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JORNADA DE
L’HORTA
Santa Susanna ha celebrat una
nova edició de la Jornada de
l’horta, enguany per tractar la situació actual de la Tuta absoluta
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Bones festes

SALUT - Pàg. 12

COMBATRE LES DROGODEPENDÈNCIES
Diferents ajuntaments de l’Alt Maresme han impulsat un projecte intermunicipal per combatre les drogodependències.

Commemoració 25-N

Fira de Nadal celebrada a Pineda. Foto Yoyo

L’equip humà que cada mes fa possible La Marina, us desitja bon Nadal i que l’any vinent es puguin complir tots els propòsits que aquest 2019 no s’han concretat. Un any més, el Nadal es presenta solidari: Gran
Recapte, Marató de TV3 i campanya de recollida de joguines perquè encara hi ha molta gent que ho passa malament entre nosaltres. Els pobles de l’Alt Maresme celebren el Nadal amb els tradicionals Pastorets,
pessebres, quines de Nadal i les cavalcades de Reis. Més informació a les pàgines 3, 4 i 6.

Novetats
literàries
Exposició de sabates vermelles a Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat

El dia 25 de novembre es commemora arreu del món el Dia internacional
contra la violència envers les dones. Entre els diferents actes que s’han celebrat a l’Alt Maresme, han destacat l’exposició de sabates vermelles a Malgrat de Mar, la jornada festiva amb exhibició de grafits i música a Pineda
i el manifest institucional que es va llegir en moltes poblacions. Pàg. 10 i 11

Malgrat de Mar i Calella han acollit diverses presentacions literàries
durant aquestes darreres setmanes.
Algunes d’elles d’autors molt coneguts com Màrius Serra o Xavier
Bosch; o d’altres autors de la zona
com el conte solidari de Josep Maria Tarrés o el llibre matemàtic del
malgratenc Anton Aubanell. Pàg. 8

Jugar-s'hi la vida és el llibre de Màrius Serra. Foto Yoyo
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Agressió al tren

L’Editorial
Primers pressupostos

PINEDA DE MAR

Els ajuntaments sorgits de les eleccions del maig passat afronten
aquests dies la negociació i aprovació dels primers pressupostos del
mandat. No té res a veure, si el govern és majoritari –fàcil- o ho fa
en minoria –complicat o molt complicat-.
Actualment bona part dels diners d’un pressupost ja tenen un objectiu clar: pagar el personal, els serveis o els crèdits, entre d’altres.
Per tant, només cal demanar que el poc que quedi per a inversions,
es distribueixi de la millor manera possible.
Ara fa unes setmanes ja es va complir el primer tràmit: l’aprovació de les ordenances fiscals i preus públics. Com marca ‘la guia
del bon polític’, si s’han d’incrementar impostos, que sigui el primer o segon any. No veureu ningú que els apugi a pocs mesos
d’unes eleccions!
L’IBI, conegut popularment com a contribució, ha estat un dels que
més ha pujat, llevat de comptades excepcions. Paral·lelament, s’han
anunciat subvencions i descomptes per a les persones que tenen
menys recursos.

Els Mossos van detenir dos joves, un de 19 anys i l'altre menor
d'edat, després que tres vigilants
de seguretat de Renfe resultessin
ferits en una baralla a l'estació de
Pineda de Mar. Fonts policials van
confirmar que se'ls imputa un delicte de lesions i un de lesions amb
amenaces, respectivament, a banda d'un per danys.

«Els fets van passar quan
el comboi que venia de
Blanes es va aturar a
Pineda de Mar»
Els fets van tenir lloc deu minuts abans de les set del matí,
quan un tren que viatjava de
Blanes a Barcelona es va aturar

a Pineda i dos grups de persones
que tornaven de festa van tenir
un enfrontament. Els vigilants
els van intentar separar i els joves
els van colpejar. Dos dels empleats de seguretat van haver de ser
traslladats a l'hospital. Renfe denunciarà els agressors.
El portaveu de Renfe, Antonio
Carmona, va lamentar l'episodi i
va explicar que «no és la primera
vegada que després de sortir de
festa un grup de joves protagonitza aldarulls d'aquesta mena».
Tot i que a l'estació de Pineda de
Mar no s'havia detectat mai cap
incident com aquest, Carmona va
recordar que sí que fa anys havien
tingut lloc baralles a d'altres punts
de la xarxa ferroviària com Mataró o Granollers.

Carmona va assegurar que els
fets es van iniciar a l'estació i que
després la baralla es va traslladar
a l'interior del comboi que feia el
trajecte de Blanes a Barcelona:
"Els vigilants van intentar separar
els dos grups però els van agredir", va comentar el portaveu de
Renfe que va dir que dos d'ells
van haver de ser traslladats a
l'hospital pels cops que van rebre.
Un dels empleats de seguretat
va necessitar quatre punts de sutura en una ferida. Un altre va rebre
l'impacte d'una pedra en un ull.
I l'altre tenia una contusió en un
braç. Carmona va assegurar que
l'empresa tenia previst presentar
la corresponent denúncia davant
els Mossos d'Esquadra. yy

A partir d’aquí, es presenta el gran repte. Tothom rebrà la informació de quins requisits s’han de complir per optar a la rebaixa? I un
cop rebuda, serà fàcil fer els tràmits per aconseguir-la? yy
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Interior del comboi. Foto ACN

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

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

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

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

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

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

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

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

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya

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

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

Els pobles del l’Alt Maresme
han donat la benvinguda a les festes nadalenques amb les tradicionals enceses de llums a principis
de desembre. Des d’ara i fins a la
nit de Reis, hi ha preparades un
munt d’activitats arreu dels municipis maresmencs adreçades a tots
els públics. Les celebracions han
començat arreu del territori amb
els mercats i fires populars farcides de productes típics del Nadal.

«Tallers, pastorets,
pessebres vivents o
banyades al mar són
algunes de les activitats
previstes per aquest Nadal»
Abans, però, d’endinsar-nos
en els sopars d’empresa i les trobades familiars, amb l’escudella
i els canelons, també se celebren
diverses campanyes solidàries
aquest mes de desembre, com
ara les activitats en benefici de la
Marató de TV3 o la campanya de
recollida de joguines de la Creu
Roja. Durant aquesta època sempre és important recordar i ajudar aquells qui més ho necessiten.
No hi hauria festes nadalenques sense representacions tea-

trals, ja sigui dels pastorets o dels
tradicionals pessebres vivents. Per
exemple, l’entitat Esbart Dansaire
i la Colla de Geganters i Grallers
de Santa Susanna han organitzat
el dia 29 de desembre el Pessebre
Vivent a la Masia de Can Ratés,
després de l’èxit de públic que van
tenir l’any passat. Tordera també
es prepara per als dies nadalencs
amb la celebració el dia 14 de la
cinquena edició de la Fira de Nadal a la plaça de l’Església, amb
parades nadalenques, taller de
tions i fanalets i una xocolatada
popular, entre d’altres activitats.
A Pineda de Mar el programa
presenta els actes imprescindibles
com la festa de cap d’any a plaça
Catalunya o la cavalcada de Reis.
També inclou altres actes tradicionals com les representacions de
Els pastorets de Pineda al Centre
Cultural i Recreatiu. El públic
familiar podrà gaudir de la pista
de patinatge a la plaça d'Espanya
fins al 6 de gener.
També trobaran el parc de
Nadal, instal·lat a Cal Vedat i a la
Plaça de les Mèlies, que romandrà obert fins al 5 de gener. A
Tordera també hi haurà un parc
infantil de Nadal al Pavelló de Països Catalans.

Durant el Nadal, també hi
ha lloc per a la música, perquè
són diverses les poblacions que
organitzen concerts nadalencs.
Calella organitza el dia 21 el 49è
concert de Nadal de sardanes i
música per a cobla amb la Cobla
Montgrins i el dia 28 el concert A
ritme de vals, concert d’any nou
amb valsos i nadales a la Sala Mozart, a càrrec del Cor i l’Orquestra Simfònica Harmonia. Tordera
celebra la festivitat de Sant Esteve
amb música amb l’espectacle Entre Falla i Strawinsky, que se celebrarà el dia 26 al Teatre Clavé
amb la col·laboració del Centre
de Formació Artística.

«La culminació del Nadal
arribarà com sempre al
vespre del 5 de gener amb
les cavalcades de Reis»
També són molt típics els tallers de Nadal. Malgrat de Mar,
per exemple, ha organitzat tallers
nadalencs per a la mainada com
el de fer les figuretes per a l’arbre,
així com també tallers de cuina
per aprendre a farcir els típics galets de l’escudella. Els més valents,
els que no tinguin por a les baixes
temperatures de l’hivern, poden
fer les tradicionals banyades na-

Fira de Nadal a Pineda. Foto Yoyo

dalenques. Per exemple, el dia 25
a Calella o el dia 1 de gener a la
platja dels Pescadors de Pineda.
La traca final del Nadal arribarà com sempre al vespre del 5

de gener amb les cavalcades de
Reis arreu dels municipis maresmencs, on els nens i nenes
hauran d’anar a dormir aviat per
esperar amb desig que arribi el
matí i tots els regals. yy
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4 milions de quilos El cap de setmana més
solidari de l’any
CATALUNYA

El Banc d'Aliments ha xifrat
en més de 4 milions de quilos el
menjar recollit durant el Gran Recapte, que enguany ha celebrat la
seva onzena edició. En declaracions, el seu director a Barcelona,
Lluís Fatjo-Vilas, ha assegurat que
la valoració és molt positiva, perquè es constata que ha estat una
mobilització ciutadana massiva. A
més, recorda que la xifra definitiva no se sabrà fins a mitjans mes
de desembre, de manera que pot
augmentar. En l'edició passada es
van recollir fins a 4,5 milions de
quilos de menjar.

El menjar arribarà a les 700
entitats d'iniciativa social amb
qui col·laboren els Bancs dels
Aliments i es farà arribar a les
196.000 persones ateses.

Es calcula que hi han ajudat uns
28.000 voluntaris i que un 25% dels
catalans han col·laborat amb la iniciativa. A Calella per exemple, s’han
recollit gairebé 20 tones d’aliments.
Així mateix, l'organització
recorda que la campanya de donació continuarà activa fins al 15
de desembre a través del web del
Gran Recapte. yy

CATALUNYA

Entitats, escoles, particulars de
Blanes i Lloret de Mar fa dies que
es mobilitzen per a la Marató de
TV3. La jornada central serà el dia
15, però el dia 1 ja es va posar a la
venda el 15è disc de la Marató i ja fa
dies que es fan activitats per a recollir diners i fomentar la investigació.
La Marató de TV3 canviarà
enguany el plató tradicional de les
instal·lacions de la televisió a Sant
Joan Despí per escenaris a Olot,
Tàrrega, Reus i Barcelona.
El tema per a l'edició del 2019
són les malalties minoritàries i el
conductor de l'espai serà l'actor
Quim Masferrer, que encapçalarà
un equip itinerant que recorrerà
Catalunya durant tot el dia. Com
ja és habitual, la Marató mantindrà les seus telefòniques a Lleida,
Tarragona, Girona i Barcelona i
connectarà en directe amb activitats que tindran lloc arreu de
Catalunya.

Gran Recapte a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Cap nen sense
joguina

«La Marató 2019 es
dedica a les malalties
minoritàries»
El programa mantindrà la durada de més de 15 hores de programació ininterrompuda en directe, però aquest cop produïdes
en diferents centres neuràlgics.
Olot encapçalarà l'eix temàtic esportiu, Tàrrega el cultural i artístic i Reus el mèdic i científic.
MALALTIES MINORITÀRIES
Es considera malaltia minoritària la que afecta un màxim
de 5 persones de cada 10.000.
N'hi ha descrites 7.000 de diferents i es calcula que afecten
entre 300.000 i 400.000 persones
a Catalunya. El grau d'afectació
és divers, si bé acostumen a ser
greus, cròniques, progressives
i discapacitants. Un 80% són
d'origen genètic i totes tenen en

Logo de la Marató 2019

comú la dificultat en el diagnòstic, la inexistència en molts casos
de tractaments eficients i un elevat impacte social i familiar.
15 MEUR EL 2018
La Marató ha impulsat 43 projectes sobre el càncer en la inversió anual en recerca més gran de
la seva història. Els fons recaptats
en l'edició 2018, 15 milions d'euros, finançaran 96 equips líders en
la investigació d'aquesta malaltia.
S'intentaran obtenir eines noves
de prevenció i de diagnòstic, així
com tractaments més eficients
per augmentar la qualitat i l'esperança de vida de les persones que
la pateixen. Els 96 equips premiats han recollit els guardons en un
acte que s'ha celebrat a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya.
Meritxell Budó, consellera de
la Presidència de la Generalitat,
ha encoratjat els investigadors a
no defallir per continuar mostrant avenços en la recerca.
Alba Vergés, consellera de
Salut, ha destacat que la Marató
"ha sabut explicar que la recerca
és cabdal per aquest país i forma
part de la construcció i del futur
de la societat".

Taller de maquillatge de la Creu Roja. Foto Arxiu La Marina
MARESME

La Creu Roja ha posat en marxa una nova campanya de recollida de joguines per evitar que el dia
6 de gener hi hagi nens i nenes que
es quedin sense regals, i així cobrir
les necessitats de les famílies que
estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l’adquisició de joguines per als seus fills.
Els criteris d’accés a la Campanya
es marquen des dels equips de
Serveis Socials de cada municipi.
A banda de les donacions que
es reben, amb els diners que es
recullen es compren les joguines

que fan falta. Un cop es fa la recollida del material es confeccionen
els diferents lots, personalitzats
per a cada família, i es reparteixen
abans del dia 5. Els dos darrers
anys s’han donat números per evitar aglomeracions a l’hora d’anar a
buscar els regals, un mínim de tres
per nen de 0 a 12 anys d’edat.
Es demanen joguines noves,
educatives, no bèl·liques i no
sexistes. A Calella, per exemple, la
campanya s’allargarà fins al dia 20
de desembre i es podran portar les
joguines a la Fàbrica Llobet-Guri
a l’Àrea de Política Social. yy

Sopar per la Marató organitzat a Calella. Foto J.M. Arenaza

Per la seva banda, Núria Llorach, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i del Patronat de la
Fundació la Marató de TV3, ha
qualificat els 15 milions recaptats
de "xifra històrica" i d'"oxigen" per
a la recerca del càncer.
Els 96 equips premiats treballaran durant els pròxims tres
anys per trobar més respostes al
càncer, una malaltia que, malgrat
els grans avenços fets en els últims
anys, continua tenint una incidència molt alta: un de cada dos
homes i una de cada tres dones en
tindran al llarg de la seva vida.

«En 27 anys de trajectòria,
La Marató de TV3 ha
impulsat 872 projectes de
recerca»
Els 43 projectes premiats,
d'acord amb la decisió del Patronat i a proposta de la Comissió
Assessora Científica, són els que
han resultat més ben valorats dels
192 candidats presentats a la convocatòria d'ajudes.
En 27 anys de trajectòria, la Marató de TV3 ha impulsat 872 projectes de recerca, en els quals han
intervingut 8.000 investigadors. yy

DESEMBRE DE 2019

PER A PUBLICITAT: publicitat@radiomarina.com · Tel. 972 334 500

LA MARINA 5

6 LA MARINA

DESEMBRE DE 2019

Love Market de Nadal

BREUS NADAL

Fira de Nadal
Palafolls dona el tret de sortida
a les festes de Nadal amb l’encesa del enllumenat del municipi i la celebració de la Fira
d’artesania i complements de
Nadal. Una cita que enguany
ha celebrat el seu 20è aniversari. La Fira ha comptat aquest

any amb una programació
molt ampla, amb una lectura
de contes, un arbre dels desitjos nadalencs o una banda de
música que va animar la fira
amb la interpretació de cançons nadalenques. yy

SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha celebrat una nova edició del Love
Market, aquest cop fusionat amb
el tradicional mercat de Nadal,
convertint-se en el Love Market
Nadal. En comptes de Can Ratés,
aquest cop s’ha instal·lat al centre del poble.
El contingut de la fira ha anat
dirigit a petits i a grans. Per a la
canalla, per aquells que viuen
amb il·lusió i màgia aquestes
dates, la fira ha comptat amb la
presència dels patges de ses majestats els Reis d’Orient, que han
recollit les cartes dels nens i nenes. També hi ha hagut un espai
dedicat a les parades de Nadal i la
gastronomia. yy

El Love Market s'ha fet al centre de la vila. Foto Yoyo

La fira va comptar amb música en directe. Foto Yoyo

Pista de gel nadalenca
Les festes de Nadal a Pineda
de Mar s’inauguren amb la
instal·lació de la pista de gel
a plaça d’Espanya. El mateix
cap de setmana de l’obertura
va coincidir amb l’encesa de
llums i una nova edició de la

Fira de Nadal. La inauguració de la Pista de patinatge va
anar a càrrec del Club de Patinatge Artístic de Pineda. La
pista romandrà oberta fins al
6 de gener. yy

Quina de Nadal
TORDERA

L’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot de Tordera ha
engegat un any més el joc de La
Quina. Un sorteig típic del Nadal
en el qual es van cantant números, i la primera persona que fa
ratlla o taula s’emporta un obsequi més o menys gran. La Quina
es troba situada al local de l’associació, al carrer Dr. Fleming, 38,
i estarà oberta els dies 14, 21, 22,
25, 26, 28, 29 de desembre i 1 i 4
de gener.

