impost de circulació, s’abaixarà el preu de la piscina i s’introduiex un lloguer del
Molí d’en Puigvert de 30€/dia.

A Tordera, les modificacions als impostos venen donades
principalment per un increment
de l’IBI (5,3%) i un augment de
les bonificacions en les principals ordenances. El govern municipal ha proposat una desena
de bonificacions i reduccions als
impostos i taxes ja existents. La
resta de taxes, ordenances i preus
públics es mantenen igual que els
anys anteriors.

«L’augment dels impostos
permetrà incrementar la
recaptació directa dels
ajuntaments»
Pineda de Mar va aprovar
una actualització de l’IBI, de
0,4 sobre el seu tipus impositiu
i d’un 2% de la resta de taxes
per a les ordenances fiscals del
2020, que es correspon amb la
mitjana de l’increment de l’IPC
del 2018. L’Ajuntament no actualitzava els impostos i les taxes
des de l’any 2012.

A Santa Susanna les ordenances fiscals per 2020 van ser modificades inicialment per acord del ple
celebrat el passat 15 d'octubre. Ara
estan en exposició pública i quedaran aprovades definitivament
si no hi ha al·legacions i, si n'hi
ha, s'hauran de tornar a dur al ple
per a la seva aprovació definitiva
abans de que acabi l'any.
Les modificacions aprovades
van ser la reducció del tipus impositiu general de l’IBI, passant

Les bonificacions sobre l'IBI aniran segons les propietats dels ciutadans

Abús sexual a una menor

Satèl·lits

CALELLA

El dia 3 de novembre, la Policia Local de Calella, arran d’una
trucada al 112, va fer una intervenció per atendre un possible cas
d’abusos sexuals a una nena de 10
anys. Tot i que el pare de la nena
viu a Pineda, en el moment de
rebre l’avís, la menor es trobava a
casa de la seva àvia a Calella.

«L’Ajuntament de Calella es
personarà com a acusació
particular»

«La menor i l’agressor
es coneixien de feia uns
mesos»

al pare si volia interposar denúncia i se li va oferir acompanyar-lo a
la comissaria dels Mossos perquè
s’activessin els protocols i evitar la
doble victimització (haver d’explicar la víctima el cas als dos cossos
policials). Des del Govern de Calella, es van posar en contacte amb
el pare de la menor per oferir tot
el seu suport.

La Policia Local, un cop assabentada de la situació, va demanar

Segons les dades disponibles,
el jove és un menor escapolit

La presentació es va fer a la Barretina Vermella. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

Satèl·lits és el títol del darrer
llibre de l’escriptora Elisenda Solsona. El Local Social de la Barretina Vermella de Malgrat ha acollit
la presentació del seu treball.

«El llibre és un recull de 8
històries que passen en una
mateixa nit»
L’obra aplega 8 històries en
què els personatges són planetes
i satèl·lits que s’allunyen. Les diferents històries passen durant
la mateixa nit i tenen un tret en
comú, la desaparició de la Lluna.
Així ho explica la mateixa auto-

del 0,795% al 0,785%, així com
un important increment de la bonificació per a famílies nombroses. En l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, s'incrementen un
5% els coeficients de situació. Es
modifica el sistema d’autoliquidacions i liquidacions de l’ICIO.
S’actualitzen i s’imposen noves
tarifes per a la utilització de la
piscina municipal i del centre
cívic i es modifica el sistema de
cobrament de matrícules i quotes
de la taxa de la llar d’infants. yy

ra. “Tot passa en un vespre-nit en
què hi hauria d’haver Lluna plena, però aquesta ha desaparegut.
Així que per la ràdio i la televisió
comencen a sorgir hipòtesis sobre què podria haver passat, però
ningú en sap els motius”.
“Em vaig informar molt sobre
què passaria si la Lluna desaparegués, i vaig haver de rebaixar molt
el to, perquè sinó hauria estat molt
catastròfic. Però si que apareixen
marees, terratrèmols... Però els
fenòmens naturals queden en un
segon pla. Realment el que tracta
el llibre és les relacions humanes i
com es veuen afectades per la desaparició de la Lluna”. yy

L'Ajuntament es personarà com acusació popular. Foto Aj. Calella

d’un centre de Barcelona que, en
un primer moment, després dels
fets, va fugir i poc després es va
lliurar a la policia. Pel que sembla,
l’agressor i la víctima es coneixien
des de feia uns mesos.
Tot i que en un primer moment es va acusar directament als
joves allotjats a l’Hotel Marisol de
Calella, els joves no van intervenir
en el succés.
El Govern Municipal de Calella compareixerà com a acusació
particular en l’actuació judicial
davant dels fets, tal com ha fet
sempre en aquests casos. yy
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Primera llevantada
MARESME

Aquest mes d’octubre la costa catalana ha patit la primera llevantada de tardor. Més de
2.300 trucades va rebre el telèfon
d’emergències relacionades amb
el temporal. D’aquestes, 175 es
van efectuar des de la comarca
del Maresme.

«El temporal també va
deixar sense llum gairebé
25.000 abonats arreu de
Catalunya»
Un dels municipis més afectats
va ser Arenys de Munt, on va desaparèixer un home arrossegat per
la riera, que va ser trobat mort el
dia després a la platja de Caldes
d’Estrac. El temporal també va
deixar sense llum gairebé 25.000
abonats arreu de Catalunya. Entre els municipis afectats, hi havia
Calella, Tordera i Sant Pol de Mar.
A Malgrat de Mar una planxa
metàl·lica va caure sobre la via del
tren provocant retards i interrupcions en la circulació del servei de
Rodalies. També van caure alguns
murs a la zona de les fàbriques del
camí de la Pomareda i en el vial
que connecta amb la Cooperativa

Via del tren tallada a Malgrat de Mar. Aj. Malgrat

Progrés-Garbí. Van caure també
16 arbres i grans branques a diferents punts del municipi, així com
cables de pals de llum i de telefonia. A més a més, van sortir volant
diversos coberts de xapa als carrers Monturiol, Camí del Pla i a la
zona del Caravanning Maresme.
A Calella també hi va haver
molts arbres caiguts, així com despreniments en algunes façanes. A
resultes de l’aiguat també van quedar inundats els passos soterranis.
La zona de la platja, amb mobiliari
urbà que havia volat, guinguetes

malmeses i cotxes aixafats, va ser
una de les més perjudicades.
Una situació d’arbres caiguts
va ser també la tònica general a
moltes zones de Palafolls i que va
deixar molts camins tallats com és
el cas de la Ciutadella, Can Jordà,
i també alguns a la zona del Molí
d’en Puigvert. Les dues escoles del
municipi, Mas Prats i Ferreries,
van quedar especialment afectades,
ja que van caure arbres del patí de
l’escola, que van malmetre algunes
estructures possibilitant l’entrada
de l’aigua a l’interior dels centres.

Vine a celebrar
la Setmana de la Ciència 2019
a Arenys de Mar

Platja de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

La llevantada a Tordera va
deixar 2.930 abonats sense subministrament elèctric. El temporal també va provocar la caiguda
d’un arbre al pàrquing del carrer
Puigvert sense danys i un pal elèctric sobre un mur d’un habitatge a
Mas Mora sense cap ferit. A més
a més, el cabal del riu Tordera va
augmentar considerablement en
tan sols 24 hores.
A Pineda es van registrar vents
superiors als 100 km/h. A l’estació
meteorològica de Calella, situada
arran de mar, es van registrar ven-

«A Pineda es van registrar
vents superiors als
100 km/h i a Calella
de 134»
tades de 134 km/h. Això, combinat amb la intensa pluja i un petit
tifó, va deixar un rastre a Pineda
d’arbres caiguts, mobiliari urbà
malmès, destrosses en terrasses
i balcons amb despreniments. El
temporal va deixar destrosses al
passeig marítim, la Confraria de
pescadors, el club Nàutic i les escoles de Pineda. yy
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BREUS

Reunió per l’arribada dels Menes
L’Ajuntament de Palafolls va
organitzar la primera taula de
treball per a l’acollida i la inclusió dels 8 menors no acompanyats que des de principis del
mes d’octubre viuen en un pis
tutelat al centre de Palafolls.
A la trobada, presidida per

l’alcalde de Palafolls, Francesc
Alemany, hi van assistir tots
els agents implicats en aquest
projecte d’acollida. La taula
vol coordinar els esforços per
normalitzar l’estada d’aquests
menors i promoure la seva
normal inclusió al municipi. yy

Reunió de la taula d'acollida. Foto Aj. Palafolls

Caminada contra el càncer
L’AECC–Catalunya contra el
Càncer ha celebrat a Pineda
de Mar una nova edició de
la caminada-marxa solidària
contra el càncer. Més de 70
entitats, associacions i volun-

taris han participat en aquesta
edició, que ha aplegat 3.000
inscrits i on s’han recaptat
22.340,80 € que es destinaran
integrament a la investigació
de la malaltia. yy

Cuina de proximitat al
Maresme
MARESME

Aquest octubre s’ha celebrat
al Mercat Municipal d’Arenys de
Munt una sessió de networking
entre productors agroalimentaris
locals i restaurants de la comarca. Aquesta sessió, organitzada
conjuntament pel Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme i el Consell Comarcal del
Maresme, a través del projecte
Xarxa de Productes de la Terra de
la Diputació de Barcelona, ha estat
una oportunitat per crear sinergies entre restaurants i productors.

«8 restaurants i 14
productors participen a
una sessió de ‘networking’
per crear sinergies i establir
vincles de treball»
La jornada va consistir en organitzar breus reunions entre els
dos sectors per donar-se a conèixer i explorar possibilitats d’establir col·laboracions. Les empreses agroalimentàries van poder
presentar una mostra dels seus

Sessió de networking. Foto CC Maresme

productes a restaurants de la comarca així com deixar-los tastar.
Els resultats no s’han fet esperar i els restaurants participants
ja han manifestat el seu interès en
continuar explorant les relacions
establertes a l’Enxarxa´t. La majoria de restaurants han establert
contactes amb un mínim de 4

futurs proveïdors i tots els participants han valorat molt positivament la jornada.
Poder conèixer productors de
proximitat, el tracte personal, la
possibilitat de tastar els productes
i haver creat sinergies de cara al
futur han estat els aspectes més valorats per part dels restauradors. yy

Nova platja per a gossos
gossos. L'Ajuntament treballa
per modificar l'ordenança de civisme i aprovar una normativa
per a aquest espai.

La caminada va aplegar més de 3.000 inscrits. Foto Yoyo

L'alcalde, Joan Mercader
(PSC), ha destacat que "tal i com
ens vam comprometre, si tot va
bé, s’estan fent els tràmits pertinents per tenir una zona de
platja per a gossos el pròxim estiu 2020".

Primeres confirmacions al
Canet Rock 2020
Oques Grasses, Doctor Prats
i Jazzwoman són els tres primers grups anunciats de la
propera edició de Canet Rock
que tindrà lloc el 4 de juliol de
l'any que ve. El grup de música
osonenc serà l'encarregat de
conduir el públic fins a l'alba al

Pla d'en Sala de Canet de Mar.
Per primera vegada, el festival
ha superat ja les 3.000 entrades
venudes a un preu de 32 euros.
L'any passat les localitats es
van exhaurir amb quatre mesos i mig d'antelació. yy

«Està previst que l’espai
es pugui obrir el
proper estiu»
ALTRES ACORDS

Els gossos tindran un espai de 1.200 m2. Foto Yoyo
MALGRAT DE MAR

Canet Rock 2019. Foto ACN

La Junta de Govern Local,
formada pel PSC i JXCat-Malgrat ens Mou, ha aprovat el pla
de distribució d'usos i serveis
de la temporada de platges per
a l'any vinent. Entre els usos, hi
haurà un espai destinat a gossos
a la platja de la Conca, al costat
de la zona d'avarada de barques.

