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La Marató de TV3 recapta un 
total de 7.015.367 euros per 

impulsar la recerca sobre la diabe-
tis i l’obesitat, durant les 15 hores 
de programa televisiu que busca 
la mobilització social. La jornada, 
que va començar diumenge 13 al 
matí i va finalitzar a la matinada 
de dilluns, va ser un èxit gràcies a 
les desenes de milers de donatius 
rebuts al telèfon 905.115.050 i el 
paper actiu dels 2.300 voluntaris i 
de milers de ciutadans. Al tanca-
ment de l’emissió de l’espai televi-
sat, els presentadors Ana Boadas 
i Toni Cruanyes van acomiadar 
el programa amb una recaptació 
superior als set milions d’euros, 
una xifra encara provisional que 
s’incrementarà amb les donacions 
que es rebin fins al tancament de-
finitiu de l’edició , el 31 de març del 
2016. Durant la jornada solidària, 
TV3 va entrevistar a una trentena 
de testimonis que van explicar què 
suposa conviure amb diabetis o 
obesitat. L’entreteniment també va 
tenir molt protagonisme i músics i 
artistes de totes les disciplines van 
amenitzar el dia. Els espectadors 
van poder gaudir de les actua-
cions en directe de Sopa de Ca-
bra, Estopa, Carlos Baute, Nyan-
dú, Black, Miquel Abras, Rozalén 
i Pepet i Marieta, entre d’altres. 
Així mateix, la dansa, l’humor i 
l’espectacle musical van tenir el 
seu espai a La Marató gràcies a 
les col·laboracions de “Mamma 

‘La Marató’ de TV3 supera 
els 7 milions de recaptació

Un artículo de Maresme Plus y EFE
Foto: TV3

Mia”, el mentalista David Baró, 
Peyu de “APM?” o Quality Dance 
Studio. Viggo Mortensen, Dani Ro-
vira, Carme Ruscalleda, Francesc 
Orella i les plantilles dels primers 
equips del FC Barcelona i el RCD 
Espanyol també van implicar en el 
programa. Al carrer, més d’un mi-
lió de persones van participar en 
alguna de les més de 2.000 acti-
vitats populars que es van orga-
nitzar. També cal destacar el partit 
de futbol de famosos que va tenir 
lloc al Miniestadi, amb la partici-
pació del futbolista Éric Abidal, els 
pilots de motociclisme Marc i Àlex 
Márquez i els actors Carlos Cue-
vas i Júlia Creus (Pol i la Mònica a 
la sèrie “Merlí” ), entre molts altres.
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Uns aliments que ja durant 
el diumenge es van classi-
ficar, des d’un magatzem 
al polígon de les Hor-
tes del Camí Ral. A partir 
d’avui es distribuiran entre 
les 28 entitats de tota la co-
marca que tenen cura de 
les persones i famílies que 
necessiten ajut per poder-
se alimentar. Els primers a 
rebre-ho seran les entitats 
de l’Alt Maresme, on avui 
mateix es farà la distribu-
ció, i al llarg d’aquesta se-
tmana rebran la seva part 
les entitats del Centre i 
Baix Maresme.
Els aliments de llarga dura-
da i que no representin una 
important despesa ener-
gètica pels receptors eren 
dues de les premisses 
d’aquesta setena edició 
del Gran Recapte. I és que 
part de la població necessi-
tada d’aliment no té accés 
a l’aigua o l’electricitat per 
cuinar. Així, es va fer una 
crida a l’aportació de con-
serves de llegums que no 
s’han de coure. D’aquesta 
manera, la campanya tam-
bé ajuda a sensibilitzar so-
bre la situació d’exclusió 
social que pateix part de la 
població. El que no ha aca-
bat de funcionar en aques-
ta setena edició ha estat el 
voluntariat i a la comarca 
alguns dels punts de reco-
llida han quedat coixos. 

El Ayuntamiento de Mataró 
ampliará a partir de enero 
los horarios de las ocho 
líneas actuales del servi-
cio de Mataró Bus, recu-
perando buena parte de 
las expediciones que se 
suprimieron en 2013 para 
reducir el déficit del servi-
cio de autobuses urbanos. 
Los cambios permitirán ini-
ciar antes los viajes por la 
mañana, garantizando las 
llegadas al Hospital antes 
de las 6 horas, y prolongar 
el servicio en días labora-
bles más allá de las 22 ho-
ras, mejorando también la 
conexión con los trenes de 
Rodalies. Las mejoras en 
el servicio se presentaron 
ante la Comisión Informa-
tiva Municipal de Gestión 
del Espacio Público y en 
el Consejo de Movilidad. 
La concejal de Vía Públi-
ca, Equipamientos y Es-
pacios Públicos, Núria Mo-
reno, ha detallado hoy los 
cambios. Todas las líneas 
prolongarán sus horarios 
los días laborables de lu-
nes a viernes, sumando 
46 nuevas expediciones 
en su conjunto. La línea 1 
hará la última expedición 
a las 22.35 h. desde la es-
tación de Renfe (el último 
autobús sale ahora sobre 
las 21 h.) y finalizará en el 
Hospital de Mataró a las 
23:05 h. Desde el Hospi-
tal, el último bus saldrá a 
las 22:04 h. y llegará a la 
estación a las 22:31 horas, 
media hora más tarde que 
actualmente.

EL GRAN RECAPTE 
RECULL 200 TONES 
AL MARESME

Mataró Bus 
amplía horarios

Un artículo de mataroradio.cat Un artículo de La Vanguardia

El càstig al bipartidisme 
es queda en el terreny de 
la ingovernabilitat. Rajoy 
ha guanyat les eleccions 
amb el 28,4% i necessi-
tarà pactar per governar 
llevat que opti, i el deixin, 
per fer-ho en minoria. Sán-
chez no remunta l’herència 
de Zapatero i Rubalcaba i 
deixa els socialistes amb 
menys de 100 escons per 
primera vegada en la seva 
història. Podem, tercera 
força, remunta i dobla a 
Ciutadans en escons. C’S 
aconsegueix 40 escons 
però perd la carrera pel vot 
emergent amb Podem. IU 
consuma la seva desfeta: 
perd nou escons i es que-
da sense grup propi. En 
definitiva, una Espanya, 
sense govern i una nit, la 
del diumenge 20 de des-
embre, lúgubre a Gènova 
13. Tot això amanit amb la 
victòria aclaparadora de 
Podem a Catalunya, tot 
i que Brussel·les recela 
d’Esglésies i els seus des-

prés de l’experiència de 
Grècia.
El Maresme també ha 
contribuït a aquest nou es-
cenari de parlament frag-
mentat. Un nou Congrés 
que es reunirà per prime-
ra vegada el 13 de gener 
amb l’absència d’UPyD, 
Unió, BNG i Geroa Bai. A 
la ciutat de Mataró, com 
a clar exponent del què 
ha succeit a la nostra co-
marca, també s’imposa de 
manera còmoda En Comú 
Podem del líder Pablo Igle-
sias. 13.581 vots - el que 
significa el 24 per cent del 
total dels vots- són els que 
s’emporten els liles, enca-
ra amb el 94 per cent dels 
vots escrutats. La nova 
formació lidera bona part 
del territori català i es po-
siciona com a tercera força 
en l’àmbit espanyol. Se-
guidament d’En Comú Po-
dem se situen a Mataró els 
socialistes del PSC amb 
3.000 vots menys, seguits 
de Ciutadans, Esquerra 

Republicana, Democràcia 
i Llibertat, Partit Popular, 
Unió Democràtica, PAC-
MA i Recortes Zero.
En aquestes eleccions 
al Congrés dels Diputats 
qui ha perdut més vots a 
Mataró ha estat Conver-
gència i Unió que aquest 
20D, amb la nova nomen-
clatura de Democràcia i 
Llibertat sumada a Unió 
Democràtica, ha perdut 
7.656 vots respecte als co-
micis del 2011. Qui també 
puja en nombre absolut de 
vots és Esquerra Republi-
cana amb 4.700 vots més, 
PACMA amb 350 vots més 
i Recortes Zero amb 200 
vots més. Els partits que, 
per altra banda, perden re-
colzament mataroní són el 
Partit dels Socialistes que 
perden 5.000 vots i el Partit 
Popular que baixen 6.532 
paperetes amb el seu nom 
respecte a les eleccions al 
Congrés de fa 4 anys, se-
gons explica El Tot Mataró.