La pista de gel està instal·lada a plaça d'Espanya. Foto Yoyo
Participació multitudinària. Foto Yoyo

Encesa de llums
A Malgrat de Mar, la tradicional encesa de l’enllumenat s’ha
celebrat amb la instal·lació
d’un espai infantil de jocs i una
xocolatada popular. A més a
més, es va organitzar una cercavila per diversos carrers del

poble fins arribar a l’Ajuntament on es va donar el tret de
sortida a l’encesa de llums. 24
espais del poble, entre carrers,
places i parcs, restaran il·luminats fins el dia 6 de gener. yy

Animació infantil per donar la benvinguda al Nadal. Foto Aj. Malgrat

Un altre dels actes típics del
Nadal a Tordera és la celebració
de la Fira de Nadal, que enguany
tindrà lloc el dia 14 a la plaça de
l’Església i als carrers del centre
històric. yy

Llums i Fira de Nadal
CALELLA

Calella ha donat la benvinguda al Nadal amb l’acte d’encesa
de l’enllumenat nadalenc. L’acte,
ha anat precedit per una trobada
i ballada dels Gegants de Calella.
També s’ha celebrat la 8a Fira
de Nadal a la plaça de l’Església,
que es repetirà també el cap de
setmana del 14 i 15 de desembre.
Com ja és tradició, l’Associació
de Comerciants Calella Centre
Comercial organitza un any més
la campanya del Sumaquilòmetres que s’allargarà fins al 8 de
gener, per premiar la fidelitat
dels seus clients. yy
Tions per triar i remenar. Foto Joan Maria Arenaza
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Pineda aprova el pressupost municipal 2020
PINEDA DE MAR

El Ple Municipal de Pineda de
Mar va aprovar el pressupost municipal per l’any 2020. Les prioritats marcades per l’equip de govern
municipal (PSC) en aquest pressupost són la seguretat ciutadana, la
neteja i el manteniment de la via
pública, l’educació i l’atenció a les
persones. Així, del pressupost total
de l’Ajuntament de Pineda per l’any
vinent, que serà de 32.005.056,26 €,
es destinarà un 15,54% al manteniment de la via pública, un 14,47%
a la seguretat ciutadana i un 9,98%
a l’educació i també als serveis a les
persones. En el capítol d’inversions
es preveuen tant intervencions iniciades el 2019, com de noves i també diversos plans de manteniment
dels serveis municipals.

«Les prioritats són la
seguretat ciutadana, la
neteja de la via pública,
l’educació i l’atenció a les
persones»
RESUM PRESSUPOST
Pressupost total: 32.005.056,26 €
Prioritats: seguretat ciutadana,
neteja i manteniment de la via
pública, educació i atenció a les
persones.

Seguretat Ciutadana: augment del
26% de la inversió respecte el 2019.
Atenció social i habitatge: ascens del 10%.
Serveis a les persones: creixement de l’11% dels recursos.
Desenvolupament econòmic:
augment del 8% de la inversió.
Manteniment targeta aparcament gratuïta per a persones que
paguin l’IVTM a Pineda de Mar.
Pressupostos participatius als
barris: 420.000 € per a l’exercici
2020.
INVERSIONS EN EL MUNICIPI
El Pla d’inversions per a l’exercici 2020 preveu una sèrie d’actuacions a la via pública, en equipaments i serveis. D’aquestes en
podem diferenciar algunes ja iniciades el 2019 però també hi ha projectes nous.
Respecte a les inversions ja iniciades aquest 2019, destaquen: la
rotonda a la nacional per millorar
l’accés al barri de les Creus i Can
Pelai, la instal·lació d’ascensors al
pas subterrani entre Can Jalpí i l’església de Santa Maria, la instal·lació
de càmeres de videovigilància en
diversos punts del municipi, la finalització de les obres de la biblioteca de Poblenou, el nou skatepark

al costat de la Riera, la climatització
de l’escola bressol municipal Bressol
de Mar o el trasllat dels vehicles dels
serveis municipals a la nova nau de
la brigada situada al polígon.
Pel que fa als projectes que
s’iniciaran el 2020 trobem el projecte de reurbanització de la plaça Estació i de la Pubilla, per tal
d’unir-les en una única plataforma, la urbanització parcial del terreny necessari per poder fer la cessió per a la construcció de la nova
escola de primària a Poblenou, la
reurbanització del passatge de les
Palmes i Illes Canàries, la reforma de l’edifici de Serveis Socials al
carrer Major i la millora de l’accessibilitat al CAP Poblenou.
En el mateix capítol es preveuen
inversions anuals i que també es realitzaran el 2020 com el pla d’asfaltat, el pla de voreres, la renovació
de marquesines, inversions en enllumenat, abastiment d’aigua i drenatge urbà o el pla anual de millora
dels serveis de platja que aquest any
inclourà quatre lavabos nous.
El Pressupost Municipal ha estat aprovat amb els vots a favor del
grup municipal del PSC, l’abstenció de ECP, i els vots en contra de
ERC-JxP i EM-JxCat. yy

Gràfica-resum del nou pressupost
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Tres professors de Jugar-s’hi la vida
matemàtiques
MALGRAT DE MAR

MALGRAT DE MAR

Claudi Alsina, Anton Aubanell
i Carme Burgués són tres referents
de l’ensenyament de les matemàtiques al nostre país. Al deixant de la
seva vida professional ens ofereixen
en aquest llibre les seves reflexions
ben sedimentades i contrastades
sobre l'educació matemàtica, sobre
la formació inicial i permanent del
professorat i sobre la innovació docent, des de l'experiència viscuda. A
més, ens ofereixen una visió detallada sobre l'ús dels materials manipulables com a recursos especialment
adients i eficaços per a l'aprenentatge matemàtic i acaben amb un cant
d'amor a les matemàtiques.

«Un dels escriptors,
l’Anton Aubanell, és veí de
Malgrat de Mar»
Un d’ells, l’Anton Aubanell, és
veí de Malgrat de Mar, i va exercir durant molts anys a l’Institut
Sa Palomera de Blanes. L’Anton ha
explicat que el va portar a escriure
aquest llibre a tres bandes: Aquest
llibre té la virtut que cada autor és
especialista en una etapa educativa, i llavors, d’alguna manera, hem
buscat la convergència de les tres
veus i escriure un llibre sobre com
podríem fer estimar les matemàtiques als nostres alumnes”. yy

Jugar-s’hi la vida és el títol de
l’última novel·la de l’escriptor i periodista Màrius Serra. Un camell
imprudent, una persecució, un pis
al Raval i dos morts són alguns dels
ingredients del llibre. L’autor ha explicat quin és l’argument: “Es tracta d’una novel·la negra. Hi podem
trobar ja d’entrada dos cadàvers,
una senyora gran i un noi jove, que
es troben en un pis tancat per dins.
Aquest és el punt de partida, i com
a continuació de la sèrie, ja és el segon llibre, de l’investigador Oriol
Comas, expert en jocs, és el pretext
per investigar aquest crim i mostrar
una sèrie de coses: d’una banda el
barri el Raval de Barcelona, Lisboa,
i sobretot, la importància del joc”.

«La novel·la situa l’acció
entre la Barcelona actual i
la Revolució dels Clavells
portuguesa»
És una novel·la negra que situa l’acció a cavall de la Barcelona
actual i la història Revolució dels
Clavells portuguesa. Un dels ingredients del Raval és la gran varietat
de personatges que hi surten: “A mi

La presentació es va fer a la Cooperativa. Foto Yoyo

Llibre solidari
MALGRAT DE MAR

El malgratenc Josep Maria Tarrés, més conegut com a ‘Chema’,
ha publicat, juntament amb Eugeni Sánchez, el conte Les tortugues
olímpiques, un conte amb il·lustracions de Joan Farré, que està dirigit
als nens amb situació de vulnerabilitat i als avis de Malgrat de Mar.
Les protagonistes del conte són
tres tortugues que volen participar a les Olimpíades de Barcelona
Animalia 2030. Per arribar, però,
viuran diverses aventures i passa-

ran per pobles com Pineda de Mar,
Calella, Sant Pol de Mar, Canet o
Mataró, fins a Barcelona.
El dia 28 de desembre se celebrarà una jornada festiva on tant el
conte, com la samarreta feta per a
l’ocasió estaran a la venda a un preu
de 5 €. La celebració començarà a
les 18 h al primer pis de la Barretina de Malgrat, i comptarà amb
l’actuació de molts artistes com ara
Lino y los Cabreros, Duo Chillaz,
Carol, Supama i Antonio el Barber
de Malgrat, entre molts altres. yy

el que em fascina del Raval és que
és un barri que té moltes cares, això
comporta que hi hagi una sèrie de
persones d’índole molt diversa convivint en el mateix lloc”.

«Actualment l’autor
treballa en la traducció al
català actual del Tirant lo
Blanc»

Actualment Màrius Serra està
treballant en la traducció al català
actual del clàssic Tirant lo Blanc.

L’acte de presentació del llibre es va
celebrar a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar. yy

‘Paraules que tu entendràs’
CALELLA

Tres parelles que tenen 50 anys
i que semblen consolidades protagonitzen ‘Paraules que tu entendràs’, la darrera novel·la del periodista i escriptor Xavier Bosch.

«El llibre explora les
intimitats de tres parelles
que porten 20 anys junts»
L’autor ha explicat de què tracta el seu treball: “És una novel·la
on exploro el món de la parella.
Els sis protagonistes són tres parelles d’uns 50 anys que porten uns
20 anys aparellats. Són tres tipus
de parelles diferents i tenen el costum de sopar junts per cap d’any.
Els coneixem en un cap d’any als
Alps Suïssos, i tot sembla joc i felicitat, però a mesura que furguem
a la vida de tothom, descobrim
que no tot és tan clar com sembla”.

«El títol del primer capítol
és ‘La vida és curta,
tingues una aventura’»

Dibuix de la portada del conte. Imatge de Joan Farré

La presentació es va fer a la Biblioteca La Cooperativa

El títol del primer capítol ja és
una declaració d’intencions del
llibre: «La vida és curta, tingues
una aventura», «Aquest va ser

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

l’eslògan de campanya que va fer
servir fa anys un portal de contactes per Internet i que va tenir
molt d’èxit. Tant, que quan uns
pirates informàtics els van robar
les dades, van trobar que en 27
països hi havia un total de 37 milions de persones apuntades per
fer el salt a la seva parella. Vaig

pensar que era un bon tema per
escriure la novel·la».
L’autor acumula diversos premis al llarg de la seva trajectòria
com per exemple el Premi Sant Jordi 2009, el llibre més venut de 2010
i el Premi Ramon Llull del 2015. yy
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25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Jornada festiva i reivindicativa
Pineda de Mar, com molts altres municipis del Maresme
es va sumar a la commemoració del Dia internacional
contra la violència vers les
dones. Els actes centrals es
van celebrar coincidint amb
el mateix dia 25. Un dels ac-

tes va ser «Plantem paraules»,
una plantada simbòlica de
mans amb dites o paraules
dels nens i nenes dels Centres
Oberts. També es va organitzar una pintada de grafiti,
música en directe i un espectacle de dansa al carrer. yy

Novembre, mes per la igualtat
CALELLA

Amb motiu de la commemoració del Dia internacional contra
la violència masclista, des de l’àrea
d’Igualtat i Drets Civils de l’Ajuntament de Calella, es van organitzar durant tot el mes de novembre, tot un seguit d’activitats per
reivindicar els drets i llibertats de
les dones, i el rebuig a la violència
envers elles.

«Des del servei psicològic
de Calella s’han atès 19
casos aquest 2019»

va acollir un acte en aquest dia de
reivindicació de la no violència,
“Poesia i Reflexions. Veus de Dones Africanes d'ahir i d'avui”.

La lectura va finalitzar amb
cançons amb veu i piano a càrrec de Sayo i Lua Ballet, i un cop
feta es va dur a terme un acte de
protesta a càrrec de la Comunitat
Feminista de Calella. També la Biblioteca Can Salvador de la Plaça

A Calella des del servei psicològic es van atendre al 2018 a 44
dones i durant el 2019 s’han obert
19 expedients més. Des del 2014
s’han dut a terme 227 actuacions
en l’àmbit psicològic i més de 200
en l’àmbit jurídic. yy

«La lectura del manifest
va anar a càrrec de la
psicòloga Montserrat Mola»

Grafiti del 25N. Foto Aj. Pineda

Font lila
Tordera s’ha afegit a les reivindicacions amb la lectura d’un
manifest unitari centra en la
visibilització, sensibilització
i lluita contra les violències
sexuals. A més a més, durant
tota la setmana del 25N, amb

la voluntat de visualitzar el
compromís contra la violència de gènere, a la plaça de la
Concòrdia onejà la bandera
contra la violència de gènere i
l'enllumenat de la font va lluir
del color de la causa. yy

Sens dubte, el dia clau de celebració va ser el dia 25 de novembre, quan el Far de Calella i la façana de l’Ajuntament es van tenyir
de color lila; es va fer la lectura
del manifest institucional del Dia
Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones, que
enguany va anar a càrrec de Montserrat Mola, psicòloga del servei
d’atenció a les dones i membre del
protocol de Violència de Gènere.

Sabates vermelles contra la
violència
MALGRAT DE MAR

Font il·luminada de la plaça de la Concòrdia. Foto Aj. Tordera

Manifest institucional
Una vintena de persones es
van concentrar davant de
l’Ajuntament de Santa Susanna per la lectura del Manifest institucional a càrrec de
l’alcalde Joan Campolier. Un
fragment del manifest pro-

mulgava «Una agressió sexual
a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més
de l'estructura patriarcal, una
agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones». yy

La concentració es va fer a la plaça de l'Església. Foto J.M.Arenaza

L’Ajuntament, a través de la
Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ, ha
col·laborat un any més en l’organització de la mostra d’art visual
“Zapatos Rojos” de l’artista mexicana Elina Chauvet, organitzada
per l’associació Integrem per la
Igualtat. El projecte d’art públic,
que va ser exposat el dia 25 de novembre, era una escenificació del

«Cada parell de sabates
representa una dona
assassinada per violència
masclista»

dol col·lectiu amb la sabata com
a protagonista i representació del
testimoni d’una desaparició o assassinat per violència de gènere.
Les sabates van ser aportades
per ciutadans i ciutadanes malgratenques, i es van pintar en
uns tallers organitzat per l’associació Integrem.
Els actes es van completar el
dia 25 amb la lectura del manifest
institucional, una encesa d'espelmes, la interpretació del cant dels
ocells a càrrec de dos alumnes de
l'Escola de Música Contrapunt i un
minut de silenci per a totes aque-

Lectura del manifest davant de l'Ajuntament. Foto Aj. Santa Susanna
Un dels tallers de pintar sabates. Foto Yoyo

«La commemoració
d’aquesta data es va
completar amb diversos
actes»
lles dones assassinades a mans de
les seves parelles. Tanmateix, fins
a finals del mes de novembre, diferents entitats van celebrar actes
en commemoració d’aquest dia,
com ara la representació teatral
‘Quatre dones. Contes de la Mercè
Rodoreda’, al Casal d’Avis de Can
Campassol; o un taller de defensa
personal per a dones a càrrec de la
Policia Local de Malgrat de Mar. yy
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Protocol Local per a l’abordatge integral de la
violència masclista
La redacció del protocol s’ha realitzat amb el suport de totes les institucions implicades: Serveis Socials, Policia Local i
Mossos d’Esquadra, àrea de Salut i el SIE del Maresme
PINEDA DE MAR

Coincidint amb el 25 de novembre, jornada marcada al calendari com a Dia internacional
contra la violència vers les dones,
l’Ajuntament de Pineda de Mar va
presentar el Protocol Local per a
l’abordatge integral de la violència masclista. L’acte es va realitzar
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
de Pineda i va comptar amb la
presència de Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar; Consuelo
Carmona, cap de secció de Polítiques Municipals de la Gerència
de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelona, i la
regidora de Polítiques de Gènere
de Pineda, Verónica Rebollo.
La presentació es va centrar
en l’explicació tècnica del protocol
des de les diferents institucions i
serveis implicats: Serveis Socials
de Pineda de Mar, la Policia Local
de Pineda i els Mossos d’Esquadra,
en concret del Grup d’Atenció a la
Víctima, l’Àrea Bàsica de Salut i el

Servei d’Intervenció Especialitzada del Maresme.

físic, sexual o psicològic, tant si
es produeix en l’àmbit públic com
en el privat".

