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100 anys de la Volta

Sortida de la Volta 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Els polítics locals sobre el pont trencat. Foto ACN

Els alcaldes de Blanes, Lloret de Mar, Tordera i Tossa de Mar; i els primers tinents d’alcalde de Malgrat
de Mar i Palafolls reclamen a les administracions i organismes supramunicipals que actuïn de manera
urgent a la Selva Marítima i a l’Alt Maresme per arreglar els problemes que ha causat el temporal. Els representants polítics han recordat que problemes que el Glòria ha posat en descobert “fa anys que existeixen i ningú no ha fet res fins ara”. Més informació a les pàgines 3 i 18 - 21.

ECONOMIA - Pàg. 12

PRESSUPOSTOS

Arts d’Estiu
El festival Arts d’Estiu arriba
aquest any a la seva desena edició. A falta d’uns mesos perquè
comenci, ja s’intueixen les primeres novetats, i és que Santa Susanna ha decidit no continuar participant amb el projecte del festival,
després que l’any passat fos la primera edició en què va decidir
unir-se. També s’han presentat els
primers noms que conformaran el
cartell. Més informació a la pàgina 15.

Calella tanca un cicle amb la Volta número 100 ja que al 2021 deixarà
pas a una nova població. Al municipi calellenc tindrà lloc per novè any
consecutiu la gran sortida de la Volta. Com cada any permetrà veure rodar per les carreteres catalanes els millors ciclistes del pilot internacional, com Alejandro Valverde, Nairo Quintana o Chris Froome. Pàg. 25.

Tordera i Palafolls han aprovat el
pressupost municipal per l’any
2020. Tordera arriba als 18MEUR, i
Palafolls als 10.

SOCIETAT - Pàg. 14

SÍNDIC DE GREUGES
Sergio Dalma serà un dels artistes d'aquesta edició. Foto Arts d'Estiu

L’informe anual 2019 del Síndic de Greuges recull totes les dades de les actuacions que s’han dut a terme durant aquest passat any, un miler al Maresme.

Carnaval

Rua de Carnaval a Tordera. Foto Yoyo

Rua de Carnaval de l'Alt Maresme. Foto J.M. Arenaza

Els diferents municipis maresmencs han realitzat els actes de
celebració del Carnaval. Malgrat
de Mar, com cada any, ha estat el
primer en encetar la celebració,
amb una rua nocturna. Calella
i Pineda de Mar han celebrat la
21a edició del Carnaval de l’Alt
Maresme, enguany, amb canvi
en el recorregut. Les activitats es
van tancar amb la rua de Carnaval de Palafolls. Pàgs. 8 i 10.
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Perfil turístic del Maresme

L’editorial
Som a temps d’aprendre

MARESME

Mentre anem assumint les greus conseqüències del temporal Glòria, anem descobrint els errors comesos.
Ara sabem que mai es va executar un projecte de millora del pont caigut sobre La Tordera, redactat fa deu anys,
que podria haver evitat aquest esfondrament.
També ara veiem com podria ser la línia de mar del delta de la Tordera que, gràcies als molts àrids arrossegats
per aquest temporal, ha creat una barra emergida de sorra que – si no haguéssim fet tants disbarats – seria la punta normal del delta.
Potser podem aprofitar el desastre per aprendre a fer les
coses millor, tal com proposa el Manifest sobre la Tordera recentment publicat amb l’aval de diverses entitats i un
grup d’experts.
És el moment d’aprendre dels antics errors i ajuntar la
capacitat de gestió de les diferents institucions, amb els
Ajuntaments en primera línia, per fer les rectificacions
que els experts proposen. yy

L’Informe anual de l’activitat
turística de la Destinació Barcelona 2019 és el principal recull dels
indicadors de turisme a les comarques de Barcelona, així com la publicació de referència en l’anàlisi
de l’evolució d’aquest sector i de
les seves tendències de futur.

rural, es va veure un augment en
l’oferta de places de +19,3%. D’altra banda, l’oferta d’apartaments
turístics va créixer en el període
de l’estudi un +36,3% i els HUT
van augmentar un +34,3%.

«Els turistes enquestats
valoren globalment la
destinació amb un 8,3»

El perfil del turista del Maresme és un home, d’uns 46
anys. Per procedències, el 23,7%
resideix a Catalunya i un 64,8%
a la resta d’Europa. Els turistes
que resideixen a la resta de l'estat són un 9,3%.

Segons recull aquest informe,
el Maresme és la comarca amb
més volum d’activitat del sector
turístic després del Barcelonès.
Pel que fa a ocupació, l’any 2018
les places de càmping es van mantenir respecte el 2017 i les d’establiments hotelers van disminuir
un -0’1% a causa de la reforma de
molts hotels. En el cas del turisme

D’altra banda, entre els turistes que venen de l’estranger, el
mercat més important és l’anglès
(16,8%), seguit pel neerlandès
(10,7%), el francès (9,2%) i l’alemany (6,0%). Pel que fa al perfil
dels acompanyants, una majoria
dels turistes del Maresme viatja
amb la seva parella (40,1%) o amb
la família (38,4%). I un 45,6%
ho fa amb vehicle propi, mentre

que el 40,9% utilitza l’avió com a
principal mitjà de transport per
arribar a la seva destinació.
L’estada mitjana que fan els
turistes al Maresme és de 7,5 nits.
Pel que fa al cost de l’allotjament
per persona i nit (39,1 euros), disminueix una mica respecte l’any
anterior i es manté per sota de la
mitjana de l’entorn de Barcelona.

«L’estada mitjana que fan
els turistes al Maresme és
de 7,5 nits»
Un 45,4% dels turistes repeteix la seva visita a la comarca. Els
turistes enquestats per elaborar
l’informe valoren globalment la
destinació amb un 8,3. Els ítems
més ben valorats són el caràcter,
l’amabilitat de la gent i la seguretat ciutadana. yy
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Platja de Calella estiu 2018. Foto Joan Maria Arenaza

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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Els alcaldes de la Tordera reclamen celeritat a les
administracions supramunicipals
SELVA - MARESME

Un mes després del temporal
Glòria, s’han reunit a l’entrada
del pont que es va emportar l’aigua els alcaldes de Blanes, Lloret,
Tordera i Tossa de Mar i els primers tinents d’alcalde de Malgrat
de Mar i Palafolls.

comunicació amb Rodalies i per
carretera és ‘indispensable’ per
al sector turístic, així com per a
les persones que treballen a una
i altra banda del riu i per als estudiants que es desplacen entre
municipis de la comarca a Girona
o a Barcelona.

Àngel Canosa, alcalde de Blanes, ha exigit responsabilitats “a
totes les administracions. Hi ha
un elevat grau d’insatisfacció perquè els problemes no es resolen.
Hi havia un projecte per fer un
pont nou ja fa deu anys. Si hagués
estat una realitat, ara no tindríem
aquest problema”

L'alcalde de Tordera, Joan
Carles García, diu que el problema ve agreujat pel Gloria, “però
té el seu origen en la manca d'inversió històrica en aquest territori. Reivindiquem allò que corre
pressa, però no des de fa un mes,
sinó des de fa molts anys".

Actualment, explica el primer tinent d'alcalde de Malgrat
de Mar, Jofre Serret, més de 2.000
persones utilitzen els autobusos
llançadora entre Blanes i Malgrat
de Mar perquè no hi ha servei de
tren, en un moment de l'any on la
mobilitat és ‘reduïda’.

«Reivindiquem allò que
corre pressa, però no des
de fa un mes, sinó des de
fa molts anys»

"Si ara triguem 30 minuts per
anar de Malgrat a Blanes, no em
vull imaginar com serà a l'estiu",
assegura. Serret afirma que la

Dulsat avisa que en els pròxims
mesos passaran per aquests municipis dos milions de turistes (ara ja
viuen en aquesta zona 130.000 persones) i exigeix celeritat per resoldre els problemes de comunicacions, així com per a la reparació de
les façanes marítimes dels pobles
costaners. "No tenim previsió de
quan rebrem les ajudes i els ajuntaments no esperarem", assegura.

«Tenim un problema
gravíssim, la temporada
d'estiu és aquí i vivim del
turisme»
Punt de la via del tren danyat pel temporal. Foto ACN

També en aquest sentit s'ha
pronunciat l'alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat, que considera ‘absolutament necessari’ que les administracions supramunicipals
donin resposta immediata als
seus deures.

També està preocupada per la
situació que es pugui donar amb
l'arribada del turisme l'alcaldessa
de Tossa de Mar, Imma Colom:
"Nosaltres ens hem arremangat,
però no tenim cap resposta on
ens diguin amb quina quantia
pensen ajudar-nos".
"Prou de paraules, demanem
fets. Tenim un problema gravíssim, la temporada d'estiu és aquí
i vivim del turisme. Això no pot

ser", ha exclamat l'alcaldessa. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa,
es mostra també ‘insatisfet’ per
la gestió d'administracions com
l'ACA o el govern de l'Estat: "Estan postergant la resolució de problemes, els terminis s'allarguen i
les mesures no arriben".
Un altre dels sectors sobre els
que s'ha posat el focus és la pagesia, greument afectada pel tem-

poral. La primera tinent d'alcalde
de Palafolls, Susanna Pla, planteja
un debat profund sobre la gestió de
les lleres i reclama a totes les administracions que treballin per poder
recuperar la producció d'horta
d'aquest territori. "La pagesia ha
quedat tocada de mort i cal el suport d'administracions supramunicipals o no ens en sortirem", afegeix el tinent d'alcalde de Malgrat
de Mar, Jofre Serret. yy
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Distintius Biosphere 2019
MARESME

«El Pla d’Accions 2020
conté les principals
propostes turístiques
previstes per aquest any»

El distintiu Biosphere reconeix
les bones pràctiques basades en els
17 objectius de desenvolupament
sostenible de l'ONU integrats en
l'Agenda 2030 i promou un turisme
sostenible i respectuós amb el planeta. A la demarcació de Barcelona
es va posar en marxa l’any 2017,
moment en el qual la Diputació de
Barcelona es va distingir a través de
les marques turístiques. D’aquesta
manera, les empreses del territori
poden participar sota el seu lideratge. A la comarca, qui gestiona el
certificat és el Consorci de Tursime.
Es tracta d’un programa que
té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible
en tots els agents d'una destinació turística. Les empreses, serveis turístics i destinacions que hi
participen obtenen el distintiu de
“Compromís per la sostenibilitat
Biosphere”, anualment renovable.
Al Maresme, comarca amb un
important pes turístic, han obtingut aquesta distinció 66 entitats,
serveis i empreses públiques i privades. Una d’elles ha estat per al
Consell Comarcal.
Pla d’Accions per dinamitzar el
turisme a la comarca
Durant l’acte d’entrega dels
distintius, el president del Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme, Joaquim Arnó, va
presentar al públic assistent el Pla

Baby Center
Hotel Sorrabona
Hotel Sumus Stella & Spa
Oficina de Turisme
Parc Infantil de la Platja dels Percadors
Platja de la Riera
Platja dels Pescadors
Xiringuito L'Escora

L'acte d'entrega es va celebrar a Vilassar de Dalt. Foto CCMaresme

«A l’Alt Maresme 66
entitats o empreses
han rebut la distinció
Biosphere»
d’Accions 2020 de l’ens. En la seva
intervenció, Arnó va exposar les
actuacions generals i els objectius
estratègics, a més de destacar les
principals propostes que es desenvoluparan durant aquest any en els
àmbits de turisme familiar, cultural, esportiu, gastronòmic, actiu i
de natura, de reunions i Maresme
Film Commission. Entre aquestes, destaquen especialment les
que tenen la sostenibilitat a la co-

marca com a referent i continuar
impulsant un major coneixement
del territori.
El cap de l’Oficina Tècnica
de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Xavier Font, en el seu
parlament, va destacar el compromís del territori per la sostenibilitat en el turisme. Per la seva
banda, la presidenta de la Delegació al Maresme de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Mònica Masramon, va incidir en què
la col·laboració de tots els agents
del territori permet solucionar els
problemes i ajudar a crear infraestructures per potenciar el turisme a la comarca.

14.000 € de subvencions
CALELLA

Gestvia ha fet entrega de les
subvencions de projectes de cooperació i solidaritat de l’any 2019.
Fins aquest any, Gestió Viària ha
col·laborat amb més de 40 projectes, amb un import total de més
de 125.000 €.
La Fundació Habitat Solidari,
que ha rebut 2.000 €, treballa per
facilitar l’accés a l’habitatge a persones per tal d’evitar la seva exclusió social. 2.000 € ha rebut també
l’AVAH, una entitat sense ànim de
lucre, vinculada a l’Hospital Sant
Jaume de Calella.

programa esportiu per infants i
adolescents en risc d’exclusió social. Gestvia també ha col·laborat
amb les beques escolars de les
estades dels nens sahrauís a Catalunya amb 2.000 € pel projecte
d’estudis Madrasa de l’Escola per
la Pau. 2.000 € també ha rebut per
primer cop l’Associació Pro Dan-

sa, per la construcció de tallers de
formació a centres culturals de
Gàmbia. Per últim, l’Associació
Connect destiny també ha rebut
per primer cop 2.000 € per als
projectes destinats a la protecció
dels infants i famílies en risc social a l’Índia. yy

Calella
Apartaments Atzavara
Aparthotel Miami Park
Càmping El Far
Hotel Espanya
Hotel H.Top Amaika
Hotel Neptuno
Oficina de Turisme
Platja de Garbí
Platja de les Roques
Platja Gran
Policia Local
Sant Jordi Boutique Hotel
Silence Spa
Pineda de Mar
Aqua Hotel Promenade

Gestvia ha entregat 14.000 euros d'ajuts. Foto J.M. Arenaza

Santa Susanna
Aqua Hotel Aquamarina & Spa
Aqua Hotel Montagut Suites
Aqua Hotel Onabrava & Spa
El cuc de Santa Susanna
Masia Can Rosich
Oficina de Turisme
Platja de Llevant
Arenys de Mar
Hotel Sa Voga
Museu d'Arenys de Mar
Oficina de Turisme
Vila Arenys Hotel
Canet de Mar
Camping Globo Rojo yy

Matemàtiques
divertides
CALELLA

Calella ha començat a acollir
el taller de matemàtiques divertides adreçat a l’alumnat de quart de
primària de tots els centres educatius de la ciutat.
L’encarregat de portar a terme
aquesta activitat és el professor de
secundària i de la Facultat de Matemàtiques de la UB, Anton Aubanell. És membre del MMACA i del
Grup de Didàctica de la Facultat
de Matemàtiques de la UB i expert
en didàctica de les matemàtiques.
Ara, ja jubilat, es dedica a explicar

Així mateix, Càritas de Calella també ha rebut una donació
de 2.000 € per finançar els seus
projectes. La Fundació Miquel
Valls, l’única entitat sense ànim
de lucre a tot Catalunya que treballa per millorar la qualitat de
vida de les persones afectades
d’ELA i les seves famílies, ha rebut una donació de 1.000 €.
1.000 € també ha rebut la Fundació Creu Groga per finançar el

Distintius 2019 a l’Alt Maresme:

Malgrat de Mar
Aqua Hotel Silhouette & Spa
Cercle Aventura
Hotel Sumus Monteplaya
Oficina de Turisme Ca L'Arnau
Oficina de Turisme de la Plaça de
l’Àncora

la geometria d’una manera lúdica i
experimental. Aubanell, natural de
Malgrat de Mar, ofereix als alumnes una mostra creativa d’experiències pràctiques aplicades a l'aula
de matemàtiques de 4t de primària,
amb les seves ja conegudes ‘bombolles de sabó’.
Aubanell realitzarà aquest taller a l’Escola El Far, l’Escola Pia,
l’Escola La Minerva i l’Escola Freta. Aquesta proposta forma part
de la bateria d’activitats que l’Àrea
d’Educació adreça a tota la comunitat educativa del municipi. yy

El taller va adreçat als alumnes de 4t de primària. Foto J.M. Arenaza
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Nou cicle A(p)PÈL
antiga amb poesia pròpia en turc
i en hebreu, i danses on trobem
influències perses, del gir sufí, la
dansa contemporània i les danses
gitanes i orientals.

PALAFOLLS

Aquest 8 de març comença
una nova proposta a Palafolls. Es
tracta del nou cicle A(p)PÈL, un
festival que es fonamenta en les
arrels musicals, sense oblidar els
nous llenguatges —la tradició i
la innovació—, buscant volgudament l’apropament als artistes.
Per això crea espais íntims i propers per trobar noves formes de
percebre la música, amb contacte
directe amb els creadors, i amb
un objectiu final: qualitat, qualitat, qualitat.