Un article de José Luis Pizarro

El PP venç lluny de la majoria; 
Podem tercera força
El PSOE enfonsa el seu sòl  però deixa oberta la porta a governar

Una de les anècdotes de la jornada va ser l’absència durant més de 30 minuts de sobres taronges del Senat 
al col·legi electoral del barri de Can Pou-Camp de Mar de Premià de Mar.
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The Hughes Language Service, una escola amb molta tradició
El centre, amb 25 anys d’experiència, compta amb més de 400 alumnes que amb l’ajuda 
de professors nadius es preparen cada any per als exàmens oficials de Cambridge.

Al bell mig de Vilassar de Mar 
s’hi troba l’escola d’anglès “The 

Hughes Language Service”, un 
centre amb gran tradició i segell 
de qualitat que recentment acaba 
de celebrar els 25 anys. Els seus 
fundadors, el Sr. William Hughes 
i la seva dona la Sra. Pilar Jorge, 
actualment ja jubilats, han deixat 
pas a la nova direcció encapçala-
da pel Sr. Tony Faulkner que tal i 
com explica en primera persona, 
vol seguir pel mateix camí, inten-
tar millorar alguns aspectes però 
continuant amb la mateixa filosofia 
amb la que porten tants treballant. 
Amb aproximadament més de 400 
alumnes, entre els que s’hi tro-
ben nens de 5 a 11 anys, joves i 
adults, el curs escolar té una du-
rada de 9 mesos amb diversos 
horaris adaptats a les necessitats 
de cada alumne. La gran majoria 
de les classes es duen a terme a 
les tardes però l’acadèmia tam-
bé disposa d’horaris als matins i 
als cap de setmana. Les classes 
es fan per tots els nivells, des de 
principiants fins a nivells avançats 
i poden ser particulars o en grup. 
Les lliçons s’enfoquen en ensenyar 
tots els aspectes de la llengua als 

alumnes que a més a més es pre-
pararen per els exàmens oficials 
de Cambridge. Es tracta del KET 
i el PET, per als estudiants més 
joves i el First Certificate, el CAE i 
el Proficiency per als adolescents i 
els adults. A més a més el centre 
també ofereix classes d’alemany i 
de francès, unes llengües que ha-
vien passat a segon terme amb el 
pas dels anys però que actualment 
han tornat amb força. 
Més de 10 professors treballen a 
l’escola, la majoria d’ells són na-
dius encara que també n’hi ha que 
no ho són però compten amb un 
nivell d’anglès altíssim. En gene-
ral, molts d’ells porten molts anys 
vinculats amb el centre i això ha 
permès que l’escola desprengui 
un ambient familiar que s’ha anat 
intensificant amb el pas del temps. 
Un clar exemple, és que molts pa-
res i mares dels nens del centre 
també van ser alumnes de l’escola 
en el seu dia.
Finalment també cal comentar que 
durant l’estiu a més dels cursos 
intensius, el centre ofereix al seus 
alumnes estades en campaments 
d’anglès a uns diferents llocs 
d’Espanya i  estades amb famílies 

al Regne Unit on a més de realitzar 
diverses activitats de lleure i oci el 
programa també compta amb clas-
ses d’anglès diàries en terres brità-
niques. 
A l’avinguda Montevideo nº 65, 
1r 1ª, es troba aquesta escola 
d’idiomes referència al Maresme. 
Amb preus molt competitius i una 
àmplia oferta de qualitat, s’ha en-
carregat de formar i educar a un 
gran nombre d’alumnes de la zona 
durant un quart de segle.
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Per segon any consecutiu, 
l’atur al Maresme dismi-
nueix en el mes de novem-
bre. Segons l’informe rea-
litzat per l’Observatori de 
Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, el 
nombre de persones que 
busquen feina al Mares-
me ha disminuït lleument i 
ha repercutit només en el 
col·lectiu masculí. El com-
portament de la comarca 
ha estat desigual ja que 
l’atur ha baixat en 19 mu-
nicipis, però ha augmentat 
en la resta, especialment 
en els més turístics. La xi-
fra de persones aturades 
al Maresme s’ha reduït en 
78 persones respecte al 
mes anterior. Les dades 
indiquen que la disminució 
de l’atur s’ha concentrat en 
el col·lectiu masculí que 
registra 98 aturats menys i, 
en canvi, ha augmentat el 
femení que ha comptabilit-
zat 24 demandes més. Les 
diferències entre sexes 
s’eixamplen encara més 
dmientras at que la taxa 
d’atur en el col·lectiu mas-
culí és del 14,91% arriba 
al 19,25% entre les dones.
En total, a la comarca hi ha 
33.270 persones inscrites 
al Servei d’Ocupació com 
a demandants d’ocupació 
i la taxa d’atur del Mares-
me se situa en el 16,96%, 
més de 2 punts per sobre 
de la provincial (14,92%) i 
1,82 més que la catalana 
(15,14%). 

L a c o m p r a v e n d a 
d’habitatges al Maresme 
repunta el 2,7% a l’octubre 
respecte al mateix mes de 
2014, fins a les 250 ope-
racions, de manera que 
aquest indicador va en-
cadenar catorze mesos 
consecutius a l’alça donat 
suport, una vegada més, al 
mercat de segona mà. En 
l’acumulat des de principis 
d’any, la venda de cases ha 
pujat el 11,2%, segons les 
dades de transmissions de 
drets de la propietat publi-
cades avui per l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE), 
que revelen que respec-
te a setembre (mes en el 
qual les transaccions van 
créixer el 13,8%), la com-
pravenda d’habitatges es 
va contraure el 11,1%. Del 
total de transaccions ins-
crites a l’octubre, el 80,4% 
va correspondre a habitat-
ges usats, amb 201 opera-
cions i un repunt interanual 
del 18,6% (20 mesos a 
l’alça), en tant que la ven-
da d’immobles nous va 
baixar el 33,8 %, fins a les 
49 operacions. Segons 
la mateixa font, el 90,7% 
dels habitatges venuts en 
el desè mes de l’any era 
lliure, amb 227 unitats i 
un creixement del 3% res-
pecte a un any abans. La 
venda d’habitatges de pro-
tecció oficial va baixar el 
0,6%, fins a 2.542 unitats.

BAIXA L’ATUR EN 
19 MUNICIPIS

PUJA LA VENDA 
D’HABITATGES

Un article de La Vanguardia 
Foto: La Vanguardia

Un article de Maresme Plus
Foto: fotocasa.es

C-32 y N-II: conflictos paralelos
El futuro de las infraestructuras viarias sigue generando una gran controversia 

Nuevas reivindicacio-
nes se suman a las 

históricas. Las peticiones 
sobre el futuro de las in-
fraestructuras viarias que 
segmentan el territorio en 
Girona y la comarca del 
Maresme avanzan en pa-
ralelo. Dos conflictos que 
concluyen en la autopis-
ta, uno por la exigencia 
de eliminar el peaje más 
antiguo de España y el 
segundo por la prolonga-
ción de la C-32 que, pese 
a estar pendientes de las 
consultas populares que 
los políticos comprometie-
ron en Blanes y Lloret, ya 
tiene fecha y presupuesto 
de ejecución. El Maresme 
reivindica la reconversión 
de la N-IIen un gran paseo 
marítimo. Un vial urbano 
que cada municipio, a su 
paso, configuraría al gusto. 
Para ello, es preciso que 

la antigua carretera nacio-
nal deje de ser la alterna-
tiva gratuita a la autopista 
C-32, un hecho que podría 
producirse en el 2021 al 
extinguirse la adjudicación. 
Con ello, la actual auto-
pista pasaría a ser una 
vía gratuita, sin peaje, un 
extremo que nadie en el 
Govern de la Generalitat 
se atreve a asegurar con 
contundencia ante la falta 
de presupuesto para res-
catar la concesión.  En el 
2009, el Estado aportó 400 
millones euros al convenio 
de pacificación de la N-II 
y al cambio de titularidad. 
De momento sólo se rea-
lizó una primera entrega 
de 100 millones, pero que 
nunca llegó a invertirse en 
la carretera, ya que con el 
cambio de gobierno de la 
Generalitat, esta cantidad 
se destinó a “tapar aguje-

ros”. El resto de la cantidad 
comprometida, a petición 
del PSC en el Parlament, 
será reclamada al gobier-
no central. El 2 de julio de 
1969 se estrenaron oficial-
mente las tres primeras 
autopistas de Catalunya, 
la que enlaza la Diagonal 
con Molins de Rei, y la de 
Glòries a Montgat y la pro-
longación de esta última 
hasta Mataró. Las tres se 
inauguraron y pusieron en 
servicio la tarde de aquella 
jornada estival –el próxi-
mo verano cumplirá 47 
años- aunque un tramo de 
la segunda –el Badalona-
Mongat– ya llevaba abierto 
más de un año. La terce-
ra, actualmente conocida 
como autopista del Ma-
resme (C-32), destacó por 
ser la primera autopista de 
peaje de España.