«El protocol és una eina
per a tots els àmbits
implicats en l’eradicació
de la violència masclista»

La redacció d’aquest protocol
va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i defineix un
marc teòric i procedimental d’actuació davant d’una situació de violència masclista. També es posa
èmfasi en la prevenció d’aquests
tipus de conductes, sobretot en
l’àmbit social i educatiu, així com
la fase posterior a l’actuació, amb
la recuperació de la víctima.

El Protocol del qual s'ha dotat al Maresme és una eina per a
totes i tots els professionals de la
comarca implicats en l’eradicació
de la violència masclista, i un instrument viu que permet abordar,
paulatinament i d’una manera
òptima, totes les formes de violència masclista entesa com a una
"manifestació de la discriminació
i de la situació de desigualtat en el
marc d’un sistema de relacions de
poder dels homes sobre les dones
i que, produïda per mitjans físics,
econòmics o psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com
a resultat un dany o un patiment

El document relaciona 4 àmbits on es produeix la violència
masclista: la parella, la família,
l'entorn laboral i l'espai social o
comunitari i planteja un circuit
comarcal d'intervenció coordinada per part dels diferents serveis
implicats: Serveis Socials, serveis
específics d'atenció a dones, servei d'intervenció especialitzada,
àmbit de seguretat, àmbit de salut
i àmbit judicial.

Acte de presentació del protocol. Foto J.M. Arenaza

L’alcalde de Pineda de Mar,
Xavier Amor, va destacar la feina
realitzada, no només en l’elaboració del protocol local, sinó en també en “la tasca diària dels diferents
serveis implicats i l’acompanyament que realitzen a les víctimes

en moments tan delicats”. En la
mateixa línia, la regidora de Polítiques de Gènere, Verònica Rebollo,
va declarar que el protocol “posa
en valor a les persones i institucions que intervenen en l’abordatge
d’aquesta problemàtica”. yy
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Projecte per combatre les
drogodependències
MALGRAT DE MAR

Les Regidories de Salut Comunitària de Malgrat de Mar, Calella,
Palafolls i Tordera s'han reunit a
l'Ajuntament de Malgrat amb l'objectiu d'impulsar un projecte intermunicipal sobre drogodependències, adreçat a infants i joves.
La voluntat dels quatre municipis
és treballar conjuntament per
combatre les drogodependències.

«La voluntat dels 4
municipis és treballar
conjuntament
per combatre les
drogodependències»
El projecte té diferents eixos
d'acció: l'educació per la salut,
detecció de drogodependències
en l'oci nocturn, treball en xarxa
amb els centres educatius, treball
en xarxa amb els centres de salut i
àrees bàsiques de Serveis Socials i
prevenció de matèria de drogodependències. La idea és fer diferents
programes de treball i intervenció
que permetin fer un treball comunitari continuat i especialitzat que

Festa infantil
PALAFOLLS

Palafolls ha celebrat per primera vegada el Dia de la infància,
en una jornada carregada d’activitats culturals. Es tracta d’una
proposta que ha estat impulsada
des del consistori i el sector educatiu palafollenc.
Les activitats van començar al
matí amb un espai de jocs per a
infants. La celebració va continuar
amb jocs de carrer i Bumper balls,
fins arribar al migdia amb una
paella popular. Durant la tarda, el
parc Joaquim Ruyra es va omplir
de màgia i es va donar el tret de

sortida a la Gimcana “Drets dels
Infants”, per acabar amb un berenar popular amb coca i xocolata.
La Míriam, la mare d’un infant
de l’escola Bressol Els Palafollets,
ha explicat la importància que té
seguir reivindicant els drets dels
infants: “Les coses que hem anat
aconseguint per als infants, s’haurien de cuidar, ja que ells són petits i no poden lluitar per ells, ho
hauríem de fer nosaltres. Hi ha
persones que no són conscients
que els drets els hem anat aconseguint a poc a poc, i que hi ha països que encara no els tenen”. yy

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

incideixi en la prevenció, l’educació hàbits de salut, la reducció de
danys i la intervenció.

«La idea és fer diferents
programes que permetin
fer un treball comunitari
continuat»
A la reunió també s'ha parlat
de la possibilitat de fer un conve-

ni intermunicipal o una fórmula
similar per contractar un tècnic
especialitzat en prevenció de
drogodependències i promoció
de la salut. La voluntat de l'Ajuntament de Malgrat és treballar
transversalment des de diferents
regidories com Serveis Socials,
Salut, Joventut i Educació per
abordar la problemàtica del consum de drogues en joves. yy

El parc Joaquim Ruyra va acollir les diferents activitats. Foto Yoyo

L’Institut Escola Montagut ja Visita educativa
té vida
PALAFOLLS

Rodríguez i del cap d’estudis, Josep Calatayud. Tots ells, acompanyats del regidor d’Ensenyament
i Serveis a les Persones, Víctor
Valverde; i de la regidora de Promoció Econòmica, Bon Govern i
Comunicació, Sílvia Vives.

«Santa Susanna és un dels
municipis més petits de
Catalunya amb un centre
de secundària»

Primer dia a l'Institut. Foto Aj. Santa Susanna
SANTA SUSANNA

A mitjans de novembre, el nou
Institut Escola Montagut va obrir
les portes per primera vegada. La
cinquantena de nois i noies que
aquest any, per primer cop, fan
l’ESO al poble, ja han fet ús del
nou edifici. Han estrenat unes
instal·lacions modernes i ben
equipades tecnològicament que
els acompanyaran durant tota la
formació de secundària.

«Les obres s’han fet en un
temps de poc més de tres
mesos»
El primer dia del nou institut
va aixecar molta expectació entre les noies i els nois, però també entre els pares. L’alcalde, Joan
Campolier, va estar present en
aquest moment històric al costat
de la directora del centre, Montse

Les obres s’han fet en un temps
de poc més de tres mesos. Van
començar el dilluns 29 de juliol i
pràcticament es van acabar a principis de novembre. L’Institut Escola Montagut ocupa una superfície
de 1.000 m2. És un edifici de planta baixa i un pis, amb ascensor.
Santa Susanna s’ha convertit
en un dels municipis més petits
de Catalunya en poder impartir la secundària i disposar d’un
institut escola de les característiques del Montagut. Fins ara,
els joves s'havien de desplaçar a
municipis veïns. yy

El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va estar a Palafolls per
conèixer de primera mà el teixit
educatiu i el funcionament dels
centres de la població maresmenca.

«Un dels temes exposats
va ser el gran nombre
d’alumnes que hi ha per
aula»

Primer de tot, va visitar l’Ajuntament on va ser rebut per l’Alcalde, Francesc Alemany, i altres
membres de l’equip de govern i de
l’oposició. Va signar el llibre d’honor i tot seguit va continuar la visita a les escoles i a l’institut.

reptes de futur. Durant la visita
un dels temes que es va exposar
per part de tots tres centres va ser
el neguit del nombre d’alumnes
per aula, així com l’assignació
de recursos personals per poder
donar una educació pública de
qualitat i inclusiva. La jornada
continuada o el projecte de «vila
educadora» amb la promoció de
serveis locals educatius van ser
altres temes de conversa. yy

La jornada va servir als
equips directius dels tres centres
per transmetre els seus projectes educatius i expressar els seus

Visita del Conseller a l'escola Mas Prats. Foto Aj. Palafolls
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300 maresmencs ingressen cada any per pneumònia
MARESME

La pneumònia adquirida en la
comunitat és una de les infeccions
més prevalent al nostre país, amb
una incidència anual d’uns 3 casos per 1.000 habitants, arribant a
valors de 14 casos per 1.000 habitants en majors de 65 anys.

«Per disminuir-ne la seva
incidència i la mortalitat,
els experts aconsellen
una sèrie de mesures
preventives»
Al Maresme, cada any ingressen 300 persones a l’Hospital de
Mataró per pneumònia i un 10%
d’aquests casos es complica i el
pacient ha de ser tractat a la Unitat de Cures Intensives. Per disminuir-ne la seva incidència i la
mortalitat, els experts aconsellen

una sèrie de mesures preventives
que disminueixen els factors de
risc de patir una pneumònia:
• Deixar de fumar. El tabaquisme és el principal factor de
risc i deixar de fumar disminueix
el ric de pneumònia un 50% al
cap de cinc anys.
• Mantenir una bona higiene oral. Una mala higiene oral i
les malalties periodontals estan
associades a un augment d’infeccions respiratòries.
• Vacunar-se contra el pneumococ, sobretot aquells fumadors actius i passius.
Predir les complicacions
cardiovasculars.
El Grup d'Estudi al Maresme
de la Pneumònia Adquirida a la

Comunitat (GEMPAC), grup de
recerca acreditat del Consorci, ha
participat en un estudi multicèntric nacional per conèixer marcadors inflamatoris presents durant
la fase aguda de la pneumònia
adquirida en la comunitat que
puguin predir possibles complicacions cardiovasculars immediates i tardanes, ja que s’ha demostrat que determinats bacteris que
causen pneumònia poden també
afectar la capa interna dels vasos
sanguinis.

marcadors el primer dia després
del diagnòstic i els dies 5 i 30.
Els resultats han demostrat la
presència de tres marcadors que
tenen relació directa amb esde-

veniments cardiovasculars de
manera que la seva presència pot
ajudar a personalitzar i optimitzar el tractament així com dissenyar estratègies preventives. yy

«En aquest estudi s’han
recollit dades de 730
pacients ingressats
per PAC»
En aquest estudi s’han recollit
dades de 730 pacients ingressats
per PAC i s'han analitzat els bio-

Il·lustració sobre la pneumònia

Consells dels Adolescents i dels Infants
CONSELL DELS INFANTS
35 nens i nenes de les escoles
de Calella formen part del Consell dels Infants del curs 20192020. D’aquests, 23 s’incorporen
de nou en aquest òrgan de participació que promou l’Ajuntament
de Calella i que dona veu a l’alumnat de cinquè i sisè de Primària a
través dels seus representants.

El Consell compta amb un total de 19 membres. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

L’Ajuntament de Calella va
constituir el Consell dels Adolescents per al curs 2019-2020
en un acte on hi van assistir els
candidats que s’hi van presentar;
l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini; la regidora adjunta
a l’alcaldia responsable de l’Àrea
de Joventut i Participació, Cindy
Rando; el regidor adjunt a l’alcaldia, Ramon Llamazares; la regidora d’ERC, Pilar Rocafort; la regidora de Calella en Comú, Anna
Giménez, i la regidora de la CUP,
Núria Freixas.
Durant l’acte, l’alcaldessa de
Calella, Montserrat Candini, va
comunicar als consellers i conselleres que aquest curs hauran
de reflexionar sobre els objectius
de desenvolupament sostenible
aprovats per les Nacions Unides
amb l’horitzó de l’any 2030: “Són
els propòsits aprovats a les Nacions Unides per la majoria dels
països del món amb l’horitzó que

l’any 2030 s’hagi resolt una sèrie
de qüestions sobre la fam al món,
les necessitats de cobrir l’educació, la lluita contra les desigualtats de gènere, la promoció de
ciutats sostenibles, l’abastiment
d’aigua potable per a totes les persones i la cura del medi ambient
i dels diferents ecosistemes existents. Trobo que teniu una feina
molt complexa i difícil però de
ben segur que la fareu de gust i
amb moltes ganes”.
El Consell dels Adolescents
del curs 2018-2019 va tenir com
a encàrrec treballar la igualtat de
gènere entre els joves. Entre d’altres coses, cal destacar el taller
d’igualtat amb el raper Nel·lo C,
d’on va sorgir la col·laboració per
escriure la cançó Plantem Cara,
així com el rodatge del videoclip
a la ciutat calellenca.
Enguany s’han presentat 7
candidatures que se sumaran als
12 adolescents que continuen un

Membres del Consell dels Infants. Foto Joan Maria Arenaza

any més formant part del Consell d’Adolescents. Així, Calella

compta amb un total de 19 consellers i conselleres.

Un dels reptes d’aquest any és
contribuir al fet que Calella sigui
una ciutat més sostenible a nivell
ambiental. Durant aquest curs
hauran de pensar com aconseguir-ho i traslladar el resultat al
consistori. yy
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MEDI AMBIENT

Projecte Redapta
La Taula del Delta i de la
Baixa Tordera es va reunir a
Malgrat de Mar per presentar el projecte Redapta, una
iniciativa coordinada pel
CREAF i amb el suport de
la Fundación Biodiversidad,
que vol donar un impuls a dos
espais de governança: la Taula
del Delta i de la Baixa Torde-

ra i la Plataforma del Serpis.
Aquests dos espais reuneixen
actors del territori amb diferents interessos o inquietuds
que interactuen entre ells per
un interès comú: prendre decisions i definir mesures que
permetin adaptar els trams
sensibles d’aquests rius mediterranis al canvi climàtic. yy

Tordera endureix la lluita
contra l'incivisme
TORDERA

El govern municipal de Tordera fa un pas més en la lluita
contra l'incivisme i treballa en
l'enduriment del quadre de sancions en les ordenances de civisme
i tinença d'animals.

acions de conscienciació del manteniment de l’espai públic i meca-

nismes de control i vigilància sobre
les actituds incíviques. yy

L’objectiu de la proposta passa per preservar la convivència al
municipi castigant aquelles accions que malmeten l’espai públic
i a la vegada desvirtuen i desmereixen les actituds cíviques de la
majoria de ciutadans.

Presentació del projecte Redapta. Foto Aj. Malgrat

Festa del reciclatge
Amb motiu de la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus, l’Ajuntament de Calella va organitzar diverses
activitats per conscienciar
la població sobre el reciclatge i fomentar l’ús de bosses

reutilizables. Una d’aquestes
activitats va ser la Festa del
Reciclatge, celebrada a l’Espai
Mercat, on es van dur a terme
diversos tallers infantils i es
va instal·lar un punt informatiu sobre el reciclatge. yy

Un dels jocs de la festa. Foto J.M.Arenaza

Els nous quadres de sancions
estableixen les infraccions com a
lleus, greus i molt greus i els imports oscil·len entre els 100 i els
3.000 €. Des del gener de 2019
l'Ajuntament ha tramitat més de
100 expedients d’infraccions a les
ordenances de civisme, convivència i tinença d’animals.
En paral·lel a la proposta d’enduriment de les sancions, des del
govern es treballa en noves campanyes de difusió i pedagogia sobre
el bon ús dels contenidors, la recollida selectiva, la tinença d'animals
domèstics i per fer visibles i posar
en valor les actituds cíviques de la
majoria de ciutadans. També s’està
treballant per promoure d’acord
amb diferents agents socials, actu-

Cartell de la campanya. Aj. Tordera

S’inauguren els trams
gironins de la Tourdera
Buixalleu. Es tracta d’un conjunt
de rutes que segueixen el curs de
la riera d’Arbúcies i el riu Tordera amb diverses ramificacions i
que posa en valor el patrimoni
natural i cultural de 18 municipis de 3 comarques –la Selva, el
Maresme i el Vallès Oriental– a
cavall de les províncies de Girona i Barcelona. En total són 187
quilòmetres de ruta senyalitzats,
distribuïts en 20 trams que abarquen 6 espais naturals protegits.

