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la detecció precoç del càncer de còlon i recte (pàgina 5)
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Una de les facetes menys co-
negudes pel gran públic del 

polifacètic actor Viggo Mortensen 
va arribar el 27 de febrer com a 
actuació destacada dins el festival 
d’arts escèniques “Escenart”. Mor-
tensen va pujar dalt de l’escenari 
del teatre de la Societat Cultural 
Sant Jaume per presentar el mun-
tatge “Cançons d’hivern”, basat en 

Premià de Dalt convida a 
Viggo Mortensen

Un artícle de Maresme Plus
Foto: www.clashmusic.com

el llibre de poemes i fotografies 
del mateix Mortensen, encarregat 
també de la seva edició a través 
del segell independent Perceval 
Press, creat per l’actor l’any 2002. 
El va acompanyar el músic Rafel 
Plana.
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BREUSBREUS
Una dotzena d’entitats fi-
nanceres que operen a Es-
panya han agrupat la seva 
oferta de pisos de lloguer 
social en un nou web del 
fons social d’habitatges, 
amb l’objectiu que els 
col·lectius més desafavo-
rits puguin optar als més 
de 2.000 immobles dispo-
nibles. El nou web ja està 
operatiu i incorpora, en la 
seva majoria, les noves 
propietats ofertes volun-
tàriament per la banca 
el setembre passat per a 
aquelles famílies que ha-
gin perdut el seu habitatge 
habitual a partir del 2008. 
Però el web, en què parti-
cipen el Banc Santander, 
BBVA, CaixaBank, Bankia, 
Sabadell i Bankinter, en-
tre d’altres, va dirigit tant 
a famílies com a entitats 
socials o organismes pú-
blics, que col·laborin en la 
gestió i la tramitació de les 
sol·licituds, ja que es trac-
ta d’un cercador i un canal 
de tramitació. Fa tres anys 
i mig el Govern va engegar 
un Codi de Bones Pràcti-
ques al qual es van acollir 
la majoria d’entitats finan-
ceres i que ha permès 
atendre 23.640 famílies en 
risc d’exclusió social.

Agents de la Policia Nacio-
nal, en col·laboració amb 
policies britànics, france-
sos i italians, han detingut 
més de 100 persones rela-
cionades amb una organit-
zació criminal dedicada a 
introduir ciutadans xinesos 
de manera il·legal al Reg-
ne Unit, Irlanda, França i 
Itàlia, a través d’aeroports 
espanyols. Segons ha in-
format la policia en un 
comunicat, els membres 
del grup criminal són tots 
d’origen xinès. Entre els 
arrestats hi ha els respon-
sables de la xarxa criminal 
a Espanya que operaven 
en aeroports de Madrid, 
Barcelona,   Màlaga, Bilbao, 
Palma de Mallorca, Ala-
cant i Arrecife utilitzats com 
a trampolí per desplaçar 
els seus compatriotes a 
diferents països de la Unió 
Europea.Durant l’operació 
policial s’han realitzat dos 
registres domiciliaris i els 
agents s’han de 150 passa-
ports falsificats de diferents 
nacionalitats asiàtiques i 
de nombrosos suports in-
formàtics el contingut està 
sent analitzat per experts 
policials. La investigació va 
començar a finals de l’any 
2013, quan en diferents ae-
roports espanyols van co-
mençar a produir-se deten-
cions, cada vegada amb 
més freqüència, de ciuta-
dans d’origen xinès que 
eren detectats quan prete-
nien embarcar en vols amb 
destí al Regne Unit i Irlan-
da, utilitzant documentació 
falsificada.

