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El Glòria: destrosses milionàries

Ponts trencats sobre la Tordera. Foto Aj. Malgrat

El pas del temporal Glòria ha
deixat nombroses destrosses
tant a la Selva com al Maresme. Entre les més importants,

els ponts que connectaven Blanes i Malgrat −vehicles i tren−
s’han trencat. La Tordera s’ha
desbordat i ha afectat greument

Camps inundats. Foto ACN

els camps de conreu del delta de
la Tordera. La llevantada s’ha emportat la sorra i ha obligat a suspendre les classes i les activitats

xxx

esportives. Han sorgit nombroses iniciatives per ajudar a netejar el litoral. Els danys són milionaris. Al conjunt de Catalunya, el

Fitur 2020

ECONOMIA - Pàg. 10

Les poblacions del Maresme promocionen la seva oferta turística per aquest 2020 a les fires més
importants del món. Una d’elles
és Fitur, la Fira del Turisme que se
celebra cada any a Madrid, on Calella, per exemple, ha presentat el
seu calendari esportiu. Els municipis amplien la seva oferta turística, per exemple, obrint el ventall
a nous col·lectius. Pàgs. 8, 11 i 24.

Amb l’arribada del 2020, els municipis de l’Alt Maresme comencen a aprovar els pressupostos
per aquest any. Els més matiners
van ser Pineda i Santa Susanna,
que ho van aprovar al desembre.
Malgrat això, encara queden alguns pendents d’aprovació.

112 va rebre prop de 15.000 trucades, els Mossos han atès 1.321
incidents i els Bombers 8.168.
Més informació de la pàgina 2 a la 6.

PRESSUPOSTOS

L'estand de Catalunya acull les diferents zones turístiques. Foto Fitur

Programacions
culturals

L'obra Lapònia serà el 28 de març a la Sala Mozart

L'espectacle de dansa Zaquizami es farà al Teatre Clavé. Foto TNC

Nou trimestre i noves programacions culturals. Els espais culturals
de l’Alt Maresme han presentat els
seus programes per aquest primer
tram del 2020. A més a més, Malgrat de Mar, Pineda i Calella han
encetat els seus concursos de Teatre Amateur. Malgrat de Mar i Palafolls han iniciat nous cicles d’espectacles, dirigits, en aquest cas, al
públic infantil. Pàgs. 15 i 18
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Maresme: danys per valor de
més de 40 MEUR

L’Editorial
Resultat del temporal: Voluntaris 10 – Enginyers 0
Hem passat un temporal d’aquells que fan història.
Les conseqüències han estat greus. Camps inundats, hivernacles destrossats, platges i instal·lacions turístiques anorreades, dos
ponts de la Tordera caiguts, el port de Blanes trencat, talls de corrent elèctric, suspensió del subministrament d’aigua potable, carreteres afectades, entre moltes altres incidències.
Els voluntaris que a cada poble han acudit a la crida per recollir
brossa a les platges ha estat exemplar. Un 10!
En canvi els Enginyers de Camins Canals i Ports treuen molt mala
nota. La ruptura d’una part del nou port de Blanes els deixa amb
“el cul a l’aire” i es mereixen un rotund “suspens”. No és acceptable
que una obra nova feta de fa 8 anys no hagi aguantat un temporal
com aquest.
El braç trencat del port, que ja mereixeria un suspens per a la seva
estètica industrial de blocs de formigó, ha resultat que ni tan sols
era resistent.
Tampoc treuen aprovat els responsables del manteniment d’estructures bàsiques com els ponts. El pont del ferrocarril sobre la Tordera, que té més de cent anys, no ha rebut l’atenció necessària de
l’organisme competent per al seu manteniment. El pilar caigut fa
temps que semblava una mica descalçat.
Resultat: 10 per a la gent del poble, 0 per enginyers. yy

Preocupació entre les alcaldesses i alcaldes del Maresme
pel rastre que el temporal Glòria
ha deixat en el territori. Ara és el
moment de comptabilitzar danys,
però ja s'ha advertit que els efectes no es limiten a les xifres. Hi ha
sectors econòmics, com l'agrícola
que, principalment a l'Alt Maresme, ha quedat completament devastat. També hi ha indústries que
trigaran setmanes a recuperar la
normalitat i preocupa que la infraestructura turística no pugui
estar preparada per afrontar la
temporada de Setmana Santa.

«Encara s'estan
comptabilitzant
desperfectes, però ara per
ara ja se superen de llarg
els 40 milions»

es veurà incrementada quan es
pugui accedir a totes les zones que
encara són impracticables.
Els responsables municipals
han expressat la necessitat de
poder obtenir ajuts urgents i han
criticat que encara no s'han rebut les compensacions pels danys
ocasionats pel temporal del passat octubre. En aquest sentit, les
alcaldesses i alcaldes han coincidit que cal fer una inversió paral·lela replantejant-se el model territorial i seguint les indicacions
dels experts que adverteixen de
la vulnerabilitat del Maresme davant els efectes del canvi climàtic.
En aquest sentit, han consensuat
diferents línies d'actuació, entre
elles la reivindicació del territori
de traslladar la via del tren del

front marítim, el desplegament
d'un model de transport eficaç
per carretera i la intervenció en
les rieres de la comarca.
El president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del
Clot, ha advertit que la manca
d'inversió en les infraestructures
bàsiques ha portat el Maresme al
límit. "Som la quarta comarca catalana més poblada i ha arribat el
moment de dir prou. No pot ser
que tots els projectes de millora
del territori quedin en el calaix
com ha passat amb el del trasllat
del tren. Si totes les administracions no ens posem a treballar
conjuntament, qualsevol dia ho
lamentarem. Els temporals i les
onades no entenen de competències administratives". yy

Els alcaldes i alcaldesses que
han assistit a la reunió convocada pel Consell Comarcal del Maresme han repassat els efectes del
temporal en els seus municipis i
han estat molt crítics amb la gestió feta per Renfe i per les companyies elèctriques.
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L'afectació en les 30 poblacions del Maresme ha estat molt
desigual i les poblacions més castigades han estat Malgrat de Mar,
Tordera i Palafolls. Entre els 3
superen amb escreix els 25 milions de pèrdues, una quantitat que

Danys al passeig de Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat

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 Glòria deixa sense tren de sis a nou mesos
entre Blanes i Malgrat de Mar
El trajecte es cobreix amb autobusos entre Malgrat i Maçanet-Massanes i hi ha molts retards
BLANES / MALGRAT DE MAR

Una de les destrosses més importants del temporal Glòria que
va afectar la Selva i el Maresme del
19 al 23 de gener ha estat l’esfondrament dels dos ponts que uneixen
Blanes amb Malgrat de Mar -cotxes
i trens- per la força de l’aigua que
portava la Tordera. El servei ferroviari entre Blanes i Malgrat trigarà entre 6 i 9 mesos a restablir-se.
Inicialment, per altres problemes a
la línia de la costa provocades pel
temporal, es va cobrir el servei en
autobús de Blanes a Arenys de Mar.
Posteriorment entre Malgrat i Maçanet-Massanes.

«El Glòria es va emportar
els ponts del tren i de
l’antiga carretera de
Malgrat»
La crescuda del riu Tordera ha
arrossegat els ponts i ha provocat
desperfectes greus que afecten les
línies R1 i RG1. "La Tordera se'ns
ha emportat el pont, que s'haurà
de refer", ha exposat el conseller

de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet després d’una visita a
la zona afectada.
Calvet ha detallat que s'han
posat en contacte amb Adif per fer
una "primera avaluació" de la situació. Segons el conseller, es trigarà
entre sis i nou mesos a enllestir les
obres de reconstrucció del pont i
recuperar el servei ferroviari.
Segons Calvet, cal assegurar
que el transport públic continua
sent "el més eficient possible combinant autobús i tren" per als usuaris de la zona. En tot cas, tothom
sap que la durada del trajecte,
sempre és superior als dies en què
només s’utilitza el tren.
A nivell de carreteres, Territori xifra en 5 MEUR l'obra d'emergència per refer el pont entre
Malgrat i Blanes. Uns treballs que
"s'impulsaran immediatament".
QUEIXES DELS USUARIS
"Hi ha persones com jo que

depenem del tren, perquè ja tinc
el meu trajecte, calculo horaris i
tot això m'afecta moltíssim", explica Ricard González, que treballa a Barcelona. "Vaig amb un
bebè i és un problema molt gran,
els busos van com van, estic molt
descontenta amb Renfe", explicava una altra usuària, Alba González, que ha hagut de plegar el
cotxet i pujar-lo a l'autobús. Tot
i això, González assegura que no
té cap altre remei que acceptar-ho.
"Les vies estan al costat del mar i
ja se sap", afegeix.

es normalitzi del tot la circulació
ferroviària, s’haurien d’obrir les
barreres dels peatges de l’autopista per facilitar el desplaçament de
les persones.

«La manca de trens afecta
diàriament treballadors,
estudiants i, els propers
mesos, els turistes»

Gustavo López agafa el tren
per anar a Barcelona, ho fa amb
una bicicleta plegable per desplaçar-se per la ciutat sense problemes. "Crec que han posat un bon
servei, però és molt incòmode
desplaçar-se així", detalla.
BARRERES OBERTES
En un balanç sobre els efectes
del temporal a la ciutat de Calella, l’alcaldessa, Montserrat Candini, va defensar que mentre no

Via sense pont a la Tordera. Foto ACN

Àngel Canosa, alcalde de Blanes, ha lamentat l’esfondrament
hi ha recordat que en resultaran
moltes persones afectades. “Hi ha
molta gent que treballa o estudia
a Barcelona i fa servir el tren cada
dia.”. D’altra banda, Jofre Serret,
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Malgrat ha destacat que
es va habilitar un servei alternatiu
d'autobusos però el viatge dura
més i hi ha nombrosos retards. yy
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326 hectàrees de conreu afectades a la Selva i el
Maresme
SELVA / MARESME

El desbordament de la Tordera
ha afectat 326 hectàrees de conreu
a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i
Tordera. Els pagesos de la zona han
pogut traslladar les seves preocupacions a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, que ha promès que
reactivaran la capacitat productiva
de la zona. Per municipis, Malgrat
de Mar és el que te més metres de
conreu afectats (120 hectàrees);
seguit de Palafolls, amb 110; Blanes, amb 62, i Tordera, amb 34.
Els conreus més afectats han estat
el d’enciam, amb 41 hectàrees, el
de patata, amb 40, i el de civada i
escarola, amb més de 30. En total,
el desbordament de la Tordera va

afectar unes 800 hectàrees durant
tot l’episodi de temporal.
“La percepció no trenca el cor,
trenca l’ànima, estem enmig del
desastre i ara hem de ser molt diligents i eficients”, ha explicat la consellera Jordà després de trepitjar
els conreus inundats. Els pagesos
li han demanat que les mesures arribin el més ràpid possible. “Serem
diligents”, ha promès Jordà.
Una desena de pagesos ha pogut
conversar amb la consellera durant
la trobada. Les primeres decisions
que es prendran serà la de recuperar
els camins per accedir als conreus i
reconstruir les infraestructures de

rec. De fet, diversos drons van sobrevolar la zona per avaluar tots els
danys provocats pel temporal.
El govern català i el govern espanyol es van reunir el divendres
de la mateixa setmana del Glòria
per començar a planificar les actuacions a fer.
“Aquesta és una problemàtica
que ens trobarem sovint, esperem
que no d’aquesta magnitud, però
aquests efectes han vingut per quedar-se i el país s’ha de preparar, no
només el Departament”, va detallar
la consellera, que després de reunir-se amb els pagesos, va visitar la
cooperativa Conca de la Tordera. yy

La consellera Jordà es va reunir amb els pagesos a Palafolls. Foto Aj. Palafolls

La Tordera s'emporta dos ponts entre Blanes i Malgrat
MALGRAT DE MAR

El temporal Glòria ha deixat
greus conseqüències en les comunicacions per carretera. La pluja,
que va fer desbordar el riu Tordera, juntament amb el fort vent van
esfondrar els ponts que connectaven Malgrat de Mar i Blanes.
El conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet ha xifrat
en 5 milions d’euros l’obra d’emergència per refer els ponts. Un treball, que segons el conseller "s’impulsarà immediatament".

Les obres dels dos ponts es xifren en 5 MEUR. Foto Yoyo

Fa molts anys s’havia parlat
de desdoblar-lo per poder donar
més amplada a la calçada. El fet
que hi hagi una carretera alter-

nativa sempre ha frenat els projectes i més, en temps de crisi.
Aquest vial és molt utilitzat pels
veïns propers al pont i també per
la zona turística de Malgrat.
El mateix dia de l’esfondrament també es va inundar B-682
(Carretera d’Accés a la Costa Brava), fet que va comportar que les
comunicacions entre la Selva i el
Maresme quedessin restringides
només per autopista i l'N-II.
Entre les afectacions de la borrasca Glòria, 10 càmpings malgratencs van quedar pràcticament
inoperatius a causa de les inundacions i les destrosses pel temporal,
el que representa, un equivalent de

7.500 places turístiques, la meitat
de les que disposa el municipi. De
fet, un helicòpter va haver de fer
un rescat d’una família que es va
quedar tancada a casa a la zona del
delta sense possibilitats de sortir a
causa de les inundacions. També es
va haver de rescatar un pagès que
havia quedat incomunicat als terrenys del Pla de Grau. D’altra banda, 180 treballadors de la fàbrica
AGC de Malgrat de Mar van haver
de ser confinats i posteriorment
evacuats per les inundacions.
Durant els dies que va durar
el temporal, les classes i activitats
dels centres educatius i esportius
de la comarca maresmenca es van
suspendre. yy

El temporal deixa emprenta al Maresme
MARESME

El temporal Glòria ha deixat
molts desperfectes al seu pas per
la comarca del Maresme.
La sobrevinguda del riu de la
Tordera va provocar el desallotjament de la potabilitzadora
de Palafolls. Per aquest motiu
es va recomanar restringir el
consum d’aigua mentre no es
resolgués el problema, per no
esgotar les reserves d’aigua potable. Al cap de poques hores,
però, el servei es va restablir. La
protectora de Palafolls també va
patir greus conseqüències arran
de les inundacions, fet que va
comportar demanar ajuda per
acollir els animals. La resposta
va ser massiva i en poques hores

tots els gats i gossos van ser acollits en cases particulars.
A Calella, el temporal va provocar diverses esllavissades que
van deixar alguns sectors de la població afectats. El més important
a l’accés a la urbanització de Can
Carreras. També es va haver de
tallar la carretera d’Hortsavinyà, a
l’alçada del quilòmetre 1, limitant
l’accés a la urbanització Sant Quirze. Allà també hi va haver una esllavissada del terreny que va provocar la caiguda d’elements sobre
la via. La platja també va quedar
molt malmesa.
A Pineda de Mar el temporal
va engolir les platges, provocant
grans destrosses al passeig ma-

rítim. El pas per a bicicletes a la
platja dels Pescadors va quedar
totalment malmès.
A Tordera van viure constantment moments de tensió
per la crescuda del riu. Un total
de 170 persones van haver de
ser desallotjades per la proximitat dels seus habitatges a la llera
del riu. També es van suspendre
les activitats esportives a l’aire
lliure, les classes, així com es va
desallotjar el polígon industrial.
L’alcalde de Tordera, Joan Carles
Garcia, va fer una primera valoració dels danys ocasionats. “És
evident que tota la zona del riu
està afectada, però tenim altres
incidències com degoters o inundacions que hem d’avaluar”. yy

Afectacions en una de les guinguetes a Calella. Foto J.M. Arenaza
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Neteja a les platges
Després del temporal, molts habitants del Maresme i la Selva
marítima han volgut contribuir
a la neteja del litoral, organitzant diversos actes per les xarxes socials. És el cas de Pineda
de Mar, Calella, Blanes o Lloret.

