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És un Triatló de MUNTANYA 
individual o per equips de 

dues perones per relleus, orga-
nitzat per BESTTRAIL i la loca-
litat de CALDES D’ESTRAC. La 
prova té la sortida i arribada en 
el parc Joan Maragall / Plaça 
de les Barques, amb la natació 
centrada a les platges de Kali-
ma i de la Varada. El circuit de 
bicicleta de muntanya localitzat 
pels turons de Caldes d’Estrac 
passant per l’ermita del Remei, 
el Turó del Pollastre, Can Milans 
i la Riera de Caldetes; i amb el 
circuit de trailrunning situat en 
el bonic Parc de Can Muntan-
yà i el Turó de la Torre dels En-
cantats. L’itinerari és divideix en 
500 m nedant, 13 km en bicicle-
ta de muntanya i 4 km de cursa 
a peu. Un circuit preciós! Hi ha 
diferents categories a triar: indi-
vidual MASCULINA, individual 
FEMENINA, equip RELLEUS 
MASCULÍ, equip RELLEUS FE-
MENÍ i equip RELLEUS MIXTE, 
per als quals l’itinerari serà el se-
güent: [T1] - 500 m Natació (mar 
oberta), [T2] - 14 km en BTT (bi-
cicleta de muntanya) per corriols 

El Terramar triatló popular

LA CITA2

i pistes i [T3] - 4 km de Trailrun-
ning (cursa a peu) per corriols i 
pistes. Durant l’esdeveniment de 
TERRAMAR TRIATLÓ és farà 
una campanya de RECOLLIDA 
D’ALIMENTS organitzada per la 
CREU ROJA de Caldes d’Estrac. 
La campanya de recollida 
d’aliments es realitzarà a la ma-
teixa Plaça de les Barques (lloc 
de sortida de la triatló). Diumen-
ge 3 de juliol la sortida es durà 
a terme al Parc Joan Maragall / 
Plaça de les Barques de Caldes 
d’Estrac. Un dia abans, entre les 
17:00 i les 20:00, es farà la re-
collida de dorsals a la Sala de 
Conferències de La Fabriqueta. 
A les 20:15, del mateix dissabte, 
es durà a terme la presentació i 
xerrada tècnica a la Sala de Con-
ferències de La Fabriqueta.



ACTUALITAT 3

BREUS

L’eliminació de les Diputacions provincials suposaria un es-
talvi immediat de gairebé 600 milions d’euros; multiplicaria 

aquesta quantitat a mig termini en suprimir duplicitats, entitats 
instrumentals, i xarxes clientelars; i hauria de preservar els ser-
veis que presten aquests organismes a les poblacions de menys 

El mateix dia que el bar Heliogàbal, emblema de la música 
en directe que havia funcionant fins ara de manera alegal, 

anunciava el seu tancament temporal a l’espera que es concre-
tés el canvi de la normativa municipal, l’Ajuntament de Barce-
lona ha activat la circular que amplia la possibilitat de progra-

Una notícia de Maresme Plus. / Foto: alwaysdrinkingproductions.com Una notícia d’EL PAÍS. / Foto: L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès Mercè Conesa és 
l’actual presidenta de la Diputació de Barcelona.

L’escola pública Mar Nova 
de Premià de Mar perdrà 

una línia de P-3 el proper 
curs, segons va comunicar 
a primers de maig el De-
partament d’Ensenyament 
a la direcció del centre. Així 
mateix, han admès que 
han començat a estudiar la 
possibilitat del trasllat defi-

nitiu de la resta de cursos a 
l’escola Montserrat del ma-
teix municipi. De moment, 
les onze famílies de P-3 
que van triar el centre per 
al pròxim curs seran deriva-
des a l’escola Montserrat. 
El departament ha justificat 
la decisió pel descens en 
el nombre de preinscrip-

cions, perquè hi ha hagut 
una trentena de famílies de 
l’escola que han demanat 
canviar de centre el curs 
vinent, per les baixes notes 
en les proves de compe-
tències i, finalment, perquè 
l’equipament funciona amb 
barracons. El portaveu de 
l’AMPA i del col·lectiu de 

Una informació de Change.org, 
La Vanguardia i Maresme Plus.

Se superen les 5.000 signatures per evitar 
el tancament de l’escola pública Mar Nova 
La decisió del tancament del centre podria atribuir-se al descens en el nombre de preinscripcions, per les baixes 
notes en les proves de competències i perquè l’equipament funciona amb barracons.

Cartell que circula per premsa, xarxes socials i la plataforma change.org sobre el tancament de 
l’Escola Mar Nova.

pares i mares de l’escola 
Mar Nova, Jaume Mora, ha 
destacat que “estem tristos 
perquè els nostres fills es-
tan tristos. Que vulguin tan-
car l’escola que volem ens 
fa molt de mal “i ha apuntat 
que” no és la primera ve-
gada que baixa el nombre 
d’inscripcions a P-3, per 
això no entenem el motiu 
del tancament”. A més, ha 
afegit que la marxa d’una 
trentena de famílies per al 
proper curs no és només 
perquè estiguin descon-
tents amb el sistema edu-
catiu del centre, sinó també 
per factors externs. “Hi ha 
famílies que marxen per-
què el pare o la mare ha 
trobat feina en un altre mu-
nicipi”, ha assenyalat. Jau-
me Mora ha destacat que 
aquest curs ha estat “molt 
complicat” per al centre ja 
que hi ha hagut un canvi 
de direcció que “no entenia 
el sistema pedagògic que 
s’impartia a l’escola” i ha 
informat que ja s’ha dema-
nat una reunió amb la res-
ponsable dels Serveis Te-

rritorials d’Ensenyament al 
Maresme, Carmina Pinya. 
“Estem esperançats que 
puguin canviar d’opinió”, ha 
destacat i ha afegit que per 
ara les famílies de l’escola 
no tenen previst dur a terme 
cap acció de protesta fins 
a poder parlar amb Pinya, 
així com amb l’alcalde, Mi-
quel Buch (CiU ). Precisa-
ment, segons informa Rà-
dio Premià, Miquel Buch ha 
evitat fer declaracions so-
bre el tancament de la Mar 
Nova, tot i que ha admès 
que hi ha poques alterna-
tives davant les dades de 
preinscripció que revelen 
una “pèrdua de confiança 
dels pares de Premià en 
aquest centre”. De moment, 
alguns pares continuen 
amb una recollida de signa-
tures des de la plataforma 
Change.org que, al tanca-
ment d’aquesta edició, arri-
ba a les 5.166 rúbriques de 
suport.

de 20.000 habitants, que 
en són 26 al Maresme. 
Aquestes són les prin-
cipals conclusions de 
l’estudi “Cost i utilitat de 
les diputacions provin-
cials: claus per a un de-
bat necessari”, coordinat 
per la fundació Hi ha Dret 
? a la Fundació Diario 
Madrid, i que avançava 

mar música en viu a tots 
els bars i restaurants que 
vulguin i compleixin una 
sèrie de requisits. Es trac-
ta, segons ha anunciat el 
consistori en un comu-
nicat, del primer pas per 
impulsar un pla de treball 
que contempla diferents 
línies d’actuació per a 
reconèixer el valor cultu-

el diari EL PAÍS. Les 38 
diputacions provincials 
analitzades per l’estudi 
van sumar un pressupost 
de 6.358.000 d’euros en 
2015. La partida més gran 
d’aquests diners (més de 
2.000 milions, el 37%) 
es va destinar a finançar 
la pròpia estructura de la 
institució, i els sous dels 

ral i social de la música i 
explorar la seva sosteni-
bilitat en harmonia amb 
el descans veïnal. Amb 
l’activació de la circular, 
es reconeix la possibilitat 
de realitzar música en 
viu amplificada en espais 
amb llicència de bars, 
restaurants i cafeteries. 
Això sí: la concessió del 

seus diputats i funciona-
ris, segons l’estudi. La 
partida de protecció i pro-
moció social es va que-
dar en menys de la meitat 
(16,5%); la de producció 
de béns públics en el 
12,8%; i la de serveis pú-
blics bàsics només va re-
presentar el 10%.

permís està supeditada 
al compliment de requi-
sits com l’aïllament del 
local per a una emissió 
de 95 decibels, desen-
volupar l’activitat amb les 
portes i finestres tanca-
des o disposar de cartells 
a l’entrada per avisar del 
nivell sonor a l’interior, en-
tre d’altres.