«La platja per a gossos
tindrà un espai de
1.200 m2»
La platja per a gossos tindrà
un espai de 1.200 m2 (60x20m)
limitat amb tanques, amb una
passera de fusta d'accés, un rètol, un dispensador de bosses,
una paperera i una dutxa per a

La Junta de Govern Local
també va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques,
per a l'arranjament de la pista
poliesportiva del Parc Francesc
Macià. El pressupost és de 29.040
euros. A més, es va adjudicar el
servei de manteniment bàsic per
a l'anualitat des de l'1 de novembre a Cruxent Edelma Aspe SLU
per un import d'11.584,17 euros i
el servei de disseny i maquetació
de material de difusió d'activitats
de l'Ajuntament a Eva Prat Torres
per un import de 17.424 euros
durant 1 any. yy
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Exposició de Josep Salip
Les instal·lacions del MiD de
Palafolls han acollit aquest
mes d’octubre una nova exposició fotogràfica. La mostra
anava a càrrec del fotògraf Josep Salip, membre de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC). El

recull de Josep Salip portava
per títol ‘Lanzarote Geografía
Humana’ i es centrava en un
viatge que l’autor va fer per
aquesta illa canària. L’exposició se centrava sobretot en les
persones i oficis de l’illa. yy

L'exposició es va centrar en l'illa de Lanzarote. Foto Yoyo

Tordera vol ser capital de la
sardana el 2022
L’Ajuntament de Tordera va
aprovar, en l’últim ple ordinari
celebrat a l’octubre, una moció
per donar suport a la candidatura com a capital de la sardana 2022. Amb aquesta aprovació es va reconèixer també

públicament la feina feta i la
trajectòria de l’entitat local la
Nostra Dansa, que va impulsar
aquesta iniciativa. El termini
per presentar la candidatura finalitzarà el 17 de novembre. yy

Monument a la sardana. Foto Yoyo

Calella camina per l’ictus
Tot i la inestabilitat metereològica, Calella va celebrar la Caminada per l’Ictus i l’Alzheimer.
És la tercera vegada que Ictus fa
una caminada popular, i aquest
cop ho ha fet conjuntament
amb l’Alzheimer. Organitzada

per l’Associació dels Amics i
Voluntaris de l’Hospital, Calella Marxa i Oncolliga Calella, la
recaptació anirà destinada a les
persones que pateixen aquestes malalties. Tot i la pluja, van
participar unes 180 persones. yy

Van participar unes 180 persones. Foto Joan Maria Arenaza
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Noves càmeres de control de trànsit i de seguretat
MALGRAT DE MAR

Les càmeres de control de
trànsit i de seguretat ubicades als
accessos del centre de Malgrat de
Mar ja estan en funcionament.
Instal·lades als carrers Mar, Mallorca i Ramon Turró, fan una lectura de les matrícules i això permet una identificació del vehicle.
Les càmeres substitueixen les pilones mòbils que hi havia fins ara.

«El sistema detecta els
vehicles no autoritzats i
genera una denúncia»
Les càmeres, s'han instal·lat
per aconseguir que tot aquest
sector del poble esdevingui una
gran illa de vianants. Això vol
dir que en aquest sector resta restringida la circulació de vehicles i
que les càmeres detecten totes les

entrades i sortides, que es comparen en una base de dades on hi
constaran els vehicles autoritzats.
Aquest sistema informàtic detecta també tots els vehicles no autoritzats i automàticament, genera
un denúncia.
Qui pot accedir?
Els residents a l’illa de vianants que no disposin de garatge
podran accedir per fer operacions
de càrrega i descàrrega durant un
màxim de 20 minuts.
Les persones que acreditin ser
titulars d’una activitat comercial.
Qui acrediti disposar o fer ús
de garatge amb gual, ja sigui o
no resident.
Qui amb caràcter excepcional
i temporal hagi d’acompanyar un

malalt o persona amb mobilitat
reduïda o persones d’avançada
edat amb dificultat de desplaçament mentre duri aquesta circumstància. Es registrarà la matrícula i tindran una autorització
per un any, que es renovarà a
principi d’any.
Amb caràcter temporal, podran accedir les empreses de medicaments, de neteja amb clients
dins la zona, de mudances, organitzadors d’actes culturals, socials,
esportius i altres circumstàncies.
En aquests casos, hauran de demanar autorització a la Policia Local a través d’un correu electrònic
a policialocal@ajmalgrat.cat
Els titulars de vehicles de serveis bàsics hauran de contactar
amb la Policia Local i aportar,
mitjançant correu electrònic, les

Les càmeres substitueixen les antigues pilones mòbils. Foto Yoyo

dades del vehicle. També podran
accedir els vehicles de serveis
d’urgència. Els vehicles comercials

i de transports poden accedir a la
zona per fer-hi tasques de càrrega
i descàrrega de 7 a 11 h. yy

20è Festival de Bandes
MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha celebrat
aquest mes d’octubre el Festival
Internacional de Bandes de Música i Majorettes. Aquest any han
participat un total de 17 grups
procedents d’Itàlia, Croàcia, Malta, República Txeca, Àustria, Polònia i Turquia.

La cercavila va arribar a Can Campassol. Foto Aj. Malgrat

Una de les bandes participants. Foto Aj. Malgrat

El Festival va finalitzar amb
una desfilada de bandes per al
passeig Marítim i un concert de
cloenda al parc de Can Campassol
amb totes les bandes participants i
a més a més, una banda de música
d’Alemanya i una de Catalunya. yy

Fira del Conte
TORDERA

L'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera ha organitzat un any més una
nova edició de la Fira del Conte.
L'edició d'enguany ha destacat
pel gran nombre d'activitats que
s’han realitzat a l'entorn de la fira
adreçades al públic familiar i que
han comptat amb el suport de les
entitats locals, il·lustradors, escoles, editorials, escriptors i amb la
col·laboració activa dels comerciants de Tordera a través de la
gimcana de conte.
La fira ha tingut lloc a l'entorn
de la plaça de l'Església, amb quatre
espais diferenciats: l'escenari principal, la zona de tallers, el mirador,
les parades dels expositors i l'espai
de lectura de la biblioteca. En tots

aquests espais es van dur a terme
diferents activitats que van anar
des de tallers de confecció de punts
de llibre, passant per la presentació
de contes, tallers d'il·lustració, xerrades i espectacles infantils.

«L'edició d'enguany ha
destacat pel gran nombre
d'activitats que s’han
realitzat»
Dues de les novetats que es van
organitzar aquest any van ser la
Pedalada de conte i la gimcana "El
comerç t'explica un conte".
Pel que fa a la Pedalada de
conte, va començar a la plaça Padró. En aquest punt es va llegir un
primer conte i seguidament els

participants es van desplaçar en
bicicleta a tres indrets diferents
de Tordera per escoltar tres nous
contes. A la gimcana "El comerç
t'explica un conte", els participants
havien de recollir prèviament "el
passaport de participació". Els comerços de Tordera Centre estaven
identificats a través d'un producte
i els participants havien de descobrir el comerç i també el conte que
s'explicava a través dels fragments
que hi havia visibles a cada botiga
participant.
La Fira del Conte ha aconseguit
consolidar-se com un dels esdeveniments culturals i familiars que
s'organitzen a Tordera durant l'any.
Aquesta edició ha estat la primera
per a la nova regidora de Promoció Econòmica Nàdia Cantero, que

va valorar molt positivament que
aquest any diferents agents socials
i econòmics hagin sumat esforços

i participin activament en benefici
de la dinamització cultural i econòmica del poble. yy

Les parades es van concentrar a la plaça de l'Església. Foto Yoyo
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Reunió d'alcaldes de la Taula de la Tordera
SELVA / MARESME

Els alcaldes de Malgrat de
Mar, Joan Mercader, el de Blanes, Àngel Canosa i el de Tordera, Joan Carles Garcia, es van
reunir a Malgrat per tractar temes de la Taula de la Tordera.
Tots 3 alcaldes van reiterar la
voluntat de consolidar la Taula,
que vol ser un ens jurídic propi
per poder prendre decisions i fer
accions. A la reunió hi va faltar
la representació de Palafolls, ja
que el seu alcalde, Francesc Alemany, no hi va assistir.

«Malgrat va acollir la reunió
dels alcaldes de la Taula de
la Tordera»

El Consell Regidor de la Taula
de la Tordera va decidir al setembre demanar als alcaldes de Blanes, Tordera, Palafolls i Malgrat
de Mar una reunió per refermar
el compromís dels 4 municipis
amb la voluntat de que la Taula
de Treball esdevingui un ens jurídic, amb capacitat pròpia d'acció, per ser una veritable força en
la lluita per a la recuperació de
l'equilibri de la Tordera i de defensa del territori.
Joan Mercader, Àngel Canosa i Joan Carles Garcia van tractar diferents aspectes relacionats
amb la Taula de la Tordera, es va
repassar la tasca feta i es va parlar del full de ruta dels pròxims
mesos.

«S’ha presentat a Malgrat el
projecte Readapta»
A principis de novembre s’ha
celebrat una nova trobada de
la Taula del Delta i de la Baixa
Tordera a l'Arxiu Municipal de
Malgrat de Mar. Aquesta reunió
ha servit entre d'altres coses, per
presentar el projecte READAPTA
i les accions que portarà a terme.
Es tracta d'un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad, que fins al juny de 2020 permetrà treballar amb la Taula per,
d'una banda, codissenyar mesures de gestió, i per altra, fer un seguiment participatiu d’accions de
restauració i crear una xarxa de
taules semblant a la de la Tordera

La reunió es va celebrar a l'Ajuntament de Malgrat. Foto Aj. Malgrat

per afavorir l’intercanvi d’experiències. El projecte es desenvolu-

parà en paral·lel amb la Taula pel
riu Serpis a València. yy

Pineda incrementa la recollida de vidre
PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha celebrat
dues campanyes paral·leles.

D’una banda, Viu Pineda, una
campanya comercial amb actes
i jocs de fusta per a la mainada;

i per l’altra ‘A Pineda de mar, reciclem’, amb l’organització de tallers gratuïts per als més menuts
de cotxes d’escuma i de percussió.

«La recollida de vidre ha
augmentat un 17 %»
Seguint amb el reciclatge,
Pineda de Mar ha estat una de les
ciutats guardonades amb la Bandera Verda per l’increment del
17% en la recollida selectiva de
vidre, en el període de juny-setembre de 2018 a juny-setembre
de 2019, segons les dades facilitades per Ecovidrio.

Una de les activitats de la Campanya de reciclatge. Foto Yoyo

En aquest període de l’estiu
2019, Pineda ha recollit un total
de 153.740 quilos de vidre, que
equival a un 17% més que el recollit en el període de l’estiu de

2018. Aquest increment ha significat sumar un total de 277,4
punts a la lliga Bandera Verda
que impulsa l’entitat Ecovidrio
i que situa Pineda entre els sis
primers municipis de Catalunya
que han superat el repte marcat
per Ecovidrio.
Tossa amb 731,7, Pals 517,3
Palamós 348,8, Badalona 324,4
Castell-Platja d’Aro 278,5 i Pineda de Mar 277,4 són els sis primers municipis que més han
incrementat el percentatge de recollida en relació a l’any anterior.
Per darrera de Pineda de Mar,
hi ha Vilanova i la Geltrú 230,5,
Sant Pere Pescador 217,1, i Santa
Susanna 196,9.
El canvi de contenidors en
tota la recollida selectiva del
municipi, que es va posar en

marxa el juny de 2018 a través
de l’empresa Resmar del Consell
Comarcal del Maresme, conjuntament amb la implicació ciutadana, del sector comercial, i les
campanyes informatives, han
estat la clau principal d’aquest
increment en el percentatge de
la recollida de vidre.

«El canvi de contenidors,
la implicació ciutadana, la
del sector comercial i les
campanyes han estat la
clau de l’increment»
L’acte de reconeixement i atorgaments dels premis Bandera Verda serà el dijous dia 14 de novembre a Barcelona i estarà presidit
pel director de l’Agència Catalana
de Residus, Josep Mari Tost. yy
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La Fórmula Palafolls, premiada
MARESME

La Fórmula Palafolls, ideada i
creada pel Dr. Eduardo Mill, metge de família de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva, ha
estat distingida per la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN) coincidint
amb el seu 41è congrés nacional.
L’estudi ha estat escollit com el
3r millor treball que s’ha publicat
a la revista Medicina de Familia,
una publicació de referència per
als metges i metgesses d’atenció
primària.