«El festival comptarà amb
una programació a la
primavera i una altra a la
tardor»
Per aconseguir-ho es desenvolupa en llocs i disposicions
singulars, circulant per diversitat
d’estils i expressions artístiques
i, com a premissa fonamental,
amb grups molt reduïts d’espectadors. És una manera de viure
la música sense artificis, propera
i directa, de viure-la A(p)PÈL.
Durant el 2020, el Festival
A(p)PÈL tindrà dues temporades. La de primavera, que es de-

Finalment, el 10 de maig hi
haurà l’espectacle A Solas, amb
Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, a la masia de Can Florenci, de Palafolls.

«La primera actuació serà
el dia 8 de març amb Tarta
Relena»

Nihan Devecioglu, Sasha Agranov i Banyari actuaran el dia 5 d'abril

senvoluparà durant els mesos de
març, abril i maig; i la de tardor
que ho farà a l’octubre i el novembre. Cada una d’elles estarà formada per tres concerts, sempre
els diumenges a les 18 h, per poder acomiadar el cap de setmana
d’una manera immillorable.
La primera temporada començarà el 8 de març amb Tarta
Relena, que presentaran el seu
treball, Ora Pro Nobis, a l’església
de Sant Genís de Palafolls.

Marta Torrella i Helena Ros
són dues cantants que s’han trobat per explorar, a capella, les
sonoritats de diferents estils de
músiques vocals. Lluny de voler
crear un segell d’allò tradicional,
Tarta Relena vol fer-se seu un repertori que va des de músiques
de tradició oral fins a cançons
d’autor que, d’una manera o altra,
es relacionen amb l’àrea geogràfica del Mediterrani.
El 5 d’abril actuaran el trio

Nihan Devecioglu, Sasha Agranov i Banyari, al Local Social de
Sant Genís de Palafolls. Un viatge musical i poètic on es fusiona
la veu de la cantant turca Nihan
Devecioglu amb el violoncel de
l’israelita, d'origen rus, Sasha
Agranov i les coreografies de la
ballarina alacantina, Banyari. A
través del seu bagatge cultural
i musical, creen un teixit personal i únic, barrejant música experimental, clàssica, tradicional
turca, jueva, de l'orient mitjà i

La veu i la presència d’Isabel
Vinardell s’uneix a la guitarra
i la veu d’Isabelle Laudenbach
(ex component de Las Migas),
per presentar les cançons del seu
primer disc conjunt, A solas, i
també oferir un avançament del
seu nou treball, basat en composicions sobre textos de poetes,
molt volguts per elles, de l’actual
escena poètica com Mireia Calafell, Héctor Arnau, Laura Tomàs,
Dorothée Volut, entre d’altres.
Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach posen música i també
moviment, reflexionant entorn
a l'expressió i els seus límits; i la
veu i l’expressió corporal. yy
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Dia Internacional Contra la Mutilació Genital
Femenina
CALELLA

Aquest mes de febrer, s'ha celebrat el Dia Internacional Contra
la Mutilació Genital Femenina
(MGF), una pràctica que implica l’extirpació total o parcial dels
genitals externs femenins o altres
agressions als òrgans genitals de
les dones per raons culturals, religioses o altres amb finalitats no
terapèutiques.
A Calella es disposa d’un protocol de prevenció de les mutilacions genitals femenines des de l’any
2014. Dins el protocol es recullen
tres nivells d’intervenció: prevenció, intervenció en cas de viatge al
país d’origen i intervenció en cas
de sospita de MGF practicada.

Des de la implementació del protocol, només s’ha hagut de treballar en el primer i segon nivell, mai
s’ha hagut d’actuar davant un cas
de MGF practicada.
Existeix una coordinació entre els agents educatius, els serveis
sanitaris, els cossos de seguretat
i l’Àrea de Política Social per informar i formar els professionals
dels àmbits, identificar la població
de risc i informar a les famílies de
la població diana sobre les conseqüències que la MGF té sobre la
salut, el desenvolupament i la seva
tipificació com a delicte.
En cas de detectar que alguna
menor del col·lectiu diana tingui

previst viatjar al país d’origen s’activa el segon nivell d’actuació on es
procedeix a una visita pediàtrica
per realitzar una revisió genital prèvia al viatge. Així mateix, s’entrevista a la família, els Mossos d’Esquadra recullen tota la informació i és
el jutge qui determina si la menor
pot o no viatjar al país d’origen. Un
cop la menor torna, es procedeix a
fer una altra visita pediàtrica.
Des del 2014 s’intervenen una
mitjana de tres casos l’any i mai
s’ha trobat cap menor que torni
mutilada. Sembla que el col·lectiu africà calellenc es troba força
sensibilitzat amb aquesta pràctica.
Així mateix, l’Espai Jove va organitzar una trobada amb l’Associa-

L'Espai Jove va organitzar una xerrada informativa. Foto Aj. Calella

ció de Dones Africanes de Calella
amb l’objectiu d’acostar la realitat

de la mutilació genital femenina
als joves calellencs. yy

Panells informatius del patrimoni local
per identificar i recordar la història i el patrimoni local. Aquesta
acció es va iniciar el mandat passat a través d'una proposta de la
ciutadania a través del pressupost
participatiu de 2018.

Panell informatiu a l'Escola Fonlladosa. Foto Aj. Malgrat
MALGRAT DE MAR

L'Ajuntament de Malgrat de

Mar ha començat la col·locació
de 19 panells informatius més

El mes de maig de 2019 es van
col·locar 7 panells informatius a 7
edificis catalogats com a béns d'interès local: Ajuntament, Peixateries
Velles, Ca l'Arnau, Biblioteca La
Cooperativa, Església Parroquial
de Sant Nicolau i Escola Mare de
Déu de Montserrat. Ara, l'Ajuntament en col·loca 19 més, però no
només a béns catalogats, sinó també a espais, edificis i places singulars del patrimoni històric i arquitectònic de Malgrat de Mar.

Els espais que ara s'identifiquen són: Escola Maristes Sant
Pere Chanel, Escola Vedruna,
Escoles Fonlladosa, Escola Marià Cubí i Soler, aparcament del
Sindicat, Can Campassol, Institut
Ramon Turró i Darder, Mas de
Can Palomeres, Antic Hospital i
Capella, Fàbrica de l'Aigua, plaça
de La Barretina, plaça Marià Cubí
i Soler, aparcament del Liceu, casa
de Ramon Turró i Darder, casa de
Fèlix Cardona Puig, riera de Sant
Genís de Palafolls, Torre de l'Esquena, Torre del Castell i placeta
del doctor Robert.
L'objectiu és fer visible la informació bàsica de l'edifici i la
seva història, i d'aquesta mane-

ra, posar-lo en valor i alhora donar-lo a conèixer als malgratencs
i malgratenques i també a les
persones que visiten el poble. Els
panells a més del text informatiu
inclouen codis QR per tal d'obtenir una informació ampliada de
l'element patrimonial.
La regidora de Patrimoni i
Arxiu, Lurdes Borrell, ha explicat
que els panells d'aquests espais
singulars, per la seva història,
ofereixen la informació més rellevant i destacada. "Hi ha molta més informació de cadascun
d'ells, per això, a través dels codis
QR, es pot accedir a més dades,
així com a la fitxa del catàleg de
patrimoni local", ha detallat. yy

Noves càmeres de videovigilància a l’estació
SANTA SUSANNA

La Junta Local de Seguretat
de Santa Susanna es va reunir
aquest febrer per analitzar les dades interanuals aportades per la
Policia Local, Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Civil relatives a l’any
2019 sobre la seguretat pública del
municipi. Les dades constaten un
lleuger augment dels delictes contra el patrimoni, semblants a les
que es van produir l’any 2017. Tot
i aquest augment, es confirma que
Santa Susanna manté un alt nivell
de seguretat.
Les infraccions penals del
2019 van augmentar dels 689 fets
de l’any 2018 a 767. Aquest aug-

ment s'atribueix, en bona mesura,
als furts, que són els incidents més
comuns que es donen a la població (57%), seguits pels robatoris
amb força (11%), i els robatoris
amb força a l'interior d'un vehicle
(11%). Dels incidents de seguretat
ciutadana, les persones que generen inseguretat (17,2%) són les
que ocupen major part de la feina
policial. El total de serveis fets per
la Policia Local de Santa Susanna
en l’anterior exercici van ser 8.728.
La Junta Local de Seguretat
va estar presidida per l’alcalde,
Joan Campolier, que va anunciar
que en breu es posaran càmeres
de videovigilància a l’estació de la

RENFE per tal de comptar amb
un mitjà més en la lluita contra la
petita delinqüència que opera a la
població, sobretot durant els mesos d’estiu.

aixecades van ser 616 (238 d’elles
per consum d’alcohol a la via pú-

blica). Les actuacions en matèria
assistencial van ser 280. yy

En un altre camp, la Junta va
constatar una important millora en l’aspecte del trànsit, amb la
reducció del 21,95 % dels casos
d’accidents de trànsit en el 2019
(96 accidents), en contraposició
als que hi va haver el 2018 (130) i
el 2017 (123) i molt lluny dels que
hi va haver el 2016 (162).
Les actuacions en medi ambient van ser 444 i les actes d’infracció per ordenances municipals

Reunió de la Junta Local de Seguretat. Foto Aj. Santa Susanna
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L’independentisme
pragmàtic

Pors i mentides
SANTA SUSANNA

Nascut a Barcelona, però veí
de Santa Susanna des de fa 12
anys, Francesc Miravet ha publicat la seva primera novel·la Pors i
Mentides. La presentació es va fer
a la Biblioteca Vall d’Alfatà.

PINEDA DE MAR

El vicepresident de la Generalitat, el pinedenc Pere Aragonès,
ha presentat el llibre Pere Aragonès, l’independentisme pragmàtic,
escrit per Magda Gregori. L’autora
ha volgut plasmar el perfil humà,
però també polític, d’Aragonès.
El pinedenc ha explicat què
es pot trobar en el llibre: “A part
d’una aproximació personal, explica també el posicionament
polític, amb aquestes idees que
m’han portat a lluitar per la independència de Catalunya i de
fer-ho amb la idea que aquest
ha de ser un país lliure per tenir
més drets per a tothom, i que per
tant, en la mateixa construcció de
la independència això també ho
hem de demostrar”.
Durant la presentació ha fet
una defensa de l’entesa amb totes
les posicions polítiques dins de
Catalunya, i ha assegurat que l’independentisme ha de sumar més
gent, ja que creu que avui dia hi
ha moltes persones que en un futur seran independentistes, però
encara no ho saben.

«Pors i mentides narra la
vida d’una parella durant 6
anys»
Pors i mentides narra la vida
d’una parella durant 6 anys. Ell,
en Jordi, barceloní i assessor
financer. Ella, la Susan, nord
americana i advocada. Són joves, guapos i viuen en un núvol
de felicitat. Però entre tanta fe-

licitat s’oculta un secret que pot
fer fracassar la relació. L’acció
passa a Nova York i Barcelona,
principalment.
Miravet, treballador al sector
de la banca durant molts anys, ha
explicat com va començar a escriure: “Quan em vaig jubilar va
ser quan vaig tenir temps per llegir més. Vaig començar escrivint
uns contes per als meus néts. Em
va agradar i em vaig posar a escriure aquesta novel·la. Però em
vaig adonar que necessitava millorar i em vaig apuntar a cursos
d’escriptura creativa. Va ser quan
vaig aprendre com relatar, com
explicar millor les històries que
tenia en ment”. yy

Pere Aragonès i l'escriptora Magda Gregori. Foto Yoyo

«L’autora ha volgut plasmar
el perfil humà, però també
polític d’Aragonès»
Va aprofitar l’ocasió també
per parlar sobre la Mesa de Diàleg i va explicar que “sense l’1
d’octubre no hauria tingut lloc”.
La presentació es va fer l'endemà de la primera reunió Gene-

ralitat-Estat. Aragonès va ser un
dels participants. Aquest març es
farà la segona trobada.
A l'acte també hi ha participat el director de l'Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer i la diputada per ERC Najat
Driouech. La presentació ha anat
a càrrec de la diputada al Parlament de Catalunya, la pinedenca
Mònica Palacín. yy

La presentació es va fer a la Biblioteca Vall d'Alfatà. Foto F. Miravet
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21è Carnaval de l’Alt Maresme

BREUS CARNAVAL

Rua nocturna
9 grups són els que van prendre part a la rua de Carnaval
de Malgrat de Mar, una rua
que se celebra de nit. La comitiva va començar a la plaça de
Germana Campos i va acabar
al Pavelló Germans Margall,

on va tenir lloc el ball de carnaval a càrrec de Tapeo Sound
System. Un dia després hi va
haver el carnaval infantil, amb
la celebració de la rua, ball,
animació i tallers i inflables
per a la mainada. yy

CALELLA / PINEDA DE MAR

Els municipis de Calella i
Pineda de Mar han acollit una
nova edició de la rua de Carnaval de l’Alt Maresme, i ja en van
21. La principal novetat aquest
any ha estat un canvi en el recorregut en el tram de Calella. Els
grups i les carrosses van passar
per la carretera N-II en comptes
del carrer Església.
En total van participar 35
grups i comparses. Aquest any, ha
augmentat la participació de colles pinedenques. La rua va sortir
del barri de Poblenou de Pineda
de Mar i va acabar amb la festa
de carnaval a la sala polivalent de
la Fàbrica Llobet-Guri, on hi van
participar unes 2.000 persones.

Una de les comparses de la rua. Foto Yoyo

Festa Viva la Pepa
El carnaval a Tordera s’ha celebrat aquest any amb novetats. Després de la tradicional
rua que va acabar a la plaça
de l’Església, l’empresa d’esdeveniments "Viva la Pepa",
va organitzar una festa amb
música, actuacions, concursos i foodtrucks. D’altra

banda, el veïnat de Sant Pere
també va celebrar, com ja és
tradicional, la seva rua de
Carnestoltes. Un bon nombre
de públic va acompanyar els
participants pels carrers del
veïnat. El recorregut va finalitzar a la pista poliesportiva
amb l’entrega de premis. yy

El primer premi és de 2.500
euros. yy

Una de les carrosses de la Rua. Foto J.M.Arenaza

Carnaval i escudellada popular
PINEDA DE MAR

Un total de 18 comparses han
participat al Carnaval de Pineda.
La rua pels carrers del centre es va
obrir amb el grup de música Carnestoltes Band.
També es va celebrar la rua
infantil de Carnestoltes de Poblenou i la xocolatada del barri
de les Creus.
L’escudellada popular va tancar el Carnaval. Per fer l’escudella van ser necessaris 350 quilos
de carn, 120 quilos de verdura
i 100 quilos de pasta, així com
1200 litres de brou.