Un artículo de La Vanguardia

Obras en la carretera N-II a su paso por Sils (Girona) (Fede Cedó - LV)
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El Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Cata-

lunya és un mercat majo-
rista de comercialització 
de flor i planta ornamental 
ubicat a Vilassar de Mar i 
que actua sota la forma 
jurídica d’una Societat 
Agrària de Transformació. 
Està integrat per 352 socis 
i més de 5.000 compra-
dors (cens de desembre 
de 2013), reunint tot tipus 
d’empreses relacionades 
amb el món de la floricultu-
ra i horticultura ornamen-
tal. El Mercat és, a més, 
una empresa on els pro-
fessionals poden trobar tot 
tipus de serveis, des de fer 
compres agrupades fins 
assessorament i informa-

ció general referent al sec-
tor, segons s’explica al seu 
web. Característiques 
tècniques 64.662 m2 
de superfície, dels quals 
16.648 m2 són construïts. 
7.848 m2 de venda directa, 
distribuïda en 300 parades 
de venda de flor i planta 
ornamental de 12 m2 ca-
dascuna i 45 botigues de 
complements d’entre 18 
i 24 m2.Una nau annexa 
de 4.700 m2 per empre-
ses del sector de produc-
ció i comercialització. 1.100 
m2 distribuïts en 55 locals 
exteriors d’empreses de 
serveis complementaris i 
3.000 m2 distribuits en 12 
locals d’activitat comer-
cial ubicats a la Zona de 

Serveis i Equipaments. 
16.000 m2 d’aparcament 
per als usuaris del Mercat. 
Oficines del Departament 
d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural de la Gene-
ralitat de Catalunya i de 
diverses associacions del 
sector. Antecedents his-
tòrics El sector s’inicià el 
1925 a Vilassar de Mar 
quan van ser importades 
les primeres plantes ita-
lianes de clavell. La pri-
mera gran expansió del 
mercat es va produir cap 
als anys seixanta, quan la 
flor del Maresme ascendí 
amb força en els mercats 
europeus. La creació del 
Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya 

Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya, 
un gran ambaixador del Maresme
La creació d’aquest mercat l’any 1983 responia al desig de potenciar la voluntat de modernització del sector 
agrícola de les comarques catalanes

l’any 1983 respon al desig 
de potenciar la voluntat de 
modernització del sector 
agrícola de les comarques 
catalanes i dels sector agrí-
coles de tot l’Estat espan-
yol. Excel·lent ponsètia 
de producció local El ver-
mell intens de la ponsètia 
fa ja dies que ha inundat la 
sala de venda directa del 
Mercat de Flor. La planta 
de Nadal per excel·lència 
ofereix enguany una altís-
sima qualitat als seus com-
pradors, fruit d’una tardor 
de clima benèvol que n’ha 
garantit un estat morfològic 
i sanitari molt bo. La prin-
cettia també consolida el 
seu espai entre les plantes 
de temporada nadalenca i 

compta al Mercat amb di-
versos formats i colors. Cal 
dir que la ponsètia i prin-
cètia que surt a la venda 
al Mercat aquests dies és 
majoritàriament de Km. 0, 
elaborada sobretot al Ma-
resme. En ser una planta 
delicada que pateix molt 
en el transport, només una 
petita part -corresponent 
a formats mini- prové de 
l’estranger, i una altra pe-
tita part puja de la regió 
d’Almeria.

Un article de Maresme Plus 
i web del Mercat de Flor i Planta 

Ornamental de Catalunya. 
Fotos: www.mercatflor.cat
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Bar Mora’s: ¡Como en casa!
Fundado hace 23 años el Bar Mora’s de Premià de Mar ofrece una gran oferta de cocina 
casera y tradicional a precios muy económicos. Con un trato muy cercano y agradable, 
sus clientes no dudan en repetir.

Hace 23 años se fundó en Pre-
mià de Mar el Bar Restau-

rante Mora’s, un establecimiento 
situado en la calle Marina nº 53 
de esta concurrida localidad del 
Maresme. Regentado por Julia 
Mora está especializado en tapas 
y comida casera y destaca por 
su buena calidad y el inmejorable 
trato con sus clientes. 
El local está abierto cada día des-
de las 7:00 h de la mañana hasta 
las 22:00 h de la noche, mientras 

que los sábados por la tarde y los 
domingos está cerrado para que 
sus trabajadores puedan desco-
nectar de la actividad frenética 
que se lleva a cabo en este tra-
dicional bar restaurante premia-
nense. 
Conocido por sus tapas, tortillas, 
callos, caracoles y comida case-
ra en general, el establecimiento 
también cuenta con unos fantás-
tico menús diarios a un precio de 
8,75€ por persona. Además los 

martes son considerados como 
“el día del cliente”, que por la mis-
ma calidad y cantidad el menú tie-
ne un precio de 6€ o 6,20€, si se 
lo quieren llevar a casa. Por otro 
lado los jueves reciben el  nom-
bre de “jueves loco”, donde la pae-
lla sale a 7€ por persona. 
Con clientes de toda la vida y con 
una historia propia dentro del pue-
blo, este local además de por su 
calidad,  destaca por sus precios 
y el buen trato con la gente, los 

clientes se sienten como en casa. 
Combatir la crisis no ha sido fácil 
para nadie, ha habido momentos 
mejores y peores, pero tal vez 
éste haya sido el secreto del éxi-
to del Bar Mora’s. Julia, Sandra y 
Paco se han encargado de for-
talecer los  fuertes vínculos  con 
sus clientes y junto a las ofertas 
gastronómicas que ofrecen han 
conseguido hacerse un nombre 
dentro del panorama culinario de 
Premià de Mar.

ENS HEM CONSOLIDAT COM A TALLER 
DE CONFIANÇA A PREMIÀ DE MAR
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BREUS BREUS

La Fira de l’Avet d’Espinelves 
nació en el año 1981 de la 
mano de un grupo de jóvenes 
del pueblo, con la intención 
de recoger dinero para ayu-
dar a llevar a cabo diferentes 
actividades. Desde entonces 
la feria ha ido creciendo año 
tras año hasta convertirse en 
la segunda feria de Navidad 
más importante de Catalun-
ya en cuanto a número de 
visitantes. No hace falta decir 
que el abeto es el principal 
protagonista de esta feria. 
Hay de tamaños y precios 
muy variados, pero sin duda 
la variedad Masjoanis, au-
tóctona de Espinelves, es la 
que más triunfa. La previsión 
es que este año se vendan 
alrededor de 7.000 abetos, 
una cifra por encima de las 
últimas ediciones en que se 
vendieron unos 5.000. Según 
el alcalde, mucha gente ve 
que la vida del abeto es un 
círculo cerrado, ya que los ár-
boles, que son todos de plan-
tel, se pueden reciclar y con 
la materia restante se puede 
hacer abono que retorna al 
bosque. Además de las tradi-
cionales paradas de árboles, 
en la feria también se puede 
encontrar una gran variedad 
de productos naturales y ar-
tesanales como embutidos, 
quesos o turrones y una 
muestra de oficios artesanos.

La Fira de l’Avet 
llena Espinelves

Un article de la Vanguardia

Foto: La Vanguardia

Los Mossos d’Esquadra han 
detenido en Barcelona a un 
exfarmacéutico que escon-
día en su domicilio de Ciutat 
Vella gran cantidad de dro-
gas valoradas en 712.670 
euros, que vendía a granel y 
por lotes, al más puro estilo 
Breaking Bad, la exitosa se-
rie americana en la que un 
químico afectado de cáncer 
decide crear un laboratorio 
casero de narcóticos. Según 
han informado este jueves 
los Mossos, hallaron más de 
56.000 euros en efectivo en 
el inmueble. El detenido, de 
40 años y nacionalidad pola-
ca, disponía de un sistema de 
videovigilancia para controlar 
los accesos al inmueble, con 
dos cámaras en el interior del 
piso y una en la calle. La de-
tención se produjo el pasado 
10 de diciembre, después de 
que agentes de la Policía de 
la Generalitat entraran y re-
gistraran el domicilio, donde 
localizaron 5 kilos de speed, 
60 gramos de cocaína, 
17.000 pastillas de MDMA, 
171 gramos de hachís, 83 
gramos de marihuana, 15 
envases de popper, y 681 
gramos de shabú, sustancias 
con un precio en el mercado 
valoradas en 712.670 euros.
La investigación determinó 
que el vendedor de estas 
sustancias era el inquilino del 
piso registrado, que había 
trabajado de farmacéutico y 
que, además de suministrar 
droga en su casa, también 
vendía a clientes de bares y 
discotecas del distrito de Ciu-
tat Vella.