En tots els casos, la participació
ha estat multitudinària. Pel que
fa a Malgrat la neteja es va fer
el primer cap de setmana de
febrer. A Santa Susanna, l’Ajuntament va ajornar la neteja per
qüestions de seguretat. yy

Neteja a la platja de Pineda. Foto Yoyo

Visita de la consellera
La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, i l’alcalde de Santa
Susanna, Joan Campolier, van
inspeccionar com havia quedat la platja de Santa Susanna
després de la llevantada. El
paisatge que es van trobar era

dantesc. L’alcalde va traslladar
a la consellera la seva preocupació perquè l’actuació que
cal a la platja sobrepassa les
possibilitats de l’Ajuntament.
A Santa Susanna hi ha 5 hotels que el 15 de febrer obren
ja les portes. yy

Estat de la platja de Santa Susanna després del Glòria. Foto Yoyo

El president visita Tordera
El president de la Generalitat,
Quim Torra i la consellera de
presidència, Meritxell Budó,
han visitat els efectes del desbordament de la Tordera, al
pas pel terme municipal torderenc, acompanyats per l’al-

calde Joan Carles Garcia i els
regidors del consistori. Durant
una reunió prèvia, van indicar
les gestions que cal fer amb les
diferents administracions per
resoldre progressivament els
danys causats pel temporal. yy

El president també va visitar Blanes i Girona. Foto Aj. Tordera
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‘Tindrem més sovint episodis Aportacions dels rius
com el Glòria’
SELVA - MARESME

Científics experts en canvi climàtic han alertat que fenòmens
com la borrasca Glòria poden ser
més freqüents i més intensos en el
futur. "Hem de començar a pensar
que l'excepcionalitat possiblement
s'ha acabat", afirma l'investigador
del Consell Nacional d'Investigacions Científiques (CSIC) Rafael
Sardà, que treballa al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

en 200 anys va pujar 1 grau, ara
aquest increment es produirà en
uns 20 o 25 anys: "El temporal que
hem patit no tindrà res a veure
amb els que podríem tenir d'aquí
a 25 anys si no canviem dràsticament el nostre comportament",
alerta el científic del CEAB.
Aquest expert en gestió ambiental destaca que un altre dels

grans problemes és que les poblacions estan "molt exposades" a
l'impacte d'episodis com aquests
perquè van construir en zones
inundables, àrees per on normalment no hi baixa aigua però que
són parts dels rius. Sardà apunta
que en aquesta situació i davant
d'episodis més forts la població
serà "més vulnerable". (Veure article d'opinió en aquesta pàgina). yy

SELVA - MARESME

El Col·legi de Geòlegs aposta
per facilitar l'aportació natural de
sediments als rius de la conca del
Mediterrani i "deconstruir el litoral"
per facilitar la "reconstrucció natural" de les platges com a mesura per
evitar futures catàstrofes com l'ocasionada pel temporal Glòria.

«El temporal que hem
patit no tindrà res a veure
amb els que podríem tenir
si no canviem el nostre
comportament»
Sardà explica que temporals
com el Glòria depenen molt de
l'estat i la temperatura del mar, lligades a l'escalfament global i adverteix que si no s'emprenen canvis radicals, la temperatura de la
Terra continuarà augmentant amb
un canvi d'ordre de magnitud. Si

Marge esquerra de la Tordera. Foto Yoyo

Riu, ponts trencats i zones agrícoles plenes d'aigua. Agents Rurals

Actualment s'està "impedint la
renovació natural de les platges", ha
advertit el geòleg Joan Manuel Vilaplana, del Col·legi. L'expert subratlla que "es tracta d'una mesura que
requereix un ampli consens entre

les parts afectades i que tindrà efecte a mitjà i llarg termini". No obstant
això, puntualitza que "una platja
àmplia és la millor protecció natural
contra els temporals marítims".
Vilaplana també considera que
la línia ferroviària amb més trànsit
de passatgers entre Barcelona i Mataró, que passa al costat del litoral
"s'hauria de traslladar a l'interior
per eliminar la seva elevada exposició al risc de temporals i deixar espai per permetre que la platja actuï
com a barrera natural en front del
mar", conclou. yy

Opinió

La importància del riu de la Tordera
no pugui canalitzar tota l'aigua.
Normalment un riu és més ample a la desembocadura que riu
amunt. Si reduïm la seva sortida,
és fàcil pensar el que pot passar,
el que va passar i el que tornarà a
passar. De vegades la lògica és la
més cauta de les respostes.

RAFAEL SARDÀ / CEAB-CSIC

Després del temporal Glòria,
es tenen enormes ganes de tornar
a la normalitat reparant com més
aviat millor i a tots els nivells (públic i privat) les infraestructures
danyades. És necessari també reflexionar sobre la tornada a aquesta normalitat.
En els últims dies, s'ha escrit
molt sobre el temporal Glòria i
les seves conseqüències. En primer lloc, no oblidem que les conseqüències d'aquest temporal es
deuen també a una ocupació del
territori anàrquica i poc planificada i a una situació general que
està canviant de forma accelerada.
En segon lloc, tot i que s'ha escrit
molt sobre les seves conseqüències negatives, també (sí, també),
podem trobar valoracions positives que ens facin reflexionar i
aprendre per al futur.
Si han pujat a la muntanya de
Sant Joan de Blanes, hauran vist
com ha sortit (del no-res) una
barra de sorra davant de la desembocadura de la Tordera. És part
del delta, un delta dinàmic que a
hores d'ara creix. Malauradament,
aquests sediments duraran poc.
A mesura que el riu torni a quedar-se sec i no aporti sediments,
la mar els redistribuirà, alguns

Franja costanera el dia 31 de gener amb un hipotètic perfil de futur. Foto R. Sardà

acabaran a les platges i altres
se sedimentaran en el llit marí.
Aquest fenomen és atribuïble al
riu. No ho oblidem, "un riu és un
riu" i compleix amb multitud de
funcions ambientals de les quals
nosaltres i molts altres organismes ens en beneficiem. El riu és el
responsable de formar les platges
arrossegant aquests sediments a la
mar; el riu aporta nutrients indispensables per a la productivitat de
la zona costanera; el riu forma una

llera ideal i amb això conforma un
hàbitat natural, per cert a la Tordera protegit per normativa. Un
riu no és només aigua per beure,
o aigua per fer collites, o aigua per
refredar calderes, o aigua per introduir en productes de consum.
La llei ho diu. Els rius han de
portar sempre un cabal ecològic (aquesta és l'argot), un cabal
que garanteixi que compleixen
amb totes les seves funcions. El

riu Tordera hauria de portar aigua sempre. Hi haurà períodes
de sequera i de vegades podrem
tenir problemes però això que el
riu vagi sec 4, 5, 6 (o més) mesos de l'any no compleix la llei,
és impropi. Òbviament, que això
passi depèn de moltes coses: concessions històriques, extraccions
i sobreexplotació ... i a més, tot
això va unit avui a un estrenyiment de la seva llera que porta a
provocar que en alguns moments

Diuen els aborígens australians que tres principis han guiat la
presència a les seves terres: respecte, paciència i observació. Jo crec
que hem de ser cauts i lògics sobre
la base de l'observació. La fotografia mostra una situació hipotètica
de futur per al perfil de costa de
S'Abanell a partir de la situació
d'avui. Segurament pensem que
això és impossible, però ja saben,
res és impossible. Al delta hem
estat capaços de crear la "Taula
de Delta de la Baixa Tordera", un
espai per dialogar i trobar les millors solucions possibles de futur.
Necessitem renaturalitzar el delta
de la Tordera acceptant determinades activitats que es donen (al
delta i la seva conca) i potser no
d’altres, dialogant des del respecte i la paciència i entenent que el
delta és un lloc dinàmic i sotmès
a les lleis de la natura. Utilitzem el
que hem creat i aprenguem junts
perquè és una oportunitat única i,
a més, d'acord a la llei. yy
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25a edició de l’Ecopropostes
çant un arxiu pdf.

SELVA - MARESME

L’Associació les Ecopropostes
de Ràdio Marina ha convocat la
25a edició del concurs de mediambient, les Ecopropostes amb
l’objectiu de fer créixer el respecte
i el coneixement del medi ambient més pròxim.

Cal enviar un e-mail adjuntant l’arxiu pdf amb el títol del
treball com a nom a l’adreça electrònica: informatius@radiomarina.com
Al missatge ha de constar:
nom de l’autor, Centre Educatiu,
curs i telèfon de contacte.

«Enguany, per primera
vegada, hi poden
participar alumnes de
Primària»

La data límit per presentar els
treballs és el 31 de març de 2020.

El concurs s’obre per primera
vegada a estudiants de Primària.
Poden concórrer-hi tots els
joves de Primària i Secundària.
Els participants es dividiran en
dues categories:
a) Treballs en grup per als estudiants de Primària o alumnes d’ESO.
b) Treballs individuals per als
estudiants de Batxillerat o Cicles
Formatius.
Es demana:
Un estudi sobre algun element de l'entorn natural (espècies autòctones, estat dels rius,
reciclatge, etc.)

L'Ecopropostes 2019 es va lliurar a Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

Una proposta concreta de millora de l'entorn pròxim que descrigui una mancança i que inclogui una solució.

PREMIS:

Martí Boada és des de la primera edició el president del jurat, que també compta amb la
participació de Francesc Mauri i
Joan Pedrola.

- Primer premi: iPad i una placa.
El centre de l’alumne guanyador
(Batxillerat - Cicles Formatius)
rebrà un premi de 300 € per a la
compra de material escolar.

El jurat valorarà especialment
el nivell d'investigació que hagi
requerit l'elaboració dels treballs i,
si són propostes, la viabilitat de la
seva execució.

- Segon premi: iPad i una placa.
El centre de l’alumne classificat
en segona posició (Batxillerat-Cicles Formatius) rebrà un premi
de 200 € per gastar en material.

Treballs individuals de Batxillerat
i Cicles Formatius:

Treballs en grup per als alumnes
d’ESO o Primària:
Viatge al CosmoCaixa-Museu
de la Ciència de Barcelona (bus
i entrades per a un màxim de 45
persones).
El centre guanyador rebrà un
premi de 300 € per a la compra
de material escolar.
Els treballs s’han de presentar
amb una memòria que inclogui:
idea, desenvolupament, resultats... en format digital, mitjan-

L’acte de lliurament de premis, al llarg dels més de vint anys
de l'Ecopropostes ha estat itinerant, buscant espais emblemàtics
a les poblacions participants i a la
vegada relacionats amb la filosofia del certamen.
Així doncs, s’han celebrat
aquests actes al Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes, al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB), als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, al Far de
Calella, al Parc Francesc Macià de
Malgrat de Mar i a l’Illa de la Tordera de Tordera, entre d’altres.
El concurs es convoca amb
la col·laboració de la Fundació
Obra Social La Caixa. yy
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Santa Susanna, destinació turística per a
persones amb discapacitat
El poble formarà part del Programa de Vacances 2020 dissenyat per la COCEMFE
SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha entrat a
formar part del Programa de Vacances 2020 que ha dissenyat la
Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica (COCEMFE). Aquest
programa beneficiarà, durant el
període de febrer a setembre, a
més de 2.000 persones amb discapacitat i els seus acompanyants.
L’únic municipi del Maresme
que forma part d’aquest programa figura entre les 14 destinacions de vacances en tren que
partiran des de diferents punts
d’Espanya per arribar a les grans
ciutats, en aquest cas, a Barcelona. La Confederació ha triat San-

ta Susanna com a destinació de
les vacances de Setmana Santa,
al costat de Peníscola, Calp, Sanxenxo i O Grove.
L’alcalde, Joan Campolier, es
mostrava molt satisfet que Santa
Susanna formi part d’aquest programa de vacances i pugui oferir
uns serveis de qualitat i accessibles per a persones amb discapacitat. Campolier assegurava
que “les accions que es portaran
a terme en el projecte de Santa
Susanna Destinació de Turisme
Intel·ligent serviran per plantejar
millores de cara a un turisme més
inclusiu que doni compliment al
dret que tenen totes les persones a
poder gaudir de les seves vacances

amb qualitat”. Des de fa temps es
treballa en identificar i solucionar
les dificultats que troben aquestes
persones amb mobilitat reduïda
en algun punt de la cadena turística: allotjament, entorn, mitjans
de transport, serveis o atraccions,
i els processos de compra.
Altres destinacions incloses
en el Programa de Vacances de
la Confederació són Pamplona,
Saragossa, Sevilla, Granada, Las
Palmas de Gran Canària, Maspalomas, Sant Carles de la Ràpita,
Roses o Lloret de Mar, entre altres.
La Confederació Espanyola
de Persones amb Discapacitat
Física i Orgànica realitza aquest

Sta. Susanna facilita l'estada de les persones amb discapacitat. Foto Aj. Sta. Susanna

projecte des de l’any 1986. Des
de llavors, han pogut viatjar més
de 42.500 persones. El Programa

de Vacances compta amb el suport de la Fundació ONCE i de
l’IMSERSO. yy

Santa Susanna, municipi turístic intel·ligent
municipi el projecte de Destinació
Turística Intel·ligent (DTI). Es tracta d’una proposta de present que
es fa pensant en un futur turístic
sostenible, avalat, entre d’altres, per
l’Organització Mundial de Turisme.

Presentació del projecte de turisme intel·ligent. Foto Aj. Santa Susanna
SANTA SUSANNA

Santa Susanna ha entrat de ple
en la categoria de municipis que

miren el turisme amb ulls tecnològics i de sostenibilitat. Ara ha
presentat al sector econòmic del

La proposta se sustenta sobre
cinc potes: la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l’accessibilitat. Una destinació
turística intel·ligent és un espai turístic innovador, consolidat sobre
una infraestructura tecnològica
d’avantguarda, que garanteix el
desenvolupament sostenible del
territori turístic, accessible per a
tothom, que facilita la interacció i
integració del visitant amb l’entorn
i incrementa la qualitat de la seva

experiència en el destí i millora la
qualitat de vida dels residents.
L’alcalde Joan Campolier va
destacar l’aposta de Santa Susanna
per una gestió turística que aporti
valor afegit en forma d’informació, que faciliti l’accessibilitat a
tothom als actius del municipi i
que no malmeti l’entorn natural
de mar, muntanya i conreus que
envolta el municipi. Campolier va
explicar que el poble disposa d’espais com la platja, el passeig i els
hotels que poden convertir-se en
poc temps en espais "smart".
El projecte de DTI neix per
donar una resposta a una necessitat. Però ja fa temps que San-

ta Susanna ha fet l’aposta per la
tecnologia i la sostenibilitat, com
demostren el projecte Inventrip,
o els reconeixements Biosphere o
Q de Qualitat. Calella també està
treballant en aquest camp.
LA XARXA DTI
Aquest projecte és una base
que es complementa perfectament
amb la integració de Santa Susanna a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents que promou
la Secretaria d’Estat de Turisme
d’Espanya al costat –entre altres–
de Benidorm, Bilbao, Las Palmas
de Gran Canària, Sevilla, Valladolid, Vinaròs, Benicàssim, Càceres
o la Diputació de Granada. yy

Calella es promociona als mercats europeus
CALELLA

Calella ha participat a les fires
CMT (Caravaning, Motor i Turisme) i Fahrrad & Wander Reisen d'Stuttgart, amb l’objectiu de
promocionar el conjunt de l’oferta turística de la ciutat al mercat
alemany, amb especial incidència
amb l’oferta de cicloturisme, senderisme i turisme actiu.
Durant l’any 2019, els turistes
alemanys varen realitzar un total
de 197.692 pernoctacions a Calella (un 10.45% del total) fet que,
després de més de 60 anys, corrobora que l’alemany continua essent un dels 5 mercats principals,

només per darrera dels mercats
espanyol, rus i britànic.
Per aquest motiu, des de
l’Ajuntament de Calella es promociona la destinació a fires tan
populars com la CMT d’Stuttgart,
amb més de 260.000 visitants, i
a la Fahrrad & Wander Reisen,
amb 40.000 visitants.
Calella també ha participat un
any més a la fira de Solmar Tours
a Eindhoven, als Països Baixos.
Es tracta de la 8a edició d’aquesta
trobada que cada any organitza el
touroperador de viatges holandès
Solmar i que reuneix a hotels i

oficines de turisme de tot el món
per oferir informació directament al públic final. Turisme de
Calella ha participat enguany
amb l’objectiu de conèixer nous
clients potencials holandesos
i que aquests puguin conèixer
l’oferta de Calella de primera mà.
Els Països Baixos són un dels
mercats emissors tradicionals de la
ciutat calellenca. Segons les dades
d’ocupació hotelera de la temporada 2019, el mercat holandès se situa
com el novè més important amb
un total de 71.273 pernoctacions
entre maig i octubre de 2019, amb
una quota de mercat del 3,77%.