«La simplicitat d’aquesta
fórmula matemàtica
permet aplicar-la
fàcilment a les consultes
d’atenció primària»
LA FÓRMULA PALAFOLLS I
LA DIABETIS TIPUS 2
Gràcies a la simplicitat
d’aquesta equació matemàtica es
pot conèixer el percentatge de
greix que constitueix el pes del
pacient. Encara que existeixen
moltes formules amb aquest objectiu, és difícil aplicar-les a les
consultes de primària per la seva
complexitat de càlcul o bé perquè
requereixen una gran quantitat
de dades antropomòrfiques que
no sempre es poden obtenir en
poc temps. I és que en una con-

sulta d’atenció primària impera
l’agilitat a l’hora de passar visita.
Fins ara la Fórmula Palafolls
havia estat creada i validada científicament per utilitzar-la només en la població general. Ara,
el Dr. Mill ha fet un pas més i a
la fórmula també se l’ha volgut
dotar de validesa científica per
aplicar-la clínicament en pacients amb diabetis tipus 2. I és que
la distribució corporal de l’excés
de greix té una gran importància
perquè segons en quina part del
cos predomina hi ha unes o altres malalties associades.
De fet, l’excés de grassa corporal és un dels principals factors de risc per al desenvolupament de la diabetis tipus 2 i s’ha
vist que els pacients un cop diagnosticats mantenen uns nivells
molt elevats de greix, fet que
influeix molt negativament en
l’evolució de la malaltia. perquè
no s’aconsegueix una estabilitat
metabòlica, augmenta el consum
de fàrmacs i les possibilitats de
mortalitat cardiovascular.
LA VALIDESA CIENTÍFICA DE
LA FÓRMULA
La validesa científica de la
Fórmula Palafolls per ser aplicada en pacients amb diabetis
tipus 2 ve donada per dos factors. El primer, per l’absència de
diferències significatives un cop

es contraposen els resultats obtinguts amb la Fórmula Palafolls
i els que s’aconsegueixen a partir d’utilitzar les dues fórmules
considerades de referència per
calcular l’estimació de percentatge de greix: CUN-BAE (de la
Clínica Universitària de Navarra-Body Adipocity Estimator) i
la Fórmula Deurenberg. Les tres
equacions s’han provat amb una
mateixa mostra. Un total de 218
pacients dels dos sexes visitats al
CAP Palafolls entre octubre i desembre de 2018.

«L’equació també es vol
aplicar clínicament en
pacients amb diabetis
tipus 2»
I el segon factor, que permet
donar una major efectivitat a la
Fórmula Palafolls, és la contraposició dels seus resultats amb
els del conegut Índex de Massa
Corporal (IMC), un paràmetre
molt estès per conèixer si el pes
del pacient és o no adequat. En
aquest sentit, alguns pacients
classificats amb un pes normal
després d’utilitzar l’IMC, s’ha
comprovat amb la Fórmula Palafolls que la quantitat de greix
se situava molt per sobre dels
nivells considerats normals, permetent així un coneixement molt
precís de la composició grassa de
l’organisme. yy

DIRECTORI DE SERVEIS

El doctor Eduardo Mill. Foto Semergen
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Iglús rosa a Calella
CALELLA

Amb motiu de la celebració
del Dia Mundial del Càncer de
Mama, l’Ajuntament de Calella
va voler sumar-se a la campanya
“Recicla vidre per elles”, en la
qual participen més de 80 ciutats
de tot el territori nacional, com
Madrid, Sevilla, Barcelona, Santander o Palma de Mallorca, entre d’altres. Es tracta d’una iniciativa que organitza Ecovidrio des
de fa quatre anys i que té com a
objectiu sensibilitzar i mobilitzar
els ciutadans a reciclar envasos

de vidre i contribuir així en una
causa solidària: sumar esforços
davant el càncer de mama.
Ecovidrio ha instal·lat al voltant de 340 contenidors roses
per tot el país, 2 dels quals van
ser instal·lats a la Riera Capaspre
durant dues setmanes. Ecovidrio
transformarà els envasos de vidre
reciclats en aquests contenidors
en una donació a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat davant el
Càncer. La Fundació Sandra Ibarra és una organització sense ànim

Canta al mar
de lucre, enfocada a la prevenció,
la investigació i la supervivència
del càncer. La seva presidenta és
l’ambaixadora de la campanya
“Recicla vidre per elles” des que va
començar ara fa quatre anys.
Per complementar la campanya, Agatha Ruiz de la Prada va
dissenyar un miniglú, per tal de
comercialitzar-lo a través de la
web Miniglú.es i que la recaptació
aconseguida a través de les vendes
vagi també destinada a la Fundació Sandra Ibarra. yy

Concert de la llum a l'Església. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Un total de 1.320 cantaires
de 42 corals diferents han participat a la vuitena edició de
‘Canta al mar’, el Festival Coral
Internacional. En total han estat 18 països diferents els que
han pres part de la competició;
concretament, Alemanya, Brasil, Xina, Costa Rica, Croàcia,
Dinamarca, Espanya, Finlàndia,
Gran Bretanya, Indonèsia, Israel, Itàlia, Noruega, República
Popular de la Xina, Romania,
Rússia, Sud Àfrica i Suècia.

Els contenidors han estat instal·lats dues setmanes. Foto Joan Maria Arenaza

La inauguració d’enguany va
comptar amb la col·laboració de
la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, que va interpretar el nou

himne del festival. La pluja i el mal
temps van obligar a traslladar alguns dels actes programats, com
ara la cercavila, que es va haver de
realitzar dins de la Fàbrica Llobet.

«La inauguració
d’enguany va comptar
amb la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona»
Les competicions es van realitzar a l’Església i a la Sala Mozart. Un dels esdeveniments més
esperats de cada any és el concert
de la Música i la Llum, celebrat
a la Parròquia de Santa Maria i
Sant Nicolau. 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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RockFest solidari
TORDERA

En Comú Podem de Tordera ha celebrat a finals d'octubre
la primera edició del RockFest
Tordera. L’objectiu era organitzar un concert solidari a favor de
dues ONG que treballen amb els
refugiats. D’una banda Proactiva
Open Arms i per l’altra No Nome
Kitchen.

«Els beneficis van a dues
ONG que treballen amb
els refugiats»
Van participar en la jornada
quatre grups de rock: Saltimbankya, Rage to Antonio Ma-

chine, Appetite for Illusion i Àlex
Mas. Hi havia prevista una altra
actuació amb The Last Highway,
però finalment no van poder actuar. Per obrir la jornada, va actuar la Colla Infantil dels Diables.
Durant la vetllada, es va celebrar
també una botifarrada i una barra
amb preus populars i l’Associació
de Voluntariat va organitzar una
recollida d’aliments i de roba. Al
llarg de la tarda i nit van passar pel
Rock Fest més de 500 persones.
Nombroses empreses de Tordera també han fet donacions i
han col·laborat amb l’esdeveniment per poder aconseguir el major nombre de diners possible. yy

35 anys de la Hermandad de
nuestra señora del Rocío
PINEDA DE MAR

Totes les “Hermandades” de
Catalunya han estat a Pineda per
celebrar els 35 anys de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío. La
celebració ha estat un fet extraordinari, ja que mai s’havien congregat totes en un acte d’aquestes
característiques.

«És la primera vegada
que se celebra un
acte d’aquestes
característiques amb totes
les Hermandades»
L’efemèride va congregar a
Pineda les 24 “Hermandades”,
amb els seus respectius presidents
i “Hermano Mayor”. En total van
participar més de 200 persones,
amb 70 cavalls, carretes i vehicles
de suport.

Un dels grups participants al Rockfest. Foto Yoyo

39è Mini Print
PINEDA DE MAR

La Fundació Tharrats d’Art
Gràfic ha acollit una nova edició
del Mini Print Internacional de
Cadaqués a Pineda de Mar. Un
any més, i ja en van catorze, ha
tornat a Pineda de Mar l’exposició
de les obres concursants al certamen, enguany amb 646 peces de
gravat en petit format amb artistes de més de 50 països. Pineda és
la primera parada de l’exhibició,
després de finalitzar el concurs a
Cadaqués i abans que també pu-

«Aquest any s’han exposat
un total de 646 obres de
petit format»

El president de la Hermandad
del Rocío de Pineda, Sergio Medel,
va valorar molt l’esforç de celebrar
un acte d’aquestes magnituds: “És
la primera vegada que se celebra

Van participar en la celebració les 24 Hermandades de Catalunya. Foto Yoyo

un acte d’aquestes característiques
i és un gran esforç, ja que cadascuna té els seus dies de romeria i és
complicat que ens puguem reunir
totes. Valorem molt l’esforç que
totes han fet per celebrar aquesta
efemèride amb nosaltres”.
La celebració va començar
amb una cercavila, que va passar

2n Festival Catalunya Break
7 països diferents: Ucraïna, Bielorússia, Rússia, Portugal, Itàlia,
Espanya i Catalunya, que concursaven en diferents disciplines
de música, cant i dansa. Les edats
dels participants anaven des dels
5 anys fins als 69. Els guanyadors
van ser el grup d’acordionistes
d’Ucraïna.

gui ser visitada a Bages (França) i
a Wingfield (Regne Unit). La mostra ha estat oberta al públic a la
sala d’exposicions de la Fundació
Tharrats d’Art Gràfic fins a principis de novembre.
D’ençà que el concurs va arrencar de la mà de l’artista Pasqual
Fort el 1981, ha aplegat un total de
9.700 artistes d’arreu del món amb
obres en petit format utilitzant
tota mena d’eines gràfiques. Precisament la relació d’amistat entre
Pasqual Fort i Joan Josep Tharrats
va ser la propulsora de què el concurs de gravats fes una parada a
Pineda de Mar per exposar totes
les peces participants. yy

«Ja s’ha signat el conveni
per celebrar el Catalunya
Break l’any vinent»

Guanyadors d'aquesta edició. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

Es van presentar 646 obres. Foto Yoyo

per la Parròquia de Poblenou, la
Confraria Nostra Senyora dels
Dolors i el Crist Jacent, l’Ermita
de les Creus i la plaça de la Pagesia, per acabar a l’Església de
Santa Maria. Un cop allà, es va fer
una missa cantada per la Coral
Pinedenca. La jornada va culminar amb una arrossada popular. yy

Calella va celebrar la segona
edició del Catalunya Break, un
concurs-festival artístic multidisciplinari que, en un mateix dia,
ofereix diferents activitats com
sessions d’assajos, concurs i un
miniconcert amb una gala per
lliurar els premis als guanyadors.

«Al concurs van participar
concursants d’Ucraïna,
Bielorússia, Rússia,
Portugal, Itàlia, Espanya i
Catalunya»
La part de concurs va congregar 72 concursants procedents de

Amb l’objectiu de sumar una
nova proposta cultural i allargar
la temporada turística de la ciutat,
l’Ajuntament de Calella i l’Associació Festival & Contest han organitzat enguany aquest certamen
cultural, que ha constat de dues
edicions, una a la primavera i l’altra ara a la tardor.
Així mateix, es va renovar el
conveni de col·laboració per tornar a organitzar el festival al 2020,
que inclourà diferents esdeveniments. Per una banda, el Catalunya Break, en dues edicions, el
29 de març i l’1 de novembre a la
Sala Mozart. I, per l’altra, els Dies
Internacionals de Catalunya, el 30
de juny a la Sala Mozart i l’1 de
juliol a la plaça de l’Ajuntament. yy
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Màgia i castanyes
CALELLA

Els Udols de Foc han celebrat la
Castanyada amb un espectacle de
màgia i ball a la plaça de l’Església.
La voluntat d’aquesta celebració és mantenir la Castanyada per
davant del Halloween, una tradició catalana que poc a poc es va
perdent. En total es van coure
entre 40 i 50 quilos de castanyes i
uns 20 quilos de moniatos.

colla celebra al 2020 cent anys de
la seva defunció.
BALL DE LA GENT GRAN
Una de les activitats que sempre es fa per aquestes dades és la
gran Revetlla de la Castanyada,
organitzada per l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital,
però aquest any va haver de ser

BREUS CASTANYADA

suspesa per qüestions logístiques.
El que si va acollir la Fàbrica
Llobet va ser una nova edició del
Ball de la Gent Gran per celebrar la Castanyada amb música,
castanyes i moniatos. Com cada
any, la gent gran aprofita aquest
moment per celebrar un nou acte
dins del seu circuit de balls que
organitza l’Esplai. yy

Halloween i castanyada
Santa Susanna ha celebrat un
any més Halloween, la nit més
terrorífica de l’any sense oblidar també una de les tradicions
catalanes més importants, la
castanyada. Els dies 31 d’octu-

bre i 1 de novembre, la plaça
Catalunya i la plaça del Pavelló
s’han omplert de gent disfressada amb activitats organitzades per a tots els públics. yy

«El 2020 se celebra el
centenari de la mort
de la Lea, la figura més
emblemàtica dels Udols
de Foc»
La plaça de Catalunya es va omplenar de disfresses. Foto Yoyo

La Castanyada és una de les
activitats que els Udols de Foc organitzen fora dels correfocs. De
fet, la Colla dels Diables Udols
de Foc celebren 8 anys de la seva
fundació i és per aquest motiu
que estan preparant un programa
ple d’activitats per celebrar també
el centenari de la mort de la Lea.
La figura més emblemàtica de la

Castanyada de la Puput
Castanyada dels Udols de Foc. Foto J.M. Arenaza

Ja fa més de 3 dècades que
l’entitat cultural la Puput de
Palafolls organitza el 31 d’octubre la tradicional castanyada.
Una cita imprescindible que,
any rere any, omple el parc de
Joaquim Ruyra de castanyes,

moscatell i garnatxa. Els organitzadors van coure entre 80 i
90 quilos de castanyes durant
la nit. En aquests últims anys la
tradicional cuita de castanyes
ha vist com el Halloween s’incorporava dins de la tradició. yy

Darrera Festa del Bolet
CALELLA

La tardor és temps de bolets i
cada any per aquestes dates la gent
del Barri de Pequín de Calella organitza la Festa del Bolet. Aquest
any ha estat la 31ena i darrera edició, ja què l’Associació s’acomiadarà el 31 de desembre.