SUPRIMIR DIPUTACIONS MÚSICA EN VIU EN BARS I RESTAURANTS
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Malgrat de Mar fa un pas més per oferir unes platges més in-
clusives on càpiga tothom. Aquest estiu estrenarà una zona 

adaptada a la platja de l’Astillero on, a més dels serveis habituals 
per a les persones amb mobilitat reduïda que ja funcionen, habi-
litarà una zona de solàrium –de 10x2,40 metres– perpendicular 

El Grup Arrey Hotels, amb presència al Brasil ia Espanya, in-
augurarà aquest estiu un nou hotel de quatre estrelles, amb 

37 habitacions a la nostra comarca. L’Hotel Arrey Alella s’ha 
construït a la torre de Can Balcells, antiga seu de les Caves 
Signat. L’establiment conservarà i potenciarà la connexió del 

Una informació de La Vanguardia. / Foto: CEDIDA.Una notícia de Teresa Márquez /El Punt Avui. / Foto: elmalgratenc.files.wordpress.com

L’èxode de centenars de 
famílies dels barris de 

la Mina a Sant Adrià de 
Besòs i de Sant Roc de 
Badalona que fugen de 
les represàlies anuncia-
des per la mort d’un jove 
en una discoteca del Port 

Olímpic, s’ha deixat notar 
en el Maresme des de fa 
dos mesos. Un centenar 
de persones d’ètnia gita-
na ha decidit no seguir els 
passos de molts dels seus 
familiars i tornar a les se-
ves cases, ja que encara 

se senten amenaçats. Es 
refugien temporalment en 
habitatges d’Alella, Pala-
folls i Tordera. En el cas 
d’Alella, un grup de 32 per-
sones va trobar recer en 
tres habitatges buits de la 
urbanització Mar i Mun-

Una informació de Maresme Plus 
i Fede Cedó de La Vanguardia.

Veïns d’Alella recuperen habitatges ocupats per 
famílies exiliades de la Mina
L’alcalde d’Alella, en plena caiguda de popularitat, admet que es tracta d’un cas excepcional que s’escapa  a les 
competències municipals.

Alella ha estat un dels municipis que s’ha vist afectat per l’arribada de famílies d’ètnia gitana que fugien dels 
barris de la Mina (Sant Adrià de Besòs) i Sant Roc (Badalona), arran d’un assassinat, i han ocupat tres cases 

d’una urbanització. Tot i que ara només n’hi ha dues de plenes, aquest fet ha provocat malestar i preocupació 
entre alguns veïns afectats.

tanya, dos de particulars i 
una d’una entitat bancària, 
a les que van accedir a la 
força provocant tensió al 
veïnat. La situació es va 
tornar especialment dra-
màtica a primers d’abril 
quan una de les persones 
propietàries d’un habitatge 
ocupat a la urbanització, 
acompanyada d’un nom-
brós grup de residents, va 
aprofitar l’absència de les 
famílies per recuperar la 
seva propietat. Amb l’ajuda 
dels veïns, van treure al 
carrer les pertinences de 
la família que l’havia ocu-
pat i van canviar el pany, 
sempre sota l’atenta mira-
da dels Mossos i Policia 
Local. Davant l’alarma sus-
citada i l’aparició d’actituds 
xenòfobes, l’alcalde, An-
dreu Francisco (ERC) va 
citar a les famílies afec-
tades per l’ocupació per 
apaivagar els ànims i evi-
tar que el grup es mobi-
litzi contra la resta de les 
ocupacions, com havia 
anunciat. “És un cas ex-
cepcional que s’escapa del 

marc municipal” apunta el 
regidor, que s’ha integrat a 
la taula de municipis impli-
cats en la diàspora de les 
famílies del Barcelonès. 
Una situació de la qual 
no dubta a donar detalls 
com va fer en audiència 
pública. Andreu Francisco, 
però ja ha anunciat que 
“l’ajuntament mantindrà un 
paper actiu” en aquest cas 
que, insisteix “és temporal” 
tot i que preocupa la situa-
ció dels 17 menors de les 
famílies als quals el con-
sistori fa un seguiment es-
pecial. L’alcalde, en aquest 
sentit, ha perdut molta po-
pularitat arran d’aquest fet, 
i molts veïns s’han queixat 
a aquest diari de manca de 
“mà dura” per part del con-
sistori alellenc.

LA PLATJA ‘ADAPTADA’ DE L’ASTILLERO DE MALGRAT NOU HOTEL TEMÀTIC A ALELLA

i a banda i banda de la 
passarel·la que els per-
metrà accedir a l’aigua. 
En concret, s’habilitarà a 
l’altura de l’avinguda dels 
Països Catalans, on hi ha 
el pas inferior adaptat de 
l’avinguda dels Pins. El 
projecte, amb un pressu-
post de 78.000 euros que 
surten de la taxa turística, 

municipi amb el món del 
vi i el cava, apostant pel 
turisme enològic i oferint-
se com a espai de dina-
mització econòmica per 
al municipi i el seu entorn. 
L’hotel ha suposat una 
inversió de 4,5 milions 
d’euros i la creació de 15 
nous llocs de treball direc-
tes, contractats en el terri-

preveu també la millora de 
les places d’aparcament 
per a discapacitats que 
ja hi ha ara, el condicio-
nament de camins que 
comuniquen les diferents 
instal·lacions amb pavi-
ments i elements de pro-
tecció adaptats, una zona 
de serveis que inclou 
vestidors, lavabo, dutxa 

tori, amb la col·laboració 
del servei d’ocupació de 
l’Ajuntament d’Alella. “És 
un producte especial” 
apunta Manuel Arrey, que 
revela com el disseny i la 
construcció “que gestio-
na el propi grup” ha bus-
cat mantenir els detalls 
que faran de l’establiment 
un lloc singular i temàtic, 

adaptada amb cadira in-
corporada i passarel·les 
de circulació. Precisa-
ment la passarel·la exis-
tent es prolongarà fins al 
mar i disposarà de dos 
trams amb sobreample 
perquè es puguin encreu-
ar amb comoditat dues 
cadires. 

amb un marcat caràcter 
enològic que arribarà fins 
i tot a elaborar el seu propi 
cava a les antigues caves 
Signat que es troben a la 
mateixa finca. “Elabora-
rem un cava brut reserva 
de qualitat, sota la marca 
Maria Oliver”.