Calella a la Fira d'Stuttgart. Foto Aj. Calella

Com ja és habitual, l’assistència
a aquestes fires s’ha fet a través de

la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. yy
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El Maresme aprova els pressupostos 2020

La remodelació de la Muntanyeta és part del pressupost de Calella. Foto J.M.Arenaza
MARESME

Amb el nou any, els governs
municipals del Maresme comencen a aprovar els pressupostos 2020. Pineda de Mar i Santa
Susanna van ser les més matineres i els van aprovar a principis de
desembre del 2019. Les prioritats
marcades per l’equip de govern
municipal (PSC) a Pineda de Mar
en aquest pressupost han estat la
seguretat ciutadana, la neteja i el
manteniment de la via pública,
l’educació i l’atenció a les persones.
Així, el pressupost total de l’Ajuntament de Pineda per aquest 2020
és de 32.005.056,26€. Per conèixer
amb detall el pressupost, es pot
consultar l’anterior número de La
Marina Maresme.
A Santa Susanna el pressupost
puja a 11.171.296€, dels quals,
1.443.806,83€ estaran destinats a
inversions.
A Calella, l’Ajuntament disposarà d’un pressupost consoli-

dat de 23.271.000€. Cal destacar
que s’augmentaran les ajudes de
polítiques socials en 10.600€ per
atendre la demanda actual. Això
permetrà situar les actuacions de
protecció i promoció social en
un import global aproximat de
1.250.000 €. Des de l’Oficina Local
d’Habitatge es continuarà donant
suport a tots els temes d’habitatge.
Es manté la subvenció de 6.000€
per ajudar a l’emancipació dels joves i també la del foment al lloguer
social amb un total de 4.000€ per
bonificar l’IBI.
Els diners per a la més gran inversió prevista per a l’exercici 2020
no provenen d’aquest pressupost
sinó de partides que no s’havien
disposat durant anteriors exercicis
(150.000€), una part del previst
per inversions del 2019 (600.000€)
i del romanent acumulat de Tresoreria (550.000€). Això fa un total
de 1.300.000€, que es destinarà a
la millora de la zona esportiva de
la Muntanyeta.

Se seguirà mantenint el suport econòmic i logístic a totes
les entitats en les seves diferents
accions i esdeveniments. Pel
que fa a les inversions, arriben a
1.721.000€. Cal destacar les partides destinades a asfaltat i millora
del clavegueram (300.000€), Sala
Mozart (180.000€), instal·lacions
esportives (150.000€), Arxiu Municipal (125.000€), pressupostos
participatius (125.000€), nous
nínxols al cementiri La Creu
(100.000€), sala d’actes de l’Espai
Can Saleta (90.000€), ascensors al
carrer Àngel Guimerà (50.000€) i
Parc Dalmau (40.000€).
A Malgrat de Mar els serveis a les persones, la seguretat
i l'augment de la neteja són tres
dels pilars sobre els quals s'aixeca
el pressupost del 2020 que suma
20.175.825€.
El govern municipal proposa, entre d'altres, un augment de
140.000€ en el Servei d'Atenció

Roda de premsa a Malgrat per presentar el pressupost. Foto Aj. Malgrat

Domiciliària i aposta per la creació d'un nou servei socioeducatiu, en què s'invertiran 65.000€
més dels que fins ara hi havia
previstos i s'hi destinaran prop
de 100.000€. També es destinaran 200.000€ en la millora de la
neteja urbana. El govern municipal, a més, preveu dotar amb
30.000€ la partida de barris per
tal de dinamitzar-los.
Per altra part, es proposa la
creació de noves subvencions:
una serà per ajudar a les persones
amb escassa capacitat econòmica amb el pagament de l'Impost
sobre Béns Immobles, una altra
s'adreçarà als joves que volen
accedir a un primer habitatge, i
la tercera, servirà per ajudar els
joves que han de marxar fora del
municipi per estudiar.
La urbanització de l'avinguda
Verge de Montserrat i dels carrers del seu voltant, i la segona
fase de la pista polivalent, que
contempla tancar-la i dotar-la de
lavabos i vestuaris, es finançaran
amb els diners del superàvit obtingut en l'exercici de 2019, que
superarà els 3 milions d'euros.
A grans trets, el pressupost
de l'Ajuntament per al 2020
proposa destinar 7.005.900€ a
l'Àrea de Territori; 4.346.500€
a Seguretat i Mobilitat Ciutadana; 4.063.550€ a l'Atenció a les
Persones; 3.825.075€ a Govern
obert; i 934.800€ a Reactivació
econòmica.
A Palafolls i a Tordera, el pressupost s’aprovarà aquest febrer.
PRESSUPOSTOS DE
JOVENTUT A CALELLA
L’assamblea dels Pressupostos Participatius de Joventut han
decidit quines propostes presentades volen realitzar i com
es distribuiran els 10.000€ del

pressupost d’activitats de l’Àrea
de Joventut.
En aquesta edició es van presentar 37 propostes per part de
diferents col·lectius i joves a títol
individual, 13 de les quals es van
descartar per no complir els requisits mínims establerts, i 3 no
es van sotmetre a votació perquè
no suposaven cap cost o ja s’estaven realitzant o, des de l’equip de
l’Espai Jove, es va considerar que
són prou interessants com per
començar a organitzar-les.
En l'assemblea hi van assistir
17 joves del municipi, entre els
quals els promotors de 5 propostes que, tal i com s'estableix a les
bases, són les que es van presentar, defensar i sotmetre a votació.
La priorització de les propostes
es va duu a terme mitjançant una
votació per consens i una votació
individual.
Els resultats de les votacions
van ser els següents: trobada per
una ciutat verda, 84 punts; intercanvi juvenil, 67 punts; tallers
d’acollida, 57 punts; tallers, 50
punts i Calella sense violències,
42 punts.
Passada l’assemblea, els membres del Consell dels Adolescents
van atorgar 15 punts extres a la
proposta que han considerat que
té un valor afegit. El Consell va
donar els punts a dues de les propostes: a la trobada ecològica i als
tallers d’acollida. El proper pas
consisteix en que els promotors
de les propostes seleccionades
revisin els seus projectes i ajustin la memòria econòmica per tal
d’estudiar si les altres iniciatives
entren dins del pressupost i, per
tant, es poden desenvolupar al
llarg de l’any. Amb aquest projectees vol implicar els joves en la
gestió municipal. yy
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Fitur 2020
MADRID

El Consorci de Promoció Turística del Maresme ha estat present a
la Fira Internacional de Turisme
(Fitur) que se celebra a Madrid.
La representació del Consorci
de Turisme del Maresme a la fira
s’ha emmarcat dins l’espai “Barcelona és molt més”, sota la marca
Costa de Barcelona, on s’han atés
els visitants que volien informació
per conèixer tot el potencial de la
comarca. També hi ha hagut representació de diversos municipis
maresmencs com Calella, Santa
Susanna, Malgrat de Mar i Mataró.

Renovació del vot de vila

Fitur és la primera cita anual per als professionals del turisme mundial i la fira líder per
als mercats receptius i emissors
d'Iberoamèrica. En la passada
edició de 2019 va batre el rècord
de participació amb 10.487 empreses de 165 països/regions,
142.642 professionals i 110.848
visitants de públic general.

PALAFOLLS

Sant Genís de Palafolls ha celebrat la seva festa petita en el marc de
la renovació del vot a Sant Sebastià,
el sant protector dels palafollencs
del segle XVII contra la pesta.
La festa va incloure l’habitual
programa d’activitats, amb una
sortida per descobrir Vallplana,
animació infantil, xocolatada i
sopar popular. La celebració també va incloure l’ofici solemne a
l’església romànica per renovar el
vot de vila.

A Fitur es donen cita els professionals del sector, però també
es compta amb la presència de
més de 8.000 periodistes, bona
mostra de l’expectació que genera l’esdeveniment en el circuit
internacional. yy

Després de la missa es va fer
una ballada de sardanes dins el local social amb la Cobla Palafolls.
Les festes de Sant Sebastià van acabar al vespre amb la cantada d’havaneres del grup Les Anxovetes. yy

Moment de l'Ofici Solemne. Foto Yoyo

Festa de Sant Antoni Abat
TORDERA

Estand a Fitur 2020. Foto CTM

Jazz Vermut
PINEDA DE MAR

Pineda de Mar ha donat el tret
de sortida a una nova edició del cicle Jazz Vermut. Com en anteriors
edicions, es tracta d’unes ‘jam session’ on es compta amb la base musical formada per tres professors de
l’Escola de Música i on es convida
a tothom a participar i passar una
agradable estona.
Els músics que actuaran a totes
les sessions són Toni Pujol al contrabaix, Juanma Morer a la bateria
i Ferran Morer a la guitarra. Enguany hi haurà també dos artistes
convidats. El 2 de maig serà el saxo
tenor Gorka Benítez i el 19 de juny

es comptarà amb la participació
d’Alba Careta a la trompeta i la veu.
Totes les ‘jam session’ es faran en diumenge al bar de Can
Comas a les 12 del migdia, tret
de l’última que se celebrarà a les
10 de la nit. L’activitat és gratuïta
tot fent el vermut.
PROGRAMACIÓ
-Diumenge 23/2 – 12 h
-Diumenge 29/3 – 12 h
-Diumenge 26/4 – 12 h
-Dissabte 2/5 – 12 h
-Divendres 19/6 -22 h yy

Primera sessió del Jazz Vermut. Foto Yoyo

Tordera ha celebrat la Festa
de Sant Antoni Abat, sense cercavila de cavalls i els tres tombs.
L’organització, dies abans, havia
anunciat la suspensió d’aquests
dos actes per canvis de protocols
de protecció d’animals i seguretat establerts pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat.
Malgrat això, es va mantenir
l’esmorzar al parc Prudenci Bertrana, la missa i la benedicció dels
animals. La celebració va culminar
amb el repartiment d’obsequis per
als animals de companyia beneïts
i el tradicional dinar de germanor
de la pagesia local. L’Ajuntament
de Tordera ha assegurat que treballaran perquè l’any vinent es pugui
celebrar la cercavila de cavalls. yy

Benedicció dels animals. Foto Yoyo
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Palafolls pas a pas Associació per protegir el
patrimoni històric
PALAFOLLS

Palafolls ha repartit el nou llibre que l’Ajuntament regala per les
festes de Nadal. Es tracta de Palafolls pas a pas, un quadern escrit
pel naturòleg Oriol Bassa, el biòleg Gerard Besalú i el divulgador
local Xavier Salicrú.

«El llibre comprèn 4 rutes
per fer al municipi»
El llibre planteja 4 rutes diferents per descobrir el municipi a
peu. Des de resseguir el riu Tordera, visitar el turó del Castell o la
zona de Vallplana. Les 4 rutes es-

tan documentades, no només des
del punt de vista del traçat, sinó
que també identifiquen tots els
elements que es poden trobar fent
el recorregut. El treball també inclou il·lustracions d’Àlex Valls que
ajuden a identificar flora, animals
i elements patrimonials presents
en cada ruta.
El llibre es va començar a repartir per Nadal. Com a novetat,
aquest any el quadern també es
pot descarregar des de la pàgina
web de l’Ajuntament per a dispositius mòbils. Els mapes també
es poden obrir des dels diferents
aplicatius de navegació. yy

Autors del llibre Palafolls pas a pas. Foto Yoyo

Renovació
MARESME

Els Maduixots han renovat els
equips administratiu i tècnic de la
colla. Els castellers de l’Alt Maresme van celebrar l’assemblea anual
en la qual van escollir l’equip tècnic
i la junta directiva que dirigirà la
colla durant els propers dos anys.
Per primera vegada l’equip
tècnic el lideraran dos cocaps de
colla, Esteve Sebastià, que repetirà en el càrrec, i Andrea Almenta,
que s’incorporarà en la direcció
tècnica de la colla. Pel que fa a la
direcció administrativa, Hèctor
Montero va ser escollit president

CALELLA

Amb l’objectiu de protegir i
conservar el patrimoni de Calella, ha nascut una nova entitat
cultural sense ànim de lucre anomenada Amics del patrimoni històric de Calella.

«L’associació ja compta
amb més de 50 membres»
Impulsada per un grup de calellencs, el seu objectiu és vetllar i
treballar per la preservació, conservació i difusió del patrimoni
cultural calellenc. Amb més de 50
membres des del seu inici, l’associació treballarà per elaborar un
inventari detallat de tots els edificis, espais històrics, espais naturals i també d’aquells elements
arquitectònics catalogats que estiguin en mal estat i corrin perill
greu de deteriorament.
Xavier Gamell, impulsor de
l’entitat, ha explicat que proposaran a l’Ajuntament una modificació del catàleg del POUM, ja
que consideren que després de
15 anys, la realitat de la ciutat
ha canviat molt: “Passejant pels

Presentació de l'Associació al Casal l'Amistat. Foto J.M.Arenaza

carrers et cau l’ànima als peus
i penses que s’ha de fer alguna
cosa. Ha passat molt temps des de
l’últim catàleg, i pràcticament no
s’ha fet res per ajudar als propietaris a vetllar pel patrimoni”.

«L’entitat proposarà
a l’Ajuntament una
modificació del catàleg del
POUM»

Un dels altres objectius és fer
un seguiment de la gestió del consistori referent a tot el que estigui
relacionat amb el patrimoni local.

També volen promoure la difusió del patrimoni que es conserva als museus i a l’arxiu històric
municipal. yy

‘La mort, digna i il·lustrada’

de la colla, substituint, així, Marc
Ruiz, president dels castellers de
l’Alt Maresme des de 2014, any de
la seva fundació. Marc Ruiz va ser
un dels principals impulsors i fundadors de la colla el 2013, any de
la seva creació.
Durant l’assemblea els socis de
la colla van votar també a favor de
la seva participació al Concurs de
Castells en cas de classificar-se.
Des de la seva fundació, la colla ha
votat en assemblea la seva participació en cada edició del Concurs,
que es produeix bianualment a
Tarragona. yy

Algunes de les il·lustracions de l'exposició. Foto Yoyo
PALAFOLLS

El MiD de Palafolls ha acollit una
exposició sobre la mort digna. Es
tracta de la mostra que es titula «La
mort, digna i il·lustrada» en la que
una trentena d’il·lustradors catalans
han plasmat la seva visió particular de
la mort digna. Aquestes il·lustracions
volen contribuir a desmitificar i desembolcallar el concepte de la mort.