«L’Associació del Barri de
Pequín s’acomiada perquè
no hi ha hagut relleu
generacional»
El secretari de l’Associació, Josep Antoni Piqueras, ha explicat
quins són els motius de la disso-

lució de l’entitat: “Els membres de
la junta ens hem fet molt grans,
ja no tenim el mateix esperit que
quan érem joves i no hi ha relleu
generacional. No hi ha gent jove
que vulgui participar desinteressadament a l’Associació perquè cal
invertir molt de temps”.
Tanmateix, el secretari ha assegurat que hi ha un grup de gent
que està treballant per crear una
altra organització que s’encarregarà de celebrar algunes de les
activitats que ja es feien, com per
exemple, la bunyolada, la competició de bitlles catalanes, les sortides culturals, les trobades del truc
i les cantades d’havaneres o fins i

tot, la celebració de noves iniciatives. D’altra banda, l’Associació ha
agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Calella durant tots
aquests anys d’activitats.

«Algunes persones ja
estan treballant per crear
una nova associació»
La xifra d’assistents a la Fira
del Bolet d’aquest any ha arribat a les 150 persones, una xifra
inferior a la d’anteriors edicions
quan era habitual superar els 200
tiquets venuts. El bon ambient,
però, no hi va faltar. yy

Es van coure uns 90 quilos de castanyes. Foto Yoyo

Futbol i Halloween
El Club de Futbol Tordera va
canviar per un dia l’activitat
esportiva per celebrar Halloween. La gespa i les dependències del camp municipal es
van omplir de disfresses. Hi

van col·laborar pares, entrenadors i futbolistes. Més tradicional és el túnel del terror que
se celebra al Casal de Joves de
Tordera, aquest any amb la temàtica ‘Assalt a l’àrea 51’. yy

El CF Tordera va canviar l’uniforme per les disfresses. Foto CF Tordera
Ha estat la 31a i darrera edició de la Festa del Bolet. Foto J.M. Arenaza
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Queixa per l’atenció rebuda

CULTURA I SOLIDARITAT

Calella Rockfest
Calella ha tornat a vibrar a ritme de rock amb la setena edició del Festival Calella RockFest. El festival, organitzat per
l’Associació Musical Rock On
The Rocks, va néixer l’any 2013
amb la intenció de portar grups
musicals d’àmbit internacional

a Calella. Durant dos dies, la
Fàbrica Llobet-Guri ha acollit
actuacions de Ñu, Silverflame,
The Grassland Sinners o altres
noms del panorama internacional com Laurence Jones o The
Liza Colby Sound. yy

Una noia presenta una queixa per com la van tractar dues mosses
d'esquadra quan va denunciar una violació
La noia va sortir de la comissaria sense presentar la denúncia.
La seva mare es va adonar que
passava alguna cosa i va aconseguir que una amiga seva li expliqués el que havia passat. Llavors
va acompanyar-la a l'Hospital de
Calella per fer-se les proves de
transmissió sexual. Els mossos li
van prendre declaració allà i l'endemà va anar a una altra comissaria, a prop de la discoteca, per
posar la denúncia.
Logo Mossos d'Esquadra

Una de les actuacions del programa. Foto Joan Maria Arenaza

2.300€ per l’AVAH
Nou èxit del mercat solidari
celebrat per l’Associació Cívica
Capaspre per recollir fons per
contribuir al finançament del
Taller l’Encenall, un dels projectes que desenvolupa l’Associació de Voluntaris i Amics
de l’Hospital de Calella. La

recaptació total va ser de 2.300
euros, que es van arribar a acumular gràcies a la compra dels
articles. Els objectes venuts,
des de llibres, estris de cuina o
petits mobles, van arribar gràcies a aportacions desinteressades de la ciutadania. yy

SELVA / MARESME

Segons ha explicat la noia, que
era menor d’edat quan van passar
els fets – ara ja es major d’edat-, va
patir una agressió sexual per part
de dos joves en un carrer proper a
una discoteca de Blanes un dissab-

Deu detinguts per elaborar
cocaïna a Tordera
SELVA / MARESME

Els diners recaptats van destinats al Taller l'Encenall. Foto J.M.Arenaza

Correllengua 2019
Calella ha celebrat una nova
edició
del
Correllengua.
Aquest any, s’ha volgut recordar la figura del poeta i escriptor Pere Calders, de qui es
commemora el 25è aniversari
de la seva mort i l’obra del qual
és un clam contra la manca

de drets i llibertats, que històricament ha patit la societat
catalana. Amb l’organització
de diferents activitats, el Correllengua treballa des de l’any
1996 per a la difusió de l’ús de
la llengua i la promoció de la
cultura popular catalana. yy

te a la nit del mes de juny. El dilluns
va acostar-se a una comissaria per
posar una denuncia, però les dues
mosses que la van atendre, segons
el seu relat, li van dir que la seva
narració no era creïble, perquè no
tenia blaus i es van riure d'ella.

La Guàrdia Civil i l'Agència
Tributària han desarticulat una
organització criminal que elaborava cocaïna en un laboratori de
processament de substàncies estupefaents a Tordera. L'operatiu
ha permès també detenir deu persones per la suposada comissió de
delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de droga. Les
investigacions van començar el
juliol passat quan la Guàrdia Civil
va tenir coneixement sobre la possible existència d'una organització
criminal que es dedicava al tràfic
de droga a diverses localitats de
Barcelona i Girona. L'organització
estava estructurada i jerarquitzada i segons es va poder esbrinar,
s'enviaven des de Colòmbia paquets de cafè amb pasta base de
cocaïna amagada entre els grans.

«Es van fer registres a
Palamós, Blanes, Lloret de
Mar i Tordera»

van detenir deu persones de nacionalitat espanyola, colombiana, boliviana i dominicana per la
presumpta comissió de delictes de
tràfic de drogues i, pertinença a
organització criminal. Es van intervenir 2,5 quilos de cocaïna, 200
litres de productes químics utilitzats per al procés de fabricació de
droga i quatre vehicles.
MÉS OPERACIONS
La Guàrdia Civil incauta 155
quilos d'haixix i sis quilos de marihuana en tres actuacions a la demarcació de Girona.
Les substàncies intervingudes tenien un valor al voltant dels
275.000 euros.
Les intervencions, es van fer:
dues a l’aeroport de Vilobí i una a
la frontera de la Junquera.

Segons ha informat la Guàrdia
Civil, quan els paquets arribaven
a l'Estat espanyol, la base de cocaïna era processada i adulterada al
laboratori que l'organització havia
posat en funcionament per distribuir-la per Catalunya.

Una de les activitats del Correllengua 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Quan van presentar la denúncia, els dos joves ja havien
estat localitzats pels mossos, que
havien començat a buscar-los arran de l'exploració que li havien
fet a l'Hospital de Calella. Ella els
va identificar. Uns fets que s’han
fet públics aquesta tardor al diari
ARA. Afers interns dels mossos
ha obert una investigació. yy

El 4 d'octubre passat es van
fer els registres domiciliaris a Palamós, Blanes, Lloret de Mar i
Tordera. Com a conseqüència es

Balança amb la cocaïna. Foto G. C.

En la primera actuació a l’aeroport de Vilobí, els agents van
sospitar d'una passatgera de nacionalitat polonesa que anava a
embarcar a un vol cap a Brussel·
les. Al revisar-li l'equipatge de mà
van comprovar que portava una
bossa tancada al buit amb una
substància que va donar positiu al
narcotest de marihuana. En total,
pesava 2,5 quilos. Els agents van
detenir la dona.
Deu dies més tard, els vigilants de seguretat van requerir la
Guàrdia Civil en sospitar del contingut d'una maleta on van comprovar que hi havia tres paquets,
també envasats al buit amb una
substància vegetal que va donar
positiu a la marihuana amb un
pes de 3,5 quilos que podria tenir
un valor de 9.500 euros aproximadament. Els agents van detenir el propietari de l'equipatge, de
nacionalitat senegalesa. yy
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Dia de la Gent Gran
El Dia Internacional de la
Gent Gran, l’Ajuntament de
Tordera, la Regidoria de Gent
Gran amb la col·laboració de
la Residència Can Comte i
l’Esplai, van organitzar un

seguit d’activitats: un concert,
una xerrada per cuidadors,
una sessió de gimnàs a l’aire
lliure i una gran festa, coincidint la celebració del 30è aniversari de Can Comte. yy

Jornades Europees del
Patrimoni
Al voltant de 860 persones
van participar en alguna de les
activitats proposades en el marc
Jornades Europees de Patrimoni,
que són una iniciativa del Consell
d’Europa i la Comissió Europea
que se celebren ininterrompudament a Catalunya des de 1991.
L’objectiu d’aquestes jornades es
promoure noves activitats per
atraure nous públics que habitualment no visiten aquests espais.

Residència Can Comte. Foto Yoyo
Visites al Refugi Antiaeri. Foto Joan Maria Arenaza

Tardor de sardanes
Santa Susanna ha encetat una
nova temporada de sardanes
aquesta tardor, que es duran
a terme al pavelló. Les tres
primeres actuacions han anat
a càrrec de la Cobla Cervianenca, Foment del Montgrí i

la Cobla Premià. Les properes
audicions de sardanes seran el
24 de novembre amb la Cobla
Osona, l’1 de desembre amb la
Principal de Banyoles i tancarà
la programació el 15 de desembre la Cobla Premià. yy

Primera audició de sardanes. Foto Yoyo

Eurovisió, el musical
El grup Les Mèlies Teatre de
Pineda ha presentat a Santa
Susanna el seu espectacle musical ‘Eurovisió, el musical’ a
la Sala Polivalent del Centre
Cívic. L’espectacle és una idea

original de Santi Calpe sota
la direcció d’Assumpta Canta.
L’espectacle fa una revisió de
les cançons més representatives
del Festival d’Eurovisió des de
l’any 1961 fins al 2015. yy

Un dels moments de l'espectacle. Foto Yoyo

CALELLA

Un any més, Calella ha celebrat les Jornades Europees del
Patrimoni organitzant jornades
de portes obertes als espais patrimonials del municipi, així com
dues activitats gratuïtes.
El Museu-Arxiu Municipal de
Calella Josep. M. Codina i Bagué,

el Museu del Turisme, el Far i el
Refugi Antiaeri han ofert jornades de portes obertes perquè tothom que ho desitgés els pogués
visitar de manera gratuïta. Per la
seva banda, el Mutur va acollir
l’actuació musical de Rocío Pinto
i Josep Maria Merseguer; mentre
que el Museu-Arxiu va oferir una
ballada de swing.