La festa es va allargar fins la matinada. Foto Yoyo

Comparsa Tribala de Pineda de Mar. Foto Joan Caimel

Per acabar la festa, es van fer
diversos sortejos per recaptar fons
per l’associació organitzadora. yy
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BREUS CARNAVAL

Festa del Carnestoltes
Santa Susanna ha celebrat
el carnaval amb la festa del
Carnestoltes i la XXI Mostra
de Truites, organitzades per
la Colla de Geganters i Grallers i l’Esbart Dansaire. La
festivitat va començar amb

una cercavila gegantera des
de Can Purrà fins la Rambla. Un cop allà la celebració
va continuar amb animació
infantil, danses tradicionals,
rifa de lots de productes i degustació de truites. yy

La festa va comptar amb animació infantil. Foto Yoyo

Dijous Llarder
Les activitats del Carnestoltes
a Calella va començar amb la
celebració del Dijous Llarder
a la plaça de l’Església. Els
diferents centres educatius
del municipi també es van
sumar a la festivitat amb les
seves respectives rues. Altres

activitats destacades van ser
la rua infantil, el pregó d’en
Carnestoltes, el tradicional
ball de disfresses o l’enterrament de la sardina. Els actes
van culminar amb la rua de
l’Alt Maresme. yy

Celebració del Dijous Llarder. Foto J.M.Arenaza

Rua de Carnaval
Palafolls és l’últim municipi
de l’Alt Maresme en celebrar
la rua de Carnaval, enguany,
amb canvis en el recorregut i
coincidint amb la celebració
dels Tres Tombs. Abans, però,
el municipi ja va gaudir de

Rua de Palafolls. Foto Yoyo

l’ambient de carnaval amb les
rues escolars, que van culminar amb la xocolatada solidària “Taca’t pel càncer infantil”,
on es van recaptar un total de
925,50 euros per a la investigació de la malaltia. yy
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Franges contra
incendis
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de Mar
té previst executar aquest any la delimitació de franges perimetrals que
serveixen com a mesura de seguretat a zones habitades contra incendis forestals. Aquesta és una mesura
que s’estén a la majoria de municipis.
El darrer ple municipal de l’any 2019
va aprovar el document tècnic sobre
la localització de zones vulnerables
en incendis −urbanitzacions i cases
aïllades− així com la franja de seguretat sobre les quals s’ha d’actuar.
Aquestes franges que voregen
nuclis residencials i cases aïllades
han de servir, en cas d’incendi,

«Els pressupostos 2020 ja
compten amb una partida
per realitzar aquesta franja»
perquè el foc no s’acosti als habitatges com per facilitar l’accés
als equips d’extinció. És per això
que s’ha d’actuar sobre aquestes
franges limitant-ne la vegetació.
La llei determina tant l’extensió
de la franja com el manteniment,
un manteniment que han d’assumir els veïns del perímetre. En el
cas de Pineda de Mar, els pressupostos de l’Ajuntament pel 2020
ja compten amb una partida per
realitzar aquesta franja. yy

La mesura afecta a totes les urbanitzacions i zones més vulnerables. Foto Aj. Pineda

1.500 ha afectades
MARESME

Un estudi realitzat per l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha xifrat en 1.500 les hectàrees
de boscos del Montnegre afectades
per l'eruga del suro durant el 2019.
L'ICGC va fer servir imatges del satèl·lit europeu Sentinel-2 entre els
mesos de maig i juliol per, un cop
processades i millorades amb correccions atmosfèriques i topogràfiques, detectar els canvis en la massa
forestal durant el període de l'eruga
peluda, espècie autòctona que pon
els ous principalment en alzines
i alzines sureres. La cartografia

elaborada per l’ICGC ha permès
delimitar l’afectació i també veure
l’evolució de la superfície afectada
per l’eruga en dies successius.
L’ICGC ja havia realitzat un altre
estudi per encàrrec de la Diputació
de Barcelona l’any 2017 i 2018, en
aquell cas centrat en el decaïment
dels boscos del Maresme. Aquell
estudi va permetre concloure que
la combinació de factors com la sequera, l’afectació d’un insecte perforador i l’existència de diversos fongs
estava provocant una greu pèrdua
de les pinedes del Maresme. yy

Defoliació provocada per l'eruga de suro al Montnegre. Foto ICGC
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Tordera tindrà un pressupost 2020 de 18 MEUR
ent (+28%) diferents projectes
inclosos en el marc dels objectius
de desenvolupament sostenible
que veuran la llum properament
i que afavoriran, entre d’altres,
noves iniciatives públiques i privades més sostenibles i eficients
amb l’entorn.

TORDERA

El govern municipal de Tordera ha presentat els comptes
municipals com a una eina de treball compartit entre les diferents
àrees municipals. El pressupost,
que es xifra en prop de 18 milions d’euros, proposa tres objectius
estratègics: garantir la seguretat
ciutadana i el civisme, promoure
l’ocupació a través de la generació
de nous llocs de treball i afavorir
la participació ciutadana des de
l’òptica de la transparència, l’administració electrònica i l’associacionisme.

«L’Ajuntament preveu tancar
el 2019 amb un romanent
positiu superior als
400.000€ i un endeutament
inferior al 50%»
L'exercici pel 2020 es projecta
havent assolit el repte dels últims
anys de rebaixar l’endeutament
públic. El departament d’intervenció preveu tancar el 2019 amb
un romanent positiu superior als
400.000 € i un endeutament inferior al 50%. Aquesta rebaixa
permet que el pressupost 2020 redistribueixi la despesa de les àrees
municipals, adaptant-la a les necessitats de cada servei.

Presentació del pressupost. Foto Aj. Tordera

D’una banda, les àrees de Seguretat, Obres i Civisme treballaran conjuntament per reforçar
la prevenció, la seguretat ciutadana, la protecció civil i la lluita
contra l’incivisme. El pressupost
d’aquestes àrees, que creix en
un 49%, estableix la instal·lació
de noves càmeres de seguretat i
l’ampliació i millora dels recursos
tècnics i materials la Policia Local. També s’amplia les partides
destinades a la millora dels ca-

mins rurals, la neteja de carrers,
l’impuls de noves campanyes de
civisme i l’eliminació de residus.
Al pressupost 2020 creix considerablement la despesa en les
àrees de la Promoció Econòmica
i l’Ocupació (+26,63%). El Departament d’Urbanisme ha aconseguit recentment finalitzar els tràmits tècnics i administratius perquè les empreses situades als polígons industrials de Can Buscà i la

Mina d’Or puguin ampliar aquest
2020 les seves instal·lacions.
Davant la nova oferta laboral
que generarà l’ampliació d’aquestes empreses, el departament
d’Ocupació i Promoció Econòmica s’ha reforçat amb més recursos formatius i d’inserció per
tal que les empreses disposin de
personal qualificat. També es reforçarà l’àmbit de l’emprenedoria
i el comerç, impulsant conjuntament amb l’àrea de Medi Ambi-

El tercer objectiu del pressupost municipal s’adreça a reforçar
la participació ciutadana. Amb
aquesta voluntat, l’exercici 2020
amplia les partides destinades
a millorar i facilitar les eines de
l’administració electrònica, guanyar en transparència i seguir
promovent iniciatives de participació activa. També, en els àmbits
dels Serveis Socials i Personals es
reforçarà el paper de les entitats,
recuperant les jornades d’associacionisme local, potenciant nous
esdeveniments lúdics i esportius,
obrint nous espais polivalents
com l’Hospital de Pobres, incrementant els recursos per a la
comunitat educativa i destinant
més ajudes a les famílies amb infants al càrrec.
El pressupost municipal es va
aprovar amb els vots a favor de
Junts per Tordera, PSC Tordera i
Més Tordera. yy

Aprovació a Palafolls del pressupost 2020
els 100.000€. En aquest cas, el criteri és el de donar certa flexibilitat
a les regidories i evitar constants
modificacions
pressupostàries,
assumint despeses que no han
pogut preveure o concretar en el
moment de fer el pressupost.

PALAFOLLS

El ple municipal de Palafolls
ha aprovat el pressupost municipal per a l'exercici 2020. L'import
total ascendeix a 10.216.280 €.
El govern ha decidit destinar
un milió d'euros a reforçar i estabilitzar la plantilla, fent més forta
l'àrea de Recursos Humans per
poder millorar la prestació de serveis públics de cara a la ciutadania.
En concret, respecte a l'any anterior, el capítol I (personal) s'augmenta en 525.000 €, i el II (béns i
serveis) s'incrementa amb 455.000
€. L’increment inclou un augment
del 2,8% del sou dels treballadors
públics (un total de 120.000 €), i
una previsió de 95.000€ per assegurar-los la paga de productivitat.

«L’Ajuntament destinarà
un milió a reforçar la
plantilla de treballadors»
“L'aposta és ferma”, com ha
destacat l'alcalde de Palafolls,
Francesc Alemany, "en disposar
d'una plantilla adequada al màxim possible, en capacitat, nombre, disponibilitat, especialitat,
etcètera". Alemany ha explicat que
"això implica en molts casos una
previsió més realista i ajustada a

«Hi ha un augment
significatiu de les partides
de gestió de residus i
neteja»

Ple d'aprovació del pressupost 2020. Foto Aj. Palafolls

les necessitats d’alguns serveis públics bàsics".

per a entitats, i 25.000 € per a l’àrea
de comunicació i publicitat.

El nou govern ha redissenyat
l’organigrama municipal amb
la creació de noves carteres que
es dotaran de pressupost, en xifres aproximades: 12.000 € per
transparència, 15.000 € per salut,
20.000 € a patrimoni, 13.000 € per
participació, 16.000 € per a un
projecte per destinar el 0,5% d'IBI
a projecte de medi natural, 6.000 €

Malgrat que la gestió de la despesa pressupostària es redueix a
un 30%-40% després de l’abonament de les despeses fixes (salaris
i serveis obligatoris), entre les inversions que enguany s’augmenten hi ha un increment de 40.000
€ per a la recollida, gestió i tractament dels residus (de 939.000 €
es passa a 970.000 €). En matèria

de Medi Ambient, el manteniment dels espais verds i l’arbrat es
veu beneficiat per un increment
de 50.000 € de 227.000 €. La despesa per a la neteja d’equipaments
s’incrementa també en 110.000€,
que passa de 280.000 € a 390.000
€, mentre que la gestió del centre
Respir es duplica, que passa de
60.000 € a 120.000 €. Un altre dels
augments destacats és el corresponent a les despeses diverses de les
diferents regidories, que són vora

L’import total del pressupost
per al 2020 ha implicat una disminució de 90.000 € en els ingressos
respecte als comptes de l’any passat. Aquesta circumstància és causada per la disminució del capítol de Transferències de capital
(358.000 € menys que l'any anterior), a raó de no tenir previst cap
ingrés procedent de cap administració pública o entitat destinat a
finançar despeses de capital, com
l'any passat sí que va succeir per
les obres a Roig i Jalpí. Sí que hi ha
un augment de la recaptació d'impostos directes (80.000 €) respecte a l'any 2019 i un increment
significatiu en l’apartat de transferències corrents de 160.000 €
provinents d'administracions supramunicipals. yy
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ASPRONIS, nou Punt de Formació del programa
Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”
SELVA - MARESME

La Fundació ASPRONIS ha
renovat per novè any consecutiu el
conveni que manté amb el programa Incorpora de l’Obra Social “la
Caixa” a Girona per a la inserció
laboral de persones en situació o
risc d’exclusió. Enguany la renovació té una novetat destacada, ASPRONIS serà a partir d’ara també
Punt de Formació Incorpora a la
zona marítima de la comarca de la
Selva i el nord del Maresme amb
l’objectiu de crear més oportunitats d’ocupació a les persones que
són ateses al Servei d’Inserció Laboral de la Fundació.
Presentació del nou servei. Foto ASPRONIS

ASPRONIS impulsarà cursos
professionals per als col·lectius

a què es dirigeix amb Incorpora –en situació o risc d’exclusió
social- amb una forta implicació
empresarial: les pràctiques no laborals en empreses juguen un paper fonamental per a l’assoliment
de competències i un major èxit
d’ocupació posterior.
Les persones que hagin superat el curs rebran un diploma
acreditatiu. Per a aquest primer
semestre de l’any, el Punt de Formació ofereix dos cursos adreçats
a persones en situació d’atur amb
dificultats per trobar feina. D’una
banda, un curs d’auxiliar d’hostaleria d’un total de 300 hores.
S’instrueix l’alumnat en tasques
de cambrer/a, buffet, sala, habita-

cions i manteniment. Les classes
teòriques s’imparteixen a l’aula de
formació d’ASPRONIS a Blanes
(Ctra. de Malgrat, 12).
L’altre curs forma personal per
a supermercats amb un total de
300 hores també. S’imparteix a les
oficines de la Fundació a Malgrat,
al polígon Can Patalina. Les pràctiques es duran a terme en establiments col·laboradors de la zona.
Es tracta de formacions completes que consten d’aprenentatges
en competències transversals, competències professionals i pràctiques
no laborals que comptaran amb el
seguiment i suport de l'equip del
Servei d'Inserció Laboral. yy

Informe anual 2019 del Síndic de Greuges
MARESME

Amb l’arribada dels primers
mesos de l’any les administracions
i les entitats fan balanç de l’any.
L’informe anual 2019 del Síndic
de Greuges recull totes les dades
de les actuacions que s’han dut a
terme durant aquest passat any.
Durant l’any 2019 el Síndic
de Greuges ha rebut un total de
10.543 queixes procedents de
22.993 persones. També ha atès
8.843 consultes i ha iniciat 222 actuacions d’ofici. I, en global, s’han
tramitat 26.358 expedients i s’han
atès més de 30.000 persones.
A causa de l’augment de queixes

relatives a situacions d’emergència
social, cal una actuació immediata
de l'Administració que doni resposta efectiva a les més de 1.300 unitats
de convivència afectades.
La protecció de la biodiversitat
d’espais en projectes urbanístics,
d’infraestructures o extractius han
suposat un miler de queixes al Síndic. El mateix any de la signatura
del Pacte contra la segregació escolar ja s’han posat en marxa diverses
de les actuacions que preveu.
Sobre els infants i adolescents
immigrants sense referents familiars, cal desplegar de manera
urgent una estratègia d’integració

d’aquests adolescents i joves immigrants als diferents municipis
de Catalunya.
El Síndic ha aprovat el seu primer Pla d’igualtat per al període
2019-2022 en l’àmbit de la igualtat
efectiva de dones i homes.
ACTUACIONS AL MARESME
Pel que fa a la comarca del Maresme, hi ha hagut un total de 555
queixes i 501 consultes. La temàtica més denunciada ha estat la de
polítiques socials amb 207 queixes
i 175 consultes, seguides per administració pública i tributs i polítiques territorials. Tot i que les po-

lítiques socials encapçalen la llista,
si es consulta per sub-temàtiques,
l’administració pública encap-

çala les queixes amb 91 queixes i
76 consultes, seguida de consum
amb 89 queixes i 113 consultes. yy

POBLACIÓ

QUEIXES

CONSULTES

TOTAL

MALGRAT DE MAR

23

21

44

PALAFOLLS

8

10

18

TORDERA

23

28

51

SANTA SUSANNA

3

2

5

PINEDA DE MAR

20

18

38

CALELLA

31

20

51

SANT POL DE MAR

3

9

12

CANET DE MAR

27

18

45

ARENYS DE MAR

25

22

47

Convocatòria per substituir la síndica municipal
CALELLA

L’Ajuntament de Calella ha

obert la convocatòria de presentació de candidatures per subs-

Presentació del darrer informe de la síndica municipal. Foto J.M.Arenaza

tituir l’actual síndica municipal.
Fins al 23 de març podran presentar candidatures la ciutadania,
les associacions i els col·lectius de
la ciutat, per escrit mitjançant
una instància al Registre General
situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1),
sempre que siguin majors d’edat,
que es trobin en ple gaudi dels
drets civils i polítics i tinguin
condició política de català així
com que no tinguin un càrrec
polític o funció administrativa al
servei del municipi ni una activitat professional que comporti una
relació contractual amb el municipi. Així mateix, el/la candidat/a
haurà de presentar una memòria
justificativa amb els motius per
ser defensor de la ciutadania.

Un cop acabi el termini de
presentació, les candidatures
que compleixin amb les condicions d’elegibilitat i compatibilitat
seran sotmeses a consultes amb
els grups municipals i al Consell
de Convivència i Participació.
L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, tenint en compte el
resultat de les consultes prèvies,
proposarà un/a candidat/a i sotmetrà al ple la seva elecció.
El/la defensor/a de la ciutadania exercirà les seves funcions
durant un termini de cinc anys,
podent ser reelegit, com a màxim per un termini de cinc anys
més, sense que una mateixa persona pugui exercir el càrrec més
de dos mandants consecutius.

L’Ajuntament de Calella, amb
la voluntat de defensar els drets
fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania i seguir
treballant per la transparència,
va aprovar el 2014 el conveni de
col·laboració amb el Síndic de
Greuges. Seguint amb aquesta
línia d’actuació, es va donar un
pas més enllà amb la creació del
defensor de la ciutadania.
El passat mes de novembre,
la síndica municipal de Calella,
Sílvia López, després d’atendre
32 expedients durant quasi dos
anys de dedicació, va anunciar
que deixava el càrrec per motius
personals. yy
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"Memòries
incandescents"
TORDERA

Els bombers voluntaris de
Tordera han organitzat un seguit
d’activitats a l'entorn dels 10 anys
de l'incendi d'Horta de Sant Joan,
recordant els cinc bombers de
la Generalitat que van perdre la
vida en aquesta tragèdia i a l'únic
supervivent, Josep Pallàs.
Les activitats, que han comptat amb una exposició i diferents
ponències i taules rodones, s'han
adreçat especialment a professionals del sector i estaven obertes a
la ciutadania en general amb l'objectiu de donar major visibilitat a

les tècniques i recursos dels quals
disposem com a ciutadans en la
lluita contra els incendis.
Les jornades van obrir amb
l’exposició "Memòries incandescents", un recull d’imatges dels
incendis d’Horta. La inauguració
es va completar amb una xerrada
sobre la participació ciutadana i
posada en valor del paisatge com
a eina de control d’incendis forestals. La programació es va completar amb diverses conferències
sobre tècniques de la prevenció i
la tipologia dels incendis. yy

Primers noms de l’Arts
d’Estiu 2020
PINEDA DE MAR

El festival Arts d’Estiu arriba aquest any a la seva desena
edició. A falta d’uns mesos perquè comenci, ja s’intueixen les
primeres novetats, i és que Santa
Susanna ha decidit no continuar
participant en el projecte del festival, després que l’any passat fos la
primera edició en què va decidir
unir-s'hi. Segons fonts municipals,
els concerts es faran a la Platja dels
Pins, on se celebren les Barraques
de Festa Major de Pineda de Mar.
Des de l’organització es garanteix
que el festival continua sense cap
mena de problema.