Nou president i els dos cocaps de la colla. Foto Maduixots

La presidenta de l’Associació
Dret a Morir Dignament, Isabel
Alonso, ha explicat quin és l’objectiu de la mostra “La mort continua
sent un tabú. I al cap i a la fi, tots
morirem, podem morir bé o po-

dem morir malament. El primer pas
per enfrontar un tabú és parlar-ne.
Hem de saber que si reflexionem
una mica sobre la mort, sense obsessionar-nos, sobre com voldríem
que fos la nostra mort, arribarem
a aquest moment més preparats”.

«L’exposició ha comptat
amb una trentena
d’il·lustracions»
Aquesta mostra ha estat la primera
acció que s’ha desenvolupat a Palafolls després que el ple de l’Ajuntament aprovés per assentiment una

«L’Ajuntament de Palafolls
va aprovar una moció
de col·laboració amb
l’Associació Dret a Morir
Dignament»
moció de suport i de col·laboració
amb l’Associació Dret a Morir Dignament. El MiD ha acollit l’exposició durant el mes de gener.
Segons Alonso, fruit d’aquesta
col·laboració es faran d’altres activitats al municipi palafollenc en suport al testament vital i a la llibertat
de triar la mort digna. yy
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El arte de emocionarse
El mataroní Lluís Soler ha
presentat a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça de Calella
el seu últim llibre ‘El arte de
emocionarse. La servidumbre de los sentimientos en la
época de lo cool’. En aquest

assaig, l’autor analitza la complexa relació entre l’emoció i
la raó, aprofundint en el concepte d’intel·ligència emocional. L’obra l’ha publicada
l’Editorial Alfabet i es pot trobar a les llibreries. yy

46è Concurs de Teatre Premi
Ciutat de Calella
CALELLA

Des de fa 46 anys l’entitat cultural Joventut Artística Calellenca, amb el suport de l’Ajuntament
de Calella i la Generalitat de Catalunya, organitza aquest concurs
on deu companyies de teatre amateur representen una obra i opten
a guanyar alguns dels premis que
un jurat professional atorga al final de la competició.

«Fins al 22 de març, el
Teatre Orfeó Calellenc
acull una obra cada
diumenge»
La presentació es va fer a la Biblioteca. Foto J. M. Arenaza

Catarsi
L’Ajuntament Vell de Calella
acull fins al 28 de febrer l’exposició Catarsi de l’artista Sílvia
Isach. La mostra està formada
per 6 imatges de gran format
en les que s’hi combinen les
idees amb la tècnica i el treball

amb la matèria. L’artista ha volgut mostrar els diferents estats
emocionals i sentiments pels
quals va passar durant la malaltia i pèrdua del seu pare. Cadascuna de les imatges mostra
un sentiment diferent. yy

Enguany, la 46a edició del
Concurs se celebrarà fins al 22 de
març. Hi ha programada una representació teatral cada diumenge, a les 18.30 h, al Teatre Orfeó
Calellenc. Es podran comprar entrades els diumenges de 13 a 14 h i
una hora abans de la representació
al mateix teatre.

Persones
El fotogràf calellenc Josep Maria Colomer ha exposat durant
gairebé un mes el seu darrer
treball Persones, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça de
Calella. L’exposició comptava
amb retrats de persones, foto-

grafies de grups o entitats amb
molta tradició per a la ciutat de
Calella. La Sala Mozart, la Cooperativa l’Amistat o reconeguts esportistes calellencs, com
Maru Toledo, són alguns dels
protagonistes de l’exposició. yy

Les tres primeres obres ja
s’han representat. Pels propers
dies hi ha previstes: L’últim joc de
la nit, a càrrec de Qollunaka Grup
de Teatre de Terrassa (09.02);
L’home amb ulleres de pasta, a
càrrec del Grup Impuls Teatre de
Molins de Rei (16.02); La importància de ser Frank, a càrrec del
Grup Teatre del Talión de Llei-

da (23.02); Set anys, a càrrec del
Grup Teatre Arc de Fals (01.03);
Busqueu-me un tenor, a càrrec del
Grup Abraxas Teatre de Barcelona (08.03); La Pepa maca, a càrrec del Grup Elenc Artístic Arbocenc de l’Arbós (15.03) i Dansa
d’agost, a càrrec del Grup Enric
Borràs del Centre Parroquial de
Sant Feliu de Llobregat (22.03). yy

40è Concurs de Teatre Vila de
Pineda de Mar
PINEDA DE MAR

L'exposició compta amb 6 fotografies. Foto J. M. Arenaza

Representació de L'Inspector. Foto Joan Maria Arenaza

Després de que el 2019 no
es celebrés, el Centre Cultural
i Recreatiu de Pineda organitza una nova edició del concurs
de teatre amateur, arribant enguany a la 40ena.
Després de rebre unes 40 propostes diferents, els organitzadors
van haver de triar les 5 finalistes.
Tot i no haver fet concurs l’any
anterior, s’han presentat el mateix
nombre de companyies que en altres edicions. La comèdia M’agrades a les fosques, a càrrec de la
companyia 8 de Terrassa, ha estat
l’encarregada de donar el tret de
sortida al concurs. Les altres dues
obres que ja s’han presentat han
estat L’adefesi, de Rafael Albertí i
El Crèdit, de Jordi Galceran.

«El 2019 no es va celebrar
el Concurs de Teatre
Amateur»
L’obra es farà el dia 9 de febrer, a
les 18h. L’últim espectacle serà el
dia 16 de febrer a les 18h, amb
el musical El Gran Somni, de la

Companyia Filagarsa de Molins
de Rei, guanyadora del concurs al
2013 i 2016.
A Malgrat de Mar també se
celebra aquestes primeres setmanes del 2020 el concurs de Teatre
Amateur Vicenç Bagarri. yy

«L’última representació
serà el 16 de febrer amb
un musical»

La mostra s'ha pogut visitar durant un mes. Foto J. M. Arenaza

Per les dues últimes representacions hi ha programades La muerte y la doncella, de la companyia
La Garnacha Teatro de Logroño,
guardonada amb el Premio Max
Aficionado 2019 i guanyadora del
Concurs de Pineda en 4 ocasions.

La Companyia Filagarsa tancarà el concurs. Foto Mikel Adell
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Palafolls presenta el Cicle de Teatre Infantil
PALAFOLLS

Ha començat a Palafolls el
Primer Cicle de Teatre Infantil
de la vila, que comptarà amb
diversos espectacles de teatre
infantil i familiar i finalitzarà el
24 de maig. Durant aquest temps
els infants i les seves famílies podran gaudir d’espectacles teatrals
carregats de contingut lúdic i pedagògic.
Des de la Regidoria de Cultura, que encapçala Susanna Pla,
explica que amb aquest cicle s’ha
volgut fer una aposta clara per
acostar-se al públic infantil, sovint oblidat, i fomentar la cultura
de proximitat amb l’organització
d’un cicle infantil però professional. Cultura defensa que no cal
sortir de Palafolls per veure teatre i que el motiu que les sessions
es facin al matí servirà per afavo-

PASSATEMPS

rir aquest clima de proximitat on
les famílies podran gaudir d’una
estona de teatre de qualitat.
El cicle ha servit per presentar
un altre element, com és el Carnet de Cultura. Quan els infants
adquireixin la primera entrada
del cicle, se’ls farà entrega d’un
carnet on podran anar marcant
cada vegada que assisteixin a una
funció. Al final, rebran un petit
obsequi. Les entrades tenen un
cost de 3€ i ja es poden comprar
a l’EMMID (de dilluns a divendres) o a taquilla (1 hora abans
de l’espectacle). L’aforament és
limitat a 200 localitats.
Tant als pregoners com a les
entitats i d’altres dependències
municipals, es podrà trobar informació relativa a la programació dels espectacles.

PROGRAMA
- 15/03 - 12 h. El globus vermell.
Espectacle clown sense mots i
amb humor des de l’altra banda
de la consciència.
- 26/04 – 12 h. El monstre de colors
(de 2 a 7 anys). Un espectacle de
titelles, música i colors, adaptació del conte homònim d’Anna
Llenas.
- 10/05 – 12 h. Hi ha més avorrit
que ser una princesa rosa? (de
3 a 10 anys). La protagonista
de la història farà trontollar tot
el regne per reivindicar la seva
personalitat.
- 24/05 – 12 h. Una princesa en
texans. Una obra de teatre familiar per trencar estereotips i ferse un tip de riure. yy

The Rock'n'Roll Hipsters van encetar el cicle. Foto Yoyo
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El Petit Garbí
M ALGRAT DE MAR

El Petit Garbí és un nou cicle
de cinema familiar en català, promogut pel Cineclub Garbí, amb
l’objectiu d’iniciar els més petits
en el món del cinema i educar la
seva mirada. Amb una programació de 6 sessions, un diumenge al mes fins al maig, es podrà
gaudir de les millors pel·lícules
d'animació dels últims temps.
Les dues primeres projeccions, començades al mes de desembre, han estat Al sostre del
món i Mirai, la meva germana
petita. Per davant, encara queden
4 projeccions que es faran al Cen-

tre Cultural de Malgrat per gaudir dels millors films d’animació.
SESSIONS
23/02 – 18h: Ernest i Celestine.
França, 2012. Ernest, un ós enorme que és músic ambulant, acull a
casa seva a la petita Celestine, una
rateta òrfena que s’ha escapat del
món subterrani dels rosegadors.
29/03 – 18h: Dilili a París. França, 2018. Al París de la Belle
Époque, Dilili, una noia de Nova
Caledònia, investiga una sèrie
de misterioses desaparicions en
companyia del seu amic Orel.

Espai Jove
19/04 – 18h: Jacob, Mimi i els
gossos del barri. Letònia i Polònia, 2019. En Jacob haurà de
passar una setmana amb la seva
cosina Mimi i el seu oncle al barri
antic de Riga.

«Les sessions seran un
diumenge de cada mes
fins al mes de maig»
17/05 – 18h: La revolta dels
contes. Regne Unit, 2016. La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl,
Revolting Rhymes. yy
Una de les sales de l'Espai Jove. Foto Joan Maria Arenaza
CALELLA

L’Espai Jove de Can Saleta ha
iniciat el nou trimestre ple d’activitats. La programació s’allargarà
fins a Setmana Santa. Tres mesos
on els joves s’endinsaran en nous
cursos i tallers, emmarcats en
cinc programes diferents, impulsats des de l’Àrea de Joventut.

«L’Espai Jove està adreçat
a tots els joves a partir de
12 anys»

Una de les projeccions serà Ernest i Celestine

DIRECTORI DE SERVEIS

L’Espai Jove es va inaugurar
el passat setembre i està adreçat
a tots els joves del municipi majors de dotze anys. L’espai ofereix

infinitat de serveis, com aules de
treball en grup, una sala de ordinadors i una zona de jocs.
Les activitats per aquest nou
trimestre aniran des de xerrades
amb entitats o amb personalitats
calellenques significatives per la
ciutat fins a tornejos de futbol,
bàsquet o tennis taula. També
hi haurà temps per diferents
tallers, com el de cuina sense
pares, per trencar els mites de
l’amor romàntic o tallers de jocs
de taula. Les diferents activitats
neixen de les mateixes propostes
que els usuaris exposen en les
assemblees obertes que s’organitzen cada mes. yy
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Tercera edició del Barretina Sona
i en els formats petits on Tati
Cervià se sent més còmoda.
Han dit d'ella que és "la cantant
que acarona amb la veu". En
aquesta ocasió presenta la seva
vessant més jazzística amb incursions en la bossa nova i els
boleros de la mà de dos músics,
Toni Pujol al contrabaix i Jaume Fulcarà a la guitarra.

M ALGRAT DE MAR

La Societat Cultural i Recreativa la Barretina Vermella ha
començat una nova edició del
cicle de concerts La Barretina
Sona. Amb la intenció de seguir
consolidant el festival com un
referent musical a la comarca,
aquest any, a part de portar artistes de primer nivell nacional,
han volgut fer un pas més i portar artistes internacionals (Itàlia
i Marroc) que vindran expressament a Malgrat per poder oferir
concerts exclusius i apropar-nos
a altres cultures. El Barretina
Sona consta de 3 cicles de concerts: un de cantautors, un de
música d'arrel i un cicle de jazz.

«Aquest any la
programació compta
amb artistes de talla
internacional»
- 15/03 – 12 h. Gemma Abrié
Duet. 7€. Dotada d'una veu
gruixuda, càlida i rica en matisos, el seu estil ha partit
sempre de les músiques d'arrel afroamericana tot i que en
els últims anys ha descobert la
seva atracció cap a sonoritats
més mediterrànies.

«El cicle musical s’ha
inaugurat amb l’actuació
de Maria del Mar Bonet»
L’edició 2020 ha obert amb
l’actuació de la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet,
amb un concert que ha posat
punt i final a la seva gira de commemoració dels 50 anys damunt
dels escenaris. L’actuació ha servit
per donar el tret de sortida a un
festival que compta amb un total
de 10 concerts fins al proper mes
de març. Altres artistes que han
passat per l’escenari de la Barretina Vermella durant aquest gener
han estat, Qel Xiberta, Clàudia
Cabero o Mazoni.

Violetta Curry i Ismael Dueñas tancaran el Barretina Sona 2020

Les entrades per al cicle es
poden comprar a través del web
www.labarretinavermella.com.
PROGRAMACIÓ
- 8/02 – 21.30 h: Mónica Green.
12€. La cantant nord-americana
establerta a Catalunya ara ja fa
més de 30 anys, ens visita amb
un dels guitarristes més coneguts de la comarca, Pep Romaguera. Mónica Green va ser una

de les integrants del mític grup
The Supremes.
- 15/02 – 21.30 h: Maria Mazzota. 12€. Es tracta d'una de les
veus més emblemàtiques de la
regió italiana de la Pulla i una
de les personalitats més importants de l'escena musical mundial. Expressament des d'Itàlia,
viatja a Malgrat per presentar el
seu nou àlbum, Amoremaro.

- 29/02 – 21.30 h. Sarah Ariche.
10€. Sarah Ariche és una cantant marroquina, multiinstrumentista i compositora. Nascuda a Tànger va descobrir la
seva passió per la música molt
jove. El seu estil propi s'inspira
en aquestes influències. La seva
música connecta Europa occidental amb Àfrica i el món àrab.
- 8/03 – 12 h. Tati Cervià Trio.
7€. És en les distàncies curtes

- 22/03 – 12 h. Violetta Curry &
Ismael Dueñas. 7€. Violetta
Curry és una de les grans veus
de jazz nord-americà natiu
que tenim aquí. És filla de Paul
Curry, arranjador i director musical, que va treballar amb Ella
Fitzgerald o Sara Vaughan, entre molts altres. Ismael Dueñas
és un prolífic i creatiu músic,
pianista i compositor, autor de
diversos àlbums de jazz contemporani al seu nom. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Nova programació del Teatre Clavé
TORDERA

Després de les festes de Nadal, el Teatre Clavé de Tordera
ha estrenat la nova programació
d’arts escèniques. Les propostes
programades es poden dividir en
tres vessants: teatre i música per
adults, la programació familiar i
el Festival Zero.
El programa s’ha encetat amb
la producció escrita i dirigida per
Cristina Clemente i Marc Angelet
Lapònia. Una comèdia sobre les
mentides, les il·lusions i l’educació
que rebem des de ben petits. Pel
que fa al cicle familiar, ha començat amb la projecció de la pel·lícula El secret del llibre de Kells, el
primer llargmetratge dels estudis

Cartoon Saloon, guanyador del
premi del públic del Festival d’Annecy i nominat a millor pel·lícula
d’animació als Premis Oscar.

web http://entrades.teatreclave.cat.
La programació finalitzarà el mes
d’abril amb un concert a càrrec del
grup de música basca Korrontzi.