5MARESME
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Ràdio Marca Barcelona 
lliurarà a dos vilassa-

rencs el premio ‘Campió’, 
que anualment guardona 
als millors futbolistes, por-
ters, àrbitres, entrenadors 
i clubs catalans de la tem-
porada. L’única ràdio de 
temàtica esportiva del terri-
tori arriba a la XXIII edició 
d’aquests reconeixments. 
El programa “Marcador Ca-
talunya”, que cada diumen-
ge s’emet d’11h a 14,30h i 
informa de l’actualitat del 
futbol territorial català, lliu-
rarà els esmentats guar-
dons el proper dilluns 20 de 
juny a las 20h, al restaurant 

Napoletani D.O.C., de la 
Plaça Venus, al Port Gines-
ta de Castelldefels. L’ acte 
serà presentat pel director 
del veterà i premiat  progra-
ma, Ricard Vicente. Pel que 
fa als maresmencs, el pre-
mi  com a Millor Entrenador 
de la Primera Divisio Cata-
lana– Grup 1 pertenyanent 
a la Temporada 2015-2016 
és per a Manel Moya, de 
la UE Vilassar de Mar. El 
títol de Millor Jugador de 
Primera Divisio Catalana - 
Grup Primer és per a Marc 
Masip, també del equip de 
l’estadi Xevi Ramon.   

Un article de José Luis Pizarro, 
Pilar Fdez. Bellmunt i Ràdio 

Marca Barcelona.
Fotos i llistat de premiats: 

Yolanda Españó.

Una expedició de la UE Vilassar, un dels clubs més honorats dels 
premis “Campió”, va visitar fa ben poc els estudis de Ràdio Marca 

Barcelona, per fer un balanç de la temporada en el programa de 
Ricard Vicente.

La UE Vilassar de Mar destaca en els premis ‘Campió’ 
lliurats pel programa de Ràdio Marca Barcelona 
“Marcador Catalunya” de Ricard Vicente

Maxim Golejador - Segona Divisio “B”
Edgar Hernandez - C.F. Reus Deportiu
Temporada 2015-2016

Maxim Golejador – Tercera Divisio
Marc Mas - C.F. Perelada
Temporada 2015-2016

Maxim Golejador – Tercera Divisio
Santi Triguero - F.C. Vilafranca
Temporada 2015-2016

Maxim Golejador
Primera Divisio Catalana – Grup 1
Sergi Arranz - F.C. Martinenc
Temporada 2015-2016

Maxim Golejador
Primera Divisio Catalana – Grup 2
Jairo Conesa - U.E. Castelldefels
Temporada 2015-2016

Millor Porter - Segona Divisio “B”
Ivan Crespo - Lleida Esportiu
Temporada 2015-2016

Millor Porter - Tercera Divisio
Toni Texeira - A.E. Prat
Temporada 2015-2016

Millor Porter Primera Divisio 
Catalana – Grup 1
Toni Montero - U.E. La Jonquera
Temporada 2015-2016

Milor Porter
Primera Divisio Catalana – Grup 2
Marc Ramirez - U.E. Castelldefels
Temporada 2015-2016

Millor Entrenador - Segona Divisio “B”
Natxo Gonzalez - C.F. Reus Deportiu
Temporada 2015-2016

Millor Entrenador - Tercera Divisio
Pedro Dolera - A.E. Prat
Temporada 2015-2016

Millor Entrenador
Primera Divisio Catalana – Grup 2
Miki Carrillo - U.E. Castelldefels
Temporada 2015-2016

La resta dels premiats d’arreu de Catalunya són:
Millor Jugador - Segona Divisio B
Eugeni Valderrama - C.F. Badalona
Temporada 2015-2016

Millor Jugador - Tercera Divisio
Boris Garros - C.F. Gava
Temporada 2015-2016

Millor Jugador
Primera Divisio Catalana - Grup Segon
Buba Jalow - F.C. Santboia
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
David Haro - C.F. Reus Deportiu
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Jordi Sanchez - A.E. Prat
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Sergio Navarro - U.E. Sants
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Ivan Garcia - U.E. Santildefons
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Marcos Perez - U.E. Cornella
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Carlos Tena - Santfeliuenc F.C.
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Jordi Pla - U.E. Tona
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Juan Pablo Amantini - C.F. Badalona
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Nils Puchades - C.E. Europa
Temporada 2015-2016

Jugador Destacat
Victor Oribe - F.C. Vilafranca
Temporada 2015-2016

Millor Jugadora - Primera Divisio
Marta Torrejon - F.C. Barcelona
Temporada 2015-2016

Millor Arbitre - Tercera Divisio
Victor Garcia Verdura
Temporada 2015-2016

Millor Arbitre - Primera Divisio Catalana
Sergi Jacas Puig
Temporada 2015-2016

Millor Arbitre - Segona Divisio Catalana
Enric Bureu Mendez
Temporada 2015-2016

Equip Més Esportiu
Cerdanyola Del Valles F.C.
Temporada 2015-2016

Equip Revelacio
U.E. Cornella
Temporada 2015-2016
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La festa major de sant pere de premià de dalt 2016 encetarà 
els seus actes festius dimarts 28 de juny amb la colla gegan-

tera sortint de la biblioteca jaume perich per anar a sant jaume, 
acompanyats per la xaranga excèntrica. Des de sant jaume, els 
gegants acompanyaran els pregoners d’enguany, que aquest 

La Festa Major de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar 
d’enguany comptarà amb actes de celebració, també de caire 

esportiu, com el Torneig de Germanor de Sant Pere de Botxes 
al Club de Botxes Canet. L’Ofici de Sant Pere es farà el 29 de 
juny a l’Església Parroquial, amb Missa cantada per l’Orfeó Mi-

Una informació de festacatalunya.catUna informació de MP i el Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de  Premià de Dalt.

Temps era temps, a Vi-
lassar de Mar, poble 

lligat amb el mar i la terra, 
els seus habitants es de-
dicaven fonamentalment 
a tres oficis. A les zones 
de camp la Gent Pagesa 
cultivava, especialment 
raïm i els cereals propis de 
l’agricultura mediterrània 
de secà. A les zona més 

propera al mar moltes per-
sones es dedicaven a la 
construcció de petites naus 
de pesca i d’embarcacions 
més considerables com 
bricbarques i bergantins 
de vela, eren els coneguts 
com Mestres d’Aixa. I com a 
tots les pobles de la costa, 
també hi havia els Pesca-
dors Contrabandistes, que 

a part d’anar a pescar te-
nien d’altres negocis entre 
mans. Quan el mar no per-
metia feinejar es dedicaven 
a fer cordes i nanses i a 
remendar xarxes. Durant el 
segle XVIII hi havia aquests 
oficis, i la història és boni-
ca per recuperar-la. Així 
doncs, què millor que tornar 
anys enrrere i identificar-

El programa en detall es pot 
consultar a vilassardemar.cat. 
Una informació de J.L Pizarro, 

larierada.cat i vilassardemar.cat

Es consolida ‘La Rierada’
Aquesta festa temàtica pretén tornar anys enrrere i identificar-se amb els habitants que van fundar 
Vilassar de Mar

nos amb els habitants que 
van fundar Vilassar de Mar.  
Amb aquesta litúrgia arriba 
la segona edició d’aquesta 
nova festa temàtica del Ma-
resme, que es va afegir a la 
Festa Major tradicional de 
Sant Joan a l’empar de les 
fogueres a la platja i els focs 
d’artifici, propis del canvi de 
solstici. A més aquest any 

se sumen força actuacions 
musicals de nivell com ara 
la d’Hotel Cochambre, La 
Principal de La Bisbal, el 
Concurs de Música Jove 
2016, els vilassarencs Jara-
na i Lax’n’Busto.