Campanya prevenció residus
La regidoria de Medi Ambient
de Malgrat de Mar ha organitzat
un any més la Setmana de Prevenció de Residus. L’objectiu,
conscienciar la ciutadania sobre
la generació de residus i la reutilització dels objectes. Entre les

activitats destacades d’enguany
hi ha hagut la subhasta de bicicletes abandonades, un taller
per fer embolcalls reutilitzables
per als entrepans i un servei
d’autoreparació de bicicletes i
petits electrodomèstics. yy

Les autoritats presents a l'acte
SELVA - MARESME

Subhasta de bicicletes. Foto Yoyo

Aquest mes de novembre s’ha
fet l’acte d’inauguració oficial
dels últims trams encara pendents de la Ruta de la Tordera i
riera d’Arbúcies. Amb aquesta
inauguració es donen per finalitzades les obres de construcció de

la ruta, i per tant, el recorregut ja
es pot fer al 100%.
Els trams que s’han inaugurat
de la ruta de la Tourdera passen
pels municipis d’Arbúcies, Blanes, Breda, Hostalric, Massanes,
Riells i Viabrea i Sant Feliu de

L’execució de la ruta s’ha fet
de forma gradual. L’any passat ja
es van inaugurar els primers 11
trams actius de la ruta, entre ells
el de Palafolls, Malgrat de Mar
i Tordera. L’acte d’inauguració
va comptar amb la participació
d’alcaldes i tècnics que participen en el projecte, així com amb
representats de la Diputació i del
Parc Natural del Montseny. yy
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Sumant esforços

«Treball sexual i ocupabilitat»
PINEDA DE MAR

Conferència inaugural. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

La Comissió d’Atenció al Dol
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va organitzar a la
Cooperativa l’Amistat la primera
jornada «Sumant esforços», una
jornada de trobada i reflexió adreçada als professionals i entitats
que treballen en l’atenció dels qui
han perdut una persona estimada.
La jornada ha estat una iniciativa de la Comissió d’Atenció al
Dol de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, integrada per
professionals ben diversos: des del
personal de medicina i d’infer-

meria del servei de cures pal·liatives, de l’àrea d’hospitalització,
o especialistes de treball social,
ginecologia o de psicologia.

La proposta guanyadora del
pressupost participatiu de Calella
del 2019 ha estat la instal·lació d’un
parc inclusiu, el primer que tindrà
la ciutat. En total la proposta ha
rebut 409 dels 1.027 vots emesos
durant el període de votació.

«El període de presentació
als pressupostos joves
tanca el 17 de desembre»
Com que la proposta només
necessitarà una part de la dotació
econòmica assignada -33.000 dels
125.000 euros que s’hi destinen –
es podrà executar una altra pro-

«El Programa Carretera
atén les necessitats de les
persones treballadores
del sexe de la Selva i el
Maresme»
La inauguració va anar a càrrec del regidor de Salut, Santiago
Macip el director dels programa
de prevenció i control de malalties per drogodependències, Joan
Colom, i el director mèdic de la
Comunitat Terapèutica del Maresme, el Dr. Guillem Homet. En
la jornada van intervenir diversos especialistes i coordinadors
de treballs en l’àmbit de l’exercici

A banda de la conferència
inaugural també es van celebrar
dues taules rodones: «Sumem»
amb la participació de Mossos
d’Esquadra, serveis educatius, i
diferents àrees sanitàries; i Espais d’acompanyament, on es
van presentar diferents associacions de suport al dol, com
ara Petits amb llum, Oncolliga,
Mans Amigues o l’Associació Espanyola Contra el Càncer. yy

Parc inclusiu
CALELLA

El Centre Innova de Pineda va
acollir la jornada «Treball sexual
i ocupabilitat», on es va presentar també el Programa Carretera.
Aquest projecte atén les necessitats de les persones treballadores
del sexe a les comarques de l’Alt
Maresme i la Selva Marítima. Es
tracta d’un programa pioner d’intervenció i treball en el propi medi
de les persones usuàries, tant a les
carreteres, clubs o pisos. El programa pretén ampliar les opcions
laborals reals al territori i promoure noves aliances amb les administracions, entitats, empreses i
altres agents socials.

posta. La següent en vots i que
quadra en el pressupost restant és
la tercera més votada. Es tracta de
la recuperació de la bassa de la pedrera i la connexió amb l’aquífer
per abastir-se d’aigua. El projecte
va aplegar 172 vots.
Paral·lelament s’ha obert el
període de presentació de propostes dels pressupostos participatius
joves 2020, que compta amb una
partida de 10.000 €. Les propostes es poden presentar fins al 17
de desembre omplint la butlleta
disponible a l’Espai Jove, a l’OAC,
biblioteca, pavelló municipal, club
natació Calella, als Centres d’educació secundària o mitjançant el
web www.joventut.calella.cat. yy

Moment del recompte de vots. Foto Joan Maria Arenaza

Presentació del Programa Carretera. Foto J. M. Arenaza

de la prostitució, però també dels
drets socials, la justícia, l’atenció
mèdica i s’han tractat aspectes relacionats amb el control de la salut
i la inserció laboral.

«El col·loqui va ser
organitzat per la
Comunitat Terapèutica
del Maresme»
El col·loqui va ser organitzat
per la Comunitat Terapèutica
del Maresme en col·laboració
amb l’Ajuntament de Pineda i
l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat. yy
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La síndica de Calella
s’acomiada

Crida per acollir
PALAFOLLS

municipals. Han valorat la bona
feina realitzada en posar en marxa el servei de denúncia al Síndic
de Greuges a l’Ajuntament de
Calella, la seva dedicació, la seva
professionalitat i la seva empatia
amb el ciutadà.

«Sílvia López ha estat
la primera síndica del
municipi »
Aquesta empatia queda reflectida en el fet que, tot i que moltes
persones no han visitat la síndica formalment per denunciar els
problemes que els preocupen, sí
que l’han parat pel carrer per manifestar-li les seves preocupacions.
Aquest fet podria explicar, en part,
que les denúncies formals hagin
estat inferiors en el segon any, passant de les 22 de 2018 a només 10,
durant aquest any.

Sílvia López ha ostentat el càrrec durant dos anys. Foto J.M. Arenaza
CALELLA

L’Ajuntament de Calella va celebrar un Ple extraordinari per tal
de presentar l'informe anual de les
actuacions de la síndica municipal
de greuges de Calella, Sílvia López.

Amb un balanç de 32 expedients atesos al llarg d’aquests quasi
dos anys de dedicació, la síndica
ha deixat el càrrec, per motius
personals i ha rebut l’agraïment i
les felicitacions de tots els grups

La Protectora d'Animals de
Palafolls fa una crida a la ciutadania. Durant les darreres setmanes,
l’espai s'ha vist desbordat d’animals
i ara mateix no en pot acollir més.
Aquesta sobresaturació pot posar
en risc els propis animals, ja que
les condicions del servei deixen de
ser òptimes i alguns d’aquests poden quedar fora. La desnutrició en
el cas dels animals abandonats i el
fred de l’hivern poden ser agreujants d’aquest risc. En aquest espai
hi conviuen més de 40 gossos i el
mateix nombre de gats.
La saturació causa problemes
al centre D’entrada cal més menjar i més hores de dedicació dels

voluntaris que gestionen l’espai.
La millor solució en aquest sentit, segons els responsables de la
protectora, és la promoció de les
adopcions responsables i/o la col·
laboració amb aportacions materials o econòmiques.

«Més de 40 gats i 40
gossos conviuen en
l’espai»
Qualsevol ciutadà que vulgui
respondre a la crida es pot posar
en contacte amb la Protectora
d’Animals a través de la següent
adreça: amicsanimalspalafolls@
gmail.com o bé al número de telèfon: 665 72 84 00. yy

L’alcaldessa Montserrat Candini va declarar el seu agraïment a la
síndica “per la dedicació, i la seva
vocació de servei públic i humanitat a l’hora d’exercir el càrrec”.
Sílvia López s’ha ofert a ajudar
el proper síndic/a que ocupi el càrrec que ella va posar en marxa al
2018. El seu substitut/a encara no
ha estat designat. yy

DIRECTORI DE SERVEIS

Gossos com en Pavarotti estan pendents d'adopció. Foto Protectora Palafolls
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Setmana de la
discapacitat

El debat es va fer sobre el llenguatge inclusiu. Foto El Rusc
TORDERA

Com cada any, al voltat del 3
desembre, coincidint amb el Dia
internacional de les persones amb
discapacitat, la Fundació el Rusc
de Tordera va celebrar la Setmana
de la DisCapacitat.

«El debat tractava
qüestions al voltant del
llenguatge inclusiu»
Enguany van organitzar diferents activitats encaminades a
aconseguir que paraules com diversitat, inclusió, drets o participació, estiguin presents en la realitat
de cada dia. Una d’elles va ser el

debat «I tu, com m’anomenes? L’ús
del vocabulari en el nostre col·lectiu», on es van abordar totes les
qüestions relacionades amb el llenguatge inclusiu que hi ha damunt
la taula des de fa temps.
També es va organitzar una recollida de brossa organitzada conjuntament amb Fridays For Future
i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Tordera, i un
concert a càrrec del Cor Ars Nova
Lloret. L’última activitat es va celebrar coincidint amb el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Es va llegir un manifest
on s’exposava la visió de la situació
que dia rere dia viu el col·lectiu. yy

Premis Horitzó
PINEDA DE MAR

L’Associació i la Fundació
Marpí han entregat els Premis
Horitzó a la solidaritat, dirigit
a aquelles persones que han dedicat la seva vida a treballar per
les persones més necessitades; el
premi a la integració i participació ciutadana, per aquelles entitats que han ofert una possibilitat
a persones amb discapacitat, i el
d'economia social i solidària, per
a aquelles entitats que treballen
per l’economia social.

«Els premis Horitzó
estan dirigits a aquelles
persones que han dedicat
la seva vida a treballar
per les persones més
necessitades»
José Antonio Canillas, director del Taller Horitzó, ha explicat quins han estat els guardonats: “Aquest any el premi a la
solidaritat ha estat per Jose Luis
López Bulla, dirigent i fundador de Comissions Obreres. El
guardó per la integració i participació ciutadana s’ha entregat
al Centre Cultural i Recreatiu de
Pineda, que és una entitat que
sempre ha tingut les portes obertes per la nostra Fundació. I el
tercer premi ha estat per Banca
Ètica Fiare, que dona prioritat a
solventar les necessitats bàsiques

de les persones i no pretén fer de
la banca un negoci”.

«El dia 3 es va celebrar
el Dia internacional
per les persones amb
discapacitat»
L’acte d’entrega de premis es
va celebrar al Centre Cultural i
Recreatiu de Pineda. En acabar
la cerimònia, la companyia del
Centre va representar l’obra de
teatre Els Fantasmes de Nadal.
Els beneficis de l’entrada van anar
destinats a la Fundació Marpi.

DIA INTERNACIONAL PER LA
DISCAPACITAT
Per commemorar el Dia internacional de les persones amb
discapacitat, la Fundació i l’Associació Marpí van convocar
una concentració i una lectura
de manifest a la plaça Catalunya.
La celebració d’aquest dia té com
a objectius sensibilitzar l’opinió
pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència
pel que fa als beneficis que generaria la integració de les persones amb discapacitat en tots els
aspectes de la vida. yy

Entrega del premi al Centre Cultural i Recreatiu. Foto CCR

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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6è Festival solidari
L’Associació de Voluntaris i
Amics de l’Hospital de Calella ha celebrat la 6a edició del
Festival Solidari. Enguany hi
van actuar l’aula musical de
Can Llobet i l’estudi de dansa
Bilans, de Mercè Panosa.

L’objectiu era aconseguir
diners per a finançar els projectes assistencials que duu a
terme l’entitat, que està vinculada a l’Hospital Sant Jaume de
Calella. La recaptació ha estat
de 900 euros. yy

Festival Fem Pop
MALGRAT DE MAR

Malgrat ha celebrat la tercera
edició del Fem Pop, el festival que
no vol existir, una proposta que
reivindica la lluita per la igualtat
de gènere en la indústria musical. Per aquest motiu, el festival
ha oferit cinc concerts, en quatre
espais inusuals, amb cinc de les
promeses de l’escena independent internacional i nacional,
com són Amy May Ellis, Raquel
Lúa o Talitha Ferri.
El Fem Pop coincideix amb
l’últim dia del Festival Arrela’t,
una proposta que encabeix tot
tipus d’expressions artístiques,
com teatre, música o dansa, en
espais petits. yy

Una de les actuacions del Fem Pop. Foto Yoyo

Una de les actuacions. Foto J.M. Arenaza

Canvi de vara
La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Pineda de Mar
ha celebrat un dels actes més
importants de l’entitat. La fins
ara Hermana Mayor, Magdalena Ruíz, ha deixat el càrrec per donar pas a la que serà
la nova Hermana Mayor, Es-

ter Cobo. La celebració es va
complementar amb l’actuació
d’un grup tribut a Los Marismeños, un concert molt esperat on no hi van faltar ni les
sevillanes ni les rumbes que
van fer a la formació musical
tan coneguda. yy

Planetari digital
PALAFOLLS

Palafolls ha acollit una experiència inusual. Es tracta del
planetari digital que es va instal·
lar a l’escola Mas Prats. En una
cúpula de 360 graus es van fer diverses sessions on es podia veure
el Sol, la caiguda d’un meteorit a
la lluna, o descobrir les diferents
constel·lacions que hi ha al cel.
Les inscripcions es van esgotar molt ràpidament, tant, que
l’Ajuntament va decidir obrir noves sessions, que també van durar
molt poc a omplir-se de públic.
En total unes 400 persones han
visitat el planetari. yy
El planetari es va instal·lar a l'escola Mas Prats. Foto Aj. Palafolls

Magdalena Ruíz, dóna el pas a Ester Cobo. Foto Yoyo

Jornada poeticomusical
L’Associació Susannenca d’Art
i Cultura, ASAC, ha celebrat
un any més les Jornades poeticomusicals a la Sala Polivalent
del Centre Cívic, conjuntament amb l’aula de música i
l’Associació d’Amics de la Mú-

sica de Santa Susanna. Aquest
Nadal se celebren 12 anys de
l’inici de l’ASAC, quan un petit
grup d’artistes, artesans i músics es van començar a reunir.
Dos anys després es van constituir com a Associació. yy

La jornada es va celebrar al Centre Cívic. Foto Yoyo

Nou capgròs
CALELLA

‘L’avi Pruna’, com es coneix
popularment Jaume Pruna, ja té
el seu esperat capgròs. L’Associació d’Amics de la Poesia de Calella ha estat la que ha encarregat
la construcció d’aquest capgròs
inspirat en la caricatura que li va
fer la pintora Núria Teixidó.
La festa de presentació del
capgròs va tenir lloc a la plaça de
l’Ajuntament on es va rendir homenatge als 50 anys de l’entitat i
a la figura de Pruna, qui sempre
havia desitjat tenir un capgròs
amb la seva imatge. A la fotografia, Pruna dirigint-se al públic i al
seu costat el capgrós. yy

El capgròs es va elaborar a partir d'una caricatura. Foto J.M.Arenaza
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Nova edició dels pressupostos participats
TORDERA

L'Ajuntament de Tordera i el
Consell Veïnal ja treballen en el
procés de redacció dels pressupostos participats 2020. La iniciativa,
que arriba a la tercera edició, està
plantejada com a una eina de participació activa de la ciutadania a
través de la qual els torderencs i
torderenques proposen i escullen
els projectes de millora per a les
seves zones de residència.
Per fer-ho possible l’ajuntament
destina una aplicació pressupostària al procés de pressupostos participats valorada en 200.000 € que es
distribueix, en funció dels criteris
objectius de repartiment, entre les
zones en què es divideix el municipi
per dur a terme aquest procés.

