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ACTUALITAT

Gaseta del MARESME

Mil dnc-centes
puntaires
demostraren a
Calella l'afecció per
la punta de coixí

DIMECRES, 13 de juny de 1990
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Més de deu mil persones es reuniren
a la celebració
• Redacció. La tercera diada
de la puntaire reuní a Calella nriés
de deu mil persones que van voler
participar en les celebracions i
veure com mil cinc-cerites dones
de totes les edats mostraven la
seva afecció i el seu saber a lés
puntes de coixí.
A més de les representants del
taller de rondes de coixí que es
troba al carrer" Sant Jaume, membres de l'associació calellenca organitzadora de l'acte, hi van venir
puntaires de la nostra comarca,
de tota Catalunya, de la resta de
l'Estat i també una important participació estrangera —especialment francesa, de Tolosa i Le
Toui, amb la presidenta de l'associació internacional, però tambébelga i anglesa—.
Segons explica Loiita Bastida,
professora amb Carme Regàs del
taller calellenc i membre de l'associació de puntaires de la zona
—de la qual n'és president el director del museu d'Arenys—, no
es va fer un concurs de les millors
puntes, ja que «del que es tractava era de fer una trobada i demostrar que hi ha afecció a la punta de
coixí, en aquest sentit va ser un
èxit, perquè molt poques vegades
s'han pogut reunir tantes puntai-

res amb tant d'èxit de públic. Perquè de fet hi ha molt poques
trobades al llarg de /' any. A
Arenys de Munt les puntaires d'allà, però només les d'allà es reuneixen l'Onze de Setembre a la
plaça per treballar, però diades
com aquesta gairebé no n'hi ha
cap a Catalunya».
Aprofitant la presència de tanta
gent afeccionada, el taller va homenatjar les quatre dones de Calella que més temps fa que es
dediquen a aquesta tasca. «Són
la Pepeta Forts, que té norantaun anys i no només segueix fent
punta sinó que llegeix perfecta-^
ment el diari sense ulleres, Cateri-.
na Masferrer, Conxita Teixidor i
Ramona Turró, la sogra de l'astròleg de TV3, totes elles sobre
els noranta anys i encara molt
afeccionades».
També en part, a elleè, estava
dedicada aquesta diada, en la
qual van haver-hi-actuacions musicals, com la de la cobla Ciutat de
Calella o la Coral polifònica, més
esbarts i actuacions de grups folklòrics estrangers, com el Bayernverein Pforzheim, a més d'un
«esmorzar de germanor a la parròquia i un dinar al pavelló».
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Les nombroses puntaires es van veure envoltades en tot moment per un públic massiu i curiós.
(Foto ALBERT CABUTÍ).
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• També des de petites. Les noies que aprenen punta de coixí al
taller de Calella, i que van anar vestides de pubilla, demostren
que no noniés la gent gran té afició per aquesta tradició que al
segle XVII tenia el seu centre a poblacions de l'Alt Maresme com
Arenys, Pineda, Malgrat o Tordera. (Foto: Albert Cabutí.).

Les previsions astrològiques sobre
el turisme afAlt Maresme, una de
freda i una altra de calenta
Donen juny i juliol dolents, mentre que l'agost i el
setembre millora el ppder adquisitiu dels visitants

í·í.'.i'.NjÚlM..'

• Malgrat. Els parapslcòlegs Erig
d'Arkà i Antoni Arno asseguren
que les previsions turístiques no
són tan catastròfiques com era
d'esperar. Malgrat tot, hi haurà
una davallada considerable, sobretot del turisme dè baix nivell
adquisitiu, amb un lleuger augment dels turistes de classe mitjana. Ambdós parapslcòlegs posaran en marxa, en qüeistió de
setmanes, 13 primera Escola de
Parapsicologia i Ciències Ocultes
del Maresme, a Mataró.
CASOS PARANORMALS

Els parapslcòlegs Eríg d'Arka i Antoni Arno expliquen casos
concrets de fenòmens paranormals a Arenys, Calella, Malgrat
i Tordera.
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 13/6/1990. Pàgina 52

Erig d'Arkà assegura que a diverses poblacions de l'Alt Maresme es donen casos paranormals.
Arenys: explica el cas d'una
casa als afores on es donen fenòmens de tipus telequinètics —es
mouen objectes sols^. Hi ha ha-

gut manifestacions psicofòniques i fluctuacions magnètiques
considerables.
Calella: es donen casos d'habitatges on se senten veus i sorolls
que no tenen explicació física,
així com en una hora determinada
es produïa una baixa de temperatura considerable i sorgia una olor
característica a certes hores.
Malgrat: explica un cas en què
hi havia manifestacions de tipus
físic cap a les persones—esperits
que empenyen persones— el parapsicòleg creu que els exterioritza una forma d'energia.
, Tordera: en una masia s'ha donat el cas que en una habitació
concreta hi havia un canvi de
pressió considerable i una sensació d'ofec que no permetia que
cap persona romangués a l'interior de l'habitació massa estona
sense trobar-se malament.

Precisament, per aquest desig
de que fos una trobada cadascú
es portava el treball que havia fet i
no hi havia premis concrets sinó
regals en general. «Les nostres
previsions de participants es van
. desbordar, fou encara més exitós
del que ens pensàvem. L'Ajuntament volia donar una reproducció
feta amà de la figura que representa una puntaire que es troba al
museu de la ciutat, però finalment no n'hi van haver sufícients,
i se'n donà una a cada escola o
associació que hi participà, però
la resta s'enviaran per correu a
totes les participants. Qui sí donà
obsequis a totes les participants
foren DMC i Labores delHogar».
Sobre l'èxit de l'organització,
Loiita Bastida ha quedat en part
sorpresa «per la molta col.laboració que hem rebut per part dels
pares de les alumnes dels tallers,
de l'Ajuntament, per entitats comercials i per la mateixa parròquia, que celebrà una Missa en
commemoració nostra per un
missioner calellenc que habitualment és a Amèrica, o l'Assumpció Ortiz, que féu un poema en
honor a la diada».

L'Ajuntament
d'Arenys de Munt
tanca laríeraels
diumenges ala tarda
per convertir-la en
zona de vianants
• Arenys de Munt.Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre la riera
d'Arenys de Munt romandrà tancada els diumenges
a la tarda, la intenció d'aquesta mesura és convertir
la riera, entre l'Ajuntament
i la plaça de l'Església, en
una zona de vianants.
De moment, la mesura
ha despertat opinions a favor i en contra per alguns
hostalers el fet és negatiu
perquè impedeix l'accés en
cotxe i fins els seus establiments, per a d'altres és positiu perquè fa que la zona
sigui més tranquil.la i esde-.
vingui un passeiig. Actualment, a Arenys de Munt
s'estan recollint signatures
perquè el pas de vehicles
p e r l a riera sigui lliure.