Habitatges socials Xarxa criminal

Foto: Agència EFE. Un artícle de Maresme Plus

La Sala Civil del Tribunal 
Suprem, en la primera 

sentència que ha dictat so-
bre les participacions pre-
ferents de CatalunyaCaixa, 
condemna a l’entitat a re-
tornar 122.647 euros a dos 
clients per incompliment 
del deure d’informació so-
bre els productes financers 
complexos que li imposava 
la directiva comunitària Mi-
fid i fins i tot la legislació 
anterior a aquesta nor-
mativa. El tribunal anul·la 
la sentència sobre el cas 
dictada per l’Audiència de 
Saragossa, que va donar 
la raó al banc, i confirma 
la del Jutjat de Primera 
Instància número 1 de Sa-
ragossa, que va estimar 

íntegrament la demanda 
dels dos clients. Catalun-
yaCaixa és condemnada 
a tornar als demandants 
122.647 euros corres-
ponents a participacions 
preferents, deute subordi-
nat i dipòsits estructurats, 
quantia a la qual s’haurà 
de descomptar les quan-
titats que hagin arribat a 
cobrar aquests clients per 
aquests productes. En re-
lació a les preferents, el 
Suprem destaca que és un 
producte d’inversió com-
plex i de risc elevat, que 
pot generar rendibilitat, 
però també pèrdues en el 
capital invertit, situant-se, a 
l’efecte de prelació de crè-
dits, “i davant del que el seu 

nom pugui erròniament fer 
interpretar, immediatament 
darrere de tots els credi-
tors, subordinats o no, de 
l’entitat de crèdit emissora 
o de la dominant del grup 
o subgrup consolidable 
d’entitats de crèdit i davant 
dels accionistes ordinaris i, 
si escau, dels quota-partí-
cips “ El Suprem destaca 
que la informació submi-
nistrada per CaixaCatalun-
ya als demandants no pot 
qualificar-se com suficient i 
no s’ajusta als paràmetres 
exigits per la normativa 
que llavors estava vigent.

Una notícia d’El Periódico.
Foto: Ricard Cugat

Primera condemna TS a 
CatalunyaCaixa per preferents
L’entitat ha de tornar 122.647 euros pels “productes estructurats”

Oficina de CatalunyaCaixa al passeig de Sant Joan de Barcelona.
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BREUS BREUS

Premià de Dalt i l’empresa 
Sorea, la concessionària 
del subministrament 
d’aigua al municipi, han 
signat un conveni per a la 
creació d’un fons destinat 
a famílies en situació de 
pobresa. Els beneficiaris 
d’aquest fons seran les 
persones amb problemes 
per fer front al rebut de 
l’aigua. I seran els Serveis 
Municipals els que deter-
minaran els beneficiaris. 
Segons el tractat, Sorea 
aportarà 10.000 euros 
anuals amb l’objectiu de 
garantir el subministra-
ment d’aigua potable als 
habitatges de les famílies 
amb dificultats econòmi-
ques. També s’ajornaran 
les factures pendents que 
l’abonat pugui tenir acumu-
lades i així es mantindrà 
obert el subministrament. 
El conveni l’han signat 
l’alcalde, Josep Triadó, i el 
director general de Sorea, 
Francesc Mayné.

Els robatoris a l’interior de 
domicili baixen un 11% a 
Mataró, trencant la ten-
dència a l’alça dels darrers 
anys. Malgrat aquest des-
cens específic, els delictes 
globals pugen un 6,3%. 
L’alcalde, David Bote, ha 
presidit aquest migdia la 
Junta Local de Seguretat 
de Mataró, que ha fet ba-
lanç de l’estat de la segu-
retat a la ciutat durant el 
darrer any. El període ana-
litzat en aquesta ocasió 
és el comprès entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre 
de 2015, i el període an-
terior de comparació de 
l’1 de gener al 31 de des-
embre de 2014. La regi-
dora de Via Pública, Núria 
Moreno, també ha assis-
tit a la reunió, que aplega 
els màxims responsables 
de la seguretat a la ciutat. 
Durant el 2015, el nombre 
d’infraccions penals que hi 
ha hagut a Mataró (8.688) 
han augmentat en un 6,3% 
respecte el 2014 (8.174), 
després de diferents perío-
des de baixades constants. 
La reforma del Codi Penal 
al 2015 ha fet desaparèixer 
la distinció entre delictes i 
faltes penals, ja que infrac-
cions abans considerades 
faltes penals han passat a 
ser tipificades com a delic-
tes lleus o menys greus.