Cartell dels pressupostos participats

El projecte de pressupostos
participats s’instrumenta mitjançant diferents òrgans de participació: el consell veïnal, les assemblees de zona i l’equip tècnic i
jurídic de valoració.
Les assembles veïnals ja s’han
començat a reunir per explicar
quin és el termini del procés i com
s’han de presentar les propostes de
millora. Les propostes que es presentin caldrà que siguin destinades a la millora i a la inversió i no
s’acceptaran propostes que representin un manteniment o despesa
continuada en el temps, com ara
lloguer de locals, transport o contractacions de personal.
Les propostes es podran for-

malitzar a través del web tordera.
cat fins el 15 de gener. Una vegada
recollides les propostes de millora,
els serveis tècnics de l'Ajuntament
faran la valoració tècnica i jurídica
i les que comptin amb la viabilitat
del personal tècnic se sotmetran a
validació per part del consell veïnal
i seran sotmeses a votació. Abans
d'obrir el període de votacions dels
projectes es farà una nova ronda
d'assemblees veïnals per tal que tothom conegui quines han estat les
propostes finalistes de la seva zona.
El període de votació tindrà
lloc entre el 26 de març i el 15
d’abril. Tothom qui vulgui més
informació pot adreçar-se a les
oficines de Serveis Personals de
l'Ajuntament de Tordera. yy

Montserrat Candini, vicepresidenta de la
Federació de Municipis
El nomenament es va produïr en el marc de la 30a Assemblea General celebrada a Barcelona.
CALELLA

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha estat nomenada
vicepresidenta de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC)
per als propers quatre anys. La
candidatura escollida té com a
presidenta a l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, a
més de comptar amb tres vicepresidents més, a banda de Candini,
23 vocals i un secretari general.
L’alcalde de Pineda, Xavier Amor,
ha deixat la presidència després
d’encapçalar-la des del 2013.
El nomenament s’ha fet durant la 30a Assemblea General

de la FMC, que es va celebrar a la
seu de la Federació a la Via Laietana de Barcelona. La Federació
de Municipis de Catalunya és una
associació plural, formada per
municipis i d’altres ens locals de
Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia
local. La nova vicepresidenta de
la FMC, Montserrat Candini, ha
expressat la seva satisfacció amb el
nomenament i ha declarat que “el
municipalisme ha de ser fort per
poder acompanyar i donar serveis
al conjunt dels ajuntaments, i un
dels principals objectius del treball en els propers anys és aconseguir la fusió de les entitats mu-

nicipalistes per garantir una única
institució forta al servei dels ajuntaments del país”.
Durant l’Assemblea s’ha parlat
del pressupost d’aquest 2019, dels
comptes anuals de l’exercici econòmic de l’any passat, 2018, així com
de la memòria d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent també
al 2018, s’han proclamat les candidatures presentades als òrgans de
govern i s’han escollit i proclamat
el nous membres electes, entre els
quals ha estat escollida Candini com
a vicepresidenta, i, finalment, s’ha
fet una proposta de resolució per a
la unificació del municipalisme. yy

Celebració de l'Assemblea General. Foto Aj. Calella
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Festa del bolet
SANTA SUSANNA

Amb l’arribada de la tardor,
arriba la temporada del bolet,
i Santa Susanna, com cada any,
ha celebrat una nova edició de la
Festa del bolet, tot un homenatge
a un dels protagonistes de la cuina, les converses i de les sortides
a peu del bosc en aquesta època.
És l’onzena edició d’aquesta festa que ha comptat amb una
sortida per buscar bolets, amb el
suport del micòleg Jordi Casals, el
mercat de productes de temporada i una de les novetats, el showcooking de bolets a càrrec de Maria
Bagó, entre moltes altres activitats. Aquest 2019, la climatologia
no ha ajudat gens als boletaires. yy

Bolets recollits durant la sortida. Foto Yoyo

Jornada de l’horta
SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha celebrat una
nova edició de la Jornada de l’horta. Enguany la jornada tècnica
s’ha centrat en tractar la situació
actual de la Tuta absoluta, una de
les principals plagues que es troben en les produccions agrícoles.
La Jornada es va celebrar al
Pavelló Municipal. Un dels objectius per celebrar aquest esdeveniment és reunir-se amb altres productors per buscar maneres de
lluitar contra els efectes del canvi
climàtic. Primer es van visitar els
productors i després es van fer les
xerrades tècniques. yy
La jornada va comptar amb més expositors que anys anteriors. Foto Yoyo

Jornada del cava i el vi
SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha organitzat la
primera edició de la Jornada del
cava i el vi, una celebració on s’ha
pogut tastar una selecció de diversos cellers acompanyada d’una degustació gastronòmica.
La fira es va celebrar al carrer del costat del Carrefour i
va comptar amb la participació
d’una quinzena de cellers entre
els quals destacaven el Celler de
les Aus, Raventós d’Alella, Mas de
les Vinyes o Terra i Vins Mas Ramoneda. Els organitzadors l'han
valorat positivament i tot indica
que hi haurà una segona edició. yy
Van participar una quinzena de cellers. Foto Yoyo
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Santa Cecília, patrona de la música
PALAFOLLS

Palafolls va celebrar el dia de
Santa Cecília, patrona de la música. Ho va fer amb un berenar
popular al MiD, acompanyat de
música en directe i una exposició
d’una trentena d’instruments de la
mateixa escola palafollenca amb
el títol «Apropa’t als instruments»,
amb l’objectiu d’acostar els infants
el centre de música de Palafolls.
La commemoració també va
acollir un concert de la Banda de
Palafolls i de la Jove Orquestra
Graeme Clark, formada per joves que han nascut amb sordesa
aguda greu i profunda i que hi
poden sentir gràcies als implants
coclears. yy

Exposició d'instruments. Foto Yoyo

Concert de la Banda de Palafolls. Foto Yoyo

Agenda Llatinoamericana 2020
SELVA - MARESME

Aquests dies es presenta a la
Selva i el Maresme l’Agenda Llatinoamericana 2020.
L’Agenda porta per títol: Tsunami 4.0 a la vista! La revolució
digital que ve i és una iniciativa
que té tres finalitats: ser una eina
educativa, esdevenir una font
d’informació i servir com a dietari. Actualment s’edita en 14 països i es publica en cinc llengües
diferents (català, castellà, anglès,
francès i portuguès). Cada any
l’encapçala un lema diferent i en
aquesta ocasió la revolució digital que està en plena eclosió centra l’eix central de l’eina de treball
que és en realitat l’agenda.

PASSATEMPS

Tal com s’explica a la mateixa
agenda, és un avís a navegants
que s’acosta un tsunami, una
mena de tempesta que sorgeix
per ella mateixa de l’oceà que
s’ha anat carregant perillosament
d’energia. Són moltes forces confluint que han trobat una via de
sortida i sembla ser que ja no serà
possible aturar-les. La Revolució
4.0 no és totalment desconeguda,
sinó que més aviat és una convergència múltiple, creixent de ciències i tecnologies més aplicades.
Davant aquest fet, hi ha qui
ho veu de manera negativa, com
un nou atac colonial d’Occident.
Una degradació més gran de la
raça humana extraviada per la

tecnologia i el cientifisme, donant sempre la culpa a la tecnologia. En canvi d’altres –sobretot
molts joves- s’enlluernen amb la
tecnologia, queden absorbits per
les seves xarxes socials, captius
dins d’un laberint del que és difícil sortir-se’n.
En aquest sentit, en l’editorial
de benvinguda de l’agenda –signat per Josep Maria Vigil i Pere
Casaldàliga- s’advoca perquè la
solució està en adonar-se que és
l’hora de l’acció coordinada, del
sentit crític i de possibilitats tecnològiques que fins ara només
s’havien imaginat: “Creiem que
no es tracta de només defensar-se contra la tecnologia, sinó

Portada de l'agenda

d’anar al seu abordatge, pujar-hi
a sobre, fins on cadascú pugui i
des de dins trobar aliats i xarxes

per crear allò que només per dins
serà possible inventar: la nova
societat”. yy
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Accident a Malgrat Festa Major de Sant Nicolau
MALGRAT DE MAR

El Servei Català de Trànsit va
informar que el dia 25 de novembre hi va haver un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric
674,2 de l’N-II, a l’alçada de Malgrat de Mar.

«La víctima és una dona de
49 anys veïna de Malgrat
de Mar»
Per causes que encara s'estan
investigant, un vehicle d’emergències mèdiques va atropellar una
dona que creuava la carretera per
un lloc no permès. Com a conseqüència de l’impacte, la vianant va
morir. Es tracta de M. D. O. R., de

49 anys i veïna de Malgrat de Mar.
Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos
d’Esquadra, dues dotacions de
Bombers de la Generalitat i cinc
ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.
El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d’Informació i
Atenció a les Víctimes de Trànsit
es troba a disposició dels familiars
i afectats per sinistres de trànsit per
oferir-los un servei d’orientació i
informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació
sobre els drets que els reconeix la
legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. yy

MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha celebrat una
nova edició de la Festa Major d’hivern, coincidint amb la festivitat
del seu patró, Sant Nicolau.

«Una de les novetats
d’enguany ha estat el
teatre per a adults»
Un any més s’han celebrat els
actes tradicionals com el mercat
de Sant Nicolau, el ball i concert
de Festa Major, els gegants, les barraques, els correfocs, dansa i teatre
per a infants. Una de les novetats
ha estat el teatre per a adults Audiència I-Real de Toni Albà, que
segons la regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Malgrat, Lourdes
Borrell, va ser una de les demandes expressades per la ciutadania a
l’enquesta que es va fer des del departament de Cultura després de la
Festa Major de Sant Roc 2019.
Una altra de les novetats ha estat el sopar popular d’entitats que es
va celebrar l’últim dia per tancar el
programa d’actes de la Festa Major
de Sant Nicolau 2019.

Logo Servei Català de Trànsit

Atropellament
mortal a Palafolls
PALAFOLLS

Un ciclista de 52 anys ha mort
aquest novembre atropellat per
un cotxe a Palafolls. El conductor
del vehicle va fugir del lloc dels
fets sense socórrer la víctima.

«Tant la víctima, com el
conductor eren veïns de
Blanes»
Els fets van passar pels voltant
de les 06.30 hores del matí quan
el ciclista –que anava amb una
bicicleta elèctrica- circulava per
la B-682 després de sortir de treballar a Malgrat de Mar. Un cotxe
que circulava en el mateix sentit
el va envestir i va continuar sense
ajudar-lo. Com a conseqüència
de la topada, el turisme va patir
desperfectes al capó, netejaparabrises i vidre principal.
A banda de la trencadissa, el
vidre principal del vehicle infractor, també va quedar totalment
de color blanc ja que la víctima
portava a sobre una motxilla ple-

na de làctics. El conductor havia
de guiar el cotxe amb el cap per
fora i és quan es va creuar amb
una ambulància del SEM, que
el va acabar perseguint i fent-lo
aturar a tocar del CAP de Blanes.
Allà es va avisar la Policia Local
de Blanes, que el va detenir.
El detingut, de 22 anys, va triplicar la taxa d'alcoholèmia i va
donar positiu per cocaïna. Està
acusat de tres delictes: homicidi
imprudent, omissió del deure de
socors i conducció sota els efectes
de l'alcohol i les drogues.

«El jutge ha decretat presó
provisional sense fiança»
Després de la intervenció de
la Policia Local, el detingut va
passar als Mossos que finalment
el van portar al jutjat. El jutjat de
guàrdia d’Arenys de Mar va decretar dies després de l’accident,
presó provisional, comunicada i
sense fiança per al conductor. yy

ENQUESTA POLÈMICA
El grup de Malgrat de Mar
Punks and Company va mostrar
el seu malestar, perquè, tot i ser,
segons afirmen, el grup més votat
a l’enquesta que Joventut va fer
per triar l’estil musical del concert
de Sant Nicolau, no van ser escollits per tocar. Per la seva banda,
el regidor de Joventut, Sergio Or-

«L’enquesta sobre l’estil
musical de la Festa Major
ha despertat molta
polèmica»
tín, va defensar que amb l’enquesta es pretenia triar un estil i no
un grup, tot i que els participants
podien proposar-ne. yy

Mercat de Sant Nicolau. Foto Yoyo

Gestvia implementarà la
zona verda
CALELLA

Calella ha celebrat el Consell
d’Administració de Gestvia, en el
qual es van decidir una sèrie de
canvis, respecte a l’aparcament
a la ciutat, que ara el president
de Gestvia, Josep Torres, acompanyat del vicepresident, Guillermo Gomis, han fet públics en
roda de premsa.

«Al 2020 s’augmentarà
la bossa d’aparcament
gratuït i s’ampliaran les
zones d’aparcament de
llarga estada»
Pel que fa la zona blava, es va
decidir mantenir les tarifes actuals i es va acordar reduir en 1€
per setmana el cost de les tarifes
de les targetes de residents. Es va
aprovar implantar la llarga estada en determinats aparcaments,
com ara el pàrquing Les Palmeres
o el de Les Roques.
Entre les novetats acordades,
cal destacar l’ampliació de la bossa d’aparcament gratuït. D’una
banda, s’ampliarà l’aparcament ja
existent a la part alta de la Riera
Capaspre i de l’altre, es farà un nou

Mapa d'on anirà situada la zona verda. Foto Joan Maria Arenaza

aparcament a la part alta del PP1,
amb capacitat per a 150 cotxes.
ZONA VERDA A CALELLA
Finalment, es va acordar implementar la zona verda a Calella, concretament a la zona de Rierany dels Frares i voltants. Serà

una zona verda gratuïta per als
residents de Calella que paguin el
seu impost de circulació al municipi. Per als no residents, la zona
verda funcionarà com una zona
blava. Tot i no haver de pagar,
els residents hauran de treure un
ticket diari gratuït sempre que hi
estiguin aparcats. yy
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Nova ruta sobre la Guerra Civil
taró, Premià de Dalt, Sant Vicenç
de Montalt i Vilassar de Mar

MARESME

El Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat ha
concendit al Consell Comarcal
del Maresme una subvenció de
336.537 euros per a la creació de la
Ruta de la Guerra Civil que permetrà salvaguardar la memòria històrica recuperant elements arquitectònics i espais que van tenir un
paper destacat durant el conflicte.
Aquest projecte se suma al de les
6 rutes incorporades a “L’herència
del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural a la comarca”
subvencionat amb fons FEDER,
i complementarà l’oferta turística
del Maresme com a territori cultural, responsable i de qualitat.
El projecte, en el qual participen 10 dels 30 municipis de la comarca, permetrà senyalitzar tots els
elements de la Guerra Civil al Maresme i construir un centre d’interpretació que s’ubicarà a Santa
Susanna. A més, es dissenyarà una
plataforma digital que permetrà, a
través d’una APP, seguir qualsevol
dels tres itineraris temàtics.
El pressupost total ascendeix
a 673.074, el 50% del qual quedarà cobert per la subvenció. El 50%
restant serà aportat pels 10 municipis maresmencs que hi participen.

Itinerari de les ambaixades:
Sant Andreu de Llavaneres,
Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de
Montalt i Arenys de Mar van acollir durant el conflicte diferents
delegacions diplomàtiques que
van fugir dels perills de Barcelona.
Aquest itinerari anirà descobrint a on s’hi van instal·lar amb
senyalització a Caldes d'Estrac i
Sant Vicenç de Montalt
ACTUACIONS
Terrenys on anirà ubicat el nou centre d'interpretació a Santa Susanna. Foto Yoyo

LA RUTA EN 3 ITINERARIS
Itinerari de la Defensa de la Costa:
Aquest itinerari preveu un
recorregut per tots els elements
de defensa de la costa. Durant la
Guerra Civil, totes les poblacions
costeres van comptar amb defenses per intentar evitar un possible desembarcament de tropes
franquistes. Les més nombroses
van ser les trinxeres i els nius de
metralladores, però també bateries de costa i llocs d'observa-

ció. Encara es conserva un bon
nombre de nius de metralladores, la visita dels quals s’incorporarà en aquest recorregut.
Se senyalitzaran elements patrimonials a Malgrat de Mar, el
Masnou, Mataró, Sant Vicenç de
Montalt, Santa Susanna i Vilassar de Mar.
Itinerari de la reraguarda i el
front:
Se senyalitzaràn els emplaça-

ments i edificis més emblemàtics
que van tenir una significació especial durant el conflicte.
El Maresme va habilitar hospitals i les fàbriques van reconvertir la seva producció per a la
guerra. També les poblacions de
la comarca van patir els bombardeigs aeris, fet que va provocar la
construcció de refugis antiaeris.
Se senyalitzaran elements patrimonials d'Argentona, Calella,
Malgrat de Mar, el Masnou, Ma-

A banda de la creació
d'aquests itineraris turístics,
també es faran obres de rehabilitació i consolidació d'elements
patrimonials com el Refugi del
Parc Dalmau de Calella. A més,
es construirà a Santa Susanna un
edifici que albergarà un centre
d'interpretació. El nou edifici es
construirà entre els carrers Joan
de la Cosa i del Pla de la Torre i
està previst que s’estructuri en
dos àmbits: la Guerra Civil Espanyola a Catalunya (1936-1939) i
la reraguarda republicana a Santa
Susanna i el Maresme. yy

Beca Vila de Malgrat Exposició interactiva "Des
del campanar"
MALGRAT DE MAR

L'Ajuntament de Malgrat de
Mar ha convocat la 14a edició
de la beca d'investigació “Vila
de Malgrat de Mar”, dotada amb
3.000 euros.
La beca d'investigació, creada
i convocada per l'Ajuntament de
Malgrat, té com a objectiu estimular treballs que contribueixin al
coneixement de la realitat actual i
històrica del poble. Es convoca de
manera bianual des de 1991.