any seran els membres 
del club de bàsquet pre-
mià de dalt, en motiu del 
30è aniversari. Ben bé 
una setmana sencera 
que culminarà amb tro-
bada de guerrers al parc 
felicià xarrié i una cerca-
vila des del parc felicià 
xarrié fins la plaça de la 
fàbrica. L’acte cremem 

sericòrdia i la Camerata 
Instrumental Solistes de 
Catalunya. A la sortida 
de l’ofici, hi haurà l’Aviada 
de Coloms a la Plaça 
de l’església, organitza-
da pel Club Colombòfil 
Missatgeres de Canet 
de Mar. Seguidament, 
tindrem sardanes amb 
la Cobla-orquestra Ro-

l’ajuntament a càrrec de 
l’avalot és un dels punts 
més caracterísitics de la 
festa major premianenca, 
de la qual es poden seguir 
tots els seus actes en les 
planes d’aquest mateix 
diari. Durant la setmana 
de celebració, premià de 
dalt gaudirà amb una tro-
bada de vehicles policials 

saleda a la plaça Macià. 
La Comissió de Festes 
oferirà el Vermut popular. 
A partir de les 20h assiti-
rem al Tradicional concert 
de Festa Major, amb la 
Cobla-Orquestra Rosale-
da, a la pista de la plaça 
Universitat. Aquesta ban-
da de música de Figue-
res aglutina èxits de tots 

i d’emergències, una tar-
da de circ amb entredos 
a la pl. Espolsada, una nit 
de ball amb l’orquestra 
boogie-woogie al parc 
felicià xarrié la festa dels 
colors-holi i el correfoc 
amb diabòlics anònims, 
amés de la ii festa del mo-
tor: circuit 4x4.

els temps i sardanes.La 
cloenda de la festa can-
tenca arribarà amb el tra-
dicional Castell de Focs, 
a càrrec de la Pirotècnia 
Igual, a la platja, davant la 
riera Sant Domènec.

GRANDÍSSIMA FESTA MAJOR A PREMIÀ DE DALT FESTA MAJOR DE CANET DE MAR
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EL RIPOLLÈS
SANT JOAN DE LES ABADESSES, 
UN ENTORN DE VALL PREPIRINENCA 
A LA LLERA DEL RIU TER 

EDICIÓ Nº 2 - ESTIU 2016 NO LLENÇAR A LA VIA PÚBLICA

El Museu Etnogràfic de Ripoll és una eina imprescindible a 
través de la qual podem conèixer millor el patrimoni 

material i immaterial del Ripollès. (pàgina 5 del suplement)



Els Amics del Cinema de la Vall 
de Ribes, després de 7 anys 

d’assumir la gestió del Cinema 
Catalunya, continuen treballant 
pel foment de les projeccions de 
cinema i la creativitat audiovisual 
amb la 3a edició del Festival Go-
llut. El certamen ja esdevé una 
referència de l’audiovisual i foto-
grafia amb compromís. En aques-
ta 3a edició s’especialitza més en 
les obres que transmeten valors 
amb compromís social, informen 
o denuncien fets que afecten a 
la societat. Les novetats princi-
pals de la tercera edició són que 
el Festival Gollut surt al carrer, 
serà més popular, s’obrirà a nous 
espais, poblacions i durarà més 
dies. Tindrà seccions retrospecti-
va i de cinema clàssic social. Pel 
que fa als Premis Gollut, aquesta 

El 3r Festival Gollut, serà 
un certamen més obert i 
popular

Una informació dels Amics del Cinema de 
la Vall de Ribes 

Entitat cívica gestora del Cinema 
Catalunya de Ribes de Freser.

edició, a banda dels premis de 
l’edició passada, s’atorgarà un 
nou Premi Gollut a la trajectòria 
d’un fotògraf reconegut, dins de 
la vetllada de fotoperiodisme al 
carrer. S’atorgarà també per sego-
na vegada el Premi Miquel Porter 
i Moix, promogut per la Federació 
Catalana de Cineclubs. I es conti-
nuarà amb el Gollut Kids, amb el 
que s’obrirà també a adolescents. 
El Festival Gollut canvia de dates, 
i es realitzarà durant dos caps de 
setmana del mes de juny, els 18, 
19, 24, 25 i 26 coincidint el gruix 
del 3r Festival Gollut amb el Pont 
de Sant Joan. 
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Després de diversos 
mesos de feina Cam-

prodon ja ha tancat tota la 
programació de l’edició ’16 
de la Festa Major de Sant 
Patllari, que es celebrarà 
del 17 al 23 de juny. Com 
fa uns dies explicava la 
mateixa regidora de Cultu-
ra i Festes, Anna Colomer, 
“es tracta d’una festa trans-
versal en la qual hi haurà 
concerts, teatre, esport, es-
pectacles infantils, accions 
solidàries, ball, cultura po-
pular, etc.” Quant a grups 
i orquestres, passaran per 
l’escenari l’Orquestra Diver-
siones, Germà Negre, Els 

Bazaga’s, David Mateos, 
Wombo’s, MAMT’S, la Co-
bla Principal de la Bisbal, 
l’Orquestra Girasol, entre 
d’altres. A nivell de cultura 
popular estan previstes sar-
danes, cercaviles, l’encesa 
de la foguera de Sant Joan, 
l’elecció de l’Hereu i la 
Pubilla, etc. I també sorti-
ran novament al carrer els 
gegants de Camprodon 
després de la seva restau-
ració. Al mateix temps, els 
més petits podran gaudir 
de l’espectacle infantil Am-
baukatunabia, la gimca-
na del dilluns i la festa de 
l’escuma. Les entitats, per 

la seva banda, tindran un 
paper rellevant al llarg de 
la festa amb l’organització 
i participació directa 
d’algunes d’activitats, com 
per exemple, en la gimcana 
“per colles” que tindrà lloc 
el dilluns 20. La Festa Major 
d’ enguany serà una festa 
transversal, amb activitats 
per a totes les edats i per 
a tots els gustos. Hi haurà 
concerts, teatre, esport, es-
pectacles infantils, accions 
solidàries, ball, cultura po-
pular, etc. “El nostre objec-
tiu és que tots els campro-
donins i camprodonines 
s’hi sentin representats, ja 

Fotos: aragirona.cat, 
camprodon.cat, 

tradicionarius.cat.

S’enceta la Festa Major de Sant Patllari de Camprodon
Tant veïns com a visitants gaudiran d’una festa transversal, amb activitats per a totes les edats i per a tots els 
gustos, amb concerts, teatre, esport, espectacles infantils, accions solidàries, ball i cultura popular.

siguin famílies amb nens, 
joves o persones grans. És 
per això que hem plantejat 
una programació que com-
bina de forma equilibrada 
el contingut de caràcter 
tradicional amb propostes 
més novedoses i atrevides. 
La nostra voluntat és que 
la gent surti al carrer i ocu-
pi les places del poble. En 
aquest sentit, hem apos-
tat per descentralitzar una 
mica les activitats i donar 
joc a nous escenaris, més 
enllà de la Plaça del Dr 
Robert. I a fi de fomentar 
aquesta transversalitat de 
públic i edats, també hem 

decidit ajustar els horaris 
d’algunes activitats, fent-les 
més accessibles a tothom.
És el cas, per exemple, 
del Ball de Festa Major, 
en el que darrerament ja 
no hi participaven parelles 
de persones grans perquè 
començava massa tard... 
Enguany començarà a les 
21h en lloc d’a les 0.00h”, 
segons comentava en una 
entrevista per butlletí muni-
cipal Anna Colomer, Regi-
dora de Cultura i Festes.
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La Garrotxa és una co-
marca gironina prepiri-