Premià de Dalt 
garanteix l’aigua

Baixen els 
robatoris a 
Mataró

Fotos: premiadedalt.cat Foto: mataro.cat

Una imatge de la reunió de la 
Junta local de Seguretat. 

Foto: AJ.

La detecció precoç del càncer 
de còlon i recte arriba a Arenys
El programa es fa en col·laboració amb les farmàcies, els hospitals i els equips 
d´atenció primària

Els veïns d’Arenys de 
Mar es podran benefi-

ciar del Programa de de-
tecció precoç de càncer de 
còlon i recte. El càncer co-
lorectal pot desenvolupar-
se durant mesos sense 
produir molèsties i sovint, 
quan aquestes apareixen, 
la malaltia ja està força 
avançada. Els programes 
de detecció precoç per-
meten detectar la malaltia 
en estadis inicials, la qual 
cosa fa que sigui més fà-
cil de tractar i n’augmenta 
les possibilitats de cura-
ció. El Programa de detec-
ció precoç de càncer de 
còlon i recte es va posar 
en marxa l’any 2000 i està 
adreçat a homes i dones 
de 50 a 69 anys, període 

d’edat de més risc i en què 
la detecció precoç s’ha 
demostrat beneficiosa. En 
el cas d’Arenys de Mar, la 
població diana, és a dir els 
homes i dones de 50 a 69 
anys, és de 5.490 perso-
nes. En els propers dies, i 
al llarg del primer semes-
tre del 2016, les persones 
en aquesta franja d’edat 
rebran una carta on se’ls 
explicarà el funcionament 
de la prova. El Programa 
ofereix la possibilitat de 
realitzar, cada dos anys i 
de manera gratuïta, un test 
immunològic per detectar 
sang oculta en femta no 
apreciable a simple vista. 
Els ciutadans que poden 
acollir-se al programa re-
bran una carta informativa. 

Per participar-hi, cal anar 
amb la carta a una de les 
farmàcies adherides a la 
campanya on facilitaran tot 
el necessari per fer la pro-
va. Un cop realitzat el test, 
s’ha de portar a la farmàcia 
tan aviat com sigui possi-
ble. El resultat es comuni-
carà per carta passats uns 
dies. En el cas que la pro-
va surti positiva (és a dir, 
que es detecti sang en la 
mostra de femta), s’oferirà 
la possibilitat de fer una co-
lonoscòpia per descartar 
cap lesió en el còlon o rec-
te. D’acord amb el pacient 
també es programaria el 
seguiment i el tractament 
del cas, si fos necessari.

Una notícia d’arenysdemar.cat
Foto: Aj. Arrenys de Mar.

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el segon càncer més freqüent 
entre les dones i el tercer entre els homes, i s’estima que es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya 

cada any.
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Després de més de 
50 anys d’història, 

a l’Agrupament Escolta 
Amon-Ra, ens trobem que 
el nostre local, al carrer 
Sant Pau nº 13 de Premià 
de Mar, està en greus con-
dicions, perjudicant així el 
desenvolupament de les 
activitats i el nostre projec-
te educatiu. El local pre-
senta les condicions se-
güents: esquerdes, bigues 
oxidades, fongs, humi-
tats, sals, una única porta 
(d’emergència), continus 
problemes amb el sanitari, 
parets que cauen, formi-
gues, paneroles, proble-
mes amb les instal·lacions 
elèctriques, inundacions, 
sense finestres ni venti-

lació, etc. Per una banda, 
l’arquitecte de l’Ajuntament, 
fa tres anys, va realitzar 
un informe positiu sobre 
l’estat del local, remarcant 
l’aforament màxim de 25 
persones, sent-ne 80. Per 
altra banda, vam contactar 
amb l’arquitecte d’Escoltes 
Catalans que ens va in-
formar de les limitacions 
afegint que podia caure en 
qualsevol moment. Es van 
dur a terme reunions amb 
els regidors/es i tècnics/es 
de l’Ajuntament, els quals 
van oferir les següents so-
lucions de caràcter tempo-
ral: Can Manent: Només 
comptem amb una sala 
compartida en la qual no 
cabem tots. Trobem mo-