Les bases indiquen que s’atorgarà a un projecte d'investigació
sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials,
econòmiques, jurídiques, etc.)

que tingui una relació directa amb
Malgrat: amb la seva gent, la seva
història, el seu medi natural, els
seus recursos econòmics, la seva
realitat col·lectiva.
Els guanyadors de les dues
anteriors beques van ser “La parròquia de Malgrat (segles XVI
–XIX): estudi transversal de la
comunitat”, de Joan Piña i Anna
Maria Anglada; i “La Pilona de
Malgrat de Mar. Història, futur i
característiques ecològiques d’un
sistema natural aïllat” de Marc
Martin Solà.
El termini per presentar el
projecte amb l’objectiu de l'estudi
és el 24 de gener. yy

Vista aèria de Malgrat. Foto Aj. Malgrat de Mar

MALGRAT DE MAR

L'Arxiu Municipal de Malgrat
de Mar ha inaugurat l'exposició
que porta per títol "Des del campanar. Un recorregut interactiu
pel Malgrat de 1932 i de 2019".
La mostra permet al visitant interactuar i veure en el seu mòbil o
tauleta informació sobre 100 llocs
i edificis identificatius a les fotografies exposades.

«L’exposició compta amb
una fotografia panoràmica
de Malgrat del 1932 i una
altra del 2019»
La Sala d’Actes Joaquim Garriga i Riera de l'Arxiu Municipal
acull l’exposició, en la qual el visitant veu, en un costat de la sala,
una fotografia panoràmica de
Malgrat d’uns 9 metres de llargada feta per Josep Bechdejú l’any
1932. A l’altre costat de la sala,
una altra imatge encara més gran
−1080 fotografies digitals de 50
megapíxels cadascuna− de 2019.
La comparativa entre les dues es
pot visualitzar en un tercer plafó

L'exposició compta amb realitat virtual. Foto Yoyo

on es veuran 100 punts identificats de les dues fotografies.
El més novedós de l’exposició
és que, a través de la tècnica de
realitat augmentada, es pot veure
al mòbil o a la tauleta informació
sobre 100 llocs o edificis que sur-

tin a les fotografies. Per fer-ho cal
descarregar-se una app i amb la
càmera del dispositiu enfocar a la
fotografia. A la pantalla apareix el
nom de l’edifici, carrer o lloc, i, en
alguns casos, una fitxa ampliada
amb fotografies d’època. yy
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Calella tanca un cicle amb la Volta
centenari d’edicions de 2020 també tingui com a protagonista el
municipi del Maresme. D’aquesta manera, Calella tanca un cicle
amb la Volta, ja que el 2021 deixarà pas a una nova població.
La història de Calella amb la
Volta Ciclista a Catalunya es remunta als anys 1963 i 1964, quan
va acollir dues arribades de la cursa
de forma consecutiva, amb triomfs
del francès Jean Gaczyck (1963) i
de José Pérez Francés (1964).
Volta ciclista 2019. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

L’organització de la Volta Ciclista a Catalunya i l’Ajuntament

de Calella han renovat per un
any més el conveni que finalitzava l’any 2019 perquè la Volta del

La Volta ja no va tornar a
Calella fins l’any 2012, però ho
va fer a nivells màxims. Des del
2012 i fins el 2020 haurà acollit
la primera etapa de la cursa, amb
inici i final a la ciutat i també ha

estat l’escenari de la presentació
tradicional d’equips abans de
l’inici de la competició.
A Calella, han guanyat en
aquests darrers anys ciclistes com
els suís Albasini (2012), el belga
Meersman (2013), l’eslovè Mezgec (2014), el polonès Paterski
(2015), el francès Bouhanni
(2016), l’italià Cimolai (2017), el
colombià Hodeg (2018) o el belga
Thomas De Gendt (2019), que va
fer una autèntica exhibició en solitari en la darrera edició.
En aquest 2020, el guanyador
tindrà l’honor d’estrenar el palmarès de la Volta del centenari
d’edicions, una fita històrica que,
en les proves per etapes, només

han aconseguit el Giro d’Itàlia i el
Tour de França.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha declarat que
“Calella ha esdevingut, aquests
darrers anys, en una ciutat referent de l’esport i ens complau especialment ser coprotagonistes
d’aquest Centenari tan important”.
“La vinculació recent entre Calella
i la Volta Ciclista a Catalunya ha
estat una història d’èxit, i Calella
mereixia tancar aquest cicle amb
una edició tan especial com la
número 100. La Volta ha crescut
gràcies a Calella i Calella s’ha projectat al món gràcies a la Volta”, ha
manifestat Rubèn Peris, president
de la Volta Ciclista a Catalunya
Associació Esportiva. yy

Nou Circuit Permanent d’Orientació a Calella
CALELLA

Arrel de la proposta del treball de recerca de l’alumne de
l’Escola Pia de Calella, Sergi
Ferrer Mas, l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Calella i el Servei d’Esports de la Diputació de
Barcelona han dissenyat la implementació d’un circuit permanent d’orientació a la ciutat de
Calella.
En Sergi ha explicat que la
idea li va sorgir un dia fent una
ruta de muntanya amb la família: «Vaig veure un punt de control d’una cursa d’orientació. Jo
no sabia el que era però el meu
pare m’ho va explicar. Vaig veure
que el tema era interessant i vaig

triar-lo com a tema del meu treball de recerca».
Un circuit d’orientació és un
recorregut on la persona que
passeja per aquest camí ha de
trobar uns punts de control mitjançant un mapa. El circuit es va
inaugurar amb la celebració de
la 1a Cursa Popular d’Orientació El Far de Calella, en la qual
hi podien participar persones de
totes les edats, en equips de dues
a cinc persones.
La recaptació de la inscripció
a la cursa es va destinar al projecte «Pels valients». Un centenar de
persones han participat en aquesta primera edició. De moment hi

ha inaugurats dos circuits. Un de
verd de 5,5 quilòmetres, amb 15
fites, i un circuit blau d’11 quilòmetres, on cal trobar 25 punts de
referència. Hi ha la previsió de
fer un tercer circuit, amb el qual
també es promourà una altra
cursa d’orientació.
El circuit d’orientació queda
instal·lat permanentment i es pot
fer de forma gratuïta. El mapa per
poder fer el recorregut es pot trobar a l’Oficina de Turisme, l’Ajuntament de Calella o a la Policia Local. Per fer aquest projecte, Sergi
Ferrer comptà amb la col·laboració de Calella Marxa, l’Ajuntament
de Calella i la Diputació de Barcelona, entre d’altres. yy

Els punts de referència es busquen mitjançant un mapa. Foto J.M.Arenaza

25è Cros de Malgrat de Mar
MALGRAT DE MAR

Nova prova del Circuit Ma-

Cros d'Arenys 2019. Foto Gesport

resmenc de Cros, aquest cop
celebrat a Malgrat de Mar, coin-

cidint amb la celebració de la
Festa Major de Sant Nicolau.

Cros de Malgrat de Mar. Foto Yoyo

Cada any, més clubs i corredors i
corredores no federats s’apunten

a aquesta lliga de Cros que enguany tindrà 8 proves, totes elles
puntuables. En la prova, celebrada a Arenys de Munt, van arribar a la meta 617 participants.
La solidesa d’un projecte que
va començar fa gairebé 10 anys
és tan forta que alguns ajuntaments de la comarca ja s’han
interessat per formar part del
Circuit i alguns han confirmat
ja la seva intenció d’afegir-s’hi
de cara a la propera temporada,
com és el cas de Sant Cebrià de
Vallalta. Les properes dates del
Circuit Maresmenc seran: Alella
(15/12), Pineda de Mar (25/1),
Mataró (9/2), Calella (16/2) i
Canet (23/2) on se celebrarà la
gala de cloenda. yy
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Propera parada: La Muntanyeta Campió sub 10
PALAFOLLS

El palafollenc Pau Perales s’ha
proclamat campió sub10 de Catalunya en els 1.000 metres, en el campionat celebrat a l’estadi Municipal
El Congost de Manresa. Perales va
quedar subcampió de Catalunya el
mes de juny, en la mateixa modalitat, als campionats d’estiu.
El Club Deportiu Palafolls
va aconseguir tres podis més al
Campionat. Mar Páez va aconseguir el 3r lloc a la distància dels
1000 metres marxa, i Alba Benito
i Núria Souto van ser terceres a

salt de perxa sub 12. Souto també
va aconseguir la medalla de bronze en llançament de disc.
Dies després de la celebració
del Campionat de Catalunya, Pau
Perales es va proclamar subcampió de la seva categoria de la cursa
Jean Bouin celebrada a Barcelona.
L’alteta va completar la prova en 4
minuts i un segon, a només 1 segon del primer classificat. No és la
primera vegada que l’atleta palafollenc participa en aquesta cursa. En
l’anterior edició va aconseguir un
meritori quart lloc. yy

Presentació dels equips. Foto Joan Maria Arenaza
MARESME

El CF Calella ha presentat
tots els seus equips al Camp
de Mar, però totes les mirades
estaven posades en la remodelació de la zona esportiva de la
Muntanyeta (vegeu número anterior), on en un futur hi jugarà
el conjunt calellenc.
De moment, en aquest retorn
a la Tercera Catalana, les coses no
acaben de funcionar. El Calella és
14è amb 11 punts. Ha aconseguit
2 victòries, 5 empats i 6 derrotes.
Ha fet 19 gols i n’ha rebut 27.

Abans de l’aturada de Nadal
queden dos partits en què caldrà
millorar els registres per sortir de
la zona perillosa de la taula.

bla que es va acoblant una mica
més a la nova categoria, encara
que sigui amb gols marcats al límit
del temps reglamentari.

El Calella juga al grup 4 mentre al grup 16 hi ha el CF Tordera,
gran dominador del campionat:
32 punts amb 10 victòries, 2 empats i una única derrota. Ha fet 35
gols i n’ha encaixat 13.

Les dues darreres victòries consecutives han aixecat els
ànims de jugadors, cos tècnic i
aficionats. De moment, el Malgrat és 14è amb 13 punts aconseguits en 4 victòries, 1 empat i
8 derrotes. Ha fet 14 gols i n’ha
rebut 22. El conjunt malgratenc
té 4 equips al seu darrere i el CD
Blanes, que ja ha canviat d’entrenador, a només dos punts. yy

SEGONA CATALANA
El CD Malgrat va aconseguir
un ascens agònic i cada cop sem-

Comarcals de futbol sala
tits de classificació per a les finals,
moment en què es van decidir els
campions 2019.

«Jugadors de Tordera,
Palafolls i Malgrat de Mar
formen part de la Selecció
de Girona»

Selecció infantil de Girona amb jugadors de l'Alt Maresme. Foto Yoyo
BLANES

Blanes ha acollit, un any més,
els Campionats Comarcals de Seleccions de Futbol Sala, categories de base. Enguany s’ha arribat a
la 9a edició que ha reunit 54 seleccions de 5 categories diferents
i centenars d’aficionats que els hi
han fet costat.
El campionat s’ha celebrat els

«Enguany s’ha arribat a la
9a edició que ha reunit 54
seleccions»
dies 6 i 7 de desembre a la Ciutat
Esportiva de Mas Cuní que ofereix
totes les seves pistes per desenvolupar els partits que organitza la
FCF. El divendres es va jugar la
fase de grups i el dissabte, els par-

Tots els seleccionats havien
participat anteriorment en cinc
convocatòries amb l’objectiu d’escollir els millors jugadors i jugadores de cada zona i categoria.
Jugadors de Tordera, Palafolls i
Malgrat de Mar formen part de la
Selecció de Girona perquè habitualment els seus equips juguen les
lligues de la demarcació gironina.
Durant els dos dies de competició es van poder veure jugadors i
jugadores de gran qualitat i amb
moltes possibilitats de futur.
Aquest cap de setmana de desembre és una de les dates en què
la Ciutat Esportiva de Blanes acull
més gent, esportistes i seguidors,
de tot l’any. Hi va haver partits el
dia 6 durant tota la jornada, i el
dia 7, fins al migdia. yy

Pau Perales al Campionat de Catalunya. Foto FCA Miquel Merino

66è Raid Hípic
SANTA SUSANNA

El municipi de Santa Susanna ha acollit durant el pont de la
Puríssima la prova hípica de resistència més antiga d’Europa. La International Raid Barcelona-Santa
Susanna, que enguany ha celebrat
la seva 66a edició. És l'última gran
prova del calendari de Raid.

«La International Raid
Barcelona-Santa Susanna
és l'última gran prova del
calendari de Raid»
Durant uns dies, Santa Susanna
es converteix en la capital europea
dels raid hípics. Han participat 200

binomis en el conjunt de les quatre
proves, amb inscrits procedents de
22 països entre els quals es troben
Andorra, Aràbia Saudí, Argentina,
Austràlia, Bélgica, Brasil, Xina, Espanya o Portugal.
Els recorreguts han estat els
mateixos que l’any passat. El programa ha comptat amb quatre
curses. El raid de tres estrelles ha
comptat amb 3 fases de 36,33 i 27
quilòmetres; el de dues estrelles,
amb 33, 27 i 16 quilòmetres i el
raid d’una estrella s’ha fet sobre
3 fases de 36, 33 i 16 quilòmetres.
El centre neuràlgic de la prova, ha
estat, un any més, l’Hotel Mercury
de Santa Susanna. yy

Els participants en plena competició. Foto Yoyo
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LLORET DE MAR
DE L'1 AL 31
EXPOSICIÓ: EL TREBALL DE LES
DONES A LLORET.
Arxiu Municipal. 9-14 h.
DEL 2 DESEM. AL 3 DE GENER
EXPOSICIÓ:
APELOFOTOGRAFIA
Casa de la Cultura
DEL 4 DESEM. AL 11 DE GENER
EXPOSICIÓ: EL MÓN COM A
MEDITACIÓ. De Maria Mercader.
Casa de la Cultura.
DIA 12
TRES CARAS
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h
DIA 13
CONFERÈNCIA SOBRE
EL BARÍTON LLORENÇ PAGANS
A càrrec de Joaquim Rabasseda
Club Marina Casinet. 20 h.
DIES 14 I 15
ACTIVITATS A FAVOR
DE LA MARATÓ DE TV3
De 9-22 h.
DIA 14
CONCERT DE NADAL.
ASSOCIACIÓ
HISPANOAMERICANA DE LLORET
Teatre de Lloret. 19 h

KIDS&US-SAVING CHRISTMAS
EL RACÓ DELS CONTES (anglès)
Casa Cultura- Biblioteca. 11.30 h.

A càrrec de La Minúscula.
EL RACÓ DELS CONTES
Casa Cultura-Biblioteca. 11.30 h.

DIA 15
XXXV FIRA DELS SANTS
METGES. Plaça Església Sant
Romà. De 9 a 13 h.

FESTIVAL DE NADAL
ESCOLA ALIRA DE DANSA
Teatre de Lloret. 18 h

BLACK MUSIC PER ALS MÉS
MENUTS
Escena Familiar / CONCERT
Teatre de Lloret. 10.30 h
GIMNÀSTICA RÍTMICA VITRY
FESTIVAL DE NADAL
Pavelló El Molí. 11 h
DIA 18
TALLER D’EMBOLICAR REGALS
Per a adults. Sala Polivalent.
18.30 h.
DIA 19
EL DIA MÉS CURT. PERLES
CINECLUB ADLER
Teatre de Lloret. 20.30 h.
DIA 20
CONFERÈNCIA: ICONOGRAFIA
DE LA MARE DE DÉU
A càrrec d’Àngel Rodriguez.
Club Marina Casinet. 20 h.
DIA 21
CONTE I TALLER DE NADAL

DIA 22
FESTIVAL PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal . 9-21 h
CURSA DE NADAL POPULAR
DE LLORET
Pistes Atletisme. 10-13 h.
SOLAN & ERI: MISSIÓ A LA
LLUNA. EL PETIT ADLER.
Teatre de Lloret. 12 h.
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.
FESTIVAL DE DANSA A
BENEFICI PER LA MARATÓ DE
TV3. Teatre de Lloret. 18 h
DIA 23
CONSTRUÏM AMB LEGO
Zona 0-3 (3-4 anys).
Sala Polivalent. 11 h.
DEL 24 DESEM. AL 7 DE GENER
EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Església Parroquial Sant Romà.