‘Breaking Bad’ 
en Ciutat Vella

El Consell Comarcal ha 
posat en marxa una 

nova edició del programa 
Treball i Formació, adreçat 
a persones aturades no 
perceptores de subsidi ni 
prestació per desocupa-
ció, prioritàriament majors 
de 45 anys. El programa 
combina experiència la-
boral amb formació, amb 
l’objectiu de facilitar la seva 
inserció laboral. 
En aquesta nova edició 
s’han contractat 32 per-
sones, que treballaran en 
23 municipis del Vallès 
Oriental i al CCVR, fent 
tasques de Foment del 
civisme, Suport adminis-
tratiu, Servei d’atenció do-
miciliaria i Manteniment 
d’espais verds i neteja 
forestal. Els projectes es 
desenvoluparan als muni-

cipis d’Aiguafreda, Bigues 
i Riells, Cànoves i Sama-
lús, Figaró – Montmany, 
La Roca del Vallès, Lliçà 
de Vall, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Montmeló, 
Montseny, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Feliu 
de Codines, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere 
de Vilamajor, Santa Eu-
làlia de Ronçana, Santa 
Maria de Martorelles, San-
ta Maria de Palautordera, 
Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes, Vilalba Sas-
serra i Vilanova del Va-
llès, que no podien optar 
directament al programa, 
mitjançant una assistèn-
cia tècnica sol•licitada per 
l’ajuntament. Les persones 
contractades treballaran 
durant sis mesos i entre 

90 i 120 hores de forma-
ció, vinculada a un certi-
ficat de professionalitat. 
Concretament, la formació 
que rebran serà d’Activitats 
auxiliars de comerç, Ope-
racions bàsiques de co-
municació o Tècniques de 
recepció i comunicació, 
depenent de l’ocupació 
que desenvolupin. En to-
tal es destinen més de 
323.584,09 euros, gràcies 
a una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i 
el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, i amb el 
co-finançament dels ajun-
taments i el propi Consell 
Comarcal.

Un article de José Luis Pizarro y 
CCVO. 

Foto: Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

El Vallès Oriental contracta 32 
aturats majors de 45 anys 
Les persones contractades treballaran durant sis mesos 
i entre 90 i 120 hores de formació

Un artículo de La Vanguardia.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social és un dels impulsors d’aquesta inversió per a desocupats.
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TRADICIONS: EL TIÓ

Com cada mes de des-
embre, la nostra tradi-

ció cultural i el Nadal són 
els protagonistes. Tanma-
teix, abans de ser celebra-
da com una festa religiosa, 
el Nadal era considerat per 
altres cultures com una 
festa dedicada al sol. Per 
als romans el Nadal era el 
“Natalis Solis Invicti” que 
vol dir el Naixement del Sol 
Victoriós i era la celebració 
del solstici d’hivern, el dia 
més curt i la nit més llarga. 
A partir del solstici, entre el 
21 i 22 de desembre, els 
dies comencen a allargar-
se a poc a poc i per això no 

és estrany que antigament 
cap al 25 de desembre se 
celebrés el triomf del sol 
sobre la foscor. D’aquesta 
manera, a partir del se-
gle IV el cristianisme va 
adoptar aquesta celebra-
ció per commemorar el 
naixement de Jesús. Amb 
el temps, han aparegut 
noves tradicions depenent 
de cada cultura. Concre-
tament a Catalunya i parts 
d’Aragó no és Nadal si no 
es fa cagar al tió, un cos-
tum cultural molt nostre. 
Joan Soler Amigó escriu 
en l’Enciclopèdia de la fan-
tasia popular catalana que 

el tió tal com el coneixem 
es va popularitzar durant 
els segles XVIII i XIX de 
les zones rurals i les mun-
tanyes cap a les zones 
urbanes i la costa de Ca-
talunya. No obstant això, 
el tió originàriament era un 
tronc que cremava a casa 
i donava béns tan preuats 
com llum i escalfor. Tal i 
com explica l’antropòleg 
Roger Costa, la soca cre-
mava de Nadal a reis i 
després es guardava com 
un amulet protector i les 
cendres s’escampaven per 
llocs de la casa i els con-
reus.  Aquesta tradició cul-

tural evoluciona i el tió es 
converteix en un element 
de veneració, al que cal 
alimentar, resar o inclús 
fer-li libacions amb vi. El 
simbolisme de fer cagar 
al tió recorda al concepte 
de fertilitat i al cicle de la 
natura. Amb el temps el 
tió és considerat un ésser, 
com un animal fantàstic. 
Aquesta característica es 
reforça incorporant potes 
i rostre al tió. Com sabem 
en l’actualitat el tió és triat 
pels nens, que ha de ser 
alimentat normalment a 
partir del dia 8 de desem-
bre i viu durant uns dies a 

casa i després de Nadal es 
crema. Però el tió mai dóna 
els regals, cal fer-ho cagar 
i per això cal que la família 
es reuneixi al seu voltant la 
Nit de Nadal o el mateix dia 
de Nadal, tot junts cantant 
una cançó tradicional i al 
mateix tempsdonen cops 
de bastó a la soca. Si en-
cara no teniu el tió preparat 
a casa, podeu apuntar-vos 
a la propera activitat cul-
tural on podreu gaudir de 
l’ambient nadalenc de Bar-
celona i comprar un tió a la 
Fira de Nadal Santa Llúcia.

Un article de Najat Tort
www.catalunyacultural.com

Tió de Nadal, una tradició cultural
El tió originàriament era un tronc que cremava a casa i donava béns tan preuats com llum i escalfor.

Nens fent cagar el tió en una imatge vuitcentista
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TRADICIONS: ELS REIS

La història dels mags 
de l’Orient es tro-

ba a l’Evangeli segons 
Sant Mateu, l’únic que 
fa referència a la visita 
d’aquests savis. Al passat-
ge no es concreta, però, 
que aquests homes fos-
sin reis, i només es deixa 
escrit que eren mags. En 
algunes versions es parla 
d’aquest concepte, mentre 
que en d’altres els homes 
d’Orient són referenciats 
com a “savis”. Aquestes 
paraules servirien per de-
finir uns homes perses de 
grans coneixements, pos-
siblement sacerdots, amb 
profunds estudis sobre 
l’astrologia. D’altra banda, 
l’Evangeli tampoc no fa 
referència explícita al nú-

mero de mags o savis que 
van arribar a Betlem per 
adorar el nen Jesús. Es 
dedueix que eren tres pels 
regals que van oferir i que 
sí se’n parla clarament: 
or, encens i mirra.  Tot i 
aquesta poca concreció, 
el fet és que amb els se-
gles s’ha anat consolidant 
una imatge de tres reis que 
s’ha reproduït en milers de 
pintures, cançons, llibres 
i pel·lícules. En la icono-
grafia religiosa i popular 
van prendre les formes 
actuals i la tradició va aca-
bar fixant-los fins i tot un 
nom a cadascun, Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Per què 
se’n diu cavalcada? El dia 
5 de gener és la Cavalca-
da de Reis. Coneguda per 

tothom, l’activitat és una 
desfilada que pretén sim-
bolitzar l’adoració que Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van 
fer al nen Jesús a Betlem, 
i transmetre als infants la 
il·lusió per les joguines 
que han demanat. Aquest 
passacarrers, convertit en 
alguns indrets en autèntics 
espectacles de llum i color, 
és conegut popularment 
com a “cavalcada”. L’origen 
d’aquest nom per definir la 
passejada dels Reis Mags 
cal buscar-lo a principis de 
segle XX, quan era costum 
que la desfilada dels savis 
d’Orient es fes a cavall. La 
tracció animal s’ha anat 
substituint amb els anys 
per la mecànica fins al punt 
que ja no és habitual que 

el dia abans de l’Epifania, 
Melcior, Gaspar i Balta-
sar vagin acompanyats 
d’animals. Segons apun-
ta la Gran Enciclopèdia 
Catalana, en algunes po-
blacions costaneres, reis i 
patges arriben per mar; en 
d’altres indrets de l’interior, 
arriben fins al municipi en 
tren, o fins i tot en globus, 
i a partir d’allí comencen la 
cavalcada. Es té constàn-
cia que, a Barcelona, des 
del 1856, se celebrava una 
mena de cavalcada amb la 
presència física d’aquests 
tres personatges, que fins 
aleshores només forma-
ven part de l’imaginari in-
fantil. Ni rastre dels camells 
Tot i que s’ha parlat sem-
pre dels camells, tampoc 

hi ha constància que els 
mags d’Orient arribessin 
amb aquests animals. De 
fet, durant l’edat mitjana 
era força habitual veure 
els savis perses al damunt 
de cavalls i no de camells. 
Baltasar no és negre fins al 
segle XIV. Un altre apunt 
curiós és que fins a finals 
del segle XIV no es va co-
mençar a representar un 
dels mags de color negre, 
i només a partir del segle 
XVI va ser quan es va ge-
neralitzar aquesta forma 
de representar-los.