«Santa Susanna
s’ha desvinculat de
l’organització del festival»

L'exposició va inaugurar la setmana d'activitats. Foto Yoyo

Pa, vi i moltó
CALELLA

Calella ha inaugurat una exposició homenatge al grup Pa, Vi
i Moltó, que al 2019 va celebrar el
seu 50è aniversari. Un aniversari
agredolç, ja que l’entitat va cessar
la seva activitat. La idea d’aquesta
exposició va néixer després que
l’Associació cedís tot el seu patrimoni a l’Arxiu Municipal de Calella. Amb motiu del 50è aniversari
de l’entitat, celebrat al novembre,
es va decidir organitzar aquesta
mostra fotogràfica.
La inauguració va ser molt
emotiva pel record de Jaume
Pruna, que va morir recentment.
En paraules d’Albert Pruna, fill
de Jaume Pruna: “Si el meu pare

estigués aquí estaria content i a la
vegada trist. Content per aquest
reconeixement que li ha fet el poble de Calella de tot el que feia,
però estaria trist perquè a causa
dela seva malaltia van quedar
moltes coses a la maleta que ja
no es podran fer”.

«L’entitat va celebrar al
novembre de l’any passat
50 anys d’existència»
L’exposició es podrà visitar
fins al 23 d’agost a l’Arxiu Municipal, de dimarts a dissabte en
horari de tarda, i el diumenge i
festius en horari de matí. yy

La mostra es pot visitar fins al mes d'agost. Foto J.M.Arenaza

També s’han confirmat els
primers artistes que actuaran
al festival: José Luis Perales (2
d’agost), Ara Malikian (5 d’agost),
Sergio Dalma (7 d’agost), Beret (9
d’agost) i Manel (21 d’agost). Les
entrades ja es poden adquirir a
la web www.artsdestiu.com. Enguany el festival s’inaugurarà a fi-

Les entrades ja estan a la venda a la web del festival

«Sergio Dalma, Beret
o Manel són alguns
dels primers artistes
confirmats»
nals del mes de juliol i s’allargarà
fins el 23 d’agost i es tornarà a celebrar a l’espai marítim de Pineda, en el qual l’any passat hi van
desfilar més de 80.000 persones

que van poder gaudir de l’oferta artística i d’oci plantejada per
Arts d’Estiu.
Els organitzadors volen que
aquesta sigui una edició especial per celebrar la primera
dècada de festival i per aquest
motiu es potenciarà la zona del
Village amb més oferta gastronòmica i market. yy
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Malalties mentals, Unitat de Sòl Pelvià
a la Marató 2020
BLANES - CALELLA

CATALUNYA

La Marató de TV3 es farà el
proper 20 de desembre i serà la
tercera vegada que tracta la temàtica de les malalties mentals.

tots els que es fan a l’estat.

El 2019, la Marató es va dedicar a les malalties rares.

Al voltant d'una de cada quatre persones adultes tindrà una
malaltia mental en algun moment
de la vida. A Catalunya hi ha una
prevalença de 15.500 casos per
cada 100.000 habitants, i cada
any es diagnostiquen al voltant de
4.800 casos nous per cada 100.000
persones. Són problemes de salut
molt freqüents que representen
una càrrega personal, familiar i
social molt elevada.

Cada any, centenars d’entitats
organitzen activitats per recollir
diners que fomentin la investigació. Catalunya, en general, es
bolca en l’acte més solidari de
l’any, i amb molta diferència, de

Des del 1992, la Marató ha recaptat més de 197 milions d'euros
i ha finançat 872 projectes de recerca, que han dut a terme 1.369
equips, amb la implicació de 8.000
investigadors. yy

«Una de cada quatre
persones adultes tindrà
una malaltia mental en
algun moment de la vida»

Les alteracions del sòl pelvià,
com ara la incontinència urinària o el despreniment de bufeta,
úter i recte, són malalties molt
freqüents entre la població adulta, sobretot femenina, segons
explica el doctor Josep Maria
Prats, cap del Servei d’Urologia
de Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

«Un 15% de les dones
de més de 40 anys la
pateixen»
Un equip multidisciplinari
dels hospitals de Blanes i Calella integrat per diferents especialitats mèdiques, Ginecologia,
Urologia, Cirurgia General, Rehabilitació i Fisioteràpia, donarà
cobertura a tots els pacients del
territori amb aquesta alteració
oferint una atenció integral i un
tractament individualitzat.

«S’ha posat en marxa
als Hospitals de Blanes i
Calella»

Logo de la Marató. Foto TV3

A l’Estat espanyol hi ha uns
7 milions de persones afectades.
Un 15% de les dones de més de
40 anys la pateixen. El percentatge puja al 20% a les dones de més

DIRECTORI DE SERVEIS

Sessió dirigida. Corporació de Salut

de 75 anys i s’enfila al 30% a les
de més de 85. En homes, el percentatge és del 5%.
Les alteracions del sòl pelvià
són patologies molt habituals
però sovint les persones que les
pateixen no ho consulten amb
el personal sanitari per desconeixement o bé per vergonya. Si
aquestes malalties no es resolen

correctament, tenen un gran impacte en la qualitat de vida dels
pacients, perquè poden ser molt
limitants i afectar, fins i tot, la
seva autoestima.
Amb aquest nou servei, els
dos hospitals volen acostar els
tractaments als pacients i millorar la seva qualitat de vida yy
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30 pisos de lloguer social
per a joves
SANTA SUSANNA

El darrer ple municipal de
l’Ajuntament de Santa Susanna
ha donat el tret de sortida que ha
d’acabar amb la construcció de 30
pisos destinats, sobretot, a joves
del poble, a un preu assequible.
L’objectiu és que els joves del municipi que es volen emancipar i no

«Els 30 habitatges
es construiran a la
urbanització de la Vall»
volen marxar de Santa Susanna
tinguin l’oportunitat de quedar-se
a viure al poble.

"Canvi de marxa"
CALELLA/PINEDA

Els habitatges es construiran a
la urbanització de la Vall. Es tractarà d’una promoció de pisos de
planta baixa i tres plantes. Cada
habitatge tindrà tres habitacions
i entre 70 i 85 m2. L’Ajuntament
s’encarregarà de tutelar aquesta
iniciativa i de vetllar perquè el
preu del lloguer sigui assumible
per al jovent del municipi.

«L’Ajuntament
s’encarregarà de tutelar
aquesta iniciativa i de
vetllar perquè el preu del
lloguer sigui assumible»

Imatge que s'utilitza per difondre el projecte.

Després de l’aprovació pel ple,
seran els serveis tècnics municipals els que s’encarregaran de tirar-lo endavant. De moment ja es
disposa de l’informe favorable de
l’arquitecta municipal sobre l’edificabilitat de la parcel·la proposada per a aquest projecte. També
es disposa de la memòria tècnica
i l’estudi econòmic de viabilitat
per a l’edifici plurifamiliar que
ha d’acollir els 30 habitatges. Ara
toca redactar els plecs de clàusules administratives i tècniques de
la licitació per a la concessió de la
construcció dels pisos. yy

Alumnes de tots els centres
calellencs i pinedencs han participat en un taller anomenat "Canvi de marxa" per conscienciar sobre els accidents de trànsit.
Es tracta d’un projecte que
impulsa la fundació privada sense ànim de lucre Mutual de Conductors, amb el suport dels ajuntaments i Policies Locals. L’objectiu és que els alumnes prenguin
consciència sobre els factors de
risc com l’alcohol, les drogues, les
distraccions i l’excessiva velocitat
amb el vehicle. Els organitzadors
i ponents coincideixen que el mòbil és la gran distracció al volant.
Ho han fet a partir d’una repre-

sentació teatral d’una conversa
entre dues germanes en la qual
una d’elles presenciava un accident. Durant el vídeo apareixen
diferents testimonis dels diferents
agents implicats.

«Els organitzadors diuen
que la principal distracció
al volant és el mòbil»
Els joves també han pogut escoltar testimonis reals, com és el
cas de Xavi Terrades, que va patir
un accident de trànsit fa 25 anys
per excés de velocitat i va quedar
paraplègic en cadira de rodes. yy

Xavi Terrades va ser un dels testimonis de la xerrada. Foto J.M.Arenaza

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Presenten el manifest: “La Tordera després del
temporal Glòria, i ara què?”
cudes importants, potencialment
perilloses per als béns i persones.
Cal prioritzar l’actuació en aquells
trams que actualment compten
amb un marcat estrenyiment per
afavorir activitats agrícoles, industrials i lúdiques que han estat situades en zones inundables dins dels
períodes de retorn de 50/100 anys.

«El manifest està signat
per una dotzena d’entitats
i fins a 40 científics, tècnics
i estudiosos vinculats a la
Tordera»
Restes vegetals generades després de la crescuda. Foto Arnau Tolrà

SELVA - MARESME

El manifest "La Tordera després
del temporal Glòria, i ara què?" fa
vuit propostes clau per evitar els
errors del passat i actuar d’una manera més adaptada a la realitat del
territori, alhora que insta a les administracions a prendre decisions sempre seguint criteris tècnics i científics.
El manifest està signat per
una dotzena d’entitats i fins a 40
científics, tècnics i estudiosos vinculats a la Tordera.
La declaració consta de 8
punts:
1. La morforegeneració de les
desembocadures de la Tordera i
del rec Viver, sortides naturals de
les torderades al mar, actualment
estan ocupades per tres càmpings
que s’identifiquen com els responsables del tap que origina els
principals danys a la resta d’activitats econòmiques del delta de la
Tordera, l’empobriment de la biodiversitat de la zona i que suposen

un perill notable per a la seguretat
dels usuaris del càmping i la població en general.
2. La ubicació de la caseta i dels
tubs de l'emissari i de captació de la
planta dessalinitzadora de la Tordera en un altre emplaçament i traçat
més allunyat del riu. Això permetria fer recular la mota, amb el consegüent eixamplament de la llera a
la riba de Blanes i la morforegeneració de la desembocadura.
3. Eliminació d’estructures dures com esculleres i espigons de la
franja costanera i/o riu. Actuacions
com la retirada de sediments del
riu, impedir la correcta circulació
de sediments o les realitzades per
evitar l’erosió dels marges del riu,
lluny de solucionar els actuals problemes, els agreugen.
4. Promoció de l’eixamplament
de lleres al riu i rieres tributàries
principals com a única mesura
eficaç a mig i llarg termini per fer
front als cabals de les futures cres-

Algunes mesures proposades
els darrers dies són precientífiques,
sense fonament tècnic i clarament
precipitades.
5. Reducció de la sobreexplotació dels aqüífers i garantir uns
cabals mínims (fixats per l’Agència
Catalana de l’Aigua en compliment
de la Directiva Europea i actualment sense compliment).

al·luvials de la conca prèviament
identificades, així com les respectives compensacions pel servei als
propietaris dels terrenys temporalment afectats. Això esmorteiria
les crescudes potencialment perilloses i evitaria danys importants
a béns i persones.
7. Protecció, promoció i ajuda
(efectives i amb finalitats clares) a
les activitats agrícoles locals identificades com a adaptades i compatibles amb les característiques
hidrològiques, climàtiques i la biodiversitat pròpia de la plana i delta
de la Tordera. Cal evitar la industrialització i excessiva plastificació
del sector en aquesta zona en molts
casos inviable, i que el fa vulnerable
a pèrdues econòmiques importants
atès que es troba dins de zones
inundables i de possible pas dels
cursos fluvials en cas de crescudes
importants.
8. Ampliació dels límits de l’espai protegit ZEC XN2000 riu i es-

tanys de Tordera a les ribes i riberes d’interès, per a una correcta i
coherent funcionalitat ecològica i
geomorfològica, ara mateix clarament deficient atès que només es
considera protegida la llera i es
deixa de banda les ribes i altres espais essencials.

«Algunes mesures
proposades els darrers
dies són precientífiques,
sense fonament tècnic i
clarament precipitades»
Per tant, "instem a totes les
administracions implicades a no
prendre decisions i actuacions precipitades sense el consens entre tots
els actors i que siguin contràries als
punts anteriors. Aquests punts són
prioritaris i imprescindibles per
a una correcta gestió del territori
que pugui fer front i preveure nous
episodis com el temporal Glòria i la
seva respectiva torderada". yy

Cal tenir en compte que l’extracció anual d’aigua a l’aqüífer de
la Tordera per a l’abastament urbà
a la Selva i l’Alt Maresme és d’uns
44 hm3. La planta dessalinitzadora
de la Tordera (situada a Blanes)
té la capacitat de produir 20 hm3
anuals (80 hm3 amb l’ampliació
programada) i actualment funciona a mínims la major part de l’any.
És per aquest motiu que instem
les administracions a promoure
l’ús d’aquesta infraestructura per
reduir els efectes de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Tordera.
6. Prevenció i foment de la
laminació lateral del riu en cas
de crescudes importants a planes

El litoral a Malgrat des de la punta de la Tordera. Foto ACN

Demanaʼl
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Més de 20 milions d'euros de danys
pluja, temporal marítim i desbordament del riu Tordera. Aquest
temporal ha provocat greus danys
en infraestructures i serveis municipals: camí de la Pomereda, camí
del Pla, camí de la Tordera, Riera,
Pavelló Germans Margall, escola
Marià Cubí, escola Montserrat, llar
d’infants, escola d’adults, platges,
protecció de goles de rec al Pla de
Grau, a més de feines puntuals a la
resta del municipi (esllavissaments,
caiguda d’arbrat, senyalització, neteja de platja, etc.)
La zona dels càmpings de Malgrat ha estat de les més afectades. Foto Norma Vidal
MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ha sofert les
conseqüències catastròfiques del

temporal Glòria, un dels pitjors
temporals que es recorden en el
territori, amb episodis de vent,

La valoració econòmica que
s'ha fet dels danys ocasionats a la
zona agrícola del Pla de Grau és
d'1.200.000 euros, a les activitats
dels càmpings, 6.902.000 euros. Les
actuacions, que són competència

de la Demarcació de Costes, s’estimen en 1.375.000 euros. Per altra
part, l’informe de l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de Territori
i Sostenibilitat inclou un seguit de
desperfectes produïts pel temporal
de vent, pluja, onades i desbordament del riu Tordera, la riera de
Sant Genís i altres cursos d'aigua,
que ascendeixen a 2.296.050 euros.
A més, la reconstrucció del
pont de la via del tren que uneix
Malgrat de Mar i Blanes es preveu
que costi uns 5 milions d'euros, tal
com ja havia anunciat la Generalitat de Catalunya. Un cost similar es
preveu que tingui la reparació del
pont de la carretera de vehicles que
uneix també les dues poblacions
per sobre del riu Tordera.

Aquestes quantitats fan una
estimació en aquests moments de
més de 20 milions d'euros.
L'alcalde de Malgrat, Joan
Mercader, ha explicat que "des
de l’Ajuntament ja estem fent els
tràmits corresponents a les administracions superiors per rebre els
recursos econòmics que necessitem per afrontar les conseqüències
del temporal". "A més, estem en
contacte constant amb el sector
agrícola, de càmpings i indústries
locals per treballar conjuntament
i poder aplicar solucions, així com
que rebin assessorament adequat
per com han d’actuar enfront dels
danys que han tingut en l'àmbit
privat", ha afegit Mercader. yy

Jornades de neteges
PALAFOLLS - MALGRAT DE MAR

Més d’un centenar de persones
han participat a les diferents jornades voluntàries de neteja de les
zones més afectades de l’entorn del
riu pel pas de la borrasca Glòria per
Palafolls. En aquest sentit, algunes
de les zones netejades han estat la
zona del Parc Fluvial de la Tordera,
el Gorg dels Cans, i la zona propera
a la potabilitzadora de Palafolls.
A Malgrat de Mar, els sis centres educatius van organitzar una
jornada escolar de neteja de la platja, en la qual hi van participar uns
1.400 alumnes. Són bàsicament els
alumnes de 5è i 6è de Primària, així
com tots els de Secundària. Els participants es va dividir en 12 trams
diferents de platja entre les pistes
d’atletisme fins a l’avinguda dels
Pins, el mateix tram que ja va ser
netejat per voluntaris prèviament. yy

Neteja solidària a Palafolls. Foto Yoyo

Neteja escolar a Malgrat de Mar. Foto Aj. Malgrat
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CULTURA

Concert de Brass Kintet
El grup blanenc Brass Kintet
ha estat una de les propostes
del cicle de concerts que l’Associació Mare Nostrum ha organitzat a Pineda de Mar. Es
tracta d'una agrupació forma-

da per cinc joves que fan música de tots els estils i ritmes amb
instruments de vent metall. El
concert que es va fer a Pineda
portava per títol ‘De la sala de
cinema a la pista de ball’. yy

El grup Brass Kintet és d'origen blanenc. Foto Yoyo

Mural de Pilarín Bayés
Seguint amb el projecte de
millora de l’estètica urbana
de Calella, el Govern Municipal va encarregar l’elaboració d’un mural artístic per
decorar la paret de la Rectoria que dona al carrer Església, just a l’alçada del carrer

Batlle. Es tracta d’un cartell
mural amb il·lustracions de
la popular ninotaire catalana
Pilarín Bayés sobre indrets i
personatges típics de Calella.
L’actuació ha tingut un cost
de 18.000 euros. yy

El tren entre Blanes i
Malgrat, fins al desembre
SELVA- MARESME

ADIF preveu posar en marxa el pont entre Blanes i Malgrat
de Mar que va col·lapsar durant
el temporal Glòria per desbordament de la Tordera durant la
primera quinzena de desembre.
Les obres de reparació, que costaran uns 8,5 milions d'euros, tenen
un termini d'execució d'uns deu
mesos. Els treballs consistiran
en cimentar els pilars de la nova
infraestructura a uns 40 metres
de profunditat per donar-los més
solidesa i es guanyarà en altura
per poder evitar l'afectació de futures crescudes del riu.