DIA 24
CONCERT DE NADALES
MISSA DEL GALL. Església
Parroquial Sant Romà. 23.30 h.
DIA 26
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.
DIA 27
TALLER DE ROBÒTICA AMB
LEGO. Sala Polivalent. 10 h.
Aula taller (5-7 anys)

Teatre de Lloret. 21 h.
DEL 27 AL 29
TALLER DE NADAL
Museu del Mar. 17 h.
DIA 28
PESSEBRE VIVENT. Església Sant
Romà- Pati-Erol. 20-21.30 h
DIES 28 I 29
OPEN INTERNACIONAL KARATE
Pavelló Poliesportiu. 10 h.

TALLER DE ROBÒTICA AMB
LEGO. Sala Polivalent. 12 h.
Aula taller (+ 8 anys)

DIA 29
ELS PASTORETS - TEATRE.
Casal de l’Obrera. 18 h.

PETITA FESTA - TEATRE. A càrrec
de Toti Soler i Gemma Humet

MISSA ROCIERA DE NADAL
Església de Sant Romà. 19 h.

NADALES AL CARRER
Cor de Cambra Sota Palau
Carrers del centre. A les 19 h.

Entitat convidada: Agrupació
Pessebrista de Blanes.

BLANES
DIA 15
CERCAVILA D’ES TIÓ. A les 12 h.
Sortida: Plaça Països Catalans.
Arribada: Plaça Espanya.
DEL 16 AL 20
GRAN RECOLLIDA JOGUINES
Creu Roja
DIA 17
NIT DE MONÒLEGS
Quim Masferrer · Creu Roja
Teatre de Blanes. A les 21 h.

FINS AL 7 GENER
NADAL A BLANES · LA MÀGIA
DEL NADAL T’ESPERA

Banc dels Músics

PESSEBRE TRADICIONAL I
DECORACIÓ DE NADAL
Plaça dels Dies Feiners

DEL 7 AL 15
46è CONCURS ORNITOLÒGIC
DE BLANES I COMARCA
C/ Ample, 11

ACTIVITATS EN BENEFICI DE
LA MARATÓ DE TV3
DIA 13
V MARXA NOCTURNA
FAMILIAR. Escola Mossèn Joan
Batlle. A les 17.30 h.
DIA 15
VENDA DE LLIBRES · ABBC
Passeig de Mar. Tot el dia.
TALLER I JOCS ESPORTIUS A
LA PLATJA. Col·legi Santa Maria.
D’11 a 14 h. Passeig de Mar /

ALTRES ACTES:

DIA 13
CANTADA DE NADALES
Col·legi Cor de Maria / Plaça
Església. De 10.30 a 12 h.

DIA 20
SOPAR DE NADAL JOVE
I CONCURS “TU SÍ QUE
BLANES”. Per a joves de 14 a 30
anys. Casal de Joves de Blanes.
A les 21 h.
DIA 21
FIRA DE SANT TOMÀS
C. Ample, Muralla, Raval i plaça
Espanya. De 9 a 21 h.
DIES 21 I 22
SEGUIM ASSAJANT PASTORS I
MISTERIS. Pastorets de Blanes
Teatre de Blanes. Dia 21 a les 22h
i dia 22 a les 19 h.

DIA 14
ESPECTACLE TORNEM A
CASA XXL. Esbart J. Ruyra / Cor
Cambra Sota Palau / Cobla Flama
Farners. Parròquia de Santa
Maria. A les 17 i a les 21 h.

DIA 22
CONCERT DE NADAL
Banda i Cobla Col·legi Santa Maria.
Plaça Espanya. A les 12.30 h.

RECORDS PER A TU. A les 21 h.
Nabac Grup · Teatre de Blanes.

FESTA DEL CAGA TIÓ
Plaça Espanya. A les 17 h.

DEL 27 AL 4 GENER
RECOLLIDA CARTES PATGES
REIALS

DIA 17
MINICLUB: Feliu rei de les
ovelles d’Olivier Tallec. A les
17.30 h.

DIA 28
PER NADAL, FEM POBLE
Grup Miratge
Teatre de Blanes. A les 19 h.

DIES 19 I 20
DONACIÓ DE SANG. Dia 19 de
16 a 20 h i dia 20 de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.

DIA 29
MISSA D'ÀNGELIS. Cor de
Cambra Sota Palau. Parròquia de
Santa Maria. A les 12 h.

SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL: Invisible d’Eloy
Moreno. A les 17.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 21
CANTEM NADALES AMB
BARRETINA I SAMARRA amb
la Coral de Petits del barri de Sa
Carbonera. A les 12 h.

DIA 12
HORA DEL CONTE I TALLER:
Contes de Nadal i Taller de Fanalets
de Reis, amb la Companyia La Sal
d’Olot. A les 18 h.

DIA 23
TALLER DECORACIÓ DE
PESSEBRES, a càrrec de
l’Associació Pessebrista de
Blanes. De 16 a 18 h.

DIA 13
CLUB DE JOCS DE TAULA
Per a nens i nenes a partir de 8
anys, joves i adults. A les 18 h.
Properes sessions: dia 21 a les 11
h i dia 27 a les 18 h.

DIA 3 GENER
ÉS NADAL amb el Mag Igor, UN
CLÀSSIC! A les 18 h.

MAGIA COMEDY. Gerard Borrell
Teatre de Blanes. A les 19 h.

DEL 17 AL 7 GENER 2020
PROMOCIONEM LA CULTURA,
FOMENTEM LA LECTURA.

HORARI D’ESTUDIANTS
De l’1 al 31 gener 2020: de
dilluns a divendres de 9.30 a
20.30 h ininterrompudament i
dissabtes de 9.30 a 14 h.
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MARESME
NADAL
PINEDA DE MAR
PISTA DE PATINATGE
Plaça Espanya, fins al 6 de gener.
PARC DE NADAL
Pl. de les Mèlies i Cal Vedat,
fins al 5 de gener.
TORDERA
PARC INFANTIL TAMPATANTAM
Pavelló dels Països Catalans,
del 27 al 30 de desembre.
JOC DE LA QUINA
Local del C. Dr Fleming, 38, baixos.
Dies 14, 21, 22, 25, 26, 28, 29 de
desembre i 1 i 4 de gener.
DIA 11
CALELLA
ASSEMBLEA
#CalellaJoveParticipa. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
BALL DE LA GENT GRAN
Espai Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘Frida Kahlo.
Art, combat i superació’.
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
CAMPANYA de donació de sang.
Gimnàs de l’Escola Aloc, 15.30 h.
TORDERA
TALLER Decorem el Nadal.
Biblioteca, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL de Nadal per
decorar la biblioteca. Biblioteca
la Cooperativa, 17 h.
SANTA SUSANNA
CURS d’història de Catalunya:
La Corona d’Aragó. Biblioteca,
15.30 h.
DIA 12
CALELLA
CAMINADES: ‘Pas a pas, fem
salut’. Sessió 9: ruta panoràmica
i píndola dedicada a la violència
masclista. Sortida des del CAP, 9 h.

MARATÓ de dibuix a favor de les
malalties minoritàries. Biblioteca
Serra i Moret, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL.
Biblioteca la Cooperativa, 11 h.
CONTES per a infants. Biblioteca
la Cooperativa, 17.30 h.
PALAFOLLS
PRESENTACIÓ del llibre La
professionalització de les
llevadores de Girona (18301870). Associació del Casal de la
Dona, 19 h.
DIA 13
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb
el llibre Molt soroll per no res.
Biblioteca, 10 h.
MERCAT SOLIDARI de joguines,
xocolatada popular i una quina
de Nadal en benefici de la
Marató. Pati de l’Escola Pia,
16.30 h.
TALLER de decoració de
Nadal. Fem un adorn de Nadal.
Biblioteca, 19 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ de l’Escola de
Saviesa. Local Canviem, 18 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE: Nadal.
Biblioteca la Cooperativa, 18 h.
PALAFOLLS
CANTADA DE NADALES.
Residència de la Gent Gran, a càrrec
de la Coral Palatiolo. 16.30 h.
DIA 14
CALELLA
TORNEIG de bàsquet adaptat.
Zona esportiva la Muntanyeta, 9 h.
CAP NEN SENSE JOGUINA. Zona
esportiva la Muntanyeta, 10 h.
ACTIVITATS per a la mainada,
venda de productes artesanals i
menjar casolà marroquí i africà i
xocolatada. Plaça de l’Església, 10 h.

XERRADA per a familiars de
malalts d’Alzheimer i altres
demències: Repàs de l’any i
propostes 2020. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.

VIII FIRA DE NADAL
Plaça de l’Església, 10 h.

TARDES de tertúlia. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 18 h.

MASTERCLASS de Sh’bam.
Plaça de l’Ajuntament, 12 h.

CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca, 19 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició
Persones. Biblioteca, 13 h.

PRESENTACIÓ de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2020.
Casal l’Amistat, 19 h.

INAUGURACIÓ del pessebre del
Museu. Pati del Museu-Arxiu
Municipal Josep M.Codina, 17 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: Les primeres cures.
Centre Cívic Poblenou, 10.30 h.

INAGURACIÓ del pessebre de
la ciutat situat a la Parròquia de
Calella i al Centre Parroquial.
Plaça de l’Església, 18 h.

XERRADA: Àpats de Nadal
(sense culpa). Centre Cívic
Poblenou, 17.30 h.

REPRESENTACIÓ del musical Boig
per tu. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
MARATÓ DE DIBUIX a favor
de les malalties minoritàries.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
PARTIT DE VETERANS per la
Marató de TV3. Pavelló Nino
Buscató, 17.30 h.
TEATRE: Els fantasmes de Nadal.
Sala Gran del Centre Cultural, 19 h.
TORDERA
FIRA DE NADAL
Durant tot el dia, pl. Església.
CAP NEN SENSE JOGUINA
Mirador de la pl. Església, 17 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER de galetes per decorar
l’arbre de Nadal. Peixateries
Velles, 11.30 h.
SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA amb la ciència:
l’aigua. Biblioteca, 11 h.
PALAFOLLS
MARXA SOLIDÀRIA. En benefici
de la Marató de TV3. Sortida des
de les escoles, 10 h.
DIA 15
CALELLA
SORTIDA de la Marxa per la
Marató. Passeig de Manuel
Puigvert. 9 h.
VII FIRA DE NADAL. Plaça de
l’Església, durant tot el dia.
ACTE SOLIDARI: ‘Un pèl de
solidaritat per la Marató’. Plaça
Catalunya, 10 h.
ACTES DIVERSOS per la
Marató de TV3: ruleta, quina,
balls, manualitats, jocs... Plaça
Catalunya, 10 h.
CERCAVILA dels Geganters
de Calella. Des de la plaça del
Mercat, fins plaça Catalunya,
11.30 h.
TROBADA POPULAR i familiar
amb motiu del 160è aniversari
del Far. Far de Calella, 12 h.
QUINA DE NADAL. Sala
Polivalent de la Fàbrica LlobetGuri, 16.30 h.
REPRESENTACIÓ del musical
Boig per tu. Sala Mozart, 18 h.
PINEDA DE MAR
PINEDA AMB LA MARATÓ. Amb
diferents activitats i paradetes
solidàries. Plaça Espanya i Mèlies. Matí.
Inauguració pessebre municipal.
12 h.
Inauguració pessebre Casal
d’avis. 18 h.
CONCERT per la Marató. Amb

Fest’n cat i xocolatada popular,
pl. Espanya, 17 h.
IX FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC de Pineda, Pavelló
Nino Buscató, 17 h.
TEATRE MUSICAL: El vestit pop
de l’Emperador. Auditori, 18 h.
TORDERA
MERCAT SOLIDARI. Tordera
amb la Marató. Tot el matí.
SANTA SUSANNA
ACTES PER LA MARATÓ.
Xocolatada, venda de coques,
rifa, tómbola, entre d’altres. Tot
el matí, a Plaça Catalunya.

MALGRAT DE MAR
TALLER: La cuina de Nadal.
Biblioteca la Cooperativa, 15.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Biblioteca la
Cooperativa, 18.30 h.
DIA 19
CALELLA
CAMINADES AMABLES. ‘Pas a
pas, fem salut’. Ruta dissenyada
pels participants i tancament del
programa. Sortida des del CAP,
programa, 9 h.
FESTA FINAL de trimestre. Espai
Jove de Can Saleta, 18 h.

SARDANES. Amb la Cobla
Premià. Pavelló d’esports, 18 h.

CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca, 19 h.

PALAFOLLS
VERMUT SOLIDARI, al Fòrum
Palatiolo, 12 h.

PROJECCIÓ de Litus. Sala
Mozart, 21 h.

QUINA SOLIDÀRIA. Cafè de
Palafolls, 18 h.
DIA 16
CALELLA
INICI DEL CURS del taller de
pessebrisme. Fàbrica Llobet-Guri.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Biblioteca La Cooperativa, 17.30h
i 18.30 h.
DIA 17
CALELLA
CREACIÓ del teu perfil InstaLike!
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. Pati Escola
Antoni Doltra, 12.30 h.
BIBLIOLAB: Sopa d’imatges i de
lletres. Biblioteca, 18 h.
TORDERA
FESTIVAL INTERGENERACIONAL.
Esplai, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL Solidari per
la Marató. Escola Sant Jordi, 19 h.
TALLER dolç de Nadal. Centre
Cívic Poblenou, 19 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER INFANTIL: Arbre
de Nadal, deixa’ns un regal.
Biblioteca La Cooperativa, 17 h.
PALAFOLLS
CERCAVILA DE NADALES. Des
de la zona escolar, 16.30 h.
CANTADA DE NADALES. Teatre,
17.15 h.
DIA 20
CALELLA
FESTIVAL D’HIVERN de l’Escola
la Minerva. Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri, 9 h.
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Molt soroll per no res.
Biblioteca, 10 h.
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME
CLUB DE LECTURA Els imaginaris
(de 9 de 12 anys). Biblioteca,
17.30 h.

TORDERA
BIBLIOXICS: ‘La lluna a la
finestra’. Biblioteca, 11 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER de galets per al caldo.
Peixateries Velles, 11.30 h.

CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.

PESSEBRE VIVENT. A l’entorn de
l’ermita de Sant Pere, 18 h.

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA
Biblioteca, 19 h.

ASSEMBLEA de discussió i
votació de les propostes dels
Pressupostos Participatius Joves.
Espai Jove de Can Saleta, 19.30 h.
PINEDA DE MAR
CANTADA DE NADALES
Pl. Reis Catòlics, 10.30 h.
EL NADAL per la Marató de TV3.
Llars d’infants de Pineda, 15 h.
FESTA D’HIVERN. Centre Cívic
Poblenou, 18 h.
XERRADA: EL SIGNIFICAT DEL
NADAL. Local Canviem, 20 h.
DOCUMENTAL: Les nostres
accions, el nostre poder: del
pacifisme a la lluita no-violenta.
Espai Sara Llorens, 20.30 h.
TORDERA
EL NADAL AL CASAL. Casal de
Joves, 17 h.
MALGRAT DE MAR
CONCERT DE NADAL. Església
Parroquial. 20h. En benefici de
Càritas.
SANTA SUSANNA
MARIDATGE: Ratafia i llibres.
Biblioteca, 19 h.
PALAFOLLS
XERRADA. La meditació és fàcil.
Biblioteca, 19 h.

FESTA DE NADAL. Veïnat
Fibracolor, 19 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER de trufes de xocolata
i torró de Xixona. Peixateries
Velles. 11.30 h.
CONCERT DE NADAL de l’Aula
de Música Contrapunt. Centre
Cultural, 19.30 h.
PAPANOELADA. Inici de la
cercavila a l'av. dels Països
Catalans, 16 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DE JOCS DE TAULA
Biblioteca, 11.30 h.
PALAFOLLS
TIÓ SOLIDARI. Fòrum Palatiolo,
17.30 h.
TALLER DE MANUALITATS.
Biblioteca, 11 h.
38è FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Palauet, 18 h.
DIA 22
CALELLA
III CHRISTMAS FAMILYSPORT.
Passeig de Manuel Puigvert, 11 h.
TORNEIG de tennis taula,
lliurament de premis de la
temporada 2018-19 i inauguració
oficial de l’exposició fotogràfica dels
50 anys. Instal·lacions esportives de
la Fàbrica Llobet. 16 h.