nenca que limita amb les 
comarques del Ripollès, 
Osona, la Selva, el Gironès, 
el Pla de l’Estany, l’Alt Em-
pordà i el Vallespir. Té una 
extensió de 735,39 km² i 
una població de 55.439 
habitants (2010). Comprèn 
l’alta conca del Fluvià i les 
capçaleres dels rius Bru-
gent i Llémena. El nom 
“garrotxa” significa terra 
aspra, trencada, de mala 
petja. Possiblement aques-
ta comarca agafa el nom 
d’aquesta paraula, ja que 
el seu relleu és molt mun-
tanyós, amb bells paratges 
com els que es troben a la 
zona volcànica d’Olot, capi-
tal de la comarca, de gran 
interès geològic i natural. 
El territori no és homoge-
ni i es pot considerar, tant 
des del punt de vista físic 
com humà, dues subco-
marques: el sector que 
s’estén al nord de la vall del 
Fluvià, denominat freqüen-
tment alta Garrotxa, i el que 
ocupa la part meridional, 
conegut correntment per 

comarca d’Olot. Al sector 
occidental, la cubeta d’Olot-
Santa Pau, la presència de 
materials volcànics contri-
bueix a donar acusada per-
sonalitat al paisatge. Les 
formes que més ressalten 
en el paisatge són els cons 
volcànics, uns 40, entre els 
quals destaquen el Croscat 
i el volcà de Santa Marga-
rida. El Fluvià, de règim 
mediterrani, té un cabal no 
gaire important (1,07 m3/s 
a Olot). La Garrotxa con-
trasta amb les comarques 
veïnes per l’elevada humi-
tat. La pluja anual oscil·la al 
voltant dels 1.000 mm. Es 
diu: Si no plou a Olot, no 
plou enlloc. Pel que fa a les 
temperatures, a Olot la mí-
nima de gener és de 0,09 
°C, i la màxima d’agost, de 
27,7 °C. Les freqüents for-
mes de cubeta hi ocasio-
nen inversions tèrmiques, 
i el relleu a l’alta Garrotxa 
i al Puigsacalm, particular-
ment, una variant climàtica 
de muntanya, amb impor-
tància de les precipitacions 
de neu. La vegetació se-
gueix les línies del clima. 

Hi ha un sector de caràcter 
mediterrani, que s’estén 
per l’alta Garrotxa i est de 
la comarca, mentre que la 
resta és coberta per vege-
tació submediterrània que 
passa a atlàntica en els 
punts més humits. Els nu-
clis de població concentra-
da són molt poc importants. 
El 1986 el 9,4% de la po-
blació activa treballava en 
el sector primari, el 59,4% 
en el sector secundari i el 
31,2% restant en el tercia-
ri. La superfície conreada 
ha anat disminuint. Així i 
tot, és la primera comarca 
productora de blat de moro 
de secà de Catalunya. La 
ramaderia presenta una 
forta expansió i una acusa-
da modernització tècnica, 
particularment pel que fa al 
porcí i el boví. La indústria 
va rebre un impuls decisiu 
després del 1940. Actual-
ment el sector tèxtil, sobre-
tot el de filats i gèneres de 
punt, l’alimentari (la indús-
tria càrnia) i el metal·lúrgic 
(la metal·lúrgia de transfor-
mació) són els més impor-
tants. En un segon lloc hi ha Fotos: vuelaviajes.com

La Garrotxa, la comarca aspra i trencada amb més 
tonalitats de Catalunya
Turisme Garrotxa és l’ens de promoció turística de la Garrotxa, constituït com a associació sense ànim de lucre. 
Creat l’any 1996, impulsa el desenvolupament del turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient a la 
comarca de la Garrotxa, basant-se en la Carta Europea de Turisme Sostenible

els sectors de les arts grà-
fiques i el paper, i el químic 
i el dels plàstics. L’activitat 
industrial es concentra a 
la ciutat d’Olot i els muni-
cipis veïns de Sant Joan 
les Fonts i Besalú. La zona 
volcànica de la Garrotxa és 
a la Serralada Transversal, 
on hi ha una quarantena 
de cons volcànics, en bon 
estat de conservació i amb 
importants corrents de lava 
basàltica. El focus principal 
és al pla d’Olot i als seus 
vessants (el camp de lava 
ocupa una gran part del 
pla, uns 25 km²), on la lava 
va afluir seguint la vall del 
Fluvià i va arribar fins a 

Sant Jaume de Llierca. Un 
altre sector important és a 
la vall tectònica del riu Ser, 
al peu de l’escarpament de 
falla de les serres del Corb 
i de Finestres, on hi ha els 
volcans més importants 
(Santa Margarida i el Cros-
cat). La lava va seguir aquí 
la vall del riu fins al molí de 
Gibert, passat el Sallent de 
Santa Pau. Finalment un 
tercer grup està constituït 
per una sèrie de volcans a 
la vall del Llémena i la vall 
del Brugent.
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A finals del segle XIX es 
féu patent, entre la bur-

gesia il·lustrada del Ripo-
llès, la consciència que un 
gran patrimoni tradicional 
estava a les portes de l’oblit. 
La industrialització havia fet 
que l’entorn aparentment 
immutable dels nostres 
avantpassats canviés ràpi-
dament. Era la cultura d’un 
poble: oficis, artesania, cos-
tums, llegendes, cançons 
i balls, creences i supers-
ticions transmesos anòni-
mament de generació en 
generació. Aquella minoria 
sensibilitzada s’adonà que 
calia preservar la memòria 
dels temps antics com a 
lliçó per al futur. Al mateix 
temps, a Catalunya aquells 
aspectes de la pròpia cultu-
ra s’elevaven a la categoria 
de símbols nacionals desti-
nats a reconèixer la pròpia 
identitat. Aquest fou entre 
nosaltres l’esperit de la Re-
naixença. Era el naixement 
del folklore, l’arxivística i 

l’excursionisme, i un fruit 
rellevant fou la creació 
de l’Arxiu Museu Folklòric 
de Ripoll, a les golfes de 
l’església de Sant Pere. Cal 
destacar que, ja de bon prin-
cipi, i malgrat l’amateurisme 
d’aquells promotors, es va 
saber progressar des del 
simple col·leccionisme cap 
a la sistemàtica més ade-
quada a una ciència social, 
que és com avui entenem 
l’etnologia. Passaren els 
anys i el museu de Ripoll 
esdevingué un ‘museu de 
museus’ per la seva re-
presentativitat. Avui, en el 
seva moderna ubicació, el 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
ha arribat a ser el museu 
de referència del Pirineu 
Oriental. Interrogant el fu-
tur. El Museu Etnogràfic de 
Ripoll és memòria i és vida: 
llegat de les persones que 
ens han precedit i ensen-
yament per al futur. Les ge-
neracions actuals i les que 
ens succeeixin som i seran 

producte d’antigues formes 
de viure, pensar i lluitar. El 
museu del segle XXI ha 
de permetre’ns entendre 
l’actualitat amb aquests 
instruments. El seu conei-
xement és indispensable 
per crear un projecte comú 
i ens ajuda a observar els 
nostres propis objectes amb 
una nova mirada, obrint-
nos interrogants plens de 
significat: Quins d’ells ens 
haurien d’acompanyar? 
Què hem de conservar i 
què és rebutjable? Quins 
sentiments perduraran? 
Què hi ha en ells de no-
saltres mateixos, com d’un 
mirall que ens reflecteix? 
Algun dia els nostres ob-
jectes quotidians formaran 
part de les col·leccions 
del museu? Prendran una 
nova vida a la llum de 
l’anàlisi etnogràfica? Les 
generacions futures podran 
aprendre de nosaltres com 
nosaltres ho fem dels nos-
tres avantpassats?. D’aquí 

Museu Etnogràfic de Ripoll
Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 

Ripoll
Tel. 972 70 31 44

museuetnografic@ajripoll.cat

El Museu Etnogràfic de Ripoll 
Aquesta galeria ens ajuda a entendre una societat a partir d’un patrimoni material i immaterial, del
qual destaquen les col·leccions relacionades amb els pastors, la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la farga 
catalana i el ferro forjat i les armes de foc portàtils ripolleses.