Un article del Àlvar Llobet 
www.naciodigital.cat

Foto: MNAC

Ni eren tres, ni tampoc reis
La història dels mags d’Orient no concreta el número i no fa cap referència a vincles reials

Detall del Frontal de l’altar de Mosoll, de l’any 1200, a la Seu d’Urgell



VIDA COMERCIAL
12

Rousse, Teràpies Alternatives
Aquest establiment de Premià de Mar està dedicat a les teràpies alternatives, unes 
tècniques cada vegada més populars entre la població, i compta amb tot tipus de 
metodologies i productes a l’abast de tothom. 

La temptació de conèixer les 
teràpies alternatives és cada 

vegada més gran ja que pot ser 
la solució per a molts problemes 
crònics que, sense ser greus, pro-
dueixen molèsties i dolors i dismi-
nueixen la qualitat de vida de les 
persones que els pateixen. Mal de 
cap, nerviosisme, estats d’ànim 
depressius, cansament i estrès, 
refredats massa freqüents... 
La Rosa Puig porta més de 10 
anys dedicant-se a la teràpia al-
ternativa i des de fa gairebé dos 
anys té el seu negoci, “Rousse 
Teràpies Alternatives”, situat al 
c/ Torras i Bages nº 42 de Pre-
mià de Mar on és l’encarregada 
d’aconsellar i transmetre tota la 
informació necessària per a mi-
llorar la qualitat de vida dels seus 
clients mitjançant tota mena de 
productes i teràpies que solen te-
nir menys efectes secundaris que 
els medicaments convencionals. 
El Reiki, les flors de Bach, 
l’homeopatia, l’auriculoteràpia i 
la tècnica metamòrfica, són al-
gunes de les tècniques que s’hi 
duen a terme i que, entre d’altres 
beneficis permeten anivellar els 

chakras, treballar els estats emo-
cionals, reduir els dolors, deixar 
els vicis, combatre l’estrès o tren-
car amb els mals hàbits que te-
nim. 
D’altra banda a la botiga també 
s’hi poden trobar una infinitat de 
productes que ajuden al benes-
tar personal mitjançant les terà-
pies alternatives. Productes de 
cosmètica del 98-99% d’origen 
natural, xampús i gels de dutxa 
per al tractament dels cabells i la 
pell, sabons per la cara i les mans 
de amb diversos aromes entre 
els que destaquen el de ginge-
bre, poma o canyella, les sals i 

essències de bany per a realitzar 
l’aromateràpia que ajuden a rela-
xar-se i combatre els encostipats, 
diferents tipus d’oli per als mals 
musculars i articulars i finalment, 
espelmes de tot tipus per a qual-
sevol ús, són alguns dels articles 
que s’hi poden trobar. 
Anant un pas més enllà a “Rous-
se Rousse Teràpies Alternatives”, 
també s’hi poden trobar minerals 
d’holística incrustats en polseres, 
penjolls, pedres polides, etc. que 
serveixen per corregir els mals 
de caps, les migranyes... Les 
làmpades de selenita i de sal de 
l’Himalaya també són un dels al-

tres productes més destacats i 
contribueixen a millorar l’ambient 
d’una llar, reduir l’estrès, etc. Fi-
nalment altres elements com les 
figures de buda, els pènduls o el 
tarot de Marsella també tenen un 
pes rellevant en aquest especial i 
encantador comerç de Premià de 
Mar. 
No dubti en visitar aquest esta-
bliment on molt atentament se li 
donarà resposta a les seves ne-
cessitats. Amb uns preus molt 
competitius i dirigits a qualsevol 
tipus de clients, tothom té cabuda 
en el món de les teràpies alterna-
tives.
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CATALUNYA
BREUS BREUS

Catalunya despliega el 
Código Sepsis para su 
detección precoz. El pro-
tocolo pretende reducir la 
alta mortalidad que causa 
esta respuesta inflamato-
ria del organismo. La sep-
sis es la respuesta natural 
del cuerpo ante cualquier 
infección, bacteriana, ví-
rica o fúngica. En ella, el 
organismo segrega una 
sustancia química para de-
fenderse de las bacterias o 
gérmenes. Pero, cuando 
este fenómeno natural se 
descontrola, irradia más 
respuesta inflamatoria de 
la necesaria y puede le-
sionar órganos del cuer-
po, incluido el infectado 
inicialmente. Detectar que 
se ha entrado en esta fase 
anómala y medicar de in-
mediato permitiría evitar 
hasta el 20% de las muer-
tes que se producen por 
esta causa. Uno de cada 
cinco pacientes infectados 
fallece. La sepsis es la pri-
mera causa de muerte por 
infección en el mundo. En 
Catalunya se dan unos 
20.000 casos al año, para 
los que una detección y 
medicación precoces son 
vitalmente claves. En el 
Hospital de Mataró, uno de 
los centros de salud donde 
se inició la prueba piloto de 
este despliegue coordina-
do de atención rápida para 
enfermos de sepsis, desde 
el mes de abril, fecha en 
la que se inició, se ha con-
seguido reducir «hasta un 
24% las muertes en este 
tipo de ingresos».

Reducir la 
mortalidad

La licitación de obra pú-
blica cae un 35% en Ca-
talunya hasta septiembre. 
No en vano, ha caído un 
35% en Catalunya hasta 
septiembre de este 2015 
y se ha situado en 875,9 
millones de euros, frente 
a los 1.350,7 millones que 
se licitaron en los nueve 
primeros meses del año 
pasado. Según ha infor-
mado en un comunica-
do este lunes la Cámara 
Oficial de Contratistas 
de Obras de Catalunya, 
el Estado ha sido la ad-
ministración que más ha 
reducido la licitación pú-
blica, con una caída del 
58% y 190,2 millones de 
euros de contratación; 
seguido por la Genera-
litat --un retroceso del 
30% y 248 millones-- y la 
administración local --de-
cremento del 19% y 437,7 
millones--. La Cámara ha 
sostenido que los perio-
dos electorales “influyen 
excesivamente” en la pro-
gramación de las obras 
públicas, en contra de un 
criterio racional de plani-
ficación que distribuya la 
actividad en periodos mí-
nimos de diez a 15 años. 
Con estos niveles tan ba-
jos de actividad es muy
difícil que el sector de la 
construcción pueda ha-
cer una aportación más 
positiva a la recuperación 
económica y al empleo.

Cae la licitación 
de obra pública

Robats 147 km de cable 
ferroviari aquest any
Les sostraccions van causar el 2014 prop de 42.000 minuts 
de retards a Catalunya

Catalunya és l’objectiu 
preferit pels lladres de 

cable de coure de les línies 
fèrries. En els 11 primers 
mesos del 2015, han des-
aparegut 134,6 quilòme-
tres d’aquest preuat mate-
rial, la meitat del total furtat 
en tot el territori espanyol. 
Sumats les últimes dades 
del mes de desembre, el 
gestor ferroviari Adif calcu-
la que l’any acabarà amb 
147 quilòmetres de cable 
arrencat, un 3,5% més que 
el registre de l’any anterior.
Els últims robatoris impor-
tants de cable de coure es 
van produir a Mollet del Va-

llès, d’on els apadandado-
res es van dur 480 metres i 
van causar enormes danys 
que encara es reparen en 
les línies R2 i R11, a més 
de retards que van afectar i 
segueixen afectant 60.000 
viatgers de 200 trens. Dies 
després, però, s’han pro-
duït dos nous sabotatges 
de menor consideració. El 
primer en la línia de l’alta 
velocitat, a l’altura de Mont-
cada i Reixac, on s’han 
sostret altres 90 metres de 
cable, tot i que en aques-
ta ocasió no ha afectat la 
circulació dels trens. El se-
gon, entre les estacions de 

Barcelona-Sants i Llinars 
del Vallès (Barcelona), on 
a les 11.46 hores, segons 
ha precisat Adif, s’ha pro-
duït el robatori d’altres 20 
metres que tampoc han al-
terat el servei. Segons un 
informe d’Adif, a les dades 
del ha tingut accés Efe, el 
2014, els minuts de retard 
que van acumular els trens 
de Rodalies a Catalunya 
per culpa dels robatoris de 
cable van ser 42.000, el 
que equival al fet que un 
tren estigui aturat durant 
gairebé 29 dies.