Maquinària pesada sota el pont. Foto Aj. Blanes

«Les obres de reparació
costaran uns 8,5 milions
d’euros»

l’altre també, pel mal estat de les
vies després del temporal o d’altres incidències tècniques.

Inicialment es va cobrir el
trajecte amb un servei d’autobusos, entre Malgrat de Mar i
Arenys de Mar i Blanes i Maçanet-Massanes. Encara que després ja es va poder anar de Malgrat de Mar a Barcelona en tren,
els retards han estat un dia sí i

El 10 de febrer es va recuperar la circulació de trens entre
les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes. La línia RG1 ha
modificat lleugerament els seus
horaris i ofereix el seu servei des
de Portbou o Figueres fins a Blanes. Per altra banda, la línia R1

«Els treballs donaran més
solidesa a l’estructura i
també es guanyarà en
altura»
entre Blanes i Maçanet ha canviat els seus horaris per millorar
l'enllaç amb l'R11 a Maçanet.
(Vegeu amb més detall els horaris a la pàgina 31). yy

Segon quadrimestre del
Cineclub Garbí
MALGRAT DE MAR

El mural és al carrer Església. Foto Joan Maria Arenaza

Cafe Jazz
Durant els mesos de febrer,
març i principis d’abril, Calella acull la 21a edició del Cafè
Jazz, un festival itinerant per
diversos espais de Calella on
cada divendres es pot gaudir
d’un concert de jazz. Les actuacions previstes per al març
són: Dia 6 al Surf & Turf, dia

13 a La Gàbia, dia 20 a la Sala
Mozart, el dia 29 de març a La
Gàbia, i es tancarà la programació al Surf & Turf el dia 3
d’abril. Els concerts començaran a les 22h, tret del dia 29,
que caurà en diumenge i serà
a les 12 h del migdia. yy

En aquest segon quadrimestre de la temporada 2019-20, el
Cineclub Garbí de Malgrat de
Mar proposa les principals obres
de cinema d’autor que s’han estrenat els darrers mesos de l'any.
A més continuen amb col·laboració amb els dos festivals de cinema més importants de Barcelona,
l'Americana Film Fest i el D'A

Film Festival. I també podrem
gaudir de les 4 últimes pel·lícules
del cicle Petit Garbí, un cicle de
cinema familiar amb una programació acurada per iniciar els més
petits en el món del cinema. Totes les projeccions, com sempre,
al Centre Cultural de Malgrat a
les 22h, tret de les pel·lícules del
cicle Petit Garbí que es projectaran a les 18 h de la tarda.

PROGRAMACIÓ
- 13/03/20 AMERICANA FILM
FEST. Sessió 1
- 14/03/20 AMERICANA FILM
FEST. Sessió 2
- 27/03/20 LA VERDAD. D'Hirozaku Koreeda
- 28/03/20 CINEMA DE MUNTANYA. Grup Excursionista
Malgratenc (19h)
- 17/04/20 EL OFICIAL Y EL ESPÍA. De Roman Polanski
- 01/05/20 LETERS TO PAUL
MORRISEY. D'Armand Rovira
- 15/05/20 D'A FILM FESTIVAL.
Sessió 1
- 16/05/20 D'A FILM FESTIVAL.
Sessió 2
- 05/06/20 THE FAREWELL. De
Lulu Wang
Petit Garbí

Actuació inaugural del Cafè Jazz. Foto J.M.Arenaza
The Farewell tancarà la programació del segon quadrimestre

- 23/02/20 ERNEST & CELESTINE
- 29/03/20 DILILI A PARÍS
- 19/04/20 JACOB, MIMI I ELS
GOSSOS DEL BARRI
- 17/05/20 LA REVOLTA DELS
CONTES yy
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Canyes per fer compost
MARESME

BLANES/ MALGRAT

Els municipis del Maresme
han contractat un servei que ha
triturat les nombroses canyes
que va deixar el temporal Glòria a les platges. Fins ara s’havia
optat per cremar aquestes restes
vegetals, ja que no es comptava
amb cap màquina que pogués de
triturar-les. Ara s’ha trobat una
màquina capaç de fer-ho que s’ha
dut d’Alemanya.
Les actuacions s'han fet entre
d'altres indrets a les platges de
Blanes, Calella i Pineda de Mar.
Les accions van començar amb
una neteja ciutadana voluntària.
Després es va separar els plàstics i
els residus banals, que es van tractar degudament. Seguidament es
van començar a tractar les restes
vegetals d’arbres i arbustos que
s’aprofiten per fer compost, i amb
aquesta darrera actuació es podrà
convertir les canyes en matèria
orgànica per fertilitzar sòls.
PROTEGIM EL DELTA
Davant les actuacions sobre
el territori afectat pel Glòria per
part d’empreses privades, un grup
de persones va decidir mobilitzar-se i fer una concentració ciu-

Pont més ample
El Consell Executiu de la
Generalitat ha acordat declarar
l'emergència de l'obra de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera entre Malgrat de Mar i Blanes. De fet, ja s'han iniciat les tasques prèvies de la reconstrucció i
es preveu que les obres tinguin un
termini d'execució de 10 mesos.

La màquina trituradora es va portar des d'Alemanya. Foto J.M.Arenaza

tadana al delta de la Tordera, a la
zona de Malgrat de Mar per protegir el delta i el seu ecosistema.

«Les actuacions s’han fet
a les platges de Blanes,
Calella i Pineda de Mar»
La mobilització, que va congregar un bon nombre de persones, va comptar amb la participació de Javier Romera, coneixedor
de la zona, que va explicar la

El pont entre aquestes dues
localitats va cedir durant les
inundacions del 21 i 22 de gener
arran del temporal Glòria. Això
va comportar que la connexió
entre els dos municipis quedés

tallada, tot i que es calcula que diàriament hi circulaven uns 8.000
vehicles de mitjana.
De moment, el departament
de Territori i Sostenibilitat ja ha
iniciat les tasques prèvies de construcció. El nou pont s'ubicarà en
el mateix punt que estava abans
i tindrà una longitud de prop de
220 metres i una amplada de 13
m, molt més ample que l’actual.
Cada sentit de circulació tindrà
3,5m d’amplada. El pont disposarà també de vorera i carril bici.
El Govern calcula que el projecte
costarà 5,3 milions d'euros. yy

morfologia del terreny i el que no
s’hi ha de tornar a fer.

«La concentració es va fer
al delta de la Tordera»
Ara, tot queda pendent del
moviment de la sorra per saber si
per Setmana Santa les platges poden estar en condicions. A molts
indrets, pèro, no s'espera assolir
certa normalitat fins a l'estiu. yy

Es preveu que les obres durin 10 mesos. Foto Joan Ferrer
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Cicle formatiu gratuït en cures pal·liatives
MARESME

A partir del 4 de març l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
acull el primer cicle formatiu per
formar voluntaris en cures pal·liatives a l’Alt Maresme. La formació
va adreçada a les persones que ja
fan voluntariat hospitalari i també
als cuidadors informals que estiguin interessats en l’acció voluntària. I és que en aquesta part del
territori manquen voluntaris amb
una formació tan específica perquè
puguin donar resposta als pacients
que ho requereixen i que es troben
ingressats al centre hospitalari de
Calella o bé són al seu domicili.

«La formació s’adreça a
les persones que ja fan
voluntariat i a tots els
cuidadors informals»

Davant d’aquesta necessitat,
professionals de l’Equip d’Atenció
Psicosocial de la Fundació Hospital, amb el suport de l’Escola de
Cuidadors del Programa d’Atenció
Integral a Persones amb Malalties Avançades, de l’Obra Social La
Caixa, impartiran la formació, que
consta d’un total de 9 sessions de
dues hores cadascuna. A més, el
curs està acreditat pel departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.

«El cicle es divideix en 9
sessions formatives»
Les inscripcions per a totes
les persones interessades ja estan
obertes i s’han de fer a través de la
pàgina web de la Fundació Hospital (www.fundaciohospital.org) o
trucant per telèfon (93 741 91 60).

EL PROGRAMA FORMATIU
Formació bàsica voluntariat en
malalts crònics/baixa complexitat
- 4 de març - El Voluntariat
- 11 de març - Cures Pal·liatives
- 18 de març - Confort Emocional
I: Vincle i Comunicació
- 25 de març - Confort Emocional
II: Gestió Emocional
- 1 d’abril - L’Acció Voluntària
Formació especialitzada mitjana /
alta complexitat

El curs acabarà el 6 de maig. Foto CSMS

- 8 d’abril - Parlem sobre el Dol
- 22 d’abril - Confort Físic: La Dimensió Clínica

- 29 d’abril - Cuidar-se per Cuidar:
Prevenció del Burnout

- 6 de maig - Persona i Demència. yy

Xocolatades solidàries
MARESME

Malgrat,
Palafolls,
Santa
Susanna o Calella s’han sumat
un any més a la campanya "Taca’t
pel càncer infantil", impulsada en
commemoració del Dia Internacional del Càncer Infantil. La iniciativa consisteix en la organització
de xocolatades solidàries en els diferents centres escolars, empreses
o entitats del territori per recaptar
fons per la investigació del càncer a
l’Hospital Sant Joan de Déu.
L’objectiu d’aquest 2020 és
aconseguir un total de 1.200 xocolatades solidàries arreu del territori, que es la xifra de nens als quals
se’ls diagnostica càncer cada any a
l’estat espanyol. yy

PASSATEMPS

La xocolatada a Santa Susanna va comptar amb un espectacle de màgia. Foto Yoyo

A Calella la xocolatada es va fer al Far. Foto J.M. Arenaza
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Campiones!
TORDERA

Per tercer any consecutiu
l’equip de xou júnior del Patinatge Artístic Tordera ha revalidat
la primera posició al Campionat Provincial de Barcelona. El
conjunt torderenc va portar a la
pista el número "Let’s play. Qui
es quedi amb la sal... Tindrà un
mal final. Que comenci el joc!",
simbolitzant unes panotxes que
s’anaven passant la sal fins que
l’última acabava explotant.
Malgrat les circumstàncies
adverses a causa del temporal
Glòria, que van obligar a suspendre alguns entrenaments, l’equip
va aconseguir la victòria. A la

TRIRELAY duatló

mateixa categoria també hi participava el Patinatge Malgratenc
CEMPA que va finalitzar la jornada amb una meritòria cinquena posició. Els dos equips, gràcies
a la seva actuació en aquest campionat, van aconseguir el bitllet
pel Campionat de Catalunya que
es celebrava a Lleida.
Malauradament les torderenques no van poder repetir victòria al Campionat Català, que van
aconseguir una sisena posició,
per darrere de quatre equips gironins i un tarragoní. El malgratenc es va quedar en 12a posició
amb el seu espectacle "De 7.00 a
21.00". yy

Un dels equips en el moment del relleu. Foto Yoyo
PINEDA DE MAR

El Trirelay és un triatló per relleus en distància Super Sprint (3
quilòmetres de cursa, 7 quilòmetres de ciclisme i 1,5 km de cursa
a peu. Una prova singular que es
fa de forma consecutiva i encadenada. Cadascun dels tres participants fa les tres proves abans de
passar el relleu al següent membre
del seu equip. La classificació final
està determinada pel temps entre
la sortida del primer participant i
l’arribada del darrer rellevista.
Equip torderenc. Foto PA Tordera

El Prat Triatló 1994 ha estat el

protagonista absolut en el CNC de
Duatló per Relleus, que va guanyar el campionat en la categoria
masculina i femenina. El club del
Llobregat ha estat acompanyat al
pòdium, del CN Barcelona i el CE
Katoa Barcelona en dones i el Fast
triatlón-CNM i CET Distance en
categoria masculina.

La jornada s'ha completat amb
la celebració de la segona prova
puntuable del Jove Triatleta Complert@, amb els germans del CA
Igualada, Carla i Jan Bisbal, com
a millors cadets. El seu company
del club, Oriol Alonso, i la independent Nina Roig ho han fet en
categoria infantil.

«El Prat Triatló 1994 ha estat
el guanyador de la prova
en la categoria masculina i
femenina»

El 14 de juny Pineda de Mar
tornarà a acollir una prova de Trirelay, en aquest cas, en la modalitat de triatló: 300 metres de natació, 7 quilòmetres de ciclisme, i 2
de cursa a peu. yy
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El Maresme s’afegeix a la campanya ‘T’ho estàs perdent’
MARESME

El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, en col·laboració amb la
Secretaria General de Esport i de
l'Activitat Física del Govern de la
Generalitat, l'Institut Català de les
Dones i la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, ha impulsat
la campanya #ThoEstàsPerdent.

«L'objectiu és promoure
una presència més gran de
les dones esportistes als
mitjans»
L'objectiu de la campanya és
promoure una presència més gran
de les dones esportistes als mitjans,
contribuint així a avançar a cap a la
plena igualtat, trencar estereotips
socials i mediàtics respecte de l'es-

port femení i posicionar-lo com un
contingut d'interès i capaç d'atraure grans audiències. També pretén
consolidar en l'audiència −especialment en infants i adolescents−
referents de l'esport femení, ja que
massa sovint només tenen com a
referents esportistes masculins.
La campanya #ThoEstàsPerdent té el lema “Si no veus esport
femení, t'estàs perdent la meitat de
l'espectacle”. La iniciativa consta
de diverses peces audiovisuals que
han protagonitzat cinc esportistes d’elit: la medallista olímpica de
natació Mireia Belmonte, la multicampiona del món de motociclisme Laia Sanz, la subcampiona de
la Champions League femenina de
futbol, Alexia Putellas, la tricampiona d’Europa i subcampiona olím-

pica de bàsquet Laia Palau i la rècord del món de pentatló i heptatló
sub-18 Maria Vicente.
En els anuncis, les cinc esportistes acompanyen el missatge de la
campanya amb el gest de tapar-se
la meitat de la cara com a símbol
que no veure esport femení suposa perdre’s la meitat de l’espectacle.
Les institucions promotores de
la campanya han contactat amb
clubs, federacions i esportistes, tant
masculins com femenins, per llançar-los un challenge perquè contribueixin a difondre aquest gest
com una manera de donar suport i
d’adherir-se a la campanya. Alguns
ajuntaments, com és el cas del de
Palafolls, Tordera o Calella, també
s’han afegit a la campanya. yy

Campanya "T'ho estàs perdent" a Tordera. Foto Aj. Tordera

Calella s’acomiada de la Capital Catalana de l’Esport
Calella ha tancat l’any de la capitalitat reconeixent el treball i la dedicació de les entitats locals i els seus esportistes per
transmetre els valors de l’esport i situar Calella com a referent del país.
CALELLA

La Sala Mozart va acollir la
celebració de la Nit de la Capital
Catalana de l’Esport, una gala on
les protagonistes van ser les entitats esportives calellenques. A
la gala van assistir autoritats locals així com el secretari general
de l’Esport, Gerard Figueras, i el
president de la Fundació Catalana
de l’Esport, Pere Sust.

Lloret de Mar ha agafat el relleu de Calella. Foto Joan Maria Arenaza

Les Olimpíades de la Gent
Gran organitzades per l’Espai
Caixa, la secció de vòlei de l’Escola Pia, el sènior masculí de la
UEHC, el júnior femení del CB
Calella, la palista del CTT Calella

Sofia Xuan Xhang, el Club Esportiu Subaquàtic de Calella, les escoles de vòlei platja, Joan Ferrer,
tècnic d’Esports de l’Ajuntament
de Calella, l’equip de triatló de la
Fundació Creu Groga, el triatleta
Raúl Coll (TriCBM) i el nedador
Jordi Comas (CN Calella) van ser
guardonats. Així mateix, es va fer
un reconeixement a l'Ironman
Barcelona, la Volta Catalunya i els
Special Olympics.

de 50 disciplines esportives i que
s’encarreguen d’organitzar 380 activitats i esdeveniments.