que aquesta no sigui una 
labor amb un final, ni el 
museu una institució tan-
cada. Com tot allò que és 
viu, cal que reculli també el 
passat recent i l’actualitat 
per deixar-ne constància i 
projectar-los a la posteritat, 
perquè esdevinguin, algun 
dia, una lliçó.El nom del 
museu. L’any 1929 es fun-
dava l’Arxiu Museu Folklòric 
de Ripoll, que s’instal·là a 
les golfes de l’antiga esglé-
sia de Sant Pere i fou el pri-
mer de Catalunya dedicat a 
l’etnografia. Al llarg de se-
tanta anys i de forma inin-
terrompuda va recollir, con-
servar, estudiar i difondre 
el patrimoni de les nostres 
contrades. El resultat és el 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
que, després de 10 anys de 
readaptació, obre altra ve-
gada les portes per seguir 
preservant i enriquint el 
seu fons i tornar a mostrar 
aquest llegat, que ens aju-
da a entendre una societat 

a partir d’un patrimoni ma-
terial i immaterial, del qual 
destaquen les col·leccions 
relacionades amb els pas-
tors, la pagesia, els oficis, 
la religiositat popular, la far-
ga catalana i el ferro forjat 
i les armes de foc portàtils 
ripolleses. La nova seu, in-
augurada el març del 2011, 
convida a fer un recorregut 
–interessant per a grans i 
petits–, que permet des-
cobrir el passat recent i la 
identitat d’un territori i tam-
bé reconèixer una manera 
de viure i de sentir.
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Ja sigui un bon esmorzar 
de forquilla, un dinar, un 

berenar després de baixar 
de les pistes d’esquí, o un 
sopar amb la colla, sem-
pre hi podreu degustar la 
seva gran especialitat: la 
cassola d’ànec. El Bar-
Restaurant Anna fa més 
de 40 anys que està re-
gentat per l’Anna Pous i 
Cabana i des de llavors 
s’ha convertit en un re-
ferent gastronòmic de la 
zona. Com a objectiu te-

nen que el client se senti 
ben acollit i gaudeixi dels 
sabors de la seva cuina. 
Un dels grans atractius 
d’aquest restaurant és el 
carisma de la seva propie-
tària que ha consolidat el 
negoci a la primera línia 
de la cuina de muntan-
ya que li ha merescut di-
ferents reconeixements. 
Ca l’Anna de Ventolà, que 
és com es coneix popu-
larment, disposa d’una 
àmplia carta amb plats 

elaborats amb productes 
de la terra Entre les seves 
moltes especialitats des-
taquen la taula d’embotits, 
l’escudella amb carn 
d’olla, i els plats guisats 
com l’ànec a la cassola, 
vedella amb bolets, peus 
de porc amb panses o 
cuixa de xai al forn. Ven-
tolà i el restaurant de Ca 
l’Anna han estat seleccio-
nats per diferents entitats 
i col·lectius de Catalunya 
com a punt de trobada. El 

Anna de Ventolà: més de 40 anys tot sent un referent 
gastronòmic dels Pirineus
Perdut en un poblet pintoresc, Ribes de Freser, al bell mig de la collada de Toses (El Ripollès) i amb les millors 
vistes sobre el Taga, hi trobem el restaurant Anna de Ventolà, un clàssic de la cuina tradicional de la zona, on les 
cassoles, la fusta d’embotits i l’escudella són els protagonistes, amb el gran al·licient de tenir la cuina oberta tot 
el dia.

restaurant ofereix plats a 
la carta, però també menú 
diari a un preu assequi-
ble per a totes les butxa-
ques i que permet gaudir 
de la gastronomia típica 
del Ripollès. D’altra ban-
da, els dies festius també 
ofereix un menú més ela-
borat que permet triar en-
tre quatre primers, quatre 
segons i quatre postres.  
A més, als seus amplis i 
nous menjadors, amb vis-
tes a tota la Vall, se cele-

bren comunions, batejos, 
dinars d’empresa i fins i tot 
casaments. El restaurant 
té una capacitat total per 
a 150 persones. En defi-
nitiva, un indret amb molt 
d’encant on poder gaudir 
de la gastronomia cata-
lana, i tot plegat, amb les 
millors vistes de la Vall de 
Ribes.

Un article d’EscapadesPlus,



ESGLÉSIES8

L’església d’una sola nau, 
és amb volta de canó i 

arcs interiors de contrafort. 
Està orientada de llevant a 
ponent, tenint la capçalera 
amb absis, com correspon 
a les esglésies romàni-
ques, i la porta oberta en el 
parament sud de la nau. Se 
sap que al llarg del temps, 
ha set modificada, si bé 
d’aquestes modificacions, 
només resta el campanar, 
doncs modernament ha 
set restaurada, recuperant 
la seva estructura original, 
s’ha repicat tot l’arrebossat, 
com és moda, i s’ha afegit 
un porxo modern, amb es-
tructura antiga. Història. 
Poques notícies històriques 
tenim d’aquesta església. 
Però sí que sabem que en 
982 i 988 els monestirs de 
Sant Joan i Ripoll tenien 
possessions, és de supo-
sar que fos algun d’aquests 
monestirs que prengués la 
iniciativa d’edificar-la, com 
passa a Sant Julià de Va-

llfogona i d’altres. És pos-
sible també, que en els 
segles XVII-XVIII fos refor-
mada i se l’hi fes el campa-
nar, però d’aquestes res-
tes només queda aquest 
últim, doncs fa pocs anys 
va ésser restaurada per 
l’arquitecte Joan Mª de Ri-
bot, recuperant tota la seva 
estructura originària romà-
nica, i en desaparegué 
qualsevol resta del passat 
proper.  El temple es troba 
a un dels nuclis de Ribes 
de Freser, Ventolà. Ribes 
és una vila i municipi de la 
comarca del Ripollès, situat 
al cor de la vall homònima, 
al Pirineu oriental. Limita al 
nord amb Queralbs, a l’oest 
amb Planoles i Campelles, 
al sud amb Campdevànol i 
Ogassa, i a l’est amb Par-
dines. Té dues estacions 
del Cremallera de Núria, en 
què a la de Ribes Vila es 
pot veure una exposició de 
Material Mòbil.

Fotos: vuelaviajes.com

Sant Cristòfol de Ventolà
Es tracta d’una església romànica del municipi de Ribes de Freser, i és una obra inclosa 
en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.



Qui hagi estat al Chateau de 
Lunéville haurà vist la super-

ba estatua equestre del General 
Lasalle. Obra de l’escultor Charles 
Cordier. És interesant destacar que 
una estatua a la que el cavall està 
encabritat, recolzant  les cames 
posteriors, significa que el genet 
va morir al camp de batalla. Però, 
qui va ser Antoine Charles Louis 
de Lasalle (1775-1809). Doncs el 
millor comandant de  caballería 
lleugera de les guerres napoleóni-
ques i arquetip del “beau sabreur”. 
Exemple de l’hussar valent, bus-
caraons, jugador, faldiller. juer-
guista, fumador de pipa i bevedor. 
La seva máxima va ser: “Tot hùs-
sar que no hagi mort als 30 anys 
és un mamarracho”. La seva carre-
ra militar començà de ben jove (11 
anys) al ser membre de la petita 
noblessa. L’esclat de la Revolució 
Francesa no supossà, en principi, 
cap trasvalsament pel jove Lasalle. 
Però al 1792, un decret, va fer que 