Un article de La Razón.
Foto: vozpopuli.com

Un artículo de El Periódico Foto de cdn.licea.edu.es

Un artículo de teinteresa.es
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Restaurant La Plaça: la tradicional brasa 
i els montaditos com a novetat
El restaurant està especialitzat en menjar a la brasa i vol impulsar un menú base de 
montaditos els divendres i dissabtes a la nit

El restaurant la Plaça va obrir 
ara fa 14 anys. El propietari, en 

Toni, va refer de nou l’establiment 
dedicat avui dia a les tapes i al 
servei de restaurant amb una 
molt bona qualitat-preu. 
Situat a la plaça de l’Ajuntament 
número 8 d’Alella, al restaurant hi 
treballen 2 cuiners, 2 cambrers i 
en Toni. Entre setmana hi ha la 
opció del menú normal de 9 eu-
ros o el menú d’executiu de 14 
euros que compta amb una copa 
de cava de benvinguda, un pica 

pica de primer plat i un segon plat 
a escollir. Els divendres i els dis-
sabtes a la nit es vol impulsar a 
part de la carta els montaditos i 
aperitius, amb un menú tancat de 
14 euros com a promoció. 
Els dies de cada dia l’horari de 
l’establiment és de 7 del matí a 
8 de la tarda a excepció dels di-
vendres i dissabtes a la nit on el 
restaurant tanca a les 12 de la nit. 
Cal destacar que La Plaça treba-
lla exclusivament a la brasa amb 
productes de Girona com les to-

rrades o la carn i productes amb 
la màxima proximitat al municipi 
d’Alella. 
A través de l’App per mòbils 
intel·ligents “Alella” s’estan fent 
promocions, amb obsequis i des-
comptes directes del restaurant. 
Fins i tot es pot trobar el restau-
rant mitjançant el Google Maps 
on es pot veure el negoci per dins 
i com arribar-hi. A més a més te-
nen un telèfon per poder posar-se 
en contacte:  93 540 97 70.
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ECONOMIA
BREUS BREUS

El Consell Comarcal i 28 
ajuntaments del Mares-
me han constituït la Xar-
xa comarcal d’interacció 
empresarial al Maresme 
que té com a objectiu tre-
ballar conjuntament per a 
la recerca de noves opor-
tunitats econòmiques que 
contribueixin a reduir l’atur 
comarcal i a posicionar el 
Maresme com a territori 
dinàmic dins les esferes 
empresarial i comercial. El 
Maresme, quarta comar-
ca de Catalunya en pes 
demogràfic, té una taxa 
d’atur del 16,96%, una xi-
fra sensiblement superior 
a la provincial (14,92%) 
i a la catalana (15,14%). 
Paral·lelament, segons 
l’anàlisi que realitza men-
sualment l’Observatori de 
Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, el 
seu ritme de recuperació 
és més lent i així ho indi-
quen les comparatives in-
teranuals. Les dades del 
passat novembre apunten 
que al Maresme hi ha ha-
gut una reducció de les 
persones inscrites com a 
demandants de feina del 9, 
22% respecte al mateix pe-
ríode de l’any anterior, xifra 
inferior al 10,65% registrat 
a la província o al 10,31% 
del conjunt de territori ca-
talà. Davant d’aquesta si-
tuació, els ajuntaments 
maresmencs i el CCM han 
impulsat la Xarxa comarcal 
d’interacció empresarial.

El deute de l’Estat es va 
incrementar en el tercer 
trimestre de l’any en altres 
9.851.000 d’euros respecte 
al segon, fins a superar el 
bilió d’euros, el que repre-
senta el 99,3% del Produc-
te Interior Brut. Malgrat que 
l’endeutament del conjunt 
de les administracions pú-
bliques va pujar un 0,93%, 
el percentatge sobre el PIB 
es manté inalterat respec-
te al segon semestre. Des 
de l’arrencada de la crisi, 
el deute públic s’ha més 
que duplicat, passant dels 
439.771.000 de 2008 als 
1,06 bilions acumulats en 
el tercer trimestre d’aquest 
exercici després de vuit 
anys d’augments ininte-
rromputs. Els grans cau-
sants d’aquest augment 
són l’Administració central 
i les comunitats autòno-
mes. La més endeutada 
en termes absoluts conti-
nua sent Catalunya, que 
acumula 68.088.000, una 
mica més de la suma de 
l’endeutament d’Andalusia 
i Madrid. El 2008, el deu-
te de Catalunya era de 
20.825.000 d’euros i des 
de llavors no ha fet més 
que créixer. A Catalunya 
li segueixen la Comunitat 
Valenciana (40.262.000), 
Andalusia (30.138.000), 
Madrid (27.174.000) 
i Castella-la Manxa 
(13.095.000).

INTERACCIÓ 
EMPRESARIAL

EL DEUTE DE 
CATALUNYA

Un article del CCM. Un article de MARESME PLUS.

¿Cuánto subirá mi sueldo en 
2016?
La ministra de Empleo avanza que el Gobierno subirá el salario 
mínimo antes de año nuevo

Los salarios reflejarán el 
año que viene la mejo-

ra económica lograda este 
año. Aunque todavía se 
desconocen las cifras con-
cretas, es cierto que desde 
hace unos meses se han 
difundido varios mensajes 
sobre cómo se aplicará 
esta variación salarial, que 
dependerá de los conve-
nios colectivos pactados 
en cada sector. La tónica 
general continuará sien-
do la moderación, pero en 
determinados ámbitos los 
trabajadores lograrán una 
mejor retribución, según 
avanza ABC Economía 
en su edición en papel. El 
pasado mes de mayo, la 
patronal y los sindicatos 
alcanzaron un preacuerdo 
para establecer una subi-
da salarial del 1% en 2015 
y del 1,5% para 2016. La 
firma del III Acuerdo para 

el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC), suscrita 
en junio, sirvió para con-
firmar estas subidas de 
sueldo y estableció que el 
salario de los trabajadores 
no subirían menos que los 
precios, para no perder de 
esta manera poder adquisi-
tivo. Por poner un ejemplo, 
Telefónica específico en el 
convenio que presentó en 
noviembre que ofrecerá un 
1,5% de subida para sus 
empleados el año que vie-
ne. Sin embargo, esta can-
tidad puede verse modifi-
cada en función del sector. 
Un informe de negociación 
colectiva elaborado por la 
CEOE en septiembre re-
flejó que algunas empre-
sas ya aplican subidas de 
sueldo superiores al 2% 
en sus empleados. De 
hecho, la patronal mostró 
que la mitad de los traba-

jadores que pactaron una 
subida superior al 1% se 
aseguraron incrementos 
para el año que viene del 
2% o más. Por otra parte, 
los funcionarios cuentan 
con la seguridad de que 
su sueldo subirá un 1% el 
año que viene, después de 
que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) 
presentados el pasado ve-
rano recogieran este alza 
salarial para 2016. Esta 
medida supondrá el primer 
incremennto salarial para 
los funcionarios en los úl-
timos cinco años. Además, 
los empleados públicos 
han comenzado a cobrar 
desde octubre el 26% de 
la paga extraordinaria que 
le fue suprimida en 2012. 

Un artículo de José Luis Pizarro 
y ABC 

Foto de ISABEL B.PERMUY

El pasado mes de mayo, la patronal y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para establecer una subida 
salarial del 1% en 2015 y del 1,5% para 2016.
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Quan quatre generacions del clan dels 
Cooper s’ajunten la nit de Nadal, una sèrie 
d’inesperats visitants i successos estranys 
donaran un tomb a la nit i els farà redescobrir 
els seus llaços familiars i l’esperit del Nadal.

El sinistre Ren lidera la Primera Ordre, una 
força lleial a la memòria de Lord Vader i Pal-
patine, sorgida de les cendres de l’Imperi 
Galàctic. El seu objectiu és crear un nou exè-
rcit i completar una nova Estrella de la Mort, 
ultra-potent, que posi en perill l’equilibri de la 
Força.

Estrena: 25 desembre 2015.

Maresme Plus

Lectura visceral de la tragèdia més cèlebre 
i captivador de Shakespeare, la d’un vale-
rós guerrer i carismàtic cap, assentat en els 
camps de batalla enmig dels paisatges de 
l’Escòcia medieval. Macbeth és fonamental-
ment la història d’un home danyat per la gue-
rra que intenta reconstruir la relació amb la 
seva estimada esposa, tots dos empresonats 
per les forces de l’ambició i el desig.

Pel·lícula basada en la història real de Phi-
lippe Petit, un home que en 1974 va caminar 
sobre una corda fluixa estesa entre les torres 
del World Trade Center.