«El Museu-Arxiu, el Mutur,
el Far i el Refugi Antiaeri
han celebrat jornades de
portes obertes i activitats
gratuïtes»
Les JEP són considerades l’activitat participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. Són un esdeveniment obert a tothom i una gran
oportunitat per donar a conèixer
la riquesa i l’atractiu del patrimoni cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre
aquest i la societat. yy
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Pressupostos Participatius 2019
CALELLA

El Consell Municipal de Convivència i Participació de l’Ajuntament de Calella, format per
membres de les entitats i gremis
de Calella i de persones designades per Alcaldia, han escollit les
propostes finals dels Pressupostos Participatius del 2019.
De les 9 propostes presentades als Pressupostos Participatius
2019 només 5 eren viables i, per
tant, estan sotmeses a votació popular. Una d’elles és la recuperació
de la bassa de la pedrera que hi ha
al Parc Dalmau pel seu valor estètic i paisatgístic, però també per
funcions naturals i ecològiques.
Es proposa també l’ampliació
del parc infantil del Parc Dal-

mau mitjançant la instal·lació de
4 tobogans gegants diferents per
a que puguin jugar-hi pares i fills
junts. Un altre projecte consisteix
en implementar un parc infantil
inclusiu adaptat a la diversitat
funcional que permeti a persones amb mobilitat reduïda poder
accedir-hi eliminant barreres i
promovent la diversitat entre els
nens i nenes.
Una altra proposta és la creació d’un jardí vertical al c. Anselm
Clavé, entre la parada de taxis i el
pas a nivell. Representa uns 126m2
de jardí que pretén separar la via
ferroviària del carrer i aconseguir
un calaix arquitectònic que redueixi el soroll i la calor. La instal·lació de dos mòduls a la zona
esportiva la Muntanyeta per tal de

poder disposar d’un punt d’informació fix i d’un magatzem per a
guardar els materials de les bitlles
catalanes de les tres entitats, tanca
el bloc de les cinc propostes.
Les votacions es duran a terme fins al 23 de novembre amb
urnes mòbils a diferents punts de
la ciutat i cada dia de la setmana
(excepte els dimecres) a l’Ajuntament. El resultat establirà l’ordre
de prioritat de la seva execució,
és a dir, si la proposta guanyadora no arriba als 125.000,00 €,
s’utilitzarà el romanent d’estalvi per executar la següent proposta (sempre que el pressupost
d’aquesta no superi aquest diferencial) i així, successivament.
En total, el consistori destina

Les votacions són fins al 23 de novembre. Foto Aj. Calella

135.000 € als pressupostos participatius: 125.000 són les propostes ciutadanes i els 10.000 €

restants es destinaran als pressupostos participatius de l’Àrea de
Joventut. yy

Santa Susanna presenta el Postgrau de Gestió
Turística
SANTA SUSANNA

Aquest postgrau, que comença aquest novembre, posiciona
el poble com un municipi amb
un turisme de qualitat associat
a uns estudis que el prestigiaran
encara més.

Presentació del Postgrau. Foto Aj. Santa Susanna

PASSATEMPS

A més de l’alcalde, Joan Campolier, la presentació va comptar
amb Jordi Noguera, president del
Gremi d’Hostaleria del Maresme,
Jose Antonio Caldes, director de
l’Escola Superior Balear (ESB) i
Carlos Martínez, coordinador de
l'ESB a Catalunya. També hi va
participar el consultor Leandro
Fernández Macho, que va parlar de

la motivació personal al canvi, a la
innovació a l'ambició professional i
a la superació, també, en un camp
tan estratègic com el turístic.
L’alcalde va destacar la importància d’apropar la formació
de qualitat i innovadora al sector
real. És a dir, escurçar la distància entre el lloc d’aprenentatge
o de reforç de l’aprenentatge i el
destinatari objectiu d’aquesta formació. Entre el públic assistent a
l’acte hi havia empresaris hotelers
del municipi, de la comarca del
Maresme, de la Costa Brava i el
president del Gremi d'Hostaleria
de Lloret, Enric Dotras.

Cal destacar que aquest postgrau és rellevant perquè permet
als assistents (professionals amb
bagatge al sector) disposar de
coneixements sòlids i tècniques
innovadores i d’última generació,
per adaptar-los als nous clients
i a les noves situacions. És a dir,
per poder donar resposta a les
demandes d’un sector turístic dinàmic i canviant.
Situacions com la del touroperador Thomas Cook han demostrat la conveniència que els gestors
de les organitzacions turístiques
tinguin les habilitats suficients per
fer front als problemes. yy
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Malgrat, capital del bàsquet
femení 2020
MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar serà capital
del bàsquet femení al 2020. Joan
Mercader i Ludwig Ivan Hasko es
van reunir amb el president de la
Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, i el secretari de
la Federació Catalana de Basquetbol, Francesc de Puig. La trobada
va servir per refermar el projecte
de Malgrat com a capitalitat del
bàsquet femení de l'any vinent i
començar a concretar detalls de
l'organització. En aquest sentit, ja
s'ha avançat que el primer acte que
es farà serà el relleu entre Igualada
i Malgrat de Mar com a Capitalitat
del Bàsquet Femení 2020.
Reunió de treball. Foto Ajuntament de Malgrat

«El primer acte serà el
relleu de la capitalitat que
se celebrarà el mes de
gener»
La Capitalitat del Bàsquet
Femení servirà, entre altres, per
promocionar la salut, l'esport i
l'economia. Un altre dels objectius d'aquesta iniciativa és donar

visibilitat al bàsquet en general i al
bàsquet femení en particular. Sigui
com sigui, la Capitalitat del Bàsquet Femení 2020 es farà de la mà
de l'AECAM i s'establirà un calendari d'activitats per a tot l'any.
El tret de sortida serà al gener
amb l'acte de relleu d'Igualada a
Malgrat de Mar. Es farà a Malgrat

«S’establirà un calendari
d’activitats per a tot l’any»
i comptarà, entre altres, amb l'alcalde d'Igualada. L'Ajuntament va
signar un conveni amb la federació el passat mes de maig per assumir la capitalitat. yy

El Club Nàutic de Pineda
demana no desaparèixer
PINEDA DE MAR

La Llei de Costes obliga a tancar el Club ja que té una superfície de base nàutica superior als
300 metres quadrats.
El vicepresident del Club
Nàutic de Pineda de Mar, Ricard

Herrezuelo, ha demanat un acord
amb l'Ajuntament del municipi
per tal que l'entitat no desaparegui. El futur de l'entitat està a la
corda fluixa un cop ha entrat en
vigor la nova Llei de Costes, que
limita a un màxim de 300 metres
quadrats la superfície de base

nàutica per renovar les concessions. El Club Nàutic de Pineda
supera aquesta xifra. En canvi,
la base nàutica municipal no està
afectada per la Llei de Costes i
Herrezuelo demana un encaix
amb aquesta base per poder salvar l'entitat. El Club és un dels
històrics de la vela catalana i, si
tanca, posarà el punt i final a 29
anys d'història.
El Club té actualment 60 socis,
una massa social aproximada de
1.500 persones i dona feina a deu
treballadors. Si l'Ajuntament no
hi posa solució, ja han parlat amb
el Club Nàutic de Calella per adherir-s'hi i traslladar les deu embarcacions que tenen al club veí.

Embarcacions a la platja de Pineda. Foto Yoyo

El Club va rebre el mes de febrer un multa de 60.000 euros,
que de moment no ha pagat. La
junta directiva ha fet reunions
amb la Generalitat i amb representants de la Llei de Costes, que
depèn del govern espanyol, per
mirar de trobar una alternativa.
Altres clubs, com el de Canet de
Mar o Cabrera de Mar, també
s'han vist afectats per l'actualització de la normativa. yy
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Reforma de la Muntanyeta
CALELLA

El ple de l’Ajuntament de Calella
va acordar per unanimitat una modificació del pressupost amb càrrec
al romanent de Tresoreria per a
despeses generals. Concretament,
es va decidir destinar 550.000€ del
romanent, que és d’1.556.000€, a
la remodelació de la zona esportiva
de la Muntanyeta. Una reforma que
ja recollia el Pla d’Equipaments Esportius 2017-2027.

«Aproven destinar
550.000 € del romanent
de Tresoreria a la reforma
de la Muntanyeta»

La inversió total de la remodelació és de 1.300.000 €. El projecte ja tenia assignats 800.000
€, disponibles per a inversions
esportives, i amb el romanent de
550.000€ acordats ara, ja es podran finançar les obres, que es
preveu s’iniciïn al 2020.
La remodelació de la zona esportiva de la Muntanyeta consistirà en la substitució de la gespa
natural del camp de futbol per
gespa artificial o mixta, la renovació del paviment de les pistes d’atletisme mantenint els sis carrils,
la renovació de la zona de salts i
la reforma dels actuals vestidors.

Les obres de remodelació,
tal com s’està fent habitualment,
s’aprofitaran per a la implantació
de mesures de sostenibilitat, com
plaques solar fotovoltaiques, aerotèrmia o enllumenat led.

«Amb aquesta inversió
es posa en marxa una
de les intervencions
més destacades del Pla
d’Equipaments»
Així mateix, s’ha encarregat
un informe tècnic per valorar la
conveniència d’instal·lar gespa
artificial o gespa mixta. yy

Les reformes s'iniciaran a partir del 2020. Foto Joan Maria Arenaza

Circuit Maresmenc de Cros 2019-2020
quiarà amb una medalla, una bossa d’obsequis i una peça esportiva
als tres primers classificats del
Circuit, segons l’any de naixement a les categories escolars fins
a SUB16, d’una puntuació final
establerta per la suma dels punts
aconseguits en cadascuna de les
proves (1r 10 punts, 2n 9 punts, 3r
8 punts, 4t 7 punts, 5è 6 punts, 6è
5 punts, 7è 4 punts, 8è 3 punts, 9è
2 punts, 10è 1 punt).
Cros de Santa Susanna. Foto Aj. Santa Susanna
MARESME

Aquest mes d’octubre s’ha celebrat la 21ena edició del Cros de
Santa Susanna, una cursa que ha
donat tret de sortida de la nova
temporada del Circuit Maresmenc de Cros 2019-2020.

El circuit maresmenc estarà
format per un total de 8 proves.
En cadascuna de les curses es donaran premis per categories, així
com un guardó al primer/a local
de cada cursa. Independentment
dels premis anteriorment citats,
l’organització del Circuit obse-

«La prova a Malgrat de
Mar se celebrarà el proper
8 de desembre»
També es farà una classificació OPEN i una de MÀSTERS
amb el mateix sistema de puntuació. Per optar al podi final del
Circuit, caldrà puntuar en un mínim de 3 crosos. El lliurament de
medalles i material esportiu als/

les guanyadors/es del Circuit es
durà a terme a Canet de Mar, la
darrera prova oficial.
CLASSIFICACIONS 21È CROS
DE SANTA SUSANNA
- Sub 6 femení
1. Aminata Arcas – 1’29
- Sub 6 masculí
1. Nil Díaz – 1’31
- Sub 8 femení
1. Sara Lobato – 1’41
- Sub 8 masculí
1. Hugo Rodríguez – 2’00
- Sub 10 femení
1. Ona Janés – 3’18
- Sub 10 masculí
1. Pau Perales – 3’04
- Sub 12 femení
1. Ylenia Monje – 2’58
- Sub 12 masculí
1. Àlex Morente – 4’37
- Sub 14 femení
1. Marta Mitjans - 4’30

- Sub 14 masculí
1. Nicola Rivolta - 5’53
- Sub 16 femení
1. Alexandra Arillo – 6’20
- Sub 16 masculí
1. Joan Salomon – 7’33
- Open femení
1. Laura Prieto – 11’40
- Open masculí
1. Carles Montllor – 14’57
CALENDARI
- 25è Cros de Malgrat
8/12/19
- 12è cros d’Alella
15/12/19
- 4t Cros de Pineda de Mar
25/1/20
- 50è Cros Ciutat de Mataró
9/2/20
- 27è Cros Ciutat de Calella
16/2/2020
- 23è Cros de Canet
23/2/20 yy

Reconeixement a la gimnasta Marina González
MALGRAT DE MAR

L'Ajuntament de Malgrat de
Mar ha fet un reconeixement a
la trajectòria de la gimnasta malgratenca Marina González Lara,
membre de l'equip espanyol femení de gimnàstica artística, classificat per als Jocs Olímpics de Tòquio
2020. L'alcalde, Joan Mercader, va
agrair la trajectòria i dedicació de
Marina González de 16 anys, així
com "per ajudar-nos i contribuir a
què el nostre municipi, Malgrat de
Mar, se situï en el mapa esportiu a
nivell nacional".
L'alcalde va dir durant el seu
parlament que "volem reivindicar
i visualitzar els esports minoritaris, que mediàticament no els hi

«Durant aquest 2019 la
gimnasta ha assolit els
èxits més importants de la
seva trajectòria»
donen tanta importància, com
és el de la gimnàstica artística femenina, una modalitat esportiva
que està en auge i que, gràcies a la
classificació de l'equip espanyol
de gimnàstica artística femenina
per als Jocs Olímpics de Tòquio
2020, després de tants anys de no
aconseguir-ho ha de ser un esport que tingui el protagonisme
que realment es mereix".
Durant l’acte s’han repassat
els èxits aconseguits per Marina

González durant aquest 2019.
Medalla de plata en la categoria
general absoluta, medalla de plata en la categoria de barra d'equilibris, medalla d'or per equips,
campiona de la Lliga Iberdrola de
Gimnàstica Artística a Espanya i
medalla d'or en la Copa del Món
d'Hongria.
Marina González es va mostrar agraïda per la rebuda i el
reconeixement del poble de Malgrat de Mar i va destacar el seu
esforç, constància i dedicació a
la gimnàstica des de ben petita.
La jove gimnasta va estar acompanyada de la seva família, el seu
pare Antoni González i la seva
mare Eva Lara, amics i un nom-

Acte de reconeixement a l'Ajuntament de Malgrat. Foto Yoyo

brós grup de regidors del consistori malgratenc. L'alcalde va lliurar una placa de reconeixement a

Marina González per la seva trajectòria esportiva. yy
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40 anys del Club Patí Malgrat
Aprofitant la presentació de
tots els equips, el Club Patí
Malgrat ha donat el tret de
sortida de la celebració del seu
40è aniversari. L’entitat va programar activitats durant tot el
dia: partits d’hoquei, inflables,
un dinar i un sorteig. A més a
més, aquest 2019 el Club Patí

Malgrat ha estrenat president
i nova junta directiva. Un cop
feta la presentació, ara s’està
preparant una exposició per
commemorar l’efemèride. La
jornada es va tancar amb el
partit de Segona Catalana que
enfrontava el Malgrat amb el
Club Patí Blanes Atlétic. yy

Més de 35.000 persones
hospitalitzades per grip
talitat. La majoria d'hospitalitzacions en adults eren persones
de diferents edats que pertanyien
als anomenats grups de risc i la
majoria de mortalitat es va observar en majors de 64 anys. Entre els nens i nenes hospitalitzats,
predominaven els d'edat inferior
als 2 anys i majoritàriament eren
nens prèviament sans sense cap
factor de risc.