En el moment dels parlaments,
l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, va destacar la vitalitat del
teixit esportiu local, format per 31
entitats que promouen la pràctica

La gala va culminar amb
l’anunci de la ciutat que pren el relleu a Calella i ostentarà la capitalitat durant el 2020: Lloret de Mar
(La Selva). yy

En la mateixa línia, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va afirmar que les entitats
i clubs esportius són l’alma mater
d’un país que batega amb l’esport.
I va destacar l’aposta de Calella
per projectar-se mundialment a
través de l’esport.

Malgrat és la capitalitat del bàsquet femení
MALGRAT DE MAR

Malgrat de Mar ja és la capitalitat del bàsquet femení. La ciutat
d'Igualada va traspassar el relleu en
un acte institucional al Centre Cultural. Durant el 2020, Malgrat tindrà com a objectiu donar visibilitat
al bàsquet femení.
El traspàs de la capitalitat del
bàsquet femení va començar amb
bàsquet al carrer, protagonitzat per
nenes i nens de les escoles de Malgrat de Mar. Van omplir el tram
del carrer del Carme de davant de
l'Ajuntament i també les Peixateries Velles. Després va tenir lloc l'acte
institucional per oficialitzar el relleu
entre Igualada i Malgrat de Mar.

El president de la Federació
Catalana de Basquetbol, Ferran
Aril, va presidir el traspàs entre
la primera tinent d'alcalde i regidora d'Esports de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i l'alcalde
de Malgrat de Mar, Joan Mercader. Van prendre part en aquest
traspàs el representant territorial
de l'Esport i l'Activitat Física de la
Secretaria General de l'Esport de
la Generalitat, Pere Vilà; l'assessor
de la Diputació de Barcelona, Antonio Carmon, i el president de
l'AECAM, Jordi Farré. Van assistir
a l'acte antigues jugadores de bàsquet com Lola Llussà i Encarnació
Mallart, entre moltes altres, i també actuals, així com representants
de diversos clubs esportius, entitats

i associacions malgratenques, representants d'empreses locals, regidors de l'Ajuntament de Malgrat,
Pineda, Palafolls i Blanes, l'alcalde
de Pineda, Xavier Amor, i diversos
membres de la Federació Catalana
de Basquetbol.

des de bàsquet femení a les escoles, partits i entrenaments amb la
selecció catalana de mini o infantil,

torneig de bàsquet femení de base,
entre moltes altres propostes. yy

UN ANY DE BÀSQUET FEMENÍ
Al llarg del 2020 i de la mà de
l'AECAM, s'organitzaran ple d'activitats per potenciar el bàsquet
femení com 3X3 femení al carrer,
trobades d'equips de bàsquet femenins de la comarca, tecnificació
esportiva femenina amb un entrenament de màxim nivell, partit de
veteranes, partit amb discapacitats
intel·lectuals, exposicions, jorna-

Acte de traspàs de la capitalitat del bàsquet femení. Foto Aj. Malgrat
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El Tennis Malgrat es queda als
quarts de final del grup Or
El primer equip del Tennis Malgrat format per Jordi Solé, Àxel
Herberg, Jacob Campaña, Micki
Viadas, Albert Gutiérrez i Otger
Comí, s’ha quedat a quarts de
final del Campionat de Catalunya Or després de perdre con-

Calella tanca un cicle amb la
“Volta” número 100

tra el CE Valldoreix. El partit es
va disputar a Malgrat de Mar.
L’equip local, que ha quedat entre els 8 millors de Catalunya,
s’ha quedat a les portes de les
semifinals en caure davant del
Valldoreix per 3 a 4. yy

Guanyador de l'etapa a Calella 2019. Foto Joan Maria Arenaza

Partit de quarts de final. Foto Yoyo

CALELLA

27è Cros de Calella
La temporada del Circuit Maresmenc de Cros 2019/2020
ha arribat al final. El circuit va
començar a l’octubre de l’any
passat a Santa Susanna i ha
passat per Arenys, Malgrat de
Mar, Alella, Pineda, Mataró,

Calella i Canet. Aquest mes de
febrer s’han disputat les dues
últimes proves, el 27è Cros de
Calella i 23è Cros de Canet,
on es va celebrar la gala de
cloenda i l’entrega de premis
de totes les categories. yy

Prova del Circuit a Calella. Foto J.M.Arenaza

Pas a pas, fem salut
Calella acull una nova edició
del programa "Pas a pas, fem
salut. Caminades de descoberta", una activitat que busca
promoure els hàbits saludables
entre la ciutadania. Fins al 23
d’abril es realitza una camina-

da cada dijous feiner. El punt
de sortida serà el CAP Calella a les 9 h. Abans d’iniciar
la ruta, el personal sanitari
fa una breu xerrada sobre un
tema vinculat amb la salut. yy

La Volta Ciclista a Catalunya
del centenari d’edicions s’iniciarà
amb una etapa amb sortida i arribada a Calella, on per novè any
consecutiu tindrà lloc la gran sortida de la Volta.

«L’edició 100 de la Volta
Ciclista a Catalunya, se
celebrarà del 23 al 29 de
març»
Calella tanca un cicle amb la
Volta número 100, ja que al 2021
deixarà pas a una nova població.
La història de Calella amb la Volta Ciclista a Catalunya es remunta
als anys 1963 i 1964, quan va acollir dues arribades de la cursa de
forma consecutiva. La Volta ja no
va tornar a Calella fins l’any 2012,
però ho va fer a nivells màxims.
Des del 2012 i fins el 2020, haurà
acollit la primera etapa de la cursa, amb inici i final a la població,
hi haurà estat també l’escenari de
la presentació tradicional d’equips
abans de l’inici de la competició.

«Alejandro Valverde,
Nairo Quintana o el vigent
guanyador de la prova,
Miguel Ángel López,
ja n'han confirmat la
participació»
En aquest 2020, el guanyador
tindrà l’honor d’estrenar el palmarès de la Volta del centenari d’edicions, una fita històrica que, en
les proves per etapes, només han
aconseguit el Giro d’Itàlia i el Tour
de França.

Abans de les caminades es donen píndoles de salut. Foto J.M.Arenaza

L’edició 100 de la Volta Ciclista
a Catalunya, se celebrarà del 23 al
29 de març. Una altra de les novetats per commemorar l’edició
100 de la prova serà la disputa
d’un esprint especial en el km 100
de cada etapa −a excepció de la

contrarellotge− com a homenatge
a sis ciclistes que han deixat una
forta empremta en diverses èpoques de la cursa: Sebastià Masdeu,
Mariano Cañardo, Miquel Poblet,
Joaquín Galera, Miguel Indurain i
Alejandro Valverde.
La cursa tindrà novament Calella com a localitat de sortida i
arribada de la primera etapa, que
ja posarà a prova els corredors
amb un recorregut de mitja muntanya. La segona etapa presentarà
una de les principals novetats de
l’edició 100: Una crono individual de 21,1 quilòmetres per les
carreteres del Pla de l’Estany, amb
sortida i arribada a Banyoles.
D’aquesta manera, la Volta recupera una disciplina que la cursa
no celebrava des de 2007.
Posteriorment, arribarà l’alta
muntanya amb dos grans finals
en alt. Primer a Vallter 2000,
coincidint amb la tercera etapa, i
l’endemà a Port Ainé en una jornada especialment exigent i que
també inclou el port de Tosses i el
port de Cantó.
A l’hora de configurar el recorregut, s‘ha treballat perquè el
pilot rodi per espais tan icònics
com Montserrat, que marcarà el
tram decisiu de la cinquena etapa, amb final a Manresa. El Canal
Olímpic de Catalunya s’estrena
com a sortida d’etapa, mentre que
un altre recinte esportiu de reco-

negut prestigi com és el Circuit de
Barcelona-Catalunya també viurà
el pas de la Volta, on es disputarà
un esprint intermedi a la seva recta per augmentar l’espectacularitat
del moment. Serà durant la sisena
etapa, entre Tarragona i Mataró,
just abans que Barcelona, i més
concretament la muntanya de
Montjuïc, torni a ser el tradicional
escenari de cloenda de la Volta.
En aquesta jornada final, els
corredors hauran de completar
sis voltes a Montjuïc, però aquesta vegada es recupera el pas per la
històrica pujada que va fins al castell i que augmenta el nivell d’exigència. L’emoció, per tant, estarà
assegurada de principi al final de
la cursa.
La Volta, prova inclosa dins
del calendari de l’UCI World Tour,
és la tercera cursa per etapes més
antiga de les que es disputen actualment, només rere el Tour de
França i el Giro d’Itàlia. Com cada
any permetrà veure rodar per les
carreteres catalanes els millors
ciclistes del pilot internacional,
atrets pel prestigi de la cursa i pel
seu atractiu recorregut. Alguns
noms propis com el de l’excampió del món Alejandro Valverde,
Chris Froome, Nairo Quintana,
Warren Barguil, Marc Soler o el
vigent vencedor de la prova, el
colombià Miguel Ángel López, ja
han confirmat la seva presència a
l’edició 100. yy

Presentació de la Volta 2020. Foto Volta Catalunya
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LLORET DE MAR
DIES 4 - 5
TEATRE: OBLIDAR
Casal de l’Obrera. 21 h.

DIA 8
II UNINT FORCES LLORET
Plaça Germinal Ros. 9-12 h.

DIA 5
CINEMA: O QUE ARDE
Teatre de Lloret. 21 h.

APLEC DELS PERDONS
Caminada a Santa Cristina /
arrossada popular / Sardanes
Pl. de la Vila-Santa Cristina.
9 -18 h.

DIA 6
CONCERT: BANDA D’OHIO
Plaça de la Vila. 15 h.
CONFERÈNCIA AMB ANTONI
BASSAS
Club Marina Casinet. 20 h.
ROSTOLL CREMAT
Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 7
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES CATALANS
Plaça de la Vila. 9 -21.30 h.
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i
12 h CAT.
EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.
VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 18 h CAST.
COR ARSNOVA DE LLORET
Església Sant Romà. 20.30 h.

VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE
Jardins de Santa Clotilde. 11 h.
CAST.

DIA 15
VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE. Jardins de
Santa Clotilde. 11 h. CAST.
CINEMA: JACOB , MIMI I ELS
GOSSOS DEL BARRI
Teatre de Lloret. 12 h.
DIA 16
ESTUDIANT DE FERRO
Pistes d’Atletisme. 10 h.

VERMUT AMB ESPECTACLE
Teatre Municipal. 12 h.

DIA 19
AINHOA, YO NO SOY ESA
CICLE CINEMA I DONA
Teatre de Lloret. 21 h.

DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Hall del Teatre de Lloret. 12 h.

DIA 20
CONCERT: MAITE MARTÍN
Teatre de Lloret. 21 h.

II CURSA PI DE LLORET
Platja de Lloret. 11 h.

DIES 20 - 22
CONCURS INTERNACIONAL DE
GUITARRA
Casa de la Cultura.

DIA 14
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i
12 h CAT.
EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.
VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
VISITA TEATRALITZADA.
Can Font. 18 h CAST.

DIA 21
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i
12 h CAT.
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

CONCERT: SALTORS
CICLE CONCERTS SOLIDARIS
Església Sant Romà. 21 h.
TEATRE: NO T’HO CALLIS
Teatre de Lloret. 21 h. Escena
local.
DIA 22
VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE. Jardins de
Santa Clotilde. 11 h. CAST.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Teatre de Lloret. 12 h.

FESTA DE LA CULTURA
Teatre de Lloret. 20 h.
DIA 29
VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE
Jardins de Santa Clotilde. 11 h.
CAST.
40 MARXA POPULAR
A LES ERMITES DE LLORET
Plaça de la Vila. 8 h.
TEATRE: ELS OCELLS
Teatre de Lloret. 19 h.

DIA 24
CORS FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 15 h.
DIA 27
TEATRE: CEL 4.0
DIA MUNDIAL DEL TEATRE. ESPAI
OFF. Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h CAST i
12 h CAT.
EL RACÓ DEL CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h GB.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 18 h CAST.

VISITA MEMÒRIES DEL PASSAT
VISITA TEATRALITZADA
Can Font. 18 h CAST.

FLAMENCO
Teatre de Blanes, a les 21 h.

18 h. Properes sessions: DIA 14 a
les 11 h i DIA 27 a les 18 h.

DIA 15
RIALLES: SOPA DE PEDRES.
ENGRUNA TEATRE
Teatre de Blanes, a les 17.30 h.

DIA 10
MINICLUB: GUJI GUJI, de Chen
Chih - Yuan, per a nens/es de 5 a
7 anys, acompanyats dels pares
A les 17.30 h.

BLANES
DIA 5
FORMACIÓ I ESPAI DE JUNTES
COMARCA DE LA SELVA
Centre Catòlic.
De 10 a 13.30 h.

DIES 7 I 8
PROJECTE DONA. LA QUARTA
FINESTRA
Casa Saladrigas.
De 18 a 20 h.

DIES 6, 13, 20 I 27
CAMPANYA RECICLATGE BARRIS
SA MASSANEDA I S’AUGUER
Placeta barri Sa Massaneda
De 10 a 17 h.

DIA 8
TAULA INFORMATIVA
Associació Dones Artesanes de
Blanes. Passeig Pau Casals.

DEL 6 AL 14
EXPOSICIÓ VESTITS DE PAPER
Associació Pensionistes i Jubilats
Casal Benet Ribas.
Sala García-Tornel.
De 18 a 20.30 h.
DIES 7, 14, 21 I 28
CAMPANYA RECICLATGE BARRIS
SA MASSANEDA I S’AUGUER
Plaça Catalunya.
De 10 a 17 h.
DIES 7 I 14
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC
Carrers del centre.
De 9 a 21 h.
DIA 7
DIA DE LA DONA
TREBALLADORA
Passeig de Dintre.
De 10 a 13.30 h.
SOMRIU. Jan Vilanova
Teatre de Blanes, a les 21 h.

PENJADA DE MANDALES DE
LLANA
Associació Dones Artesanes de
Blanes. Passeig de Dintre.
D’11. a 13 h.
ENTREGA PREMIS RECVLL
Associació Recvll.
Teatre de Blanes / Entrada
gratuïta, a les 12.30 h.
DEL 13 AL 15
CASTELL D’INFLABLES
Plaça dels Dies Feiners.
DEL 13 AL 4 ABRIL
EXPOSICIÓ: �EL MÓN COM A
MEDITACIÓ�. Maria Mercader
Casa Saladrigas.

DIA 22
CAMINADA POPULAR PER LA
SALUT MENTAL
Passeig de Mar / Monument de
la Sardana a les 10 h.
SANTA MARIA, ORA PRO
OMNIBUS
Teatre de Blanes, a les 19 h.
DIES 28 I 29
FIRA PLAYMOBIL
Passeig de Mar.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 4
LA CAPSA DELS PETONS, amb
la Montse Mateu
Sala Infantil, a les 10.30 h.

DEL 14 AL 4 ABRIL
“AFIC BLANES 1960-2020, 60
ANYS DE FOTOGRAFIES”
Casa Saladrigas.

DIA 5
DIJOUS DE LLETRES I MOTS:
ESCALES AMUNT, amb la
presència de l’autora, MARIA
ALADERN. Sala Roberto Bolaño,
a les 19 h.

DIA 14
ÁBREGO. CONCIERTO

DIA 6
CLUB DE JOCS DE TAULA

DIA 12
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL (de 8 a 11 anys)
A les 17.30 h.
DIES 12 I 13
DONACIÓ DE SANG.
Horari: dijous de 16 a 20 h i
divendres de 10 a 14 h i de 16 a
20 h. A la planta baixa.
DIA 17
CICLE DE XERRADES: MENJA’T
LA VIDA! amb Isolda Vila,
nutricionista sensorial. A les 19 h.
DIA 19
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys)
A les 17.30 h.
DIA 20
RECITAL CELEBRACIÓ DEL DIA
MUNDIAL DE LA POESIA (21
març) amb la col·laboració de
l’Oficina de Català de Blanes.
DEL 23 AL 28
EXPOSICIÓ ACOLLIMENT

FAMILIAR: TU POTS CANVIAR
LA VIDA DE L’INFANT
Al vestíbul.
DIA 25
XERRADA: MEDICINA
EMOCIONAL DE RENÉ
MEY, amb Beatriz Faveiro de
l’Associació Sanat Kumara de
Blanes. Sala Roberto Bolaño
A les 19 h.
DIA 26
HORA DEL CONTE I TALLER: LA
MARTA I LA XOCOLATA, amb la
Lia Bertran. Sala Roberto Bolaño
A les 18.15 h.
DIA 28
XERRADA: SAPS QUÈ ÉS
L’ACOLLIMENT FAMILIAR?
Sala Roberto Bolaño
A les 12 h.
DEL 30 AL 4 MAIG
EXPOSICIÓ: 50 ANYS EDICIÓ
NOVEL·LA DE LA MERCÈ
RODOREDA, ALOMA
Al vestíbul.
ÀGORA JOVE
Dia 4: Energia neta i assequible
Dia 11: Indústria, innovació i
infraestructures
Dia 18: Aigua neta i sanejament
Dia 25: Vida submarina
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MARESME
DIA 4
CALELLA
CONFERÈNCIA. ‘Què pensen,
senten i fan les persones amb
una vida plena’. Casal l’Amistat,
18.30 h.