Per tercer any consecutiu, el
Teatre Clavé acollirà el Festival
Zero, un projecte impulsat per Teatres en Xarxa que té com a eixos
centrals la programació d’espectacles de proximitat física amb el
públic que creïn a l’espectador una
experiència immersiva, realitzats
en espais no convencionals i amb
un aforament reduït.

PROGRAMACIÓ (febrer-abril)

La venda d’entrades i abonaments de la nova programació del
Teatre Clavé es pot fer tant a les
taquilles del Teatre Clavé com al

- 8/2 – 18 h. Teatre de titelles: Jon
Braun. 6€.
- 6/03 – 20.30 h. FESTIVAL
ZERO: Rebota rebota y en tu
cara explota. 8€.
- 7/03 – 17 h. FESTIVAL ZERO:
Els dies mentits. 8€
- 7/03 – 19 h. FESTIVAL ZERO:
Peix. 8€
- 14/03 – 18 h. Dansa: Zaquizami.
6€
- 29/03 – 18 h. Màgia i música:
The magic gospel. 12€

Espectacle de titelles Jon Braun

- 19/04 – 18 h. Teatre: Solitud. 18€

- 26/04 – 18 h. Música: Korrontzi.
12€ yy

Nou cicle cultural a la Sala Mozart

El monòleg d'Anna Sahun va obrir el Cicle. Foto J.M.Arenaza
CALELLA

La Sala Mozart de Calella ha
encetat el mes de gener el nou Ci-

cle Cultural amb una programació
ampliada respecte a altres edicions i amb més representacions di-

rigides al públic familiar. El nou
cicle ha obert amb l’espectacle
familiar La gallina dels ous d’or,
premi FETEN 2017 a Millor Direcció. Al gener també es va poder veure Kru, el monòleg Nenes i
nens amb la direcció de Joel Joan,
a més a més de l’obra Qui ets, o
l’espectacle infantil El rei de casa.
El mes de febrer s’ha obert amb el
monòleg musical del malgratenc
David Verdaguer Dos machos
verdes fritos.

niques, l’Ajuntament de Calella ha
posat a la venda entrades a 3€ per
a assistir a qualsevol dels espectacles del Cicle Cultural.

La principal novetat d’enguany
són els abonaments. Hi ha tres
modalitats: 5 espectacles per 49
euros, 8 per 69, i l’abonament d’11
espectacles que surt a 89 euros.
Amb l’objectiu d’afavorir l’accés
a espectacles de teatre als joves i
connectar-los amb les arts escè-

Les entrades generals, que
tenen un preu d’entre 6 i 12€, es
poden comprar online a www.
entrapolis.com, a la taquilla de la
Sala Mozart, els dimecres de 17 a
20 h, i el dia de l’espectacle, 2 hores
abans de l’actuació, sempre que no
s’hagin exhaurit.

Aquestes entrades a preu reduït només es podran comprar a
taquilla, els dimecres de 17 a 20 h
i el mateix dia de l’espectacle dues
hores abans. Per comprar l’entrada
és imprescindible ensenyar el DNI
per certificar que el comprador té
entre 12 i 20 anys.

PROGRAMACIÓ
- 8/02 – 21.30 h. Comèdia musical: Al sud del paral·lel. 10€
- 15/02 – 21.30 h. Comèdia: Los
monólogos de la vagina. 12€
- 23/02 – 18 h. Teatre familiar: 7
ratolins. 6€
- 7/03 – 21.30 h. Teatre: Tinc 50
anys i soc dona. 10€
- 14/03 – 21.30 h. Música i dansa:
Pedro Salazar. 10€
- 21/03 – 21.30 h. Teatre: Els Brugarol. 12€
- 28/03 – 21.30 h. Teatre: Lapònia.
12€
- 4/04 – 21.30 h. Teatre: Coitus, la
comèdia. 10€
- 5/04 – 18 h. Teatre familiar: Llepafils. 6€. yy

Música, teatre i cinema a l’Auditori de Pineda
PINEDA DE MAR

Amb el començament del nou
any, l’Auditori de Pineda presenta
una nova temporada cultural per
aquest primer semestre del 2020.
La programació comença el 7 de
febrer. Teatre, música i cinema són
algunes de les propostes que hi
haurà a Pineda en aquesta primera
part de l’any.

«La programació
s’allargarà fins al mes
d’abril»
Enguany la Mostra Nacional
de Teatre Amateur de Catalunya
a Pineda de Mar celebra la seva
17a edició, tercera on l’Auditori
es convertirà en un espai escènic
referent del certamen, que durant

el dies 26, 27 o 28 d’abril omplirà
diferents espais de Pineda del millor teatre amateur.
Més endavant, entrat l’estiu,
de l’1 al 6 de juliol, se celebrarà el VI Festival Internacional
de Curtmetratges Cinemart de
Pineda amb l’Auditori com a sala
de projeccions principals dels
curts seleccionats.
Carnet Amics de L’Auditori
Acostar els ciutadans a la
cultura és un dels objectius dels
responsables del programa de
l’Auditori. Per fer-ho més senzill
posen a l’abast de tothom el carnet
Amics de l’Auditori. Aquest carnet
ofereix un 20% de descompte en
el preu de les entrades dels espectacles programats, a més d’oferir

informació puntual als seus subscriptors sobre la mateixa programació. El carnet és de franc i es
pot demanar a Can Comas.

«De l’1 al 6 de juliol, se
celebrarà el VI Festival
Internacional de
Curtmetratges Cinemart»
Programació de les properes
setmanes:
- 7/02 – 20.30 h – Projecció: Los
últimos de la Mejana, rebeldía y
esperanza. Un documental de
Patxi Uriz. Gratuït
- 15/02 – 20.30 h – Teatre: Abans
que es faci fosc. Amb Míriam
Iscla – 15€
- 1/03 – 18 h – Pel·lícula Frozen
II. 3€

Frozen 2 es projectarà l'1 de març

- 7/03 – 20.30 h. Música: De
la Nova Cançó al Trap en
format simfònic. Banda de
Cerdanyola. 7€

- 14/03 – 17 h – Teatre familiar:
Alicia al país de les meravelles.
5€. yy
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Obres a la Fàbrica Llobet-Guri Obres a la Zona
Industrial
CALELLA

Ja han començat les obres de
rehabilitació de dues de les façanes
de la Fàbrica Llobet-Guri, concretament, les façanes del carrer Llobet i Guri i la del carrer Sant Jaume. Les obres tenen una durada
prevista de 12 setmanes, per tant,
s’allargaran fins a finals de març,
principis d’abril. El projecte de
rehabilitació realitzat contempla
també la recuperació de la façana oest del carrer Sant Pere, però

«Les obres s’allargaran un
període de 12 setmanes»

aquesta queda per a una següent
fase, prevista per a l’estiu de 2020,
aprofitant les vacances escolars.

Les successives remodelacions
interiors de l’edifici fan palès l’estat de degradació de les façanes i
l’efecte de la brutícia acumulada
per la proximitat de la carretera N-II. Les actuacions previstes
a les façanes de les naus laterals
són la neteja amb aigua a pressió
amb hidro-netejadora, la neteja
de la cornisa, la retirada d'antics
ancoratges i elements obsolets a
façanes, així com la reparació dels
elements malmesos.

«La següent fase està
prevista per a l’estiu
d'aquest 2020»

Pel que fa a l’actuació a la façana principal al carrer Sant Jaume, es contempla el tractament a
base de neteja química de façana
de carreuat de pedra i prefabricat
de formigó/morter en bon estat de
conservació. Es contempla també
la instal·lació d’un remat de cornisa inclinada i el pintat de reixes
i tanques metàl·liques de protecció existents en planta baixa amb
tractament anticorrosiu. yy

Pas tallat per facilitar les obres. Foto Yoyo

Palafolls ha iniciat el mes de
gener les obres al Camí de la
Ginesta. Aquest procés de millora, que s'allargarà aproximadament durant tres mesos, provocarà diverses restriccions i un
seguit d'afectacions.

aquest camí per accedir als seus
cultius. Per aquest motiu s’ha habilitat un camí alternatiu d’ús exclusivament agrícola, que permet
als pagesos arribar als terrenys.
Tots els altres afectats hauran de
seguir la ruta alternativa mitjançant les carreteres N-II i B-682.

Per una banda el Camí de la
Ginesta romandrà tancat. Per l’altra, les línies d'autobusos 625 de
Sagalés + la L5 i la Interurbana
Maresme Nord de Transports Pujol, patiran algunes modificacions
en els seus recorreguts actuals. Els
pagesos seran el col·lectiu més
afectat, ja que necessiten travessar

Les millores al Camí de la
Ginesta formen part de les actuacions que s'aniran produint a
Palafolls en virtut del Pla Especial
Urbanístic d'Infraestructures Comuns, amb l'objectiu de fer arribar la xarxa d'aigua, clavegueram
i fibra òptica al llarg de la zona industrial nord del municipi. yy

PALAFOLLS

Les obres s'allargaran fins a finals de març. Foto Joan Maria Arenaza
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Reunió amb la Diputació
MALGRAT DE MAR

L'alcalde de Malgrat, Joan
Mercader, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, i la regidora d'Inserció,
Igualtat i LGTBIQ, Cinzia Valbonesi, s'han reunit amb la presidenta de la Diputació de Barcelona,
Núria Marín, per tractar els principals projectes del govern municipal durant aquest mandat.
Durant la reunió es van tractar els reptes del govern com són
la segona fase del polígon industrial de Can Patalina, l'Espai de
Can Palomeres, la segona fase del
passeig marítim, la segona fase de
la pista polivalent, el nou equipament cultural i el projecte Malgrat
Smart City, entre d'altres. yy

Reunió amb la presidenta de la Diputació. Foto Aj. Malgrat

Nous projectes socials
MALGRAT DE MAR

El govern municipal de Malgrat de Mar s’ha reunit amb la
presidenta de l'Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
Lluïsa Moret. La trobada va servir per presentar els projectes del
govern municipal amb relació als
temes de Benestar Social, Igualtat, LGTBIQ, Salut i Consum.
En aquesta reunió, la diputada ha explicat els recursos tècnics, materials i econòmics que
ofereix la Diputació als ajuntaments i en què han abordat les
novetats del catàleg d’activitats de
la Diputació d’enguany. yy
En la reunió es van presentar els projectes socials d'aquest mandat. Foto Aj. Malgrat

Conveni de servei comunitari
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
signat un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per establir
un projecte de servei comunitari
destinat a l’alumnat d’educació
secundària obligatòria.
Aquesta iniciativa sorgeix de
la necessitat de promoure entre
els alumnes el compromís cívic i
un correcte desenvolupament de
les competències socials i ciutadanes. Els components del projecte seran joves de tercer o quart
d’ESO, prèviament autoritzats
pels seus pares o tutors legals. yy
Signatura del conveni. Foto Aj. Palafolls
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‘Carnaval, carnaval’
MARESME

Un any més, els municipis de
l’Alt Maresme ja s’estan preparant
per celebrar el carnaval. Malgrat
de Mar serà la primera en encetar
les activitats amb la celebració del
pregó de Carnestoltes i la rua el
divendres dia 21. Altres activitats
que es faran aquell cap de setmana
seran balls o l’esperada rua infantil.

«Palafolls tancarà les
activitats amb la rua el dia
1 de març»
Fàbrica Llobet Guri de Calella.
Un cop allà es farà el lliurament
de premis i posteriorment, hi
haurà una festa final amb un Dj.

Taula pel clima
Palafolls tancarà la celebració del Carnestoltes amb l’organització de la rua que tindrà
lloc el diumenge 1 de març. La
rua passarà pels carrers del centre del municipi i, per tercer any
consecutiu, se celebrarà a les 12
del migdia. yy

«El carnaval de l’Alt
Maresme es celebrarà el
dia 29 de febrer»
El cap de setmana del 22 i 23
de febrer, es congregaran les activitats més importants a les diferents poblacions maresmenques.
Tordera celebrarà la tradicional
rua i Santa Susanna organitzarà
una gran festa de disfresses. La
programació es complementarà
amb diverses activitats, totes centrades en el carnaval.
Una setmana més tard, arribarà la gran rua de carnaval de l’Alt
Maresme, que desfila per als carrers de Pineda de Mar i Calella, i
que enguany arribarà a la 21ena
edició. El recorregut de la rua
s’iniciarà el dia 29 de febrer a les
7 de la tarda a l’avinguda Mediterrani de Poblenou fins arribar a la

CALELLA

Amb l’objectiu de buscar mesures per lluitar contra el canvi climàtic a nivell municipal,
l’Ajuntament de Calella ha creat
una Taula sobre l’Emergència
Climàtica formada per agents locals de diferents àmbits, tant econòmic com social, educatiu i de
recerca. Formaran part d’aquesta
taula representants dels grups
municipals, així com tres especialistes designats per l’equip de
govern: el geògraf especialitzat
en medi ambient Martí Boada, el
biòleg marí Francesc Peters i l’ornitòleg Enric Badosa.
Es preveu que la primera trobada de la taula sigui el mes de

febrer i, durant la primera sessió,
la mateixa taula decidirà la periodicitat de les properes sessions.

«La Taula comptarà amb
el geògraf Martí Boada,
el biòleg marí Francesc
Peters, i l’ornitòleg Enric
Badosa»
Aquesta taula sorgeix de la
moció presentada pels grups municipals de Junts per Calella, ERC,
Calella en Comú i CUP al Ple Ordinari del 3 d’octubre de 2019 en
suport a la tercera vaga pel clima
del 27S i per l’emergència climàtica i que va comptar amb els vots a
favor de tots els assistents. yy

Rua de l'Alt Maresme 2019. Foto Joan Maria Arenaza
Platja després del temporal. Foto J. M. Arenaza

Canet Rock
CANET DE MAR

El Canet Rock ha desgranat
els detalls de la seva setena edició,
que tindrà lloc el 4 de juliol al Pla
d'en Sala de Canet de Mar. El cartell del festival combinarà grups
de trajectòria dilatada com Manel,
Els Amics de les Arts, Itaca Band,
Sopa de Cabra i Roba Estesa, amb
noves apostes com Lildami, Miki
Núñez, Ciudad Jara – el nou projecte de l'exlíder de la dissolta La
Raíz, Pablo Sánchez-, i No Logo, la
nova formació de Kiko Tur, exlíder
d'Aspencat. Del conjunt de grups
anunciats, set presentaran un nou
treball discogràfic aquest estiu.

Presentació del cartell. Foto ACN

Aquestes bandes s'afegeixen a
les ja confirmades el passat octubre: Oques Grasses, Doctor Prats
i Jazzwoman. El certamen ja ha
venut més de 15.000 entrades.
L'any passat es van exhaurir a finals de febrer.
Completen el cartell Miquel
del Roig, Cesc i els Dj Ernest Codina, Carles Pérez i Pd Artur Busquets. La presentació dels caps de
cartell s'ha fet en una festa que ha
congregat 400 persones a l'Antiga
Fàbrica Estrella Damm de la ciutat de Barcelona. yy
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Malgrat de Mar rescindeix el contracte de les
obres del passeig marítim
MALGRAT DE MAR

El govern municipal, format pel PSC i JxCat-Malgrat ens

Mou, va aprovar la resolució del
contracte amb l'empresa Rogasa
Construcciones y Contratas SAU,

Votació de la rescissió del contracte. Foto Yoyo

adjudicatària de les obres de remodelació del passeig marítim.

preus, algunes de les quals ja havien estat realitzades.

del contracte, obrint la possibilitat
d'un posterior recurs contenciós
administratiu per la seva part.