Equip femení del Club Patí Malgrat. Foto Yoyo

Marxa de la Llopa
Calella ha acollit una nova edició de la Marxa de Resistència
La Llopa. És la VI Marxa la
Llopa de 54 km que s’organitza, i la V de la Llopa petita
de 34 km. La Marxa de Resistència la Llopa per Calella i el

Montnegre és una caminada
de resistència no competitiva que forma part del Circuit
Català de Caminades de Resistència que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya. yy

Sortida de la marxa. Foto Joan Maria Arenaza

Líders invictes i destacats
Malgrat empatar 2 dels 3 darrers partits, el CF Tordera continua com a líder del grup 16 de
la Tercera Catalana de futbol.
Després de 10 partits porta 26
punts amb 8 partits guanyats,

2 partits empatats, 0 partits
perduts. Fins ara ha marcat 27
gols i n’ha rebut tan sols 9. En el
grup 4 de la mateixa categoria
hi juga el Calella, equip que va
pujar la darrera temporada. yy

Partit CF Tordera - Farners B. Foto Yoyo

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

C

ada any entre el 10 i el
40% dels infants i entre
un 5 i 10% dels adults
patim la grip. Els virus de la grip
són causants comuns de malalties respiratòries agudes a totes les
edats. A finals d'aquest any o en
els primers mesos del proper, patirem una nova epidèmia de grip
estacional. Desconeixem si serà
intensa, la gravetat que tindrà i
quin dels quatre virus gripals A o
B circulants serà el predominant.
La grip continua sent una malaltia infravalorada i amb una percepció, tant per alguns professionals sanitaris com per gran part
de la població, d'escàs impacte
pel que fa a la seva repercussió
tant en els infants, en els adults i
fins i tot en la gent gran. Malauradament aquesta percepció està
molt lluny de ser certa. En un
percentatge variable entre el 5 i el
25% de les persones que pateixen
la grip presenten complicacions
com otitis mitjana aguda, bronquitis i pneumònies. Els infants
presenten taxes d'hospitalització elevades, fins i tot en alguns
rangs d'edat superiors als adults
majors de 64 anys. No obstant,
és en la gent gran on s'observen
les taxes més altes de complicacions greus i de mortalitat. A més
els nens actuen com a principals
transmissors de la infecció a familiars, a altres nens i en general
a la resta de la població.
En la passada temporada gripal
2018-2019, es varen hospitalitzar
més de 35.000 persones per grip
confirmada a Espanya, a prop
de 2.500 a Catalunya. 1 de cada
3 hospitalitzacions presentava
complicacions greus que varen
requerir ingrés a cures intensives, i en alguns casos amb mor-

Són persones amb risc de presentar complicacions greus, si
pateixen la grip, totes les dones
embarassades, les persones de
qualsevol edat que tenen malalties o patologies de base que es
consideren factors de risc (asmàtics i altres malalties pulmonars,
patologies cardíaques, diabetis,
obesitat, immunodeficiències i
altres malalties cròniques...), i els
majors de 64 anys.
A banda de l'hospitalització i la
mortalitat observada, l'alta incidència de grip a totes les edats
durant cada hivern, té un impacte
personal, social i sanitari impressionant. La grip genera una elevada càrrega assistencial en els serveis d'atenció primària i d'urgències, ocasiona absentisme escolar
en els nens i laboral en els adults,
un notable impacte sobre la vida
familiar i amb una repercussió
gens menyspreable en l'economia
de les famílies i, sense cap mena
de dubte, en la de tota la societat.
La vacunació antigripal és l'estratègia més segura i eficaç per prevenir la infecció pels virus de la
grip. Les vacunes de la grip s'utilitzen des de fa dècades i al llarg
d'aquest temps, amb milers de
milions de dosis administrades, la
seguretat de les mateixes ha quedat més que garantida. Tot i que la

Cal tenir cura amb la grip

seva eficàcia és variable en funció
del virus que acaba circulant en
cada temporada, i de les mutacions que aquest presenta, l'impacte
de la vacunació sempre és beneficiós, tant pel que es vacuna com
per a la comunitat.
La vacunació antigripal anual és
específicament essencial per a totes les dones gestants, tot el personal sanitari i els treballadors
no sanitaris dels centres de salut,
hospitals i d'institucions geriàtriques, per a tots els nens, adolescents i adults que pertanyen als
grups amb factors de risc i també
per als seus familiars sans convivents, i per a tots els adults majors
de 60-64 anys. Malauradament,
moltes d'aquestes persones, que
s'haurien de vacunar cada any,
segueixen sense fer-ho. Potser
no són conscients que en ells la
vacunació és una estratègia preventiva molt beneficiosa, segura
i recomanable. Però seria desitjable que tots ens vacunéssim de la
grip i, molt especialment, tots els
infants. Alguns països com Regne
Unit i Finlàndia a Europa, o EUA
i Canadà a Amèrica, ja han decidit, a més de la vacunació de les
persones amb més risc, incorporar la vacunació sistemàtica anual
enfront de la grip en nens i nenes
sans pel benefici individual i comunitari que representa. A Espanya és una assignatura pendent i
la vacunació només és finançada
per a la gent gran, les dones embarassades i les persones amb
determinades patologies de base.
Així i tot, totes les persones que
ho desitgin poden rebre la vacuna, essent molt recomanable per a
tots els nens i nenes, especialment
els més petits. Vacunar-se de la
grip és beneficiós per a tothom. yy
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LLORET DE MAR
FESTES DE SANT ROMÀ
Actes fins al 24 de novembre
amb barraques, trobada
gegantera, projecció de la Bella
Dolores, sardanes, cinema,
activitats esportives...
DEL 12 AL 14
ESCENA ENTITATS LOCALS:
IL STUPENDO
Casal de l’Obrera. 21 h. Preu: 7 €
DIA 14
CINECLUB ADLER PRESENTA:
LETO. (Kirill Serebrennikov, 2018)
País: Rússia. Durada: 126 min.
Teatre de Lloret. 21 h. 5 €.
DIA 16
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Contes amb swing. A càrrec
d’Olga Cercós. A partir de 3 anys.
Biblioteca de Lloret. 11.30 h.
SOM CULTURA: MISTERIÓS
CRIM A LA MANSIÓ GARRIGA.
Visita teatralitzada. Museu del
Mar. 18 h i 20 h. Preu: 4 € / 2 €

DIA 17
PETITA FESTA
Concert de Toti Soler i Gemma
Humet. Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 22
TEATRE: NENES I NENS
Direcció: Joel Joan. Interpretat
per: Anna Sahun. Teatre de
Lloret. 21 h. Preu: 14 / 16 €
DIA 23
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES (CAST)
Cuentos anima (la)dos. A càrrec
de Blai Senabre. A partir de 3
anys. Biblioteca de Lloret.
A les 11.30 h.
ESCENA LOCAL: 3r ASSAIG O
EL MISTERIO DEL
MONASTERIO Cia. Ja Cobrarem.
Teatre de Lloret. 21 h. Gratuït.
DIA 24
ESPECTACLE FAMILIAR:
L’ANEGUET LLEIG. Cia. T-Gràcia.
Menys de 3 anys, gratuït. Teatre
de Lloret. 12 h. Preu: 5 €.
CINECLUB ADLER PRESENTA:

EL MEU PRIMER FESTIVAL. EN
GIRA. A partir de 7 anys.
Teatre de Lloret. 17.30 h.
DIA 28
CINECLUB ADLER PRESENTA:
LOCUTORI ISTAMBUL
Cinemes àra bs en ruta.
Callshop Istanbul (Hind
Benchekroun i Sami Mermer,

2015) País: Turquia. Teatre de
Lloret. 21 h. Preu 5 €.
DIA 29
CINCO HORAS CON MARIO
Interpretat per Lola Herrera.
Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 22 / 24 €

DIA 30
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Dones de colors. A càrrec de
Núria Clemares. A partir de 3
anys. Biblioteca de Lloret. 11.30 h.

BLANES
DEL 8 AL 5 DESEMBRE
EXPOSICIÓ LOURDES FISA
Galeria d’Art l’Arcada
DE L’ 11 AL 16
CELEBRACIÓ DE LA TAULA
INTERRELIGIOSA
Biblioteca Comarcal
DIA 16
ASSAIG OBERT ESCOLA DANSA
ESBART JOAQUIM RUYRA
Plaça Espanya. De 17 a 18 h

SETMANA DE LA CIÈNCIA
CENTRE D’ESTUDIS
AVANÇATS DE BLANES
DEL 13 AL 15
JORNADES DE PORTES
OBERTES. Alumnes 4t ESO i
Batxillerat. Reserves: mtur@
ceab.csic.es / Tel: 972 33 61 01
DIA 13
VISITES GUIADES
Reserves: mtur@ceab.csic.es
/ Tel: 972 33 61 01. A les 19 h i
dia 15 a les 17 h.
DIA 22
XERRADA HERBEIS DE
POSIDÒNIA, BOSCOS SOTA
L’AIGUA. Cocteleria Oh la laa!

Esplanada del Port, 17. A les
19.30 h.
JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA
DIES 9 I 10
VISITES GUIADES GRATUÏTES
“EL REBOST DE MARIMURTRA”
Jardí Botànic Marimurtra.
Informació i reserves a: http://
bit.ly/SC_visitaguiadadissabte
http://bit.ly/SC_
visitaguiadadiumenge
DIA 17
VERMUT AMB FAUST
Som Cultura i Laviret Blanes
Informació i reserves a: http://
bit.ly/Vermut_Faust.
A les 10.30 h

SANTA MARIA ORA PRO
OMNIBUS
Cor de Cambra Sota Palau i El
Mirall. Teatre de Blanes.
A les 21 h i dia 17 a les 18 h.
DIA 17
X PASSAFRED · MITJA
MARATÓ I CAMINADA
POPULAR. Centre Excursionista
de Blanes. Sortida i arribada al
paratge del Vilar. De 9 a 16 h.
ARROSSADA A VALLDOLIG
Local Social de Valldolig.
DIA 23
TEATRE. OVELLES
Flyhard Produccions. Teatre de
Blanes. A les 21 h.
DIA 24
RIALLES. QUIMERA. La Guilla
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.

LECTURA I CONCENTRACIÓ
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Plataforma Dones Blanes.
Ajuntament de Blanes. A les 13 h

SETMANA UNESCO

BAIXADA DE TORXES DE SANTA
CATERINA DE LES DIFERENTS
ERMITES DE BLANES. Associació
Estimem les Ermites. Arribada a
la plaça de la Parròquia de Santa
Maria. A les 18 h.