Municipal Can Saleta, 11 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Dones escriptores i vi’.
Biblioteca Serra i Moret, 19.30 h.

XERRADA: ‘El procés
d’escolarització a P3’. Fàbrica
Llobet. 11.30 h.

DIA 5
CALELLA
SORTIDA. ‘Pas a pas, fem salut.
Caminades de descoberta’. Marxa
nòrdica per la façana marítima.
Sortida des del CAP, 9 h.

MASTER CLASS. Taitxí txikung.
Espai Municipal Can Saleta, 12 h.

ASSEMBLEA:
#Calellajoveparticipa. Espai jove
de Can Saleta, 18 h.

CICLE CULTURAL. ‘Tinc 50 anys i
sóc dona’. Sala Mozart, 21.30 h.

CLUB DE LECTURA. EN
ANGLÈS. Biblioteca Can Salvador
de la Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Doce
días y una vida. Biblioteca Serra i
Moret, 19 h.

BIBLIOLAB. Construcció d’un
herbari fantàstic de Les Bruixes.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.

CELEBRACIÓ: 10 anys de
l’associació Etnik Solidària.
Fàbrica Llobet, 16 h.

PINEDA DE MAR
CAMPANYA FORA ESTOCS.
Amb parades davant d’alguns
comerços i a plaça Espanya, matí
i tarda.
CONCERT SOLIDARI. En
benefici de Càritas. Església Santa
Maria, 20 h.

MALGRAT DE MAR
CURS de microrelats.
Biblioteca, 18 h.

CONCERT: De la nova cançó al
Trap simfònic. Auditori de Pineda,
20.30 h.

DIA 6
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Escollida pels déus.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.

CELEBRACIÓ del Dia d’Andalusia.
Local Social de la Hermandad,
22 h.

TORNEIG DE BÀSQUET.
Obert a tots els i les joves de 12
a 25 anys.
Espai Jove de Can Saleta, 16 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA.
Pasión por los insectos.
Ilustradoras, aventureras y
entomólogas. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 19 h.

TORDERA
PERFORMANCE: ‘Un violador al
teu camí’. Casal de Joves, 16 h.
FESTIVAL ZERO. Teatre Clavé, 17
h i 19 h.
CURS d’autodefensa femenina.
Casal de Joves, 17 h.
PALAFOLLS
CURS INTENSIU de sevillanes.
Casal de la Dona, 10 h.

21È CAFÈ JAZZ. Restaurant
Surf&Turf, 22 h.

PETITS DICTATS en català.
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Dona i treball: mirar
el passat per entendre el present
i millorar el futur’. Biblioteca
Serra i Moret, 19 h.

MALGRAT DE MAR
TABALADA. A càrrec dels
Ratpenats Infernals. Plaça de
Josep Anselm Clavé, 11.30 h.

TORDERA
FESTIVAL ZERO. Teatre Clavé,
20.30 h.
PALAFOLLS
POESIA ALS BARRACONS. Amb
l’escriptor Francesc Serés. Institut
Font del Ferro, 11.15 h.
MALGRAT DE MAR
OUTLET MALGRAT. Local
comercial del carrer del Mar,
número 33, a partir de les 15 h.
TALLER de risoteràpia. Centre
Cívic, 10 h.
CONTES PER A ADULTS.
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
DIA 7
CALELLA
MASTER CLASS DE IOGA. Espai

LECTURA DEL MANIFEST.
Dia Internacional de les Dones.
Davant de l’Ajuntament, 12 h.
DIA 8
CALELLA
LECTURA DEL MANIFEST. Amb
motiu del Dia Internacional de
les Dones. Passeig de Manuel
Puigvert, 9 h. Després inici
de la 8a Marxa per la Dona
Treballadora.
46È CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: Busqueu-me un
tenor. Teatre Orfeó Calellenc,
18.30 h.
PINEDA DE MAR
TROBADA D’ESCOLETES del
Racing Pineda. Pavelló Municipal
Can Xaubet, 9 h.
PALAFOLLS

CICLE A(P)PÈL. Duet Tarta
Relena. Església de Sant Genís,
18 h.
SANTA SUSANNA
SARDANES. Cobla Foment de
Montgrí. Pavelló d’esports, 18 h.
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Concert de
Tati Cervià Trio, Local Social de la
Barretina Vermella, 12 h.
DIA 9
PINEDA DE MAR
TALLER: Processat d’una foto
original RAW. Espai Sara Llorens,
21 h.

Sant Jaume, 15.15 h.

Fàbrica Llobet, 17 h.

SORTIDA amb els Amics del
Parc Dalmau. Espai Jove de Can
Saleta, 18 h.

CICLE CULTURAL: Pedro Salazar,
espectacle de música i dansa.
Sala Mozart, 21.30 h.

TARDES DE TERTÚLIA. Amb
el comentari de ‘La cinta roja’.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.

PINEDA DE MAR
II FIRA D’ANTIGUITATS i
col·leccionisme. Plaça Mèlies,
durant tot el dia.

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

TEATRE INFANTIL: Alícia al país
de les meravelles. Auditori de
Pineda, 17 h.

PINEDA DE MAR
GIMNASTRADA’20. Pavelló
Nino Buscató, 9 h.

3A JORNADA de la Lliga
Nacional de Futbol -7, per
esportistes amb paràlisis
cerebral. Camp de futbol de Can
Xaubet, de 15h a 20.30 h.

MALGRAT DE MAR
TALLER risoteràpia. Centre Cívic,
10 h.

ACTIVITAT MUSICAL EN
FAMÍLIA: Ara canto, ara ballo.
Biblioteca Serra i Moret, 17.30 h.

TALLER ‘Caminant entre dones’.
Capella de l’Antic Hospital, 19 h.

XERRADA: Retorn al futur: el
residu que esdevingué recurs.
Centre Cívic Poblenou, 18 h.

DIA 10
CALELLA
CELEBRACIÓ
Dia Internacional de les Dones.
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
TORDERA
CLUB DE LECTURA: Massa
felicitat. Biblioteca, 18.30 h.
DIA 11
CALELLA
BALL de la gent gran. Espai
Mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘Etiòpia: un
món cristià a l’Àfrica negra’. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
PORTES OBERTES:
El Pinyó Germinat. C. Santiago
Rossinyol, 19 h.
DIA 12
CALELLA
CAMINADES: Pas a pas, fem
salut. Ruta del camí de Fondo.
Sortida des del CAP, 9 h.
XERRADA: ‘La comunicació com
a eina de convivència’. Hospital

DIA 13
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Escollida pels déus.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.
21È CAFÈ JAZZ. Restaurant La
Gàbia, 22 h.
TORDERA
TALLER. Analitzar la viabilitat del
negoci. Aula formació Camí Ral,
174, 9 h.
DIA 14
CALELLA
TORNEIG DE BÀSQUET. Zona
esportiva La Muntanyeta, 9 h.
ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre?
Els oficis dels llibres’. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
MASTER CLASS. DE ZUMBA.
Plaça de l’Església, 16 h.
JORNADA SOLIDÀRIA en
benefici dels refugiats. Amb
diverses activitats: Xerrada,
xocolatada solidària i concerts.

PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS.
Construcció d’un cavallet de pal.
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.
TORDERA
ESPECTACLE DE DANSA.
Zaquizami. Teatre, 18 h.
MALGRAT DE MAR
TALLER Dones #100tífiques.
Centre Cívic, 10 h.
DIA 15
CALELLA
FIRA LÚDICA: tria la teva ruta
cap a un món feminista. Passeig
de Manuel Puigvert, 11 h.
46È CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: La Pepa Maca.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
3A JORNADA de la Lliga
Nacional de Futbol -7, per
esportistes amb paràlisis
cerebral. Camp de futbol de Can
Xaubet, de 9 h a 13.30 h.
MISSA CANTADA pel Cor de la
Hermandad. Ermita de les Creus,
10 h.
PALAFOLLS
TRAIL SENYOR DEL CASTELL.
Sortida a les 9 h, al Palauet.
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MARESME
PETIT TEATRE. El Globus
vermell. Teatre, 12 h.
MALGRAT DE MAR
BARRETINA SONA. Gemma
Abrié Duet, Local social de la
Barretina Vermella, 12 h.
ESPECTACLE. Pallassos amb
Clic!. Centre Cultural, 18 h.
DIA 16
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA: ‘Aspectes
fiscals i comptables que els
autònoms han de conèixer sobre
el seu negoci’. Espai Municipal
Can Saleta, 10 h.

La innocència. Sala Mozart, 21 h.
PINEDA DE MAR
XERRADA: Recomanacions
d’alimentació entre els 0 i 3 anys.
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.
XERRADA: El viatge de primària
a secundària. Sala d’actes de Can
Comas, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
TEATRE: Històries de les
meves veïnes. Capella de l’Antic
Hospital, 18.30 h.

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

DIA 20
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb
el llibre Escollida pels déus.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 10 h.

PINEDA DE MAR
TALLERS de modelatge amb
Jumping Clay. Biblioteca Serra i
Moret, 18 h.

CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Amb el llibre Una família de por.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 17.30 h.

PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’exposició
‘Nosaltres’, a càrrec de Joana
Heredia. EMMID, 18 h.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Els
poetes del Maresme (del segle
XVI a l'any 2000). Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 19 h.

DIA 17
CALELLA
CICLE DE PASSEJADES. De
marxa nòrdica. Oficina de
Turisme, 8.30 h.

21È CAFÈ JAZZ. Sala Mozart,
22 h.

TALLER de hama. Espai Jove de
Can Saleta, 18 h.
HORA DEL CONTE: Orelles de
papallona’ i Artur i Clementina.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 18 h.
DIA 18
CALELLA
CONFERÈNCIA: ‘Quan Europa
va redescobrir la Xina’. Casal
l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘El viatge de primària
a secundària’. Sala d’actes de Can
Comas, 17.30 h.
MALGRAT DE MAR
TAULA RODONA sobre les
dones i el món del treball.
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.
DIA 19
CALELLA
CAMINADES. ‘Pas a pas, fem
salut. Caminades de descoberta’.
Ruta la Calella de Llevant. Sortida
des del CAP, 9 h.
XERRADA: ‘Trastorns de
conducta’ per a familiars de
malalts d’Alzheimer i altres
demències. Hospital Sant Jaume,
15.15 h.
MASTER CLASS. De defensa
personal. Espai Jove de Can
Saleta, 18 h.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS.
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 19 h.
CICLE GAUDÍ: Amb la pel·lícula

PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Com ens enganyem
per justificar les nostres
creences’. Local Canviem, 20 h.
PALAFOLLS
POESIA ALS BARRACONS.
Recital d’Oriol Sauleda i Núria
Martínez-Vernis. Institut Font del
Ferro, 11.15 h.
TORDERA
TALLER. ‘Analitzar la viabilitat del
negoci’. Aula formació Camí Ral,
174, 9 h.
MALGRAT DE MAR
PROJECCIÓ I XERRADA:
‘Dona i resistència: Les
catalanes i espanyoles al
camp de concentració nazi de
Ravensbrück’. Biblioteca, 20 h.
DIA 21
CALELLA
PERFORMANCE: ‘Dones, i ara
què?’. Esplai Calella, 11 h.
ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre?
Els oficis dels llibres’. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
MASTER CLASS. De pilates i body
way. Plaça de l’Església, 16 h.
CICLE CULTURAL: ‘Els brugarol’.
Sala Mozart, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
13A JORNADA DE LLIGA SelvaAlt Maresme de bitlles catalanes.
Pl. de Can Bepa, 16 h.
DIA 22
CALELLA
46È CONCURS DE TEATRE
AMATEUR: Dansa d’agost.
Teatre Orfeó Calellenc, 18.30 h.
PROJECCIÓ: Documental dels

100 anys de la Volta Ciclista a
Catalunya. Sala Mozart, 20 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT: de Catalunya a Itàlia,
Albert Deprius, tenor i Laia
Armengol, piano. Escola Sant
Jordi, 12 h.
CONCERT: Afinats!, concerts
d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música. Cafeteria de Can
Comas, 12 h.
TEATRE: 7 anys. Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.
PALAFOLLS
XERRADA: ‘Educar en positiu’.
Casal de la Dona, 10 h.
SANTA SUSANNA
SARDANES. Cobla Cervianenca.
Pavelló d’esports, 18 h.
MALGRAT DE MAR
24È CONCURS DE TEATRE
VICENÇ BAYARRI. Bruna. Centre
Cultural, 22 h.
DIA 23
CALELLA
ACCIÓ FORMATIVA: ‘Aspectes
fiscals i comptables que els
autònoms han de conèixer sobre
el seu negoci’. Espai Municipal
Can Saleta, 10 h.
PRIMERA ETAPA de la Volta
Ciclista a Catalunya, Riera
Capaspre, 12.30 h. Arribada a
les 17 h, a la N-II, a l’alçada de la
plaça de les Roses.
MALGRAT DE MAR
XERRADA. Control d’esfínters.
Per a famílies d’infants de 0 a 3
anys. 17.15 h.
DIA 24
CALELLA
PRESENTACIÓ LITERÀRIA. Gina
de Maria Climent. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 19 h.
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE: El ratolí
Pérez. Biblioteca Serra i Moret,
18 h.
DIA 25
CALELLA
BALL de la gent gran. Espai
mercat, 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘La dona al món
antic’. A càrrec del Sr. Sergio Alejo
Gómez, historiador i escriptor.
Casal l’Amistat, 18.30 h.
PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Biblioteca
Serra i Moret, 17 h.
CLUB DE LECTURA: Joc d’atzar.
Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.
PALAFOLLS
CONCERT. De la Farmington
High School Band amb la Banda
de Palafolls. Teatre, 18 h.
TORDERA
CURS. Seguretat alimentària.
Casal de joves, 9 h.

DIA 26
CALELLA
CAMINADES: ‘Pas a pas, fem
salut. Caminades de descoberta’.
Sessió 17: ruta del Turó de
la Cabra i píndola dedicada
a què puc fer per evitar el
restrenyiment. Sortida des del
CAP, 9 h.

CICLE CULTURAL: Lapònia. Sala
Mozart, 21.30 h.

TASTET DE RAP. Espai Jove de
Can Saleta, 18 h.

PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: La Maleta.
Biblioteca Enric Miralles, 12 h.

TALLER de memòria. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 27
CALELLA
JORNADA d’orientació de la
Formació Professional de l’Alt
Maresme. Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet, 9 h.
TALLER de pastissos. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
21È CAFÈ JAZZ. Concert amb
Alba Careta (trompeta i veu),
Egor Doubay (saxo tenor), Adrián
Moncada (piano), Jort Terwijn
(contrabaix) i Joâo Guerra
(bateria). Sala Mozart, 22 h.
PINEDA DE MAR
XERRADA: ‘Hàbits per reduir
l’estrès’. Biblioteca Serra i Moret,
18 h.
XERRADES de creixement
personal. Local Canviem, 19 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Les
amistats Traïdes. Seu d’Òmnium
Alt Maresme, 19.30 h.
CENAFORUM. Sopar compartit i
pel·lícula. Local Canviem, 20 h.
PALAFOLLS
PARAULES’20. Conversa entre
Miquel Fernández i Antoni
Estradé. Biblioteca Enric Miralles,
20 h.
DIA 28
CALELLA
TROFEU de patinatge artístic.
Zona esportiva La Muntanyeta,
9 h.
TALLER de defensa personal. Seu
de l’Associació per la Promoció
de la Dona Treballadora, 10 h.
ACTIVITAT: ‘Com fer un llibre?
Els oficis dels llibres’. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.

PINEDA DE MAR
TEATRE: 7 anys. Centre Cultural i
Recreatiu, 19 h.
CONCERT DE SARDANES.
Auditori de Pineda, 19 h.