El 17 de juny es va celebrar
la primera reunió amb l'empresa
adjudicatària de les obres Rogasa
Construcciones y Contratas, SAU,
i l'empresa encarregada de la direcció d'obres. En aquesta reunió, es
va demanar l'estat actual de l'obra,
si s'havien produït modificacions
i quin impacte econòmic tenien
aquestes modificacions.

Es va aprovar una modificació del contracte i es va instar
a l'empresa a acceptar els preus
contradictoris que van proposar
els serveis tècnics municipals. La
discrepància pel que fa a partides de preus contradictoris és de
742.964,28€ i pel que fa a excessos
d'amidaments de 147.164,96€. En
ambdós casos sense IVA.

El contracte és encara vigent i,
d'acord amb la legislació, el contractista és el responsable del manteniment de les obres i d'impedir
el seu deteriorament. El lliurament
final a l'administració de les obres
correctament executades comporta
inel·ludiblement la seva neteja i que
estiguin en perfecte estat de servei.

La direcció de les obres va
presentar el mes de setembre un
informe justificant la necessitat de
modificar el contracte perquè havien aparegut partides amb nous

El contractista va presentar un
recurs de reposició contra l'acord de
modificació del contracte i la proposta és de desestimació del mateix
i d'inici de l'expedient de resolució

En el moment en què l'expedient de resolució de contracte
es resolgui definitivament, es podran adjudicar les obres pendents
d'execució. yy

Crònica de successos
MALGRAT DE MAR / PALAFOLLS

A causa del temporal Glòria
els treballadors de la fàbrica AGC
Europa de Malgrat de Mar van
quedar confinats a dins, per culpa
de les inundacions. La reclusió va
durar unes hores, fins que el perill
va passar. Dies després, una de les
canonades entre aquesta fàbrica i
Autocars Calella es va trencar provocant una gran fuita. Els accessos
es van tancar fins que es va solucionar el problema.
A la urbanització de Ciutat
Jardí de Sant Genís de Palafolls, es
va incendiar una casa unifamiliar.
L’avís es va rebre a les 9.43h del 26
de gener, i el foc es va donar per
controlat hores després. L’incendi
va afectar totalment la casa. Es van
activar 8 dotacions dels Bombers
de la Generalitat. yy

Inundació de la fàbrica AGC Europa. Foto Facebook

Incendi de l'habitatge a Ciutat Jardí. Foto Bombers de la Generalitat
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IRONMAN a Fitur
CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha
participat una vegada més a Fitur des del mostrador de Costa
Barcelona de l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació
i dins l’estand de Catalunya, que
ha acollit la representació de tot
el territori català.
Durant la fira es va aprofitar
per presentar les proves IRONMAN 70.3 Barcelona i IRONMAN Barcelona 2020 que tindran
lloc a Calella al maig i octubre
respectivament. La presentació
va anar a càrrec de José Hidalgo,
president de la Federació Espanyola de Triatló, Agustí Pérez,

director regional IRONMAN al
Sud d’Europa, David Font, director Agència Catalana de Turisme,
Santi Siquier, responsable d’Acció
Territorial de l’Esport, i Montserrat Candini, alcaldessa de Calella.

«L’IRONMAN 70.3 se
celebrarà al maig, i
l’IRONMAN a l’octubre»
L’alcaldessa de Calella ha declarat que presentar la prova a
FITUR suposa “la consolidació
d’aquest esdeveniment esportiu a
la nostra ciutat i en tot el que representa el nostre territori”. yy

Marina González, Premi
Fosbury 2019
MALGRAT DE MAR

La gimnasta malgratenca Marina González ha guanyat el Premi Fosbury 2019 a la millor dona
esportista de l'any per votació
popular. El procés de selecció ha
comptabilitzat més de 50.000 vots.
El 30% dels vots que s’han recollit a
la fase final han estat per l’esportista malgratenca, que ha estat la més
votada de les deu dones que aspiraven al guardó de millor esportista
dels Països Catalans del 2019.

«Marina González va rebre
el 30% dels vots a la fase
final»
La segona classificada, amb el
28% dels vots, ha estat la jugadora
de pilota valenciana Victòria Díez;
i la tercera, Sheila Avilés, amb el
12% dels suports. González, de
17 anys, ha rebut aquest reconeixement en el millor moment de
la seva carrera esportiva, quan ha
ajudat a la selecció espanyola a
classificar-se per als Jocs Olímpics
de Tòquio i en què ha tastat el seu
primer gran èxit internacional en

Presentació a Madrid. Foto Aj. Calella

Marina González participarà als Jocs Olímpics de Tòquio. Foto RFPA

categoria absoluta amb la medalla
d'or a la copa del món d'Hongria
amb l'exercici de terra.
La gimnasta malgratenca, que
entrena amb el Salt Gimnàstic
Club, també ha estat subcampiona estatal a l'All Around, ha
guanyat el campionat estatal per
equips i la Lliga i ha fet quatre

«La gimnasta ha ajudat
a la selecció espanyola a
classificar-se per als Jocs
Olímpics de Tòquio»
presències al podi als campionats
de Catalunya. El patinador Pere
Marsinyach ha rebut el guardó en
la categoria masculina. yy

Futbol
amateur
Inscripcions per la
Trail del Castell
PALAFOLLS

El club de muntanya Safir
Team de Palafolls ja ha obert les
inscripcions per participar en la
tercera edició de la Trail Senyor
del Castell, que tindrà lloc el diumenge 15 de març.

«Les inscripcions
romandran obertes fins al
dia 12 de març»
Les inscripcions per participar-hi es poden fer a través de la
pàgina web www.safirteam.com, i
es mantindran obertes fins al dia
12 de març, tres dies abans de l’esdeveniment.

La cursa es farà el proper 15 de març

La Trail Senyor del Castell
torna enguany a comptar amb
dues modalitats. D’una banda,
la trail, amb 13 quilòmetres de
recorregut i 650 metres de desnivell; de l’altra, la marxa, que en
aquest cas oferirà 6 quilòmetres i
200 metres de desnivell. L’edició
del 2019 va comptar amb gairebé
300 corredors. La sortida la van
prendre 282 corredors i 256 van
acabar arribant a meta, situada al
Palauet de Palafolls.
Els guanyadors de l’any passat
van ser Carlos Galobardes en la
categoria masculina i Bianca Barquet, en la femenina. yy

El Tordera va començar la temporada amb un partit benèfic. Foto Joan Ferrer
MARESME

Aquest gener s’ha acabat la
primera volta de les lligues de
futbol organitzades per la FCF.
2a CATALANA
La directiva del CD Malgrat
va decidir canviar de tècnic quan
s’estaven aconseguint els millors
resultats de la temporada. José
Cáceres, el tècnic que va començar la temporada, va explicar que
quan les coses anaven malament
havia presentat la dimissió i no li
van acceptar. Per tant, se sorprenia que hi hagués el canvi quan

estaven en dinàmica positiva.
El nou equip tècnic està format
pel primer entrenador Pedro Moreno i el seu ajudant David Mesa.
El canvi d’equip tècnic ha anat
acompanyat tant d’altes com baixes
de jugadors. Malgrat que els resultats no han estat bons en un primer
moment, s’espera que la situació
millori i l’equip es pugui salvar.
3a CATALANA
El CF Tordera va acabar la primera volta com a líder destacat del
grup 16 amb deu punts més que el

segon, el Palafrugell. Precisament,
la segona part del campionat va
començar al camp de l’equip del
Baix Empordà. El Tordera va perdre 4 a 0 i les distàncies es van
reduir a 7 punts. A la següent jornada, el FC Tordera va empatar i
el Palafrugell, va guanyar i va retallar 2 punts més.
En el grup 4, hi ha el CF Calella. Després d’uns inicis força
dubitatius, el joc i els resultats han
millorat notablement i ha acabat la
primera volta en novena posició. yy
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Rugby femení de primer nivell
Degut als efectes del temporal, Tordera va acollir un
partit de la primera divisió
femenina de rugby, ja que el
camp del GEiEG havia quedat
inundat. Algunes jugadores

de l’equip són de la població i
per això Tordera es va oferir a
acollir el partit. Les noies del
GEiEG van guanyar a les noies del Shamrock Rc de Palma
de Mallorca per 55 a 0. yy

Els menors de 2 anys no
han d'utilitzar pantalles de
dispositius mòbils

Les noies del GEiEG van guanyar per 55 a 0. Foto Pau Megías

Campiona d’Espanya en Dobles
La jugadora del Suris Calella,
Alba Fernández, ha pujat al tercer esglaó del podi en el Campionat d’Espanya de Tennis Taula
que s’ha disputat a Granada.
Fernández va perdre a les semifinals en individuals contra
Ana García del Cartagena. El
premi va arribar quan l’Alba,

fent parella amb Marina Ñíguez
de l’Alacant, va derrotar a la final a Clàudia Caimel del Figueres i Sofía Barba del Rives de
Madrid. La calellenca i la seva
companya perdien 10-6 en el
cinquè set, van salvar 4 pilotes
de partit, proclamant-se finalment campiones de dobles. yy

Alba Fernández als campionats a Granada. Foto RFETM

Desperfectes pel Glòria
La coberta del Pavelló Germans Margall de Malgrat de
Mar es va veure greument
afectada a causa del temporal
Glòria. Els danys han obligat
a reubicar partits i entrenaments de sis entitats esporti-

ves. Les pistes d’atletisme també van quedar molt malmeses.
El Club d’Atletisme Malgrat va
haver de buscar alternatives
per poder reprendre la seva
activitat esportiva. yy

Així va quedar la coberta després del temporal. Foto Aj. Malgrat

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

E

ls nostres nens i nenes
passen de mitjana gairebé 5 hores al dia davant
d'una pantalla. Més del 40% dels
infants veuen el contingut de la
televisió en dispositius mòbils o
en l'ordinador. 89% veu vídeos
de Internet. 7 de cada 10 nens i
nenes entre 12 i 13 anys utilitzen
les xarxes socials en els seus dispositius mòbils. Aquests van ser
els resultats més sorprenents d'un
estudi al 2018 de l’Asociación para
la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) a Espanya.
A l'edat de 10 anys, el 50% dels
nens i nenes ja tenen el seu propi
telèfon mòbil. Sens dubte, aquesta
dada ens obliga a reflexionar sobre les conseqüències d'aquesta
imparable tendència.
El infants se senten atrets per la
velocitat i el color de les imatges
en una pantalla, convertint-se en
observadors passius o interaccionant amb entusiasme amb els diversos jocs o aplicacions. Les pantalles provoquen fascinació però,
en funció de l'edat, el seu cervell
no és capaç de donar el significat
equivalent al món real perquè la
imatge es comporta radicalment
de manera diferent de la realitat.
Atrauen tota la seva atenció, però
la comprensió i la interpretació és
inadequada.
Fins als 2 anys, els nens no tenen
prou maduració cerebral per tenir
una representació real equivalent
al que veuen en una pantalla d'un
dispositiu. Els menors de 12 mesos no segueixen els diàlegs i, encara que el 75% dels vídeos edu-

catius ho indiquen, el seu benefici
no s'ha demostrat en nens menors
de 2 anys d'edat. Sí és cert, d'altra
banda, que els programes de qualitat poden ser beneficiosos per a
la millora de les habilitats socials
i el llenguatge a partir dels 2 anys.
La infància és precisament el
període de la vida en què la intel·ligència es desenvolupa i per
construir-la el nen necessita una
participació activa mitjançant una
interrelació amb el medi natural i
social. Entre els 2 i els 6 anys, gràcies a la interacció amb l’entorn,
el nen imita les accions de la vida
quotidiana del món adult, desenvolupa l'atenció i el pensament
creatiu, desenvolupa el llenguatge
i adquireix la capacitat de representació mental. Les hores de pantalla són perjudicials per a aquesta
interacció amb conseqüències imprevisibles.
La interferència amb el son i l'ús
de pantalles en els nens també està
perfectament documentada. Com
més temps de pantalla menys hores de son i més dificultats de conciliació. Un estudi va comprovar
que es reduïen 25 minuts de son
nocturn per a cada hora d'ús de
tabletes o mòbils al dia en nens
i nenes menors de 3 anys d'edat.
Aquest dèficit d'hores de son afecta la seva estabilitat emocional i
també pot tenir un impacte negatiu en el seu aprenentatge global.
Quants dispositius electrònics tenim a les nostres llars? Telèfons
mòbils, tabletes, ordinadors, consoles i altres... Vivim envoltats de
pantalles, també a la feina, anem
amb el nostre mòbil a tot arreu
com una extensió més del nostre
cos. Les pantalles són aquí per
quedar-s'hi i els més petits són
espectadors atents veient-nos uti-

litzar-les i després reprodueixen el
que han vist.
Com a responsables del desenvolupament saludable dels nostres
fills, hem de prendre mesures que
els protegeixin d'aquest risc latent
que, per desconeixement, sovint
obviem.
Els menors de 2 anys no han de
veure continguts de cap tipus en
pantalles (especialment en menors de 18 mesos). De 2 a 3 anys
l'exposició ha de ser limitada (30
minuts al dia) amb programes
de qualitat i acompanyats. De 3
a 5 anys fins a 1 hora al dia amb
supervisió i a partir d'aquesta edat
en períodes pautats amb limitació
de temps i de tipus de programes.
Els nens i adolescents faran un ús
responsable del seu telèfon mòbil
basant-se en la utilització que en
fan els seus referents adults, així
com de les normes que s'implementen des de la compra del seu
primer mòbil. No és aconsellable
que els nens menors de 12 anys
tinguin el seu propi telèfon mòbil.
La tecnologia ens aporta grans
avantatges a tots nosaltres, però
necessitem conèixer els riscos
d'un ús indegut. Tots utilitzem
dispositius, i necessàriament hem
de predicar amb el nostre exemple. Menjars familiars sense mòbil, no comprovar el mòbil mentre treballem, conduïm, estudiem
o parlem. Aquests són aspectes
que també hem d'incorporar a les
nostres vides. Els pares som mestres per als nostres fills i, sobretot,
som responsables de la seva salut
i desenvolupament. Podem dialogar amb ells i pactar moltes coses,
però és la nostra responsabilitat i
el nostre deure saber posar els límits més adequats per a ells. yy

Cal prendre precaucions amb els infants
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LLORET DE MAR
DIA 7
PARÁSITOS
Dirigida per Bong Joon-ho.
Teatre de Lloret, 21 h.
Cine Club Adler.
MARIA AURÈLIA CAPMANY
Conferència: A càrrec del
periodista Agustí Pons.
Club Marina Casinet, 20 h.
ELS REIS DE SHAKESPEARE
ESCRIUEN... Teatre: Cia. La
Minimal. Teatre de Lloret, 21 h.
DIES 7 I 8
RALLY COSTA BRAVA
Plaça de la Vila, 17 h.
DIA 8
CONTES AMB TECA
A càrrec d’Elena Ballester.
Biblioteca Municipal, 11.30 h.
DIA 9
L’HIVERN I LA PRIMAVERA AL
REGNE D’ESCAMPETA
Cinema El Petit Adler.
Recomanat a partir de 4 anys.
Teatre de Lloret, 12 h.
DIA 13
"MOU-TE"
Xerrada a càrrec de Maria José
Martí, osteòpata. Biblioteca
Municipal, 19 h.