perdés el seu grau militar. Passant 
a ser un simple soldat. Recordem 
que fins la revolució la oficialitat 
a l’exèrcit era exercida per la no-
blessa. Però Lasalle és va apuntar 
com a voluntari a un regiment de 
cavallería. Participant en la guerra 
contra els enemics de la revolució. 
Aviat destacar per la seva temeri-
tat i valentía. El que va supossar 
el seus ascens fins a oficial. A la 
primera campanya d´Italia co-
mençaría la llegenda del “Centau-
re”. L’home que va pujar a cavall al 
primer pis d’un palau per beure 
una copa de champany i, en sor-
tir, ser aclamat pels seus homes. 
Que va creuar les línees enemi-
gues per anar-se’n al llit amb una 
marquesa italiana i sortir per potes  
enfrontant-se, ell i els seus 18 hùs-
sars, contra 100 genets austriasc. 
I  sortint-se!  A Egipte, durant la 
batalla de Salalieh, va descaval-
car en perdre el seu sabre i tornar 
a muntar com si res. A la batalla 

de Vinaldella, durant la segona 
campany d’Italia, perdrà 3 cavalls 
i trencarà 7 sabres. Com si res, 
continuà lluitant.És va casar amb 
Joséphine d’Aiguillón. Divorciada i 
cunyada el Cap de l’Estat Major de 
Napoleó, el Mariscal Berthier. En-
trant així, a l’endogàmic i nepotista 
cercle de la noblessa napoleónica 
(“valeur et merité”). D’altra ban-
da, Lasalle, continuà les costums 
d’un bon húsar i fundà “Le Socié-
té des Assoiffés” (La Societat dels 
Assedegats). Famosísima per les 
seves festes salvatges. Van arribar 
queixes a Napoleó, ja Emperador, 
sobre el comportament de Gene-
ral Lasalle. Aquest contestar: “A la 
propera batalla es calmarà”. Però, 
arribavén més queixes. A les que 
l’Emperador constestar taxatiu: “ 
Un prefecte el puc crear o desti-
tuïr com si res. Però, un home com 
aquest costa 20 anys en fer-se”. Tot 
clar. Al 1805 Napoleó, derrotà als 
rusos i austriacs a Austerlitz. L’any 
següent derrotes conjuntes dels 
prussians a Jena i Auerstadt. Du-
rant aquesta campanya, Lasalle, 
demostrarà el seu enginy al co-
mandament de la “Brigada Infer-
nal” (5é i 7é d’hússars). Capturant 
la fortalessa de Sttetin defensada 
per 6000 homes i 160 canons, 
amb només 500 homes!!!! Per al-
tra banda, també era molt taxatiu. 
Com va desmostrar a la fase final 
de la Batalla de Golymin. Quan, 
durant la càrrega contra el canons 

Miscelània napoleónica: General Lasalle
russos, algú cridar. “Paréu”. Que-
dant Lasalle i la companyía d’élit 
del 5é avançant. El general va fer 
aturar al seus homes, reorganitzar-
lo i avançar novament. Un cop a la 
distancia de tir del canons enemics 
es va aturar. Durant dues hores 
restaren sota foc enemic. Amb la 
conseqüent sorpresa dels russos. 
Lasalle va perdre 3 cavalls mentre 
fumava la seva pipa. Després re-
tornar a les seves línies. Val a dir 
que, ni el mateix Mariscal Murat li 
va fer cap retret. Aquest episodi es 
coneix com: “El pànic de Golymin” 
o “La punició de Golymin”. Va ser 
a Espanya durant la Guerra del 
Francés. Destacà a les victòries 
de Medina de Rioseco, Gamonal 
i Medellin. Al 1809, l’Emperador, 
el crida per la campanya contra 
Austria. Va ser la seva darrera “ca-
rrega”. Morí a la batalla de Wagram 
dur tret al front. Liderant als seus 
homes. Tenía 33 anys.Óbviament, 
la seva vida no va estar la d’un 
mamarratxo.

Un article  del Tonet
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El Maresme és una de 
les grans hortes del 

país, ric en productes de 
la terra, com ho demostren 
les més de 50 jornades 
gastronòmiques que hi ha 
programades al llarg de 
l’any, testimoni de la rique-
sa i la varietat de la cultu-
ra culinària de la comarca. 
Alguns dels seus productes 
han adquirit bona fama, 
com ara els pèsols de la 
floreta i els garrofal, al vol-
tant de Sant Andreu de Lla-
vaneres, Caldes d’Estrac i 
Mataró; les maduixes de la 
Vallalta a la zona de Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Is-
cle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Arenys de Munt i Ca-

net de Mar; les cireres d’en 
Roca d’Arenys de Munt (a la 
primavera); el peix i marisc 
i el tomàquet Montserrat 
o pometa del Maresme (a 
l’estiu); els calamars, les 
gambes, els escamarlans 
i les cloïsses d’Arenys de 
Mar; les mongetes o fesols 
del ganxet de Malgrat de 
Mar i Palafolls, i els bolets 
del Maresme (a la tardor).  
La cuina té un complement 
acreditat: la denominació 
d’origen d’Alella, famosa, 
sobretot, per la qualitat dels 
vins blancs. La varietat de 
raïm autòctona que iden-
tifica aquest territori és la 
pansa blanca. Els vins es 
poden degustar a la Festa 

de la Verema d’Alella o a 
les activitats de la Setmana 
del Vi, el mes de setembre, 
i a les Jornades Gastronò-
miques del vi DO Alella, el 
mes de març.Pel que fa a 
les cites que venen aquest 
estiu, cal destacar la més 
propera a aquestes dates. 
El dia 24 de juny té lloc la 
FIRA DE LA CIRERA D’EN 
ROCA. Abans de parlar-ne, 
però, ens anirà bé conèixer 
quelcom de la història de 
la fruita que dóna nom a la 
Fira, segon recull l’arenyenc 
Francesc Cassà a arenys-
demunt.cat: “A les darreries 
del segle XIX, l’abandó del 
conreu de la vinya al nostre 
poble, a causa del estralls 

Una informació de Change.org, 
La Vanguardia i Maresme Plus.

La Fira de la Cirera d’en Roca tenyeix de vermell 
l’arribada de l’estiu
Els cirerers floreixen a la primavera fent que tot Arenys de Munt  es converteixi en un impactant paisatge 
ple de color

produïts per la fil·loxera, 
va desenvolupar un seguit 
de noves professions, en-
tre les quals destacà la de 
minaire. A Arenys de Munt 
aquest treballadors enca-
rregats d’extreure la preua-
da aigua del cor de la terra, 
amb el seu bon treball, van 
agafar nom més enllà de 
les nostres contrades i van 
tenir encàrrecs fins i tot de 
més al nord dels Pirineus. 
Va ser en aquest desplaça-
ments a terres llunyanes 
quan els arenyencs co-
negueren una varietat de 
cirerers que donava una 
fruita molt equilibrada de 
gust i dotada d’una textu-
ra diferent a la de la cirera 
autòctona. La seva impor-
tació a Arenys de Munt va 
ser l’inici del que avui s’ha 
convertit en una gran zona 
productora de cireres d’en 
Roca, les cireres que por-
ten el cognom de la nis-
saga de minaires que van 
portar els primers empelts. 
Fa molts anys, doncs, uns 
magnífics cirerers van arre-
lar a la nostra terra, i avui 
les actuals generacions, a 
més de mantenir la tradi-
ció productora, han sabut 
reeixir en el vessant co-

mercial de la fruita, un ves-
sant que, acompanyat del 
gastronòmic i del lúdic, té 
la seva màxima expressió 
en la FIRA DE LA CIRERA 
D’EN ROCA. És un plaer 
visitar Arenys de Munt en 
aquests dies de comença-
ment d’estiu, quan la formi-
dable cuirassa vegetal que 
conformen les frondoses 
copes dels arbres de la 
riera, ens protegeix de les 
calors i ens permet passar 
unes tardes agradables. 
És un plaer, doncs, visitar 
la Fira de la Cirera quan a 
aquesta bonança climàtica 
s’hi afegeix el colorit de les 
parades i el xiuxiueig de les 
converses reposades dels 
vilatans que passegen”.