MALGRAT DE MAR
XERRADA: Les dones com
a motor de canvi a l’Índia.
Biblioteca, 18 h.
DIA 29
CALELLA
21È CAFÈ JAZZ. Restaurant La
Gàbia, 12 h.
VEREDICTE dels guanyadors
dels 38a edició dels Jocs Florals.
Església de l’Escola Pia, 12 h.
PINEDA DE MAR
CARXOFADA POPULAR. Plaça
Mèlies, 9 h.
JAZZ VERMUT. Cafeteria de Can
Comas, 12 h.
CICLE DE CONCERTS. 30è
Aniversari de la Coral Pinedenca.
Església Parroquial de Santa
Maria, 18 h.
PALAFOLLS
CONCERT de bols tibetans. Casal
de la Dona, 18 h.
TORDERA
MÚSICA. The magic Gospel.
Teatre, 18 h.
MALGRAT DE MAR
PETIT GARBÍ: Dilili a París.
Centre Cultural, 18 h.
DIA 30
CALELLA
SINCRONITZA’T. Grup de
conversa entre joves. Espai Jove
de Can Saleta, 18 h.
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Joc d’atzar,
19 h.
DIA 31
CALELLA
TROBADES D’ÒPERA. Amb
Roberto Devereux. Sala Mozart,
18.30 h.
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Farmàcies de guàrdia
PINEDA DE MAR		

CALELLA

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

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

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

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

Dimecres

4

MELA

Dijous

5

COLÓN

Divendres

6

Dissabte

7

NOÈ

ALBA

Diumenge

8

NOÈ

ALBA

LLOBET

Dilluns

9

Dimarts

10

ESQUEU

Dimecres

11

BADIA

Dijous

12

FRANCITORRA

COSTA

Divendres 13

PLANAS

Dissabte

14

CASTELLS

SEGARRA

Diumenge 15

CASTELLS

SEGARRA

Dilluns

16

NOGUERA

Dimarts

17

MELA

Dimecres

18

COLÓN

Dijous

19

NOÈ

Divendres 20
Dissabte

Març

CALELLA

PINEDA

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

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

VIVAS

21

PLANAS

ESQUEU

Diumenge 22

PLANAS

ESQUEU

Dilluns

23

MIR

Dimarts

24

SETÓ

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià
4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals
5 OUTLET PERFUMS
C. Major

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

TORDERA

			

Servei diürn

Dimecres

4

VENDRELL

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

5

VENDRELL

Divendres

6

VENDRELL

Dissabte

7

VENDRELL

Diumenge

8

VENDRELL

Dilluns

9

DE TIBURCIO

Dimarts

10

DE TIBURCIO

Dimecres

11

DE TIBURCIO

Dijous

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

12

DE TIBURCIO

Divendres 13

DE TIBURCIO

Dissabte

14

DE TIBURCIO

Diumenge 15

DE TIBURCIO

Dilluns

16

LUCEA

Dimarts

17

LUCEA

Dimecres

18

LUCEA

Dijous

19

LUCEA

Divendres 20

LUCEA

Dissabte

21

LUCEA

Diumenge 22

LUCEA

Dilluns

PÉREZ MARTRA

23

ECONOMIA LOCAL

Santa Susanna, vila de
mercats
SANTA SUSANNA

L’àrea de Comerç de l’Ajuntament de Santa
Susanna ha començat una nova campanya per
fer ben visible la varietat i riquesa de mercats
que hi ha al poble. S’han editat un total de cinc
rètols per ressaltar individualment els mercats.
Actualment a Santa Susanna hi ha cinc
mercats: de productes de proximitat (cada dissabte, al centre); Setmanal (diumenges, al costat del Carrefour); Setmanal d’estiu (dimarts,
de l’1 d’abril al 30 d’octubre, a l’avinguda del
Mar); antiguitats (divendres, rambla Onze de
Setembre, i el 1r i 4r diumenge de cada mes),

i de productes artesanals (cada tarda, de l’1 de
juny al 15 d’octubre al passeig marítim). yy

Flyer informatiu

Jornades de portes
obertes
SANT POL DE MAR

L’Escola Universitària d’Hoteleria
i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT
StPOL) ha celebrat una nova edició de
les Jornades de Desenvolupament Professional (JDP).
Durant dos dies, prop de 100
alumnes de l’Hotel-Escola han tingut
l’oportunitat d’entrevistar-se amb els
responsables de Recursos Humans de
grans cadenes hoteleres d’àmbit internacional. En aquesta edició les jornades
han comptat amb la participació de 12

grups hotelers. Les empreses van realitzar prop de 500 entrevistes als alumnes
dels diferents programes acadèmics. yy

Els empresaris van fer més de 500 entrevistes
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TRANSPORTS PÚBLICS - TRENS

R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.43
07.11

Blanes

06.47
07.16

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

06.09

06.12

06.15

06.21

06.24

06.37

07.46

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

06.18

06.08

06.11

06.15

06.27

06.30

06.38

06.41

06.40

06.43

06.46

06.58

06.52

06.55

06.59

07.03

07.09

07.12

07.15

07.18

07.21

07.24

07.27

07.30

07.27

07.40

07.43

07.46

07.49

08.10

07.51

07.54

07.57

08.00

Tordera

08.22

08.25

08.28

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

09.15

09.51

09.54

09.57

10.24

10.27

Blanes

Tordera

06.18

06.56

07.00

07.04

07.08

07.17

07.22

06.45

06.48

07.28

07.33

07.36

07.38

07.47

07.52

07.01

07.05

07.08

07.59

08.03

08.06

08.10

08.14

08.19

07.08

07.11

07.14

07.17

08.59

09.04

09.07

09.10

09.21

09.26

07.38

07.41

07.45

07.48

09.30

09.33

09.36

09.39

10.04

10.09

07.32

08.08

08.11

08.15

08.18

10.29

10.33

10.36

10.39

11.21

11.27

08.15

08.38

08.41

08.45

08.48

11.29

11.33

11.36

11.39

12.04

12.09

12.33

12.36

12.39

13.19

13.24

09.01
10.08
11.02
12.08

10.00
12.56

10.21

Malgrat
de Mar

Blanes

09.29
12.03

09.11

Santa
Susanna

09.01
10.57

08.51

Calella

Pineda
de Mar

08.31
10.03

08.46

FEINERS

Malgrat
de Mar

08.56
07.41

CALELLA - BLANES - MAÇANET - GIRONA

13.01

10.30
14.03

10.51

10.54

10.57

11.00

14.08

09.09

19.12

09.15

09.18

12.29

09.38

09.41

09.45

09.48

13.29

13.33

13.36

13.39

14.04

14.09

10.09

10.12

10.15

10.18

14.57

15.02

15.05

15.09

15.21

15.26

10.38

10.41

10.45

10.48

15.30

15.33

15.36

15.39

16.04

16.09

11.09

11.13

11.17

11.21

16.30

16.33

16.36

16.39

17.21

17.26

11.41

11.43

11.47

11.51

17.59

18.03

18.06

18.09

18.24

18.29

12.11

12.13

12.17

12.21

18.29

18.33

18.36

18.39

19.16

19.21

12.41

12.43

12.47

12.51

19.29

19.33

19.36

19.39

20.17

20.22

13.11

13.13

13.17

13.21

20.27

20.31

20.34

20.37

21.15

21.20

13.41

13.43

13.47

13.51

21.31

21.34

21.37

21.40

22.18

22.23

14.06

14.11

14.15

14.18

Els recorreguts marcats en blau arriben a Girona. La resta s'aturen a Maçanet-Massanes

14.38

14.41

14.45

14.48

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

15.08

15.11

15.15

15.18

15.38

15.41

15.45

15.48

16.08

16.11

16.15

16.39

16.43

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

16.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

16.47

16.51

07.58

08.01

08.04

08.08

08.24

08.29

10.33

10.38

11.21

11.24

11.27

11.30

11.11

11.16

11.51

11.54

11.57

12.00

12.21

12.24

12.27

12.30

12.51

12.54

12.57

13.00

17.11

17.13

17.17

17.21

08.28

08.31

08.34

08.38

09.14

09.29

14.56
15.56

15.01
16.01

12.33

12.38

13.21

13.24

13.27

13.30

17.41

17.43

17.47

17.51

09.58

10.01

10.04

10.08

10.24

10.29

13.08

13.13

13.51

13.54

13.57

14.00

18.11

18.13

18.17

18.21

10.58

11.01

11.04

11.08

11.34

11.39

14.18

14.21

14.24

14.27

17.46

17.51

18.37

18.41

18.45

18.48

11.52

11.56

11.58

12.02

12.24

12.29

14.50

14.53

14.56

14.59

18.33

18.38

19.08

19.11

19.15

19.18

12.52

12.56

12.58

13.02

13.33

13.38

19.38

19.41

19.45

19.48

13.52

13.58

14.01

14.05

14.24

14.29

20.08

20.11

20.15

20.18

14.58

15.01

15.04

15.08

15.27

15.32

20.38

20.41

20.45

20.48

15.58

16.01

16.04

16.08

16.24

16.29

14.28

14.33

15.20
15.11

15.15

15.51

15.23
15.54

15.26
15.57

15.29
16.00

16.20

16.23

16.26

16.29

19.33

19.38

20.20

20.25

21.08

21.11

21.15

21.18

16.28

16.31

16.34

16.38

17.17

17.22

21.26

21.31

21.49

21.52

21.55

21.58

17.22

17.26

17.28

17.32

18.04

18.09

18.22

18.247

18.30

18.37

19.04

19.09

16.54

16.57

17.00

19.28

19.31

19.34

19.38

19.51

19.56

16.38

17.21

17.24

17.27

17.30

20.28

20.31

20.34

20.38

20.57

21.02

17.11

17.15

17.51

17.54

17.57

18.00

20.28

21.01

21.04

21.08

21.36

21.41

18.21

18.24

18.27

18.30

18.51

18.54

18.57

19.00

19.21

19.24

19.27

19.30

19.50

19.53

19.56

19.59

20.18

20.21

20.24

20.28

20.48

20.51

20.54

20.57

21.20

21.23

21.26

21.30

21.59

22.02

22.06

22.09

18.56

20.08

19.01

20.12

21.05

21.10

22.02

22.07
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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 PATXI URIZ (CINEASTA I FOTÒGRAF)

“Amb el documental vull donar un toc d’alerta per
la desaparició dels hortolans”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

El cineasta i fotògraf navarrès
Patxi Uriz acaba de presentar
a Pineda –on resideix actualment- el seu darrer documental Los últimos de la Mejana,
rebeldía y esperanza, que és una
defensa al medi rural i a l’agricultura a petita escala. El seu
interès per la natura el va portar
l’any 2016 a guanyar el Premi
Goya al millor documental per
Hijos de la Tierra, on plasma la
vinculació i el respecte cap a la
terra que tenen persones de cultures d’arreu del món.
Per què desapareixen els pagesos de la Mejana?
La Mejana és una illa del riu Ebre
que es va formar amb sediments
i té les terres més fèrtils per cultivar de Tudela, una ciutat on
les verdures es trien amb segell
de qualitat. Fa 40 anys la gent es
barallava per tenir un hort a la
mejana o mitjana, perquè sabien que era el lloc més fèrtil d’on
provenien les millors verdures.
I ara?
Dels 1.500 hortolans que hi havia l’any 1980 han passat a ser actualment 25; el més gran d’ells té
95 anys i el més jove 70 anys. No
hi ha relleu generacional.
Per què passa això?
Des que els grans supermercats
van començar a vendre verdures, demanen cabdells durant tot
l’any, però a Tudela no n’hi ha
quan fa calor perquè no “cabdellen”. Així que van alterar-los genèticament i se’ls van emportar
al sud d’Espanya, on els cultiven
durant tot l’any, en detriment dels
hortolans. La culpa no només és
de la indústria, també del consum inconscient dels ciutadans
que van a comprar als supermercats la verdura que prové de
l’altra punta d’Espanya. Són verdures d’hivernacles que no reben
sol i no tenen vitamines, estan
mancades de minerals.

Com se li va acudir explicar
aquesta història?
La meva història neix perquè el
meu amic hortolà i cuiner Santi
Cordón, que és el fil conductor
del documental, em va trucar
per explicar-me que el seu pare,
que havia sigut hortolà de Tudela, havia mort feia un any i
es lamentava de no haver passat
prou temps amb ell per aprendre un ofici en vies d’extinció.
En Santi em va proposar entrevistar-se amb els darrers hortolans que queden per recopilar
aquest coneixement i transmetre’l. Amb el documental vull
donar un toc d’alerta per la desaparició dels hortolans.
I què us han explicat els pagesos?
Ha sigut una feina de tres anys.
Hem entrevistat a quinze hortolans de Tudela, però també a pagesos de València, Catalunya, el
País Basc i Mallorca; el que està
passant allà passa a tot el món:
estan desapareixent els hortolans! És una emergència global.
Per exemple, a l'Índia en els darrers 15 anys hi ha hagut 1.500
suïcidis de camperols que no poden comprar les llavors i els pesticides cada any; aquella pobra
gent no pot subsistir. Això no és
agricultura, és “agroterrorisme”!
Quina és la solució a aquest
“agroterrorisme” que denuncieu?
Cal fomentar l’agroecologia i
incorporar noves generacions
al camp.
Com?
Els brots d’esperança estan germinant gràcies a la tasca educativa de Santi Cordón amb la
Fundació Mascotes Verdes. Ell
va a les escoles a conscienciar els
infants i els alumnes van al seu
hort a rebre tallers. Té una “verducleta”, una bici amb hort mòbil
on els ensenya a preparar amanides, cabdells, verdures de la
temporada...i una bici amb falç
perquè els petits conreïn.

Uriz amb Jordi Matas, realitzador del documental. Foto: A. M.

I aconsegueix que els nens
mengin més verdures?
Sí! Els alumnes participen en divertits tasts a cegues. Visualment
a la majoria no els entra la verdura perquè la publicitat els envaeix i prefereixen ingerir bombes de sucre... És un problema
que tractem al documental. Però
en Santi els porta al seu hort i els
explica la temporalitat dels seus
productes, com sembrar i a tenir
una cultura gastronòmica que
crec que és bàsica avui dia.
Per què afegiu al títol del documental “rebel·lia” i “esperança”?
Rebel·lia és per aquests hortolans que s’han quedat allà a la
terra, i l’esperança és per la tasca
que fa en Santi a través de la seva
fundació d’educar als nens des de
la terra.
De què més es lamenten els
hortolans?
Reclamen que es potenciï la verdura de proximitat. Es queixen
que els supermercats són els que
guanyen més diners i els exigeixen uns calibres, que tinguin tots
els tractaments fitosanitaris i que
l’aliment aguanti molt de temps a
la cadena de vendes, però no exigeixen que els productes tinguin
uns nivells de qualitat de nutrients ni que siguin saborosos.
Quines altres conseqüències
provoquen els cultius intensius?
Una de les conseqüències més
importants de l’agroindústria és
el canvi climàtic, degut als cultius intensius. S’han de consumir
només productes de la temporada perquè, a més, tenen més vitamines. El documental ressalta els
valors dels productes del camp
de proximitat i la seva gastronomia, així com els beneficis per a
la salut.
Com s’ha finançat el documental?
Jo tenia una ajuda del govern de
Navarra per fer un curtmetratge,

Patxi Uriz durant la presentació del documental a Pineda. Foto: A. Montaño

però a mesura que anava gravant
anava eixamplant els horitzons:
vam sortir de Navarra i vam anar
a Catalunya, Mallorca, el País
Basc... i el documental va arribar
als 95 minuts, que és molt més
costós. Així que vam haver de fer
una campanya de micromecenatge que ha funcionat molt bé, no
només per recaptar diners sinó
també per donar-li difusió. Estem
molt contents amb el resultat.
L’any 2016 va guanyar el Premi Goya al millor documental
amb Hijos de la Tierra. Com ha
sigut l’experiència de rebre un
Goya?
Des d’aquell Goya he tingut més
reconeixement i encara em truquen d’alguns festivals gràcies a ell.
A Hijos de la Tierra també parlava de la relació amb la natura.
Què volia donar a conèixer?
La medicina natural. Em considero un divulgador de la saviesa
popular, m’agrada molt la gent

Uriz en el col•loqui sobre agricultura km0. Foto: A. Montaño
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artesana que fa les coses amb
amor. Se’ls ha de donar veu perquè estan desapareixent, no només els hortolans sinó també tots
els treballs artesans. Avui dia tot
ve de Xina, amb una obsolescència programada i això és un suïcidi col·lectiu, no té futur.
A banda del Goya pel documental, al llarg de la seva carrera professional també ha rebut
reconeixements en el món de la
fotografia, entre ells un premi
National Geographic. Quins
altres projectes té entre mans?
Realitzo vídeos de temàtica gastronòmica i turística i projectes
més personals, que estan germinant i veient si surten a la llum.
En fotografia em dedico a publicar reportatges en revistes de viatges i suplements documentals.
Abans viatjava molt, però ara
que he sigut pare no viatjo tant
i faig fotos més properes, per a
empreses i també per a l’Ajuntament de Pineda. yy

Santi Cordón entrevista hortolans. Foto: A. Montaño