Estrena: 25 desembre 2015. Estrena: 25 desembre 2015.

LA CRÍTICA: STAR WARS EL DESPERTAR DE LA FORÇA

SINOPSI

Hi ha moments que queden 
per a la història. Des que el 

cinema és cinema, mai havia 
passat res semblant al que hem 
viscut aquests últims mesos. La 
trilogia que va marcar un abans 
i un després, les pel·lícules que 
van captivar desenes de gene-
racions, els personatges que 
van escriure una llegenda... 
Gairebé quatre dècades han 
passat des que Luke Skywalker, 
la princesa Leia, Han Solo, Dar-
th Vader, R2D2 i companyia 
es presentaven davant el gran 
públic. Ningú podia imaginar-
se que, des de la seva estre-
na, cada dia s’anirien sumant 
nous adeptes al que, més que 
una afició, és ja una religió. Així, 
àvids de “Star Wars” i carregats 
de romanticisme, milions de 
persones arribaven al moment 
de l’estrena de “Star Wars: El 
despertar de la Força”. Des-
prés l’enorme decepció i la falta 
d’essència mostrada a la sego-
na trilogia, JJ Abrams i Disney 
prenien el testimoni d’un Geor-
ge Lucas que ja havia donat 
massa mostres d’esgotament. 
L’aposta de la companyia del 

ratolí era ambiciosa, però ja 
convé anar aclarint que tots els 
fans de “Star Wars” li devem 
gratitud eterna. “Star Wars: El 
despertar de la Força” emocio-
na. Des del minut u, és difícil 
baixar de la cara un somriure o 
trencar a aplaudir. L’experiència 
cinematogràfica és d’aquestes 
que no s’obliden mai, perquè 
JJ Abrams ha aconseguit que 
evoquem una 23ª sensació que 
crèiem ja irrecuperable. Els nos-
tres ulls brillen alhora que van 
irrompent de forma estel·lar ca-
dascun d’aquests personatges 
amb els quals tant hem somiat 
i als que estimem incondicional-
ment. Al contrari que la segona 
trilogia, “Star Wars: El despertar 
de la Força” convenç amb les 
seves noves apostes. Per sobre 
de qualsevol cosa, el BB-8 o 
aquell genial malvat anomenat 
Kylo Ren dignifiquen una cin-
ta, la millor notícia és l’aparició 
d’una Daisy Ridley i el seu Ren, 
el major alenada d’aire fresc 
intergalàctic en dècades. En 
barrejar aquests elements amb 
els clàssics, la barreja ja resul-
ta absolutament explosiva. Ni 

cent anys farien que Harrison 
Ford i Han Solo deixessin de te-
nir més estil que ningú, això si. 
Probablement la trama de “Star 
Wars: El despertar de la Força” 
ens resulti massa familiar. La 
majoria de situacions proposa-
des en el seu llibret són difícil-
ment distingibles de les vistes 
en les primeres entregues. Pot 
ser que aquest sigui el major 
defecte d’una cinta, però també 
una potent virtut, ja que apel·lar 
a l’esperit original és el que ha 
aconseguit rescatar una saga 
que semblava no tenir futur. Ja 
hi haurà temps per a riscos, per-
què el que pretenia la cinta ho 
ha aconseguit amb escreix: Re-
tornar l’equilibri a la Força.
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Can Ciano: Embotits artesans des de 1890
A Can Ciano, 5 generacions elaborant embotits de forma artesanal a Argentona 

Can Ciano, amb més de 125 
anys d’història, és la xar-

cuteria més antiga del poble 
d’Argentona, on si elaboren els 
embotits i plats pre-cuinats de 
manera artesana i amb matè-
ries primeres de qualitat. En 
Joan Pont Castells, representant 
de la 4ª generació, que aviat 
complirà 40 anys al front del 
negoci i la seva filla Ester, com 
a 5ª generació, elaboren amb 
molt de “cariño”, uns productes 
de molta qualitat, molt apre-
ciats per la seva clientela i que 
fan que Can Ciano sigui un punt 
de referència de la comarca del 
Maresme, per la gent que vol 

gaudir d’embotits i plats pre-cui-
nats molt bons. Serveixi aquest 
escrit com a homenatge al fun-
dador de la botiga, Sr.Feliciano 
Font, al qual es deu el nom de 
Can Ciano, ja que els clients li 
van abreviar el nom de Feliciano 
com a Ciano i també a les altres 
generacions que van continuar 
el negoci, amb en Fransico Font 
i Elisa Fontcuberta al capdavant 
de la 2ª i d’en Joan Pont Ginestà 
i Julia Castells Fontcuberta de la 
3ª. A Can Ciano us convidem a 
provar els nostres productes,
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HISTÒRIES DEL MARESME

A dins el nucli urbà hi ha 
un seguit d’indrets de 

visita obligada a Arenys de 
Mar. L’església parroquial 
de Santa Maria té un dels 
retaules barrocs més im-
portants i ben conservats 
de Catalunya,  construït a 
l´inici del segle XVIII per 
l’escultor Pau Costa. Al 
capdamunt del carrer de 
l’Església hi ha el Museu 
Marès de la Punta, amb 
el contingut de randes 
dels segles XVI-XIX més 
important d´Europa, i a 
l’edifici de l’antic Estudi de 

Pilots, fundat per Josep 
Baralt, ara s´hi allotja el 
Museu Mollfulleda de Mi-
neralogia, que té una de 
les millors i més completes 
col·leccions de minerals de 
Catalunya.
A banda i banda de la part 
baixa de la Riera, s’hi ama-
guen un seguit d’indrets 
urbans i cases de nota-
ble bellesa. El recorregut 
per aquest entramat de 
carrers porta agradables 
recompenses. Es conser-
ven encara algunes de les 
torres de defensa construï-

des contra la pirateria ber-
ber. L’Arxiu Històric Fidel 
Fita ha recuperat i guarda 
important documentació 
històrica d’Arenys i tota la 
comarca. El seu treball ha 
estat cabdal per preservar 
la memòria històrica aren-
yenca.
Al capdamunt del Turó de 
la Pietat, a ponent de la 
població, hi ha el cementi-
ri d’Arenys. És un exemple 
característic dels cementi-
ris mariners mediterranis. 
Salvador Espriu va con-
vertir-lo en mite literari amb 

Arenys de Mar: 400 anys a través dels seus 
indrets privilegiats
La clara unitat geogràfica de la comarca no es correspon amb la seva història: el sector des de Montgat a  
Caldetes (Baix Maresme) formà part des de l’Edat Mitjana de la diòcesi, comtat i vegueria de Barcelona, mentre 
que el sector entre Arenys de Mar i Tordera (Alt Maresme) ho va ser de la diòcesi, comtat i vegueria de Girona.

l’obra poètica Cementiri 
de Sinera. A l´interior hi ha 
alguns treballs escultòrics 
de notable bellesa,  obra 
d’artistes  modernistes de 
renom com Josep Llimona 
i Venanci Vallmitjana.
La vista des del cementi-
ri és esplèndida i s’hi po-
den veure els principals 
elements i símbols de la 
geografia arenyenca. A po-
nent, la silueta de la Torre 
dels Encantats, vigilant els 
límits entre els bisbats de 
Girona i Barcelona. Més 
a l’interior contemplen 

l’escena els omnipresents 
Tres Turons. La vista cap 
a llevant l’acapara el port, 
on destaca l’antic edifici 
del Montcalvari. Un cop 
d’ull, des d’aquesta balco-
nada privilegiada ens per-
met identificar l’església de 
Santa Maria, els diversos 
convents d’ordes religio-
sos, el casalot neoclàssic 
donat pel fill de la vila Josep 
Xifré i a l’horitzó, amunt, la 
gran massa muntanyosa 
del Montnegre.

Un article d’arenysdemar.cat.
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Centre Veterinari Dosrius, passió pels animals 
Aquest centre veterinari també disposa de servei de perruqueria i una botiga que ofereix 
una diversa selecció de pinsos, tant fisiològics com de prescripció.