DIA 20
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
El voluntari, amb el seu autor,
l’escriptor Eduard Sadurní.
Organitza Oncolliga Blanes. A les
19.30 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 29
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Banda i Cobla Col·legi Santa
Maria de Blanes. Teatre de
Blanes. A les 22.15 h

DIA 21
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys):
comentarem Un fill, d’Alejandro
Palomas. Per a nois i noies a
partir de 12 anys. Informació i
inscripcions a la Biblioteca. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove.

DIA 30
CONCERT AGRUPACIÓ
ARTÍSTICA ARAGONESA
Centre Catòlic de Blanes.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 14
HORA DEL CONTE: Em Bum
i el tresor del pirata, amb la
Companyia Homenots. A les 18 h
a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 18
XERRADA: Como vencer el
miedo a conducir, amb Esther
Bisbal, coaching wingwave de
l’Institut Gestalt de Barcelona. A
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIES 20 I 21
TALLERS MULTICULTURALS
DEL PROJECTE AIXOPLUGA’T.

DIA 22
XERRADA: 50 anys de revolució
silenciosa a l’Índia rural, amb
el Lancy Dodem de la Fundació
Vicenç Ferrer. Presentarà l’acte
el Tomàs Romero, representant
l’entitat. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
EXPOSICIONS
DEL 4 AL 23
EXPOSICIÓ 50 ANYS DE
MARGARIDA XIRGU: l’actriu
i la dona. Generalitat Servei de
Biblioteques. Al vestíbul.
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MARESME
DIA 14
PINEDA DE MAR
XERRADA: La diabetis i els aliments. Centre Cívic Poblenou,
17.30 h.
CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 6: Ruta dels
arbres i píndola dedicada a les
malalties pulmonars. Sortida des
del CAP, 9 h.
TARDES DE TERTÚLIA. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA. En anglès.
Biblioteca, 19 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch. Biblioteca, 19 h.
MALGRAT DE MAR
LABORATORI DE LLETRES I
IMATGES. Expedient panxa plena. Biblioteca La Cooperativa,
17.30 h.
DIA 15
PINEDA DE MAR
XERRADA: Fèlix Cucurull, imatge de la realitat que ell volia. Seu
d’Òmnium Alt Maresme, 10.30 h.
TERTÚLIA
Debat sobre creixement personal. Local Canviem, 20 h.
TEATRE: Titelles per adults:
Solitudes. Auditori, 21 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca, 10 h.
TALLER: Preparem còctels sense alcohol. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Els
vius, de Joan Santanach. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES.
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Tres
professors de matemàtiques.
Amb la participació dels autors:
Clau Alsina, Anton Aubanell i Carme Brugués. Biblioteca La Cooperativa, 20 h.
DIA 16
TORDERA
TEATRE: A Taula!. Teatre Clavé,
18 h.

CONCERT. Tribut a Marismeños.
Local social de la Hermandad del
Rocío, 22 h.
CALELLA
BIBLIOLAB: Aprèn a programar
el videojoc ‘Esquiva les roques!’
Biblioteca, 11.30 h.
DIA 17
TORDERA
TEATRE: El futur. Teatre Clavé, 18 h.
SANTA SUSANNA
FIRA DEL BOLET. Parc de Colomer, durant tot el dia
PINEDA DE MAR
CAMÍ DE MARINA: Vidreres a
Blanes. Parada bus de l’Església
de Pineda. Preu 12 €. Sortida a les
8 fins a les 13 h aproximadament
CANVI DE VARA i vi d’honor.
Església de Santa Maria, 12 h.
FESTIVAL DE TARDOR: Gent
gran amb esperit jove. Centre
Cultural i Recreatiu, 18 h.
CALELLA
VI FESTIVAL ARTÍSTIC SOLIDARI 2019. En benefici de l’Associació de Voluntaris i Amics de
l’Hospital, per al projecte Servei
Suport Immediat a Domicili. Sala
Mozart, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CONCURS de Teatre Vicenç
Bayarri. Amb la representació de
1r 3a del grup Tona ’78 Talia de
Tona. Centre Cultural, 18.30 h.
FESTIVAL ARRELA’T. Píndoles –
Teatre breu en espais vius. Punt
de trovada, a la Plaça de l’Església, 12 h.
DIA 18
PALAFOLLS
INICI DEL CURS de preparació
per obtenir la certificació ACTIC
de nivell bàsic. Dilluns, dimecres i
dijous de 15 a 18 h.
TORDERA
CURS d’iniciació de documents
word. Dies 18, 19, 20, 25 i 27 de
novembre, 9 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
TALLER de memòria nivell I.
Local del C.Doctor Vivas, 16 h.

SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA: ‘Elemental estimat Watson. La taula periòdica’.
Biblioteca Vall d’Alfatà, matí.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
Biblioteca La Cooperativa. 17.30h
de 9 a 11 anys i 18.30h de 12 a
14 anys.

PINEDA DE MAR
TALLER DE MANUALITATS.
Amb motius nadalencs. Local
Canviem, 17 h.

DIA 19
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. Biblioteca, 15.30 h.

PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB. Jocs de neurociència. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
TALLER: Consum responsable.
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA:
Curs La memòria de l’aigua, de
Montse Barderí. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE. Amb motiu
de la celebració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘Els baleners
de les Açores’. Casal l’Amistat,
18.30 h.
DIA 21
SANTA SUSANNA
EL CLUB DEL LLIBRE. Trobada
de Clubs de lectura a Mataró. Recordem a Teresa Pàmies. 19 h.
CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 7, ruta de
les rieres i píndola dedicada a la
diabetis. Sortida des del CAP, 9 h.
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
XERRADA per a familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències: ‘Malaltia d’Alzheimer i altres
demències’. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.

SORTIDA: Visitem l’exposició:
Calella és solidària. Espai Jove de
Can Saleta, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre The Troubled Man.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 22
PALAFOLLS
XERRADA: ‘Educar en positiu’.
Casal de la Dona, 17.30 h.
TORDERA
ENGLISH conversation club. Biblioteca, 18 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DEL JOC DE TAULA. Tarda
de jocs d’estratègia Carcassone.
Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: kobido, massatge facial
japonès. Local Canviem, 10 h.
XERRADA: Abús de poder. A càrrec de l’advocat Josep Manuel
Dotú. Seu d’Òmnium Alt Maresme, 19.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca, 10 h.
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
FESTA DEL RECICLATGE.
Tallers infantils i punt informatiu
sobre el reciclatge i la prevenció
de residus. Espai Mercat, 17 h.

pectiva de gènere. Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.
CINECLUB. Amb la projecció de
Séraphine. Centre Cultural, 22 h.
DIA 23
PALAFOLLS
DIA DE L’INFANT. Amb espectacles de màgia, circ, gimcana per
infants i dinar a preus populars.
Plaça de Poppi, 12 h.
CONCERT. Amb la Jove Orquestra Graeme Clark, conjuntament
amb la Banda de Palafolls. Teatre
de Palafolls, 19 h.
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Projecte Dona: Creació col·lectiva a favor de la igualtat de gènere. Casal de la Dona, tot el dia.
TORDERA
TEATRE: Tattarrattat! (El més petit de tots). Teatre Clavé, 17.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Manualitats amb motius
nadalencs. Local Canviem, 17 h.
CALELLA
CONTES PER A INFANTS: El
flautista d’Hamelín, Els músics de
Bremen i El rei amb orelles de cavall. Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
TALLER: Poesia i reflexions. Veus
de dones africanes d’ahir i d’avui.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
104a FESTA DE SANTA CECÍLIA.
Sala Mozart, 21 h.

TARDA DE PS4, amb el joc ‘Has
sido tú!’ Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

SOPAR PER LA MARATÓ
Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet Guri. Preu 20 €. 21.30 h.

TROBADES D’ÒPERA amb Lucia
di Lammermoor, de Gaetano Donizzatti. Sala Mozart, 18.30 h.

MALGRAT DE MAR
MÚSICA: Fashionable classical concert. Dra Rie Hirai. Ca l’Arnau, 20 h.

MALGRAT DE MAR
CONTES INFANTILS. Amb pers-
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME
dona: La industrialització i el paper de la dona. Casal l’Amistat,
18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: Allò que va
passar a Cardós de Ramon Solsona. Biblioteca La Cooperativa,
18.30 h.
DIA 28
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA d’adults. Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DEL RIURE. Centre Cívic
Poblenou. 17.30 h.

DIA 24
PALAFOLLS
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Projecte Dona: Creació col·lectiva a favor de la igualtat de gènere. Casal de la Dona, tot el dia
TORDERA
IX TROFEU VILA DE TORDERA
(CPT – Patinatge artístic). Pavelló
Parroquial, 9 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT de Santa Cecília. Amb
la participació de les corals: Sa
Boada Gospel Choir, Fil de Gospel, Laetare, Montpalau, Coral
Juvenil Santa Maria de Pineda i
Coral Pinedenca. Escola Sant Jordi, 18 h.
CALELLA
1a CURSA POPULAR D’ORIENTACIÓ ‘El Far’. I inaguració del
Circuit Permanent d’Orientació
de Calella. Pont de fusta de la Riera Capaspre. 10 h.
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL FEMPOP.
El Festival no vol existir.
Programació:
- Amy May Ellis. Llar d’infants Els
Fesolets. 11.30 h
- Fernanda Aleman. Can Campassol. 12.30 h
- Eleni Drake. Can Campassol.
13.45 h
- Raquel Lúa. Escola Mare de Déu
de Montserrat. 16.15 h

- Talitha Ferri. Capella de l’Antic
Hospital. 17.15 h

ternacional contra la violència de
gènere. Far de Calella, 18 h.

DIA 25
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Es comentarà el llibre ‘Solaris’ d’Stanislaw
Lem. A càrrec de Toni Sala. Biblioteca Enric Miralles, 19 h.

LECTURA del manifest institucional del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència envers les dones. Plaça de l’Església, 19 h.

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Fira de l’Amor, a l’Institut Font
del Ferro, tot el dia.
Inauguració de l’ambientació
creada en relació a aquest dia.
Casal de la Dona, 9 h.
Lectura del manifest contra la
violència de gènere. Ajuntament, 11.30 h.
Projecció de la pel·lícula Flor
del desierto. Casal de la Dona,
18.30 h.
TORDERA
INICI CURS: Requisits legals i fiscals de venda online. Dies 25 de
novembre i 2 de desembre. Aula
de Formació del Camí Ral, 174,
15 h.

SORTIDA per commemorar el
Dia Internacional contra la violència. Espai Jove de Can Saleta, 19 h.
ACTE DE PROTESTA a càrrec de
la Comunitat Feminista de Calella, plaça de l’Església, 20 h.
DIA 26
SANTA SUSANNA
JORNADA DE L’HORTA. Pavelló
de Santa Susanna, 17 h.
CONVERSA EN ANGLÈS. Biblioteca, 15.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: AEROBOX – STOP. Can
Xaubet a la Sala 4, 19.30 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS
Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
TALLER: Meditació i formació:
camí a la teva pau interior, amb
Montserrat Paltré. Local d’Oncolliga Calella, 17.30 h.

CALELLA
TALLER de memòria nivell I. Local del c. Doctor Vivas, 152. 16 h.

CINEMA FILMDONA. Espai Jove
de Can Saleta. 18 h.