DIA 14
EL PEQUEÑO PONI
Teatre: De Paco Bezerra. Sota la
direcció de Mercè Vila Godoy.
Teatre de Lloret, 21 h. Espectacle
en castellà.
DIA 15
¡MENUDAS ELLES!
El Racó dels Contes. A càrrec de
Tramoia. Biblioteca Municipal,
11.30 h. Espectacle en castellà.
DIA 20
RETRATO DE UNA MUJER EN
LLAMAS
Dirigida per Céline Sciamma.
Cicle cinema i dona. Cine Club
Adler. Teatre de Lloret, 21 h.
CARNAVAL 2020
DIA 21
RUA DE LES ESCOLES
Rieral, 10 h.

Biblioteca Municipal, 11.30 h.

Passeig marítim, 12 h.

Bosch. Teatre de Lloret, 21 h.

ARRIBADA DEL CARNESTOLTES
Sopar- ball. Plaça de la Vila, 19 h.

RUA DE CARNAVAL
Passeig Marítim, 16 h.

BALL DE CARNAVAL
Teatre de Lloret, 23 h.

CONCERTS CARNAVAL
Ítaca Band + La Loca Histeria.
Plaça Germinal Ros, 23 h.

DIA 26
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
Sopar-ball. Plaça de la Vila, 1820.30 h.

DIA 29
PARTY GAME
Teatre: Idea original de d’Ivan
Tapia i Xevi Victori. Teatre de
Lloret, 22 h.

DIA 22
CARNESTOLTES PLE DE CONTES
El Racó dels Contes.
A càrrec de Joan de Boer.

DIA 23
RUA DE CARNAVAL

DIA 28
LA PARTIDA D’ESCACS
Sota la direcció d’Ivan Morales
i amb la interpretació de Jordi

CONTES PER FER LA VOLTA AL
MÓN. A càrrec de VadeContes.
Biblioteca Municipal, 11.30 h

BLANES
DIA 16
RIALLES: LA SIRENETA I L’ILLA DE
PLÀSTIC. Dreams Teatre.
Teatre de Blanes, 17.30 h.
DIA 21
RUES DE CARNESTOLTES
ESCOLES
Col·legi Santa Maria, d'11 a 12.30 h.
Carrers del centre.
Col·legi Cor de Maria, de 9.30 a
12.30 h. Passeig de mar.
DIA 22
ACTUACIONS INFANTILS,
INFLABLES, TALLERS I
CONCURSOS DE DISFRESSES
DIA 23
RUA DE CARNAVAL
Carrers del centre. Tarda.
FINS AL 20
EXPOSICIÓ LAIA BEDÓS
Galeria d’Art L’Arcada
DEL 7 AL 9
III EDICIÓ CONCURS DANSA
VILA DE BLANES
Dia 7 de 17 a 22 h.
Dia 8 de 9 a 22 h.
Dia 9 de 9 a 22 h.
Associació Dansa Élancé
Teatre de Blanes.
DEL 7 AL 9
II EDICIÓ CONCURS FOTOGRÀFIC
DANSA VILA DE BLANES

Sala García-Tornel.
DEL 15 AL 23
30è ANIVERSARI CLUB ROTARY
BLANES. Rotary Club Blanes
Sala García-Tornel.
DIA 15
IL PESO DELL’ESSERE
Teatre de Blanes, 21 h.
DIA 16
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA
MÀ LA GANGA
Avinguda Catalunya-La Plantera.
De 9.30 a 14 h.

DIA 29
DE MARES I FILLES
Teatre de Blanes, 21 h.
BIBLIOTECA COMARCAL
DEL 5 AL 27
EXPOSICIÓ: "GAMERS I
COMIQUEROS". De la vinyeta a
la consola...i viceversa. Organitza
Norma Còmics i Diputació de
Girona. A la Biblioteca Jove.
DIA 6
DIJOUS DE LLETRES I MOTS
(tertúlia literària per a adults):
Aquell antic missatge de

l’amor de Vicenç Llorca, amb
la presència de l’autor, dins
del programa Lletres en Viu,
Institució de Lletres Catalanes.
A les 19 h a la Sala Roberto
Bolaño.
DIA 7
CLUB DE JOCS DE TAULA,
per a nens i nenes a partir de 8
anys, joves i adults, amb David
Quesada. Inscripcions a la
Biblioteca, 18 h. A la Sala Roberto
Bolaño. Properes sessions: dia 15
a les 11 h i dia 28 a les 18 h.
DIA 11
HORA DEL CONTE: Quines
unes, elles! Amb H6 Produccions.
Celebració del dia de la nena i
la dona, i a les 17.30 h a la Sala
Roberto Bolaño, miniclub: "El llop
ha tornat de Goffroy de Pennart",
per a nens i nenes de 5 a 7 anys,
acompanyats pels seus pares.
Places limitades. A les 17 h a la
Biblioteca Escolar de l’Escola Mn.
Joan Batlle de Blanes.
DIA 13
EXPOSICIÓ: DIA DE LA RÀDIO:
taula bibliogràfica.
DIA 13
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys): El noi
que nedava amb les piranyes de
David Almond. A les 17.30 h a la
Biblioteca Jove.

DIA 20
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys): Quin
dia tan bèstia de Mari Rodgers. A
les 17.30 h a la Biblioteca Jove.
DIA 26
XERRADA: "QUÈ ÉS
L’ALQUÍMIA EMOCIONAL"
amb Xavier Oromí de l’Associació
Sanat Kumara de Blanes, 19 h. A
la Sala Roberto Bolaño.
DIA 27
HORA DEL CONTE: GIANNI
RODARI: contes per a la revolta,
amb Assumpta Mercader, 18 h. A
la Sala Roberto Bolaño.
ÀGORA JOVE. PENSAMENT
CRÍTIC: ELS ODS, PARLEM-NE!
Espai de debat per a joves al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’agenda 2030. Sessions cada dimecres
de 17.30 h a les 19 h a la Biblioteca Jove, amb la Tània Gallardo.
Per a joves de 12 a 16 anys.
Dia 5: Salut i benestar
Dia 12: Ciutats i comunitats
sostenibles
Dia 19: Reducció de les
desigualtats
Dia 26: Ocupació i economia
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DIA 5
CALELLA
CONFERÈNCIA: Del carbó al
qual, els usos del bosc. Casal
l’Amistat, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
CINEMA: Documental Los
últimos de la Mejana rebeldía y
esperanza. Auditori de Pineda,
20.30 h.

DIA 6
SANTA SUSANNA
HARRY POTTER BOOK NIGHT.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 19 h.

DIA 8
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Amb el
concert de Mònica Green.
Al local social de la Barretina
Vermella, 21.30 h.

CALELLA
VISIONAT d’un vídeo i l’hora
del te amb l’Associació de
Dones Africanes de Calella per
commemorar el dia internacional
contra la mutilació genital
femenina. Espai Jove de Can
Saleta, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Amb el llibre ‘The Edible
Woman’. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
CELEBRACIÓ DE LA NIT
DE HARRY POTTER: Jocs,
manualitats, lectures en veu alta
de fragments dels llibres i un
escape room. Biblioteca Serra i
Moret, 17 h.
DIA 7
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES.
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Les mateixes estrelles, de
Núria Martí Constans. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 10 h.
CREACIÓ DE BIBLIOJOVE. Espai
per compartir llibres i lectura.
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
21è CAFÈ JAZZ. Concert amb
Luis González (piano i direcció),
Pedro Cortejosa (saxo tenor),
Josep Cordobés (bateria) i Rai
Ferrer (contrabaix). Entrada
gratuïta. Sala Mozart, 22 h.

CONCURS DE TEATRE
AMATEUR Premi Ciutat de
Calella. L’últim joc de la nit.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: La guerra de les
pantalles. Biblioteca Serra i
Moret, 19 h.

PINEDA DE MAR
CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: La muerte y la
doncella. Sala Gran del CCR, 18 h.

DIA 13
MALGRAT DE MAR
CONTES. Per a infants fins a 3
anys. Amb Cuscueta. Biblioteca
La Cooperativa, 17.30 h.

PALAFOLLS
CURS: "Les transicions a la
primera infància, com gestionar
el canvi d’etapa vital i educativa".
Escola Municipal de Música i
Dansa de Palafolls, 10 h.

DIA 10
PALAFOLLS
CURS: Inici de les classes del
Certificat de Professionalitat en
atenció sociosanitària en atenció
a persones dependents en
institucions socials. Classes fins
juliol del 2020. Més informació al
937620611.

TORDERA
TITELLES. Jon Braun. Teatre
Clavé, 18 h.

EXPOSICIÓ. Puntaires de
Palafolls. Escola Municipal de
Música i Dansa, 15 h.

CALELLA
ACTIVITAT INFANTIL. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de
conversa entre joves. Espai Jove
de Can Saleta, 18h

CICLE CULTURAL: ‘Al sud del
paral·lel. Sala Mozart, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER TECNOLÒGIC: Escape
room de Harry Potter amb Scratch.
Biblioteca Serra i Moret, 11 h.
DIA 9
MALGRAT DE MAR
ESPECTACLE DE XARXA: Màgia
amb The Postman. Centre
Cultural, 18 h.
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES. Amb
la cobla Vila de la Jonquera.
Pavelló d’esports, 18 h.
PALAFOLLS
TALLER: Taller de germans. Casal
de la Dona, 10 h.
CALELLA
FESTA DE SANT ANTONI ABAD.
Benedicció dels animals. Plaça de
l’Església, 13 h.

DIA 11
CALELLA
CICLE DE PASSEJADES DE
MARXA NÒRDICA. Oficina de
Turisme, 8.30 h.
TALLER DE RISOTERÀPIA:
"Riure, la millor manera de viure".
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PINEDA DE MAR
TARDA DE JOCS DE TAULA.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
DIA 12
CALELLA
BALL DE LA GENT GRAN. Espai
Mercat, 18 h.
ASSEMBLEA
#Calellajoveparticipa. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
CONFERÈNCIA: "El judici del
procés". Casal l’Amistat, 18.30 h.

TORDERA
TALLER per analitzar la viabilitat
del negoci. Aula de formació
Camí Ral, 9 h.
CALELLA
2A EDICIÓ: PAS A PAS, FEM
SALUT. Ruta de les escultures
de la ciutat i píndola dedicada a
trucs per ser més actius cada dia.
Sortida des del CAP, 9 h.
TARDES DE TERTÚLIA. Amb el
comentari de El tiempo entre
costuras. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Amb el llibre The edible Woman.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
XOCOLATADA per al càncer
infantil. Pati de l’escola Aloc,
16.30 h.

ESCAPE ROOM de Harry Potter.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TALLER CREATIU: Fem varetes
màgiques. Biblioteca Serra i
Moret, 18 h.
DIA 14
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES.
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.
SANTA SUSANNA
XOCOLATADA SOLIDÀRIA, per
la investigació del càncer infantil.
A partir de les 17 h, a la plaça del
Pavelló.
PALAFOLLS
TALLER: Quina dona vull ser.
Casal de la Dona, 17.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Les mateixes estrelles.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
ACTIVITAT: "Com m’estimes?
Trenquem amb els mites de
l’amor romàntic". Espai Jove de
Can Saleta, 18 h.
21È CAFÈ JAZZ. Concert amb
Alexandre Carbonell (piano),
Benet Palet (trompeta), Carles
Pineda (saxo alt), Joan Martí
(contrabaix) i Santi Colomer
(bateria). Entrada gratuïta.
Restaurant La Gàbia, 22 h.

DIA 15
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Concert
amb Maria Mazzotta, Local de la
Barretina Vermella, 21.30 h.
CALELLA
HORA DEL CONTE: En Bum
i el llibre màgic de les fades.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
CICLE CULTURAL: "Los
monólogos de la vagina". Sala
Mozart, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
TEATRE: Abans que es faci fosc.
Auditori de Pineda, 20.30 h.
DIA 16
MALGRAT DE MAR
CONCURS DE TEATRE Vicenç
Bayarri. Amb l’obra Arsènic i
puntes de coixí. Centre Cultural,
18.30 h.
PALAFOLLS
TEATRE: Kru. Teatre de Palafolls.
CALELLA
27è CROS CIUTAT DE CALELLA.
Zona Esportiva La Muntanyeta, 9 h.
CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: L’home amb ulleres
de pasta. Teatre Orfeó Calellenc,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT del grup Brass Kintet.
Escola Sant Jordi, 12 h.
CONCURS TEATRE AMATEUR:
El gran somni. Sala Gran del CCR,
18 h.
DIA 17
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA. Per a nois i
noies de 9 a 14 anys, biblioteca
La Cooperativa, 17.30 h.
XERRADA: El pas de la llar
d’infants a l’escola. Llar d’Infants
Els Fesolets, 17.15 h.
CALELLA
CREACIÓ DEL NINOT DE
CARNESTOLTES amb els Udols de
Foc. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DE REFLEXOLOGIA
PODAL INFANTIL. Centre Cívic
Poblenou, 17.30 h.
HORA DEL CONTE PER A
NADONS: El cuquet de Llana.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.
DIA 18
CALELLA
DINÀMICA: "Llengua materna".
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
DIA 19
MALGRAT DE MAR
TALLER DE CARNAVAL.
Biblioteca La Cooperativa, 17 h.
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Plaça Pau Caasals, 17 h.
BALL INFANTIL DE CARNAVAL.
Pavelló Germans Margall, 18 h.
TORDERA
FESTA DEL CARNESTOLTES.
Rua amb sortida a l’avinguda
Països Catalans, fins a plaça de
l’Església, 17.30 h. A la nit, festa
de Carnaval.
CALELLA
TALLER INFANTIL: "Carnestoltes
ha arribat". Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 11.30 h.

CALELLA
DINÀMICA: "Llengua materna".
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
BALL DE CARNAVAL de la gent
gran. Sala Polivalent de la Fàbrica
Llobet-Guri. Espai Jove Can
Saleta, 18 h.
CONFERÈNCIA: "Llibres, viatges
i disputes: el viure novel·lesc de
Ramon Llull". Casal l’Amistat,
18.30 h.
DIA 20
PALAFOLLS
CONCURS DE TRUITES. Casal
d’avis, 20 h.
TORDERA
TALLER per analitzar la viabilitat
del negoci. Aula de formació
Camí Ral, 9 h.
CALELLA
SORTIDA: PAS A PAS, FEM
SALUT. Ruta del turó de Puig de
Popa i píndola dedicada a trucs
per millorar la força. Sortida des
del CAP, 9 h.
DIJOUS LLARDER. Amb
l’espectacle Un món (i un munt!)
de dracs. Plaça de l’Església,
17.30 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
amb el llibre The Edible Woman.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
IV CONCURS DE TRUITES.
Centre Cívic Poblenou, 16.30 h.

ESCAPE ROOM de Harry Potter.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TALLER: Fem pòcimes màgiques.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
DIA 21
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES.
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
RUA DE CARROSSES I
COMPARSES. Plaça Germana
Campos, 21.30 h.

BALL DE CARNAVAL. Amb
Tapeo Sound System. Pavelló
Germans Margall, 23 h.

PREGÓ D’EN CARNESTOLTES.
Plaça de l’Ajuntament, 17 h.
Tot seguit sortida de la rua
infantil. Després, a la Fàbrica
Llobet, repartiment de berenar i
animació.

PALAFOLLS
PARAULES’20. Amb Clasp.
Biblioteca Enric Miralles, 20 h.

BALL DE DISFRESSES amb DJ,
confeti, speaker i pluja de regals.
Fàbrica Llobet-Guri, 23 h.

RUA DE CARNESTOLTES.
Tot el dia, als centres escolars de
Palafolls.

PINEDA DE MAR
XOCOLATADA DE CARNESTOLTES.
Patí Mas Rafat, 17 h.