12



VIDA COMERCIAL 13



14 ESPECIAL PREMIÀ DE DALT14



15

DIMARTS 28 DE JUNY

19.30h. Amb motiu de 
la cloenda de l’exposició 
“Els Gegants a vista”, la 
Colla Gegantera sortirà 
de la Biblioteca Jaume 
Perich per anar a Sant 
Jaume, acompanyats per 
la Xaranga Excèntrica.

20.30h. Des de Sant Jau-
me, els Gegants acom-
panyaran els pregoners 
d’enguany, que aquest 
any seran els membres 
del Club de Bàsquet Pre-
mià de Dalt, en motiu del 
30è aniversari.

21.00h.  repicada de 
campanes i tirada de 
trons anunciant l’inici de 
la festa major.

21.15h. Lectura del 
manifest en motiu del Dia 
Internacional de l’Orgull 
LGBT, sigles que desig-
nen col•lectivament les-
bianes, gais, bisexuals i 
transsexuals.

Inici del pregó. Tot se-
guit, sopar de la vila 
(preu 4€ que inclou en-
trepà a escollir + begu-
da). Venda anticipada 
de tiquets a l’OAC de 
l’Ajuntament i al Casal 
del barri Santa Anna, 
des del dilluns 13 de 
juny fins dijous 23 de 
juny. I el mateix dimarts 
28 de juny a partir de 
les 18 h, a la mateixa pl. 
de la Vila.
Tot seguit...
  
VIII festival de playback 
fm

DIMECRES 29 DE JUNY

10.00 a 13.30h. V tro-
bada de vehicles poli-
cials i d’emergències. 
A l’aparcament del camp 
de futbol municipal.

11.00h. Ofici de festa 
major a l’església de 
sant pere. Missa Solem-
ne en motiu del nostra 
patró, Sant Pere. Segui-
dament, concert de petit 
format a càrrec de la CO-
RAL PRIMILIANA més 
vermut popular per als 
assistents.

18.00h. Tarda de circ 
amb entredos Espec-
tacle de circ a càrrec de 
la Cia. Capicua , a la pl. 
Espolsada.

19.30h. Concert Orques-
tra Big Band Basket 
Beat Barcelona Música 
combinada amb pilotes 
de bàsquet, a la pista po-
liesportiva exterior.

20.30h. Espectacle iti-
nerant la dinamo. Es-
pectacle familiar a càrrec 
de la Cia. Music on Cy-

cles. Recorregut des de 
la plaça de l’Espolsada 
fins al bosquet de Can 
Costa.

22.30h. Nit de ball Amb 
l’orquestra boogie-woo-
gie al parc felicià xarrié.

DIJOUS 30 DE JUNY

17.30h. A la biblioteca 
jaume perich, l’hora del 
conte: contes de festa 
major, a càrrec de joan 
boher.
I tot seguit...
Gimcana i tallers tintinai-
res als jardins de can fi-
gueres.

20.00h. Espectacle iti-
nerant de la banda forà-
nia. Espectacle familiar a 
càrrec de la cia. Forani 
teatre, sortirem de can 
figueres i ens portarà al 
parc felicià xarrié. 

22.00h. Contes eròtics: 
el sexe no beneït. Parc 
felicià xarrié, a càrrec 
d’albert estengre. Orga-

nitza biblioteca jaume 
perich.
Seguidament...
Cabaret excèntric amb  
xuel díaz, david anguera 
i juanjo marín.

DIVENDRES 1 DE JULIOL

18.00h. Festa dels colors-
holi. Gran explosió de co-
lor amb dj albert gonzá-
lez! Per seguir la tradició 
hindú, cal anar vestit de 
color blanc (recomanem 
roba vella), perquè així 
es veuen més els colors. 
Els saquets de pig-
ments es vendran a un 
preu de 2€ a partir de 
les 17.30h  a la plaça de 
l’espolsada. És recoma-
nable portar ulleres per 
protegir els ulls. La pols 
de colors és biodegrada-
ble i antial•lèrgica.

22.00h. Correfoc amb 
diabòlics anònims. Sorti-
da pl. De la vila, arribada 
parc felicià xarrié.

00.00h.Toca’m a ban-

da En quarantena, itaca 
band, auxili i per acabar 
carlos dj. Master.
Al parc felicià xarrié gau-
direm de la incombus-
tible música en directe 
d’aquestes bandes del 
moment.

DISSABTE 2 DE JULIOL

10.00h a 14.00h. La fes-
ta del motor: circuit 4x4 
Al camí del mig - pol. Ind. 
Buvisa. Servei de bar 
amb entrepans.

18.00h. 25A trobada de 
gegants a premià de dalt 
Pl. De la fàbrica. En cas 
de pluja serà al pavelló 
municipal.
Seguidament...
Cercavila gegantera

Recorregut: pl. De la 
fàbrica, font blava, ptge. 
Teixidores, riera de sant 
pere i sant jaume). Tot 
seguit exhibició de balls 
de les colles geganteres 
al pati de sant jaume.

20.00h. Inici correbars al 
pati de sant jaume, amb 
la xaranga alegria. (Veu-
re programació especí-
fica)

20.30h. Concert de fes-
ta major amb l’orquesta 
metropol. Nou repertori!!! 
Al parc felicià xarrié.

22.00h. Cloenda del tea-
tre musical de l’escola de 
música “tèrapi”, a la sala 
de teatre sant jaume. Una 
tragicomèdia dirigida per 
carlos gramaje.

23.30h. Gran nit de ball 
amb l’ orquestra metro-
pol, al parc felicià xarrié.

DIUMENGE 3 DE JULIOL

11.30h. Premià de dalt 
roda, corre, bota. Cur-
sa iron kids: gran cur-
sa infantil (veure cartell 
específic amb horaris i 
categories. Inscripcions 
gratuïtes fins divendres 
1 de juliol a la web www.
Ironkids.Cat)
Bàsquet: triangular de 
bàsquet per a equips de 
petits i grans.
A la carretera dels sis po-
bles.

14.00h. Pícnic popular 
sigues original i vine amb  
el teu pícnic més enrot-
llat!!! Tot s’hi val!!! Nosal-
tres et convidem al cava i 
al cafè (cada 4 persones, 
una ampolla de cava). A 
l’hora del cafè, màgia de 
proximitat per a tothom. 
Al parc felicià xarrié.

17.30h. Trobada de gue-
rrers al parc felicià xarrié.

18.00h. Guerra de bom-
bardes a la plaça jordi 
pujol (veure programació 
específica).

19.30h. Presentació del 
disc de sardanes can-
tades, “salut, veïns, 
brindem”, de josep fe-
cúndez. Mestra de ce-
rimònies isabel xarrié. 
Ball de l’espolsada, a 
càrrec del nostre esbart 
l’espolsada.Tres sarda-
nes cantades per les co-
rals del nostre poble.
Seguidament... 
Ballada de sardanes amb 
la cobla de la ciutat de te-
rrassa.

22.00h. Cercavila des 
del parc felicià xarrié fins 
la plaça de la fàbrica, 
acompanyada per la xa-
ranga l’excèntrica.

22.30h. Cremem 
l’ajuntament a càrrec 
de l’avalot. Cremem 
l’ajuntament a la pl. De la 
fàbrica.
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