IL·LUMINACIÓ del far de color
lila en commemoració del Dia In-

DIA 27
PALAFOLLS
XERRADA ‘Cuina sana i conscient’. Casal de la Dona, 17.30 h.
SANTA SUSANNA
DESPROGRAMA’T
Taller d’Igualtat i Gènere.
Biblioteca, 9 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Avui tertúlia. Biblioteca
Serra i Moret, 17 h.
CLUB DE LECTURA. A càrrec de
Toni Sala. Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.
CALELLA
CONFERÈNCIA: Amb ulls de

CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 8: Ruta del
Camí del mar i píndola dedicada a l’ús correcte dels antibiòtics.
Sortida des del CAP, 9 h.
TALLER DE TEATRE: La llei del
mirall. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
TALLER de memòria per a la
gent gran. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS. El club
de lectura fàcil. Biblioteca La Cooperativa, 11 h.
DIA 29
PALAFOLLS
ENCESA DE LLUMS DE NADAL.
Hi haurà jocs tradicionals gegants,
xocolatada i moltes sorpreses. Fòrum Palatiolo, tota la tarda.
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. A càrrec de
Sherezade Berdají. Per a infants
entre 3 a 6 anys. Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Kobido – Massatge facial japonès. Local Canviem, 10 h.
AUDICIÓ DE SARDANES. Plaça
de Catalunya, 12 h.
XERRADA: Història d’una vila ca-

talana: Pineda de Mar. A càrrec
del professor d’història Xavier
Soldevila. Seu d’Òmnium Alt Maresme, 19.30 h.
CENAFORUM: Local Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA per a nois i
noies de 9 a 12 anys. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 17.30 h.
TALLER: Cuina sense pares. Cuina de Can Gallart, 17.30 h.
CLUB DE LECTURA per a joves
a partir de 13 anys, amb el llibre
Les pereres fan la flor blanca, de
Gerbrand Bakker. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 11.30 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Contes d’arreu del món. Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
DIA 30
PALAFOLLS
ACTIVITAT FAMILIAR:
El planetari familiar.
Teatre de Palafolls, 11 h.
HORA DEL CONTE: Fulles seques. Biblioteca Enric Miralles,
12 h.
SANTA SUSANNA
BIBLIOLAB. Pintant amb espurnes. Biblioteca, 11 h.
PINEDA DE MAR
ACTE 50è ANIVERSARI D’EMPRESES de Pineda de Mar. Sala
de Plens de l’Ajuntament, 11 h.
TEATRE: Els fantasmes de Nadal.
Sala Gran del CCR. 18 h.
ESPECTACLE: Màgia particular:
Efecto Borrell. Auditori, 21 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL: Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
CINEFÒRUM. Amb la pel·lícula La fuente de las mujeres. Casal
l’Amistat, 17.30 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
CALELLA
Dijous

14

Dissabte

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

VIVAS

16

MELA

COSTA

Diumenge 17

MELA

COSTA

Dilluns

18

MIR

Dimarts

19

SETÓ

Dimecres

20

SEGARRA

Dijous

21

LLOBET

Divendres 22

COLÓN

Dissabte

23

NOÈ

ALBA

Diumenge 24

NOÈ

ALBA

Dilluns

25

PLANAS

Dimarts

26

CASTELLS

Dimecres

27

NOGUERA

Dijous

28

MELA

Divendres 29
Dissabte

COLÓN

SETÓ

Diumenge

1

COLÓN

SETÓ

Dilluns

2

BADIA

Dimarts

3

FRANCITORRA

Dimecres

4

ALBA

TORDERA
Dijous

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

			

Servei diürn

14

MARCOVAL

TORDERA

MALGRAT DE MAR

MARCOVAL

Dissabte

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

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

MARCOVAL
MARCOVAL

Dilluns

18

VENDRELL

Dimarts

19

VENDRELL

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimecres

20

VENDRELL

Dijous

21

VENDRELL

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Divendres 22

VENDRELL

Dissabte

23

VENDRELL

Diumenge 24

VENDRELL

Dilluns

25

DE TIBURCIO

Dimarts

26

DE TIBURCIO

Dimecres

27

DE TIBURCIO

Dijous

28

DE TIBURCIO

Divendres 29

DE TIBURCIO

Dissabte

30

DE TIBURCIO

2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

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
Tel.: 93 766 20 46

Divendres 15
16

1 MILAR TORDERA
Camí Ral

CALELLA

ESQUEU

30

Diumenge 17

TORDERA

PINEDA DE MAR		

NOGUERA

Divendres 15

Novembre

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Diumenge

1

DE TIBURCIO

Dilluns

2

LUCEA

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dimarts

3

LUCEA

ECONOMIA LOCAL

Botiga al carrer

Festa del comerç

CALELLA

Una de les parades participants. Foto J.M. Arenaza

Amb l’arribada de la tardor,
Calella ha celebrat una nova edició de la botiga al carrer al Centre
Comercial de Calella, una activitat
que organitza any rere any l’Associació de Comerciants Calella
Centre Comercial i l’Ajuntament.
Aquestes jornades sempre tenen
molt bona acollida entre els comerciants i els visitants que passegen
i aprofiten aquest dia per fer les
seves compres d’una manera diferent i festiva. Una acció que serveix
per fomentar el comerç local i de
proximitat. yy

PALAFOLLS

L’Associació de Comerciants
i Empresaris de Palafolls ha celebrat la 5à edició de la festa
del comerç de Palafolls. Un cop
més, la jornada va comptar amb
la participació de les Cuineres de
Sils, que van preparar bunyols.

Una de les activitats de la jornada. Foto Yoyo

A banda de les compres, durant la jornada es va gaudir de
l’actuació de Najma Dansa, a
més de tallers per a nens i adults,
i el sorteig d’entrades per als dos
Escape Room de Palafolls. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Pineda
de Mar

Calella

Calella

05.20

05.37

06.56

07.00

07.04

07.08

07.16

07.22

05.46

06.05

07.28

07.33

07.36

07.38

07.45

07.52

Calella

06.05

06.09

06.12

06.15

06.18

06.17

06.21

06.24

06.27

06.30

06.33

06.37

06.40

06.43

06.46

06.48

06.52

06.55

06.59

07.03

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

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.55

9.40

10.15

12.40

14.45

17.10

Santa Susanna

3.50

5.20

7.05

9.50

10.25

12.50

14.55

17.20

Pineda de Mar

3.54

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.05

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

-

6.25

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Estació del Nord

-

6.30

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.05

7.00

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.15

7.15

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.00

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.15

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

15.16

16.46

18.36

20.06

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.52

20.22

00.22

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

ENTREVISTA A ROGER PARCERISAS (RESPONSABLE DE PROMOCIÓ DE VILES FLORIDES)

“Viles Florides és un reconeixement als municipis
que treballen per la millora dels espais verds urbans”
de Viles Florides i valoren l’estat
dels parcs, els jardins, la gestió de
l’aigua, els residus i també assessoren els municipis.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Roger Parcerisas -de 29 anys- és el
responsable de promoció de Viles
Florides, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya (CHOC) que reconeix
i premia la riquesa natural i paisatgística dels municipis de Catalunya.
Parcerisas s’encarrega de difondre
el projecte i de captar nous municipis. Es va graduar en Turisme i,
actualment, cursa un màster en
Màrqueting Turístic. Tot i que no ve
del camp de la jardineria, assegura
que des que forma part de l’equip
de Viles Florides li apassiona “la
jardineria i el món de les plantes i
les flors. Els experts m’han ensenyat
molt”, explica. L’entrega dels guardons d’enguany és va fer en una gala
celebrada a Lloret de Mar. Entre els
municipis que van revalidar els premis es troben Malgrat de Mar, amb
4 Flors d’Honor; Tordera, Pineda
de Mar i Calella amb tres i Santa
Susanna amb dues.
Quin és l’objectiu de Viles Florides?
Viles Florides és un reconeixement als municipis que treballen
per la millora dels espais verds
urbans de Catalunya. Als que
obtenen millor puntuació els premiem amb les Flors d’Honor, que
són com les estrelles Michelin de
la gastronomia. El jurat valora les
zones verdes, l’arbrat, els parcs i
jardins, les flors i les plantes, entre
d’altres. Actualment, en formen
part 135 municipis i tenim la seu
a Vilassar de Mar.

Es valora molt si la localitat té
flors?
La flor és un punt dels més de 50
que el jurat té en compte. També
valora l’arbrat, l’arbustiva, la gespa, els parcs, els jardins, les places. A més, es valora que la jardineria sigui sostenible, de baix
consum i mediterrània.

Roger Parcerisas és l’encarregat de captar nous municipis a Viles Florides. Foto: Almudena Montaño

inscrits, nosaltres els acompanyem en el procés amb un jurat
especialitzat. La idea és que el fet
de participar a Viles Florides sigui una motivació per fer d’aquell
poble un espai millor.

D’on sorgeix la idea de les Viles
Florides?
Vam agafar la idea del concurs Villes et Villages Fleuris, que se celebra a França des de l’any 1959. Fa
vuit anys que el vam instaurar a
Catalunya.

Quins són els pobles més premiats?
Hi ha 13 localitats catalanes que
tenen 4 Flors d’Honor: Lloret de
Mar, Malgrat de Mar, Sant Hilari
Sacalm, Figueres, Olot, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès,
Cardedeu, Vila-seca, Almacelles i
Bagergue. D’altra banda, hi ha 53
municipis que han obtingut tres
Flors d’Honor -entre ells, Blanes,
Tordera, Pineda de Mar, Calella i
Tossa de Mar-, i 57 que han aconseguit dues Flors d’Honor -Santa
Susanna, Maçanet de la Selva, Vidreres, Hostalric, Santa Coloma
de Farners, Sils, Santa Maria de
Palautordera, Sant Feliu de Guíxols, Arbúcies, Arenys de Mar i
Vilassar de Dalt, entre d’altres-.

Què cal fer per formar part de
Viles Florides?
Està obert a tots els municipis catalans, només cal omplir un formulari a través de la pàgina web
www.vilesflorides.cat. Un cop

Quin és el màxim guardó?
El màxim guardó són 5 Flors
d’Honors, però no hi ha cap municipi que l’hagi aconseguit, això
vol dir que encara hi ha aspectes
a millorar, com per exemple la ne-

Prop de 300 persones van assistir a la gala. Foto: A. Montaño

teja, més zones verdes, la gestió de
l’aigua, la gestió respectuosa amb
el medi ambient o el reciclatge
d’escombraries i restes de poda.
Aquest any s’ha entregat un nou
guardó: la Flor d’Or. Què reconeix?
La Flor d’Or reconeix la trajectòria dins les Viles Florides o una
acció que ha portat a terme el
municipi i que pot servir d’exemple. Aquest any li hem entregat a
Olot, perquè és un dels municipis
que més ha apostat per l’enjardinament i també per la feina tan
important que ha portat a terme
els darrers quatre anys amb les
escoles. A Olot oferim conjuntament una activitat de conscienciació per a tots els nens de Primària, més de 800 alumnes aquest
darrer curs, amb una part teòrica
i pràctica on els alumnes s’encarreguen del manteniment d’una
part del jardí del pati de l’escola o
dels voltants.
Qualsevol escola pot participar
en aquest projecte?
Sí. Si alguna escola té interès, ha
de contactar amb nosaltres visitem el centre i els preparem una
proposta. Els nens aprenen molt i
s’ho passen genial.

Les flors són un atractiu turístic
a Catalunya?
Cada cop més. A Lloret de Mar,
que és un municipi molt turístic,
han apostat fermament en el projecte i han comprovat que beneficia els seus habitants, però també
als turistes, que gaudeixen d’espais verds i zones més agradables.
Heu vist una evolució en els espais des que es va iniciar el concurs, fa 8 anys?
Hem vist una evolució molt gran
en els municipis en els darrers
anys i cada any han mantingut o
millorat el nivell. El fet de formar
part de les Viles Florides és un al·
licient per millorar la jardineria
i el verd urbà. Enguany hem entregat un guardó especial per a la
millor rotonda, que ha sigut per
la rotonda Fèlix Rodríguez de la
Fuente, de Teià.
Qui forma part del jurat?
El jurat està format per 11 persones, homes i dones, professionals
retirats de la jardineria: exviveristes, expaisatgistes, extreballadors
de l’administració relacionats
amb la jardineria, exinvestigadors i, fins i tot, catedràtics de
jardineria. Durant l’any, el jurat
visita els pobles que formen part

Testos gegants per evitar atacs terroristes amb vehicles. Foto: A. M.
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Però les flors són més vistoses.
Hi ha flors que també siguin
sostenibles?
Hi ha molts tècnics que estan introduint les plantes vivaces, unes
plantes que fan flor i duren tot
l’any perquè estan capacitades
per aguantar temperatures negatives. Dos cops l’any s’han de
tallar i tornen a néixer. Necessiten molt poca aigua i fan flor de
color. Cada cop més municipis
aposten per aquestes flors més
sostenibles, per això les hem exposat durant la jornada de la gala
d’entrega de les Flors d’Honor.
També hem mostrat jardineres
gegants decoratives que s’han
començat a instal·lar en llocs on
es vol augmentar la seguretat davant possibles accions terroristes, com per exemple als voltants
de la Sagrada Família o les Rambles de Barcelona.
Els particulars també poden
formar part de Viles Florides?
A nivell particular tenim la secció de Participació Ciutadana que
està oberta a totes aquelles persones, entitats, associacions de
veïns, escoles, hotels, càmpings
i cases rurals que són amants de
les flors, les plantes i la natura. Es
poden inscriure a través de la web
i, de manera totalment gratuïta,
nosaltres els fem difusió de les
seves iniciatives florals i paisatgístiques. El guardó a la Millor
Participació Ciutadana d’enguany
ha estat per l’Escola Volcà Bisaroques d’Olot. yy

Les plantes vivaces són de les més sostenibles. Foto: A. Montaño