TORDERA
XERRADA: Vols emprendre un
negoci? Saps per on començar?
Vine i t’informarem!. Aula de
formació Camí Ral, 174, 9 h.

CONCERT DE BLUES. Auditori
de Pineda de Mar, 20 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Les mateixes estrelles.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
RUES DE CARNESTOLTES.
Escola La Minerva (10 h), IES
Bisbe Sivilla (10 h), Escola Pia
(15.15 h), Escola Freta (15.45 h).
CLUB DE LECTURA. Per a nois i
noies de 9 a 12 anys. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 17.30 h.
INAUGURACIÓ de l’exposició
"Patufet, on ets? Aureli Capmany
(1868-1954)". Museu del
Turisme, 18 h.
21è CAFÈ JAZZ. Concert amb
Carles Marigó (piano) i Marc
Bódalo (bateria). Sala Mozart,
22 h.
PINEDA DE MAR
DIVENDRES DE CIÈNCIA:
"Què és la ciència i el pensament
científic i per a què ens serveix a la
vida diària". Local Canviem, 20 h.
DIA 22
SANTA SUSANNA
CARNESTOLTES. Amb passejada
dels gegants, ballada de danses
tradicionals i el contrapàs de
Santa Susanna amb Ballem,
rifes de productes i degustació
de truites. Rambla dels Països
Catalans, matí.
MALGRAT DE MAR
RUA CARNAVAL INFANTIL.

DIA 23
SANTA SUSANNA
SARDANES. Amb la Cobla
Principal de Banyoles. Pavelló
d’Esports, 18 h.
CALELLA
CICLE CULTURAL: "7 ratolins".
Sala Mozart, 18 h.
CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: La importància de
ser Frank. Teatre Orfeó Calellenc,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
RUA DE CARNESTOLTES,
Sortida pg. Marítim, 11 h. En
acabar, escudellada popular a la
Plaça Mèlies.
XOCOLATADA POPULAR. Plaça
del Carme, 17 h.
DIA 24
CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de
conversa entre joves. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE: El león que
no sabia escribir. Biblioteca Serra
i Moret, 18 h.
DIA 25
CALELLA
MEDITACIÓ. Local d’oncolliga
Calella, 17 h.
TALLER DE HENNA. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
TROBADES D’ÒPERA. Amb
Maria Stuarda de Gaetano
Donizetti. Sala Mozart, 18.30 h.

DIA 26
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: Els dies
sense glòria. Biblioteca La
Cooperativa, 18.30 h.
CALELLA
ENTERRAMENT DE LA
SARDINA. Concentració a plaça
Catalunya. Inici de la cercavila
a les 18.30 h. Arribada a la
plaça de l’Església, a les 19.30 h
aproximadament, amb la lectura
del testament, crema d’en
Carnestoltes i lliurament de
premis del concurs de vídues.
CONFERÈNCIA: "Les dones de la
família de Rabindranath Tagore".
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Biblioteca
Serra i Moret, 17 h.
MOMENTS MUSICALS. Escola
Sant Jordi, 18.30 h.
RUA ENTERRAMENT DE LA
SARDINA. Pati Can Comas, 19 h.
En acabar sardinada popular.
TROBADA DEL CLUB DE
LECTURA. Biblioteca Serra i
Moret, 20.30 h.
DIA 27
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA FÀCIL.
Biblioteca La Cooperativa, 11 h.
CALELLA
SORTIDA: PAS A PAS, FEM
SALUT. Ruta de la carena de Sant
Quirze i píndola dedicada a què
cal saber de la grip. Sortida des
del CAP, 9 h.
TALLER DE MEMÒRIA.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Amb el llibre The Edible Woman.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
CICLE GAUDÍ. Amb la pel·lícula La
hija de un ladrón. Sala Mozart, 21 h.
PINEDA DE MAR
XERRADA: Canvi climàtic i
salut a Catalunya. Centre Cívic

Poblenou, 18 h.
ESCAPE ROOM de Harry Potter,
biblioteca Serra i Moret, 18 h.
DIA 28
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Biblioteca La
Cooperativa, 21.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Les mateixes estrelles.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
TALLER: "Paint yournails". Espai
Jove de Can Saleta, 18 h.
21È CAFÈ JAZZ. Concert amb
Anna Luna (veu), Jaume Vilaseca
(piano), Roberto Faenzi (bateria
i percussió), Roger Sabartés
Rocha (guitarra flamenca) i Jordi
Fiol (baix). Entrada gratuïta.
Restaurant La Gàbia, 22 h.
PINEDA DE MAR
XERRADES DE CREIXEMENT
PERSONAL. Local Canviem, 19 h.
SOPAR COMPARTIT. Local
Canviem, 20 h.
DIA 29
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA: Concert de
Sarah Ariche Quintet. Local social
de la Barretina Vermella, 21.30 h.
CALELLA
BIBLIOLAB DE TECNOLOGIA:
"La vareta de Harry Potter".
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
21è CARNAVAL DE L’ALT
MARESME. Inici de la rua
a l’avinguda Mediterrani de
Poblenou, 19 h.
BALL amb lliurament de premis
del Carnaval. Fàbrica Llobet-Guri.
23 h.
PINEDA DE MAR
ESCAPE ROOM de Harry Potter,
biblioteca Serra i Moret, 18 h.
21è CARNAVAL DE L’ALT
MARESME. Inici de la rua
a l’avinguda Mediterrani de
Poblenou, 19 h.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

Farmàcies de guàrdia
PINEDA DE MAR		

CALELLA

MALGRAT

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

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

PINEDA DE MAR
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

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

Dimecres

5

CASTELLS

Dijous

6

NOGUERA

Divendres

7

Dissabte

8

MELA

FRANCITORRA

Diumenge

9

MELA

FRANCITORRA

SEGARRA

Dilluns

10

LLOBET

Dimarts

11

COSTA

Dimecres

12

GARBÍ

Dijous

13

BADIA

Divendres 14

COLÓN

Dissabte

15

NOÈ

SETÓ

Diumenge 16

NOÈ

SETÓ

Dilluns

17

PLANAS

Dimarts

18

CASTELLS

Dimecres

19

NOGUERA

Dijous

20

MELA

Divendres 21
Dissabte

COLÓN

COSTA

Diumenge 23

COLÓN

COSTA

Dilluns

24

VIVAS

Dimarts

25

MIR

TORDERA

			

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

Servei diürn

5

DE TIBURCIO

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

6

DE TIBURCIO

Divendres

7

DE TIBURCIO

Dissabte

8

DE TIBURCIO

Diumenge

9

DE TIBURCIO

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 PÉREZ MARTRA
C. Emili Vendrell, 6
Tel.: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C. Amadeu Vives, 20
Tel.: 93 765 08 75

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

LUCEA

4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals

Dimarts

11

LUCEA

Dimecres

12

LUCEA

5 OUTLET PERFUMS
C. Major

Dijous

13

LUCEA

Divendres 14

LUCEA

Dissabte

15

LUCEA

Diumenge 16

LUCEA

Dilluns

17

PÉREZ MARTRA

Dimarts

18

PÉREZ MARTRA

Dimecres

19

PÉREZ MARTRA

Dijous

20

PÉREZ MARTRA

Divendres 21

PÉREZ MARTRA

3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)

Dissabte

22

PÉREZ MARTRA

Diumenge 23

PÉREZ MARTRA

4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dilluns

MARCOVAL

2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys

PINEDA

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

Dimecres

10

1 MILAR TORDERA
Camí Ral

CALELLA

ALBA

22

Dilluns

TORDERA

Febrer

24

ECONOMIA LOCAL

Cau l’atur

Consolida’t
MARESME

MARESME

Desprès de l'èxit assolit en anteriors edicions, el Consell Comarcal
del Maresme i la Fundació Martí
l'Humà han tornat a programar una
nova edició del programa Consolida't que té com a objectiu ajudar les
microempreses i les persones autònomes a consolidar els seus negocis.
El seu objectiu és oferir assessorament i formació gratuïta per part
d'experts en l'àmbit de l'empresa.
Aquests professionals analitzaran
la situació particular, les fortaleses i
les àrees de millora de cadascun dels
negocis dels participants. yy

El Maresme ha tancat 2019 amb
24.881 persones inscrites a les oficines d'ocupació com a demandants
de feina, 677 menys que un any
abans. Pel que fa a l’atur municipal,
ha pujat en 9 municipis, entre els

Logo Consolida't

que hi ha Santa Susanna, Tordera i
Palafolls. A Calella, Malgrat i Pineda, l’atur ha baixat. Tot i així, Pineda de Mar amb un 17,48% i Santa
Susanna amb 17,42% són els municipis amb la taxa més alta de la comarca del Maresme. yy
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

06.12
06.43
07.11
07.41

Blanes

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
08.20

08.11

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

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

Ó!
I
C
N
E
AT

Tordera

Malgrat
de Mar

RG1 MATARÓ - BLANES/FIGUERES
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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 MARTA CARRASCO LORENZO (PREMI D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA AMB EL TREBALL SOBRE LES LLEVADORES DE GIRONA)

“Preferien parir amb llevadores sense títol però
amb experiència que amb metges titulats”
de 1850. Va ser un procés. Primer una policia
mèdica, formada per tres
o quatre metges, va començar a passar per diferents ciutats rurals a fer
exàmens. Anys més tard
havien de passar per un
Tribunal Mèdic a Barcelona per fer l’examen de
Protomedicat, on havien d’explicar què sabien
fer i realitzar una prova
pràctica. Finalment, i
davant l’allau de queixes
sobre intrusisme mèdic,
el Govern central es va
posar més dur i va demanar el títol.

Marta Carrasco amb el seu llibre sobre les llevadores de Girona: Almudena Montaño
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Des de quan i per què tenen estudis les llevadores? Aquesta i moltes altres respostes les podem trobar al llibre La professionalització
de les llevadores de Girona (18301870) que ha publicat la historiadora de Palafolls Marta Carrasco
Lorenzo, un estudi amb el qual ha
guanyat el Premi d’Història de la
Medicina Catalana Oleguer Miró
i Borràs, que atorga el Col·legi de
Metges de Barcelona.
Què podem aprendre sobre les
llevadores amb aquest llibre?
El llibre tracta sobre les llevadores
de Girona al segle XIX en un procés de canvi: passen de llevadores
no reglades, amb coneixements
provinents de la transmissió oral
i la pràctica, a llevadores amb títol propi. S’hauran d’adaptar a les
noves normatives.
A quines normatives?
Arriba un moment en què el Govern central vol controlar totes les
professions liberals i que tothom
tingui els estudis reglats. I comença el conflicte, perquè moltes
senyores porten tota la vida exercint de llevadores, compten amb
la confiança de la gent, però no
tenen el títol i, sovint, no saben
llegir ni escriure.
Va ser dur aquest procés?
Sí, molt. Per exemple, he trobat
documentat que des del Govern
central i també des de Barcelona van prohibir a una llevadora
exercir sense cap títol, però ella
va continuar d’amagat amb el vistiplau de l’Ajuntament de Girona.
Si el Govern central ho descobria la podien multar. A Girona

hi havia dos tipus de llevadores:
una espècie de funcionàries de
l’Ajuntament, normalment tres o
quatre, i les autònomes, que normalment eren de classes socials
humils i, de vegades, assistien els
parts gratuïtament.

pràctica perquè les dones d’aquella època tenien vergonya i no
es volien despullar davant d’un
home. Només hi havia una minoria molt rica que anava al ginecòleg perquè socialment tenia més
reconeixement.

Comptaven amb el suport de la
família per estudiar?
Només acabaven estudiant les
que tenien el suport de la família,
perquè per poder anar a la Universitat de Barcelona havien d’entregar un permís signat pel seu
home, si estaven casades, o pel
seu pare, si estaven solteres. Per
poder-se inscriure a la Universitat també havien d’informar d’on
dormirien a la ciutat i de quants
diners disposaven. Moltes famílies havien de fer un esforç econòmic important.

Quin paper van tenir les dones
com a transmissores de coneixements mèdics?
Les dones són les grans oblidades
de la història, i en el món de la
medicina encara més. Però hem
de recordar que tenen un paper
importantíssim, perquè gràcies
a elles estem aquí. Han portat al
món vides des de temps remots.

Al segle XIX només hi havia llevadores de sexe femení?
Sí, perquè els homes es feien practicants o cirurgians barbers, que
tant et tallaven el cabell, et treien
una dent o et feien una petita intervenció i eren més econòmics
que els metges.
I les embarassades preferien les
llevadores sense títol que els
metges?
Exacte. A principis del segle XIX
les dones preferien parir amb
llevadores sense títol però amb
experiència que amb metges titulats. Hi havia una gran controvèrsia, perquè els metges havien
estudiat ginecologia i coneixien
molts tractats de com s’havien
de fer les coses, però tenien un
problema important i és que no
ho podien demostrar de manera

Era una professió que passava
de generació a generació?
Sí, he trobat fins a quatre generacions de dones d’una mateixa família. A l’Edat Mitjana, per exemple, també feien de llevadores i
infermeres les monges als hospitals, perquè sabien llegir i escriure
i podien llegir els tractats mèdics.
Quan es va produir el canvi cap
els estudis de llevadores?
Les primeres llevadores amb títol
universitari van sorgir a partir

Primeres llevadores amb
títol (1856).
Foto: A. Montaño

Qui els acusava d’intrusisme?
Els metges les acusaven d’intrusisme perquè sense tenir estudis
feien el mateix que ells i es queixaven de què les llevadores sense
estudis tenien més pacients perquè cobraven menys pel servei de
part. Però per a mi no eren intruses, ja que coneixien la població
millor que els propis metges que
tenien un status més alt.
Però avui dia sembla impossible
que algú sense estudis universitaris atengui un part.
En aquella època moltes llevadores no tenien la possibilitat
d’aprendre a llegir i escriure. Avui
dia també estan de moda les teràpies naturals de gent que no té
estudis reglats. És el saber dels
seus avis i molta gent hi confia.
De totes maneres, els historiadors
tenim un lema: Mai pots caure en
el parany de veure amb ulls actuals el passat. És a dir, no podem
jutjar el que es feia llavors perquè
cada moment té unes circumstàncies diferents.
Què va suposar la professionalització de les llevadores de
Girona?
A la llarga va ser un èxit total perquè van passar de professionals
no reconegudes a professionals
dins d’una secció mèdica. Podien anar a la Universitat a cursar

El sou augmentà amb el títol. Foto: A. Montaño
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els seus estudis reglats, obtenir
un títol i, gràcies a ell, cobrar
uns honoraris més elevats. Van
aconseguir un ascens social i, en
alguns casos, fins i tot una consulta pròpia.
Quines han estat les seves fonts
d’informació per escriure el
seu llibre?
He investigat en diversos arxius
i he hagut d’encaixar les peces
d’un trencaclosques. Vaig començar amb l’Arxiu de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona i allà vaig haver d’estirar
del fil que em va portar a l’Arxiu
Municipal de Girona, al de Blanes, a l’Arxiu Comarcal de la Selva i a l’Arxiu Històric de Girona.
Vaig aconseguir tanta informació que properament m’agradaria començar un altre projecte.
Ens pot avançar de què tractarà?
Sobre la memòria històrica de
les llevadores que ara estan jubilades. Crec que pot ser un tema
molt interessant que expliquin la
seva història de vida a través de
la seva professió i que inclogui
el franquisme i postfranquisme.
M’agradaria que tinguessin visibilitat, perquè sempre són les
grans oblidades de la professió.
La idea és fer una recerca que inclogui material escrit i multimèdia i la publicació d’un llibre. yy

L’any 1870 totes eren universitàries. Foto: A. Montaño