DIA 24
CALELLA
CAGATIÓ, Mercat Municipal,
tarda.
TALLER: Maquillatge infantil
nadalenc. Mercat Municipal, 11 h.
MISSA DEL GALL. Església
Parroquial, 00 h.
PINEDA DE MAR
MISSA DEL GALL. Capella de les
Creus, 22 h; Església Parroquial
Sant Joan Baptista, 23 h, Església
Parroquial de Santa Maria, 00 h.
DIA 25
CALELLA
23a GRAN BANYADA
NADALENCA. Platja, 12 h.
PINEDA DE MAR
MISSA DE NADAL. Capella de les
Creus, 10 h; Església Parroquial
Sant Joan Baptista, 11 h, Església
Parroquial de Santa Maria, 12 h.
TEATRE: Els Pastorets de Pineda,
19 h.
DIA 26
CALELLA
ARRIBADA DELS PATGES de
S.M. els Reis d’Orient. Església de
l’Escola Pia, 11 h.

Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
18 h.
CONCERT: ‘A ritme de vals’. Sala
Mozart, 21 h.
PINEDA DE MAR
3a JORNADA EXTRA DE
FUTBOL SCHOOL. Pavelló Can
Xaubet, 9 h.
MALGRAT DE MAR
GALA BENÈFICA a favor dels avis
i nens desprotegits de Malgrat
de Mar. A partir de les 18 h. Local
social de la Barretina Vermella.
OCI GAME PARTY. Pavelló
municipal, matí i tarda.
SANTA SUSANNA
RECOLLIDA DE CARTES del
Patge Reial. Plaça Catalunya, d’11
a 14 h.
DIA 29
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET 3X3.
Pavelló Municipal Parc Dalmau,
9 h.
TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
18 h.
CONCERT de Nadal amb el grup
Fil de Gospel. Sala Mozart, 18 h.
PINEDA DE MAR
CAMPUS Escola Paco Sedano.
Pavelló Can Xaubet.

QUINA DE NADAL. Fàbrica
Llobet, 16.30 h.

SARDANES. La Principal de
Cassà, 12 h.

QUINA DE NADAL. Sala
polivalent Fàbrica Llobet, 16.30 h.

TEATRE: Els Pastorets, l’Estel de
Natzaret. Teatre Orfeó Calellenc.
19 h.

TEATRE: Els Pastorets de Pineda.
Sala Gran del CCR, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL. Amb
Liede Camera. Auditori, 18 h.

TORDERA
CONCERT de Sant Esteve. ‘Entre
Falla i Strawinsky’. Teatre Clavé.

TORDERA
PESSEBRE VIVENT. A l’entorn de
l’ermita de Sant Pere, 18 h.

MALGRAT DE MAR
QUINTO DE NADAL. Pavelló
Municipal, 18 h.

JOCS GEGANTS. Centre
comercial, matí i tarda

MALGRAT DE MAR
ESCUDELLA SOLIDÀRIA del Tió
de Nadal. Peixateries Velles, 12 h.

PALAFOLLS
CONCERT de Sant Esteve. Teatre,
12 h.

ESPAI DEL CONTE. ‘Santa’s
Elves’. Biblioteca, 11.30 h.

TEATRE: Els Pastorets. Centre
Cultural, 18 h.

INAUGURACIÓ DE LA 30a
EXPOSICIÓ de pessebre i
diorames. Sala d’Exposicions del
Casal l’Amistat, 18 h.

DIA 23
CALELLA
MÚSICA EN VIU. Centre
comercial, tarda.

DIA 27
CALELLA
MINIDISCO. Mercat Municipal.
18 h.

TRADICIONAL 49è CONCERT
DE NADAL de sardanes i música
per a cobla. Sala Mozart, 21.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Decora el teu pal per
fer cagar el Tió. Centre Cívic
Poblenou, 17 h.

MOSTRA DE DANSA
Teatre, 20 h
DIA 21
CALELLA
CIRCUIT de promeses de tennis
taula. Instal·lacions esportives de
la Fàbrica Llobet-Guri. 9 h.
PRESÈNCIA del Pare Noel. Local
de l’Associació Gent de Barri de
Pequín, 10 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT DE NADAL, Set
estampes de Nadal. Auditori, 19 h.

TALLER: Bústies dels bons
desitjos. Biblioteca, 18 h.

PINEDA DE MAR
ARRIBADA DEL PATGE REIAL.
Pl. De les Mèlies, 19 h.
TORDERA
XERRADA i recollida de brossa.
Biblioteca, 11 h.
DIA 28
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET 3X3.

TORDERA
TEATRE: Els Pastorets. Teatre
Clavé. 19 h.
SANTA SUSANNA
20è PESSEBRE VIVENT. Masia
de Can Ratés, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE. Els Pastorets. Centre
Cultural, 18 h.

DIA 30
CALELLA
JORNADES DE TECNIFICACIÓ.
Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER per fer una postal amb
sorra de colors. Parc de Can
Campassol, 10.30 h.
TRENET PER A MAINADA.
Carrers del centre, 18 h.
DIA 31
CALELLA
JORNADES DE TECNIFICACIÓ.
Pavelló Municipal Parc Dalmau, 9 h.
CERCAVILA amb carrossa de
l’Home dels Nassos. Carrer
Església, 18 h.
FESTA POPULAR de Cap d’Any.
Plaça de l’Ajuntament, 23.30 h.
OBERTURA DEL FAR. Per veure
sortir el sol. Música i xocolatada. 5 h.
PINEDA DE MAR
FESTA DE CAP D’ANY. Música,
raïm i cava. Pl. Catalunya, 23.30 h.
TORDERA
SOPAR DE CAP D’ANY. Castell
Medieval de Tordera, 20.30 h.
FESTA DE CAP D’ANY. Pavelló
dels Països Catalans, 1 h.
MALGRAT DE MAR
L’HOME DELS NASSOS. Plaça de
l’Església, 11 h.
DIA 5 DE GENER
CALELLA
ARRIBADA DE S.M. ELS REIS
D’ORIENT i inici de la gran
cavalcada. Riera Capaspre, 18 h.
PINEDA DE MAR
CAVALCADA DE REIS, 17 h.
TORDERA
ARRIBADA I CAVALCADA dels
Reis Mags d’Orient. Sortida a
les 17.30 h des de l’Av. Països
Catalans.
MALGRAT DE MAR
CAVALCADA de Reis. Pavelló
Municipal, 18 h.
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

CALELLA
Dimecres

11

MELA

Dijous

12

COLON

Divendres 13
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

PINEDA DE MAR		

MIR

14

NOE

GARBI

Diumenge 15

NOE

GARBI

Dilluns

16

SETO

Dimarts

17

SEGARRA

Dimecres

18

LLOBET

Dijous

19

COSTA

Divendres 20

PLANAS

Dissabte

21

CASTELLS

Diumenge 22

CASTELLS

Dilluns

23

NOGUERA

Dimarts

24

MELA

Dimecres

25

COLON

Dijous

26

NOE

Divendres 27
Dissabte

Desembre

CALELLA

PINEDA

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

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

BADIA

28

PLANAS

SEGARRA

Diumenge 29

PLANAS

SEGARRA

Dilluns

30

FRANCITORRA

Dimarts

31

ALBA

TORDERA

			

Servei diürn

Dimecres

11

MATEOS

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

12

MATEOS

Divendres 13

MATEOS

Dissabte

14

MATEOS

Diumenge 15

MATEOS

Dilluns

16

MARCOVAL

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimarts

17

MARCOVAL

Dimecres

18

MARCOVAL

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

19

MARCOVAL

Divendres 20

MARCOVAL

Dissabte

21

MARCOVAL

Diumenge 22

MARCOVAL

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

Dilluns

23

VENDRELL

Dimarts

24

VENDRELL

Dimecres

25

MATEOS

Dijous

26

MARCOVAL

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

TORDERA
1 MILAR TORDERA
Camí Ral
2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

Divendres 27

VENDRELL

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Dissabte

28

VENDRELL

Diumenge 29

VENDRELL

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dilluns

DE TIBURCIO

30

ECONOMIA LOCAL

50 anys d'activitat
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda ha celebrat per vuitena vegada l’acte de
commemoració de les empreses
que celebren 50 anys d’activitat al
municipi. Enguany les homenatjades han estat quatre: la Fusteria
Pujadas, el Càmping Caballo de
Mar, la pastisseria Sant Jordi i el
Restaurant Mas Pi, ara anomenat
Pura Brasa.

Es van homenatjar quatre empreses de Pineda

Durant l’acte l’alcalde de Pineda, Xavier Amor, va anunciar que
quan se celebri la desena edició
d’aquest homenatge es realitzarà
un llibre commemoratiu. yy

Teixidores d’idees
MARESME

Roser Ramos, directora general de
Cóndor, ha estat la protagonista del
darrer Teixidores d’Idees de l’any. La
trobada, organitzada per la Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials
del Maresme (FAGEM), reuneix dones
amb responsabilitat empresarial per
compartir experiències i descobrir noves realitats socials i econòmiques. L’acte ha servit també per presentar a les assistents la nova àrea d’Igualtat de la FAGEM, que vol incidir en la necessitat de
promocionar les polítiques d’igualtat en
benefici de les empreses de la comarca.
Entre les assistents es va repartir el darrer número de La Marina Maresme. yy

La Marina es va repartir entre les assistents
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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 GERARD BORRELL (MAG)

“Sense la part còmica jo no em dedicaria a la màgia”
Hi ha algun lloc on li agradaria
actuar com a mag?
Abans tenia molta ambició amb
aquestes coses. Però amb els anys
me n’adono que el més important és tenir un bon públic, una
sala que estigui mínimament bé
i gaudir del que fas. A vegades
els espais grans et contracten només per ocasions puntuals, però
jo prefereixo un local més petit
i estable. Actualment estic molt
feliç a l’Eixample Teatre, on porto tres anys, és una sala mitjana
que mou molt de públic de qualitat, sense prejudicis, que té ganes
de passar-s’ho bé.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Els seus espectacles de màgia son
purament còmics, plens de sorpreses i enganys. Gerard Borrell
s’apropa des del principi al públic,
el fa participar i, sobretot, riure.
Es va iniciar al món de l’espectacle als 10 anys, al grup de teatre
del Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda de Mar, municipi on
va néixer. Després d’interpretar
diferents papers com a actor teatral i va sortir en diverses sèries
de televisió, ha descobert que la
màgia combinada amb humor és
el que més l’omple i el fa feliç. Ha
triomfat als teatres de Barcelona i
ha tornat al seu poble per estrenar
un nou show: Cocketeo, que properament es podrà veure durant
tota la temporada a l’Eixample
Teatre de Barcelona.
Per què ha triat l’Auditori de
Pineda per estrenar el seu nou
espectacle?
Per a mi és molt important estrenar els espectacles al meu poble,
perquè és més relaxat i estic amb
la meva gent, el meu públic. Ells
han vist els meus inicis, els meus
fracassos i la meva evolució.
Sempre que puc, estreno a casa.
Ja és prou estressant preparar
una estrena com per haver-me
de preocupar de la reacció del
públic, i a Pineda ja em coneixen. Intento actuar-hi, com a
mínim, un cop a l’any.
Quin sentiment té quan torna a
actuar al seu poble natal, Pineda de Mar?
Estic molt agraït. He tingut la
sort de néixer en una localitat
amb molt de moviment teatral,
amb una entitat de teatre molt
forta, on he pogut experimentar,
aprendre i cada vegada que he
volgut provar un espectacle de
màgia m’han obert les portes.
Quin dels seus espectacles és el
que més ha agradat al públic?
El de Magia Comedy, el darrer
que he fet. És on està més defensada la meva marca, la meva
personalitat, allò que intento
que em faci únic i diferent dels
altres mags. I el número que

Cocketeo és el nou espectacle de màgia còmica de Gerard Borrell. Foto: Almudena Montaño

més agrada és quan faig desaparèixer una carta signada que
viatja fins al cul del mag.
Molt original! Quin ha estat el
truc que més se li ha resistit?
Els jocs de màgia que se’m resisteixen normalment van d’acord
amb el seu pressupost. Els mags
som tossuts de naixement i aconseguim el que ens proposem; el
problema és que no tots tenim
els mateixos mitjans i això fa que
triguem més temps per assolir el
truc. Sempre intento mantenir
un equilibri entre el que m’agrada i on sé que puc arribar. Tinc
idees que ara mateix no puc tirar-les endavant, però no vol dir
que se’m resisteixin, sinó que ara
no és el moment, i hauré d’esperar fins tenir els mitjans de producció o econòmics.
Quan de temps triga en crear
els seus números de màgia?
L’espectacle que acabo d’estrenar a
Pineda, Cocketeo, vaig començar
a preparar-lo al mes de juny. Primer penso la idea, la construeixo,
ho encarrego al fuster i al ferrer,
arriben peces d’Alemanya... Depenent del número trigo més o
menys temps en preparar-los.
Amb l’experiència que tinc puc

A l’Auditori de Pineda moments abans de l’estrena. Foto: A. M.

defensar alguns números practicant només una setmana i n’hi
ha d’altres que he trigat fins a tres
anys en preparar-los. Van evolucionant cada cop que els faig, no
estan mai acabats, es nodreixen
de la reacció del públic.
Els prepara sol a casa o amb algun tipus de públic?
L’origen de cada número parteix
de mi, però un cop tinc la base
començo a perfilar-los amb tres
companys de la professió: Simon
Magic, Mag Edgar i el mag Josep Vidal, amb els quals fem una
pluja d’idees i acabem de crear
el número més rodó. Sempre
passen pel filtre d’ells i ells fan el
mateix amb mi, som molt amics
i bons companys. Ens portem bé
perquè tenim estils tan diferents
que mai ens podríem trepitjar.
L’humor és una part fonamental
als seus espectacles. També és
així de bromista a la vida real?
L’humor és més del 50% del meu
espectacle. Jo necessito un número per justificar una rutina
còmica. A la vida real també sóc
així: a l’escenari soc jo ampliat al
màxim. Però també estic tranquil o trist com tothom, depèn
de la situació i el moment del dia.

A més de mag, també ha treballat de presentador, mestre de
cerimònies, actor de teatre, de
cine, de doblatge i especialista.
En quin paper se sent més còmode?
El de mag és el que m’omple
més. Quan faig de mag puc
oferir alguna cosa que surt de
mi, em dona molta llibertat, és
un ofici molt polivalent que pot
encaixar en molts llocs... i, sens
dubte, em quedo amb la combinació de mag còmic; sense la
part còmica jo no em dedicaria
a la màgia!
No li agrada actuar a la televisió?
El teatre és molt més tranquil,
més controlable. La televisió té
un ritme molt difícil, massa ràpid i passat de voltes, no ho controles tot tu... vas com una bala
perduda sense saber on anar. En
general, als artistes no ens agrada com ens tracta la tele.
Per què?
Ens diuen que hem de fer el
show curt per no avorrir i marxar ràpid! Al final jo no vull ser
famós, vull ser feliç amb el que
faig i on rebo la felicitat màxima
és amb el teatre.

Un dels molts trucs de màgia. Foto: A. Montaño
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Hi ha artistes que somien amb
Las Vegas o el Palau Sant Jordi...
És veritat, però jo no podria
realitzar el meu espectacle en
aquests espais enormes perquè
no tinc un estil de grans il·lusions. El meu estil de màgia és de
format mitjà, per a aproximadament dues-centes o tres-centes
persones.
Treu profit de les xarxes socials
per donar-se a conèixer?
Sí, sobretot em funciona l’Instagram, d’on arriba part del meu
públic. És molt important perquè és una publicitat gratuïta i
efectiva, i les petites produccions com la meva no ens podem
permetre el luxe de pagar molta
publicitat. Si penjo informació
el dia i l’hora correctes és molt
efectiu. Però haig de reconèixer
que a nivell particular sóc antixarxes socials i no m’agrada estar
amb el mòbil.
Ho trobo perfecte! Al Nadal el
podrem veure a Blanes. Quin
espectacle oferirà?
El 29 de desembre representaré al teatre de Blanes l’espectacle Magia Family, adreçat a les
famílies. És un humor infantil,
brètol però blanc. Intento que les
indirectes també siguin cap als
adults, perquè també s’ho passin
bé, però en cap moment hi ha
paraules fortes. És molt diferent
dels espectacles que ofereixo exclusivament per als adults. yy

Borrell repassa el muntatge de l’escenari. Foto: A. Montaño