A la Plaça de la Glorieta de Ca-
talunya número 3 de Dosrius 

s’hi troba el Centre Veterinari 
Dosrius on la Isabel, la Núria, la 
Marta i l’Eduardo s’encarreguen 
d’atendre als animals d’aquesta 
localitat maresmenca i els seus 
voltants. Es tracta d’un centre pro-
per que ofereix atenció veterinària 
professional, botiga amb una se-
lecció de pinsos i servei de perru-
queria canina i felina. Les prota-
gonistes d’aquest reportatge ens 
expliquen que a diari es troben 
amb tot tipus de situacions. “Tot 
és més senzill quan els animals 

mostren el seu afecte i agraïment 
pel veterinari, malgrat que a ve-
gades també vivim moments més 
tensos per culpa del  nerviosisme 
que pateixen. En més d’una oca-
sió en hem emportat alguna mos-
segada, però això va implícit en 
la nostra feina”, explica la Isabel.  
Aquesta consulta disposa de ser-
veis professionals especialitzats 
en traumatologia, s’hi realitzen 
ecografies, analítiques i també ci-
rurgies. A més, al Centre Veterina-
ri Dosrius, tenen molt clar que la 
comoditat i el benestar dels seus 
pacients i propietaris és un as-

pecte primordial, és per això que 
també realitzen visites a domicili. 
La vocació i .dedicació pels ani-
mals de les persones que treba-
llen en aquest centre no només 
que queda patent amb el seu 
encomiable treball a la consulta 
sinó que el Centre Veterinari Dos-
rius també és un establiment molt 
implicat amb les causes socials 
del municipi. Prova d’això ho són 
els convenis de col·laboració que 
mantenen amb l’institut del po-
ble que serveixen per a formar a 
nous estudiants i la seva partici-
pació en les diverses festes i fires 

que es realitzen a la localitat. El 
centre està obert de 9:30 h fins a 
les 13:30 h i des de les 16:30 h 
fins a les 20:00 h entre setmana, 
mentre que els dissabtes tanquen 
a la tarda. No dubtin en visitar-lo. 
Per més informació poden entrar 
en la seva pàgina web (www.cve-
tdosrius.com) i al seu Facebook, 
on podran estar al corrent de to-
tes les promocions i ofertes que 
s’hi duen a terme en serveis com 
l’esterilització, neteges bucals, 
etc.

VIDA COMERCIAL
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PROFESSIONALS

Al Camí del Mig s/n de 
Premià de Dalt hi tro-

bem el taller mecànic Da-
lom Motor, fundat al 1994 
per l’Albert Salom i la seva 
família. 21 anys després 
de la seva creació han 
aconseguit forjar un segell 
de qualitat i experiència en 
tot tipus de vehicles enca-
ra que la seva especialitat 
són els 4x4, vehicles amb 
els que a més, des de l’any 
2002, l’Albert participa en 
raids pel desert del nord 
d’Àfrica. ¿Quin tipus de 
vehicles tracteu i quines 
reparacions acostumeu 
a fer en el vostre dia a 
dia? La majoria de vehi-
cles que tractem són par-
ticulars encara que també 
hi ha empreses que ens 

confien la seva flota de ve-
hicles. A més, i amb la di-
ficultat que suposa, també 
ens encarreguem del man-
teniment, les reparacions i 
la posada a punt de 4x4 
que realitzen excursions, 
raids i proves en tot tipus 
de terreny, però normal-
ment al desert.  ¿Quines 
són les tasques més 
complexes amb les que 
us trobeu? Com a qualse-
vol taller les avaries elec-
tròniques, són les que més 
feina ens donen perquè 
s’han de realitzar diverses 
comprovacions, verificar 
que realment la peça està 
malmesa abans de can-
viar-la, etc. Són les més 
dificultoses i les que més 
estona ens porten. ¿No-

tes que la vostra feina 
ha patit grans canvis en 
aquests més de 20 anys 
que porteu en funcio-
nament? Sí, i per aquest 
motiu habitualment fem 
cursos per posar-nos al dia 
de les noves tecnologies, 
conèixer els nous sistemes 
d’injecció, de frenada, de 
seguretat, etc. La mecàni-
ca ha evolucionat molt en 
tot aquest període i cal re-
novar-se per oferir un bon 
servei al client. A més de 
posar a punt i fer el man-
teniment de vehicles tot 
terreny que disputen pro-
ves al desert, tu també hi 
participes. Explica’ns-
ho. Vaig començar a l’any 
2002 i actualment corro 
amb l’Infernal Team, on ca-

Dalom Motor, professionals de les dunes i l’asfalt
L’Albert Salom és el gerent del taller mecànic Dalom Motor  de Premià de Dalt. Tanmateix és un expert dels 4x4, 
vehicles amb els que un cop l’any participa com a pilot i mecànic en raids pel desert del nord d’Àfrica. 

dascú té diverses tasques 
assignades. Som 4 cotxes 
i a cada vehicle hi van 
dues persones, jo sóc pilot 
i mecànic i cada any dispu-
tem una competició al nord 
d’Àfrica, aquest any va ser 
al Marroc però sempre ha-
víem anat a Tunísia. ¿Qui-
nes característiques té la 
prova on participeu? En-
tre las diverses variants de 
raids que hi ha nosaltres 
participem en una modali-
tat que no té en compte la 
velocitat, de fet és una pro-
va d’estratègies i navega-
ció que no permet superar 
els 80 km/h. En la darrera 
que vam participar es van 
disputar cinc etapes on 
la majoria eren de desert 
encara que també hi ha-

via alguns trams de pista.
Finalment també cal co-
mentar que feu de guies 
per a pilots novells en 
aquest tipus de superfí-
cies. ¿Quina és la vostra 
funció? Baixem a l’Àfrica 
dos cops l’any, una per 
competir i l’altre per guiar 
i assistir a diversos cotxes 
i pilots que volen fer qui-
lòmetres pel desert. Ens 
encarreguem d’ajudar-los 
i realitzar les petites repa-
racions que pugin sorgir 
enmig del desert, anem 
equipats amb el material 
necessari per vetllar per 
la seguretat i el benestar 
dels vehicles i els seus in-
tegrants.

Marc Vila
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Amb estil
La botiga Tarannà ven roba per dona amb un toc fresc i modern

Tarannà Moda i Complements 
va obrir les seves portes el 28 

de novembre del 2013, ara fa dos 
anys. El negoci el porta la Mònica, 
que ha aconseguit que la botiga 
es faci estimar per tots els veïns 
d’Argentona.
La botiga ven una àmplia varietat 
de roba: samarretes, jaquetes, 
sabates i complements entre al-
tres. Situada al Carrer Gran nú-
mero 36, Tarannà dóna un tracte 
sincer i agradable, cosa que la 
gent agraeix molt. “La clientela 
és maca i educada, fins i tot he 
arribat a fer amistat amb algunes” 

ens comenta la Mònica, la propie-
tària del negoci.
Tarannà disposa de pàgina de 
Facebook on es poden veure les 
novetats que van arribant a la 
botiga i fins i tot: Taranna Moda 
Complemens.

VIDA COMERCIAL
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Objectiu:  sentir-se com a casa
El Restaurant El Paller es caracteritza per la seva familiaritat i proximitat, amb l’especialitat 
de la carn a la brasa

El restaurant El Paller va néi-
xer fa 50 anys dedicat al pa 

amb tomàquet i les amanides. 
L’emprenedoria dels propietaris 
es va transmetre als seus fills, 
els quals han continuat amb el 
negoci i incorporant les carns a 
la brasa a la carta. Actualment, 
la tercera generació de la família 
treballa al restaurant. Dels qua-
tre germans, tres porten El Paller 
amb la col·laboració dels seus 
pares i amb l’objectiu d’oferir 
productes que vénen de la terra 

i passen directament a la cuina. 
Un exemple són els calçots o les 
tomaqueres, que es planten quan 
són temporada. Una caracterís-
tica de El Paller és la tradició: el 
temps no ha aconseguit que es 
perdi l’essència del restaurant, 
des dels animals que es troben 
a les afores de l’establiment com 
les gallines, ocells o les tortugues 
fins als plats més casolans i tra-
dicionals. Un altre aspecte a tenir 
en compte és el gran espai de El 
Paller. Té quatre menjadors re-

servats, amb capacitat per a 20, 
28 o més persones, per celebrar 
bodes, reunions d’empreses dels 
voltants del restaurant, aniversa-
ris... Es cuina tot tipus de peix i 
carn a la brasa. Un plat estrella 
són els cargols a la llauna i els 
cargols de Can Serra, amb la pe-
culiaritat que aquests últims es-
tan saltejats amb salsa romesco 
casera. El Paller obre les seves 
portes a partir de les 9 del matí, 
oferint esmorzars de forquilla fins 
la nit. Obren tots els dies de la se-

tmana excepte els diumenges al 
vespre i només tanquen el dia de 
Nadal i Divendres Sant donat que 
antigament aquest dia no es po-
dia menjar carn.  A la pàgina de 
facebook https://www.facebook.
com/RestaurantElPaller el client 
pot veure imatges dels plats que 
es cuinen i fins i tot demanar me-
nús. També hi ha el telèfon 937 52 
41 68 per poder fer-hi reserves.
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