queta a terra, endolls a te-
rra (accessibles a les mans 
de la canalla) i tenir cura 
dels capgrossos. Centre 
cívic: La sala de la planta 
baixa, on tampoc cabem. 
Amb reserva prèvia i de-
penem d’un conserge que 
obri i tanqui. Can Salomó: 
Possibilitat de compartir 
local amb la brigada, li-
mitant així l’espai. Podent 
adquirir-la quan la brigada 
es traslladi a un nou local. 
Aquesta ja compta amb 
un nou local, però seguim 
sense tenir noticies. Tam-
bé vam fer una reunió amb 
l’Alcalde del poble. Ens as-
segurava no tenir suficient 
informació sobre la nostra 
situació, tot i les reunions 

L’Amon-Ra, 50 anys d’història ara sense local
Tenim molts impediments per poder allotjar-nos en un local amb unes condicions dignes i bàsiques per realitzar 
una educació en el lleure de qualitat. 

realitzades amb els seus 
regidors. Va oferir la pos-
sibilitat d’adquirir el local 
de l’arxiu abans de les 
eleccions. Actualment, ens 
trobem amb les mateixes 
condicions i demanant so-
lucions a través de difondre 
la problemàtica i la deman-
da de parlar seriosament 
als propers plens que es 
realitzin a l’Ajuntament. Les 
nostres condicions són pre-
càries i tot i que agraïm el 
suport per part de regidors 
i tècnics de l’Ajuntament, 
seguim sense tenir res tan-
gible i continuem fent cau 
al carrer, al Centre Cívic 
o a Can Manent. Gaudim 
a la muntanya, però a ple 
hivern ens agradaria poder 

resguardar-nos del fred. 
Tenim la sensació que la 
nostra tasca no està sent 
valorada, tenint molts im-
pediments per poder allo-
tjar-nos en un local amb 
unes condicions dignes i 
bàsiques per realitzar una 
educació en el lleure de 
qualitat.

Fotos: AE Amon-Ra
Agrupament escolta Amon-Ra
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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.
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El Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esport ha començat ja 
a pagar l’import corresponent 
de la part variable de les be-
ques generals i de mobilitat 
d’aquest curs 2015-2016, el 
que suposa una tramitació 
més àgil que el curs anterior. 
En total, els dades oficials 
recullen que aquest curs el 
total de becaris universita-
ris i no universitaris serà de 
644.171, el que suposa un 
augment de 8.138 becaris 
respecte al passat any. La xi-
fra de becaris universitaris és 
de 320.788 (4.273 més que 
en 2014-2015) i la de beca-
ris no universitaris ascendeix 
a 323.383 (3.865 més) .Així 
ho ha anunciat el ministre 
d’Educació, Cultura i Esport, 
Íñigo Méndez de Vigo, a la 
visita que ha realitzat al Saló 
Internacional de l’Estudiant i 
de l’Oferta Educativa al Re-
cinte Firal d’IFEMA a Madrid. 
Respecte a la quantia mitjana 
de les beques totals es man-
té en els mateixos nivells de 
l’any anterior, tot i l’augment 
en el nombre de becaris. Així, 
els universitaris cobraran al 
voltant de 2.160 euros, men-
tre que s’estima que els be-
caris no universitaris cobra-
ran 1.450 euros.

Ja es paguen les 
beques

Foto: elmundo.es

L’exclusió de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya (HCG) 
del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública (Siscat), 
organisme que agrupa tota 
la xarxa pública l’activitat 
finança la Generalitat, no 
necessàriament impedirà 
que aquest centre segueixi 
accedint a contractes subs-
crits amb el Servei Català 
de la Salut (CatSalut), pels 
quals podria realitzar una 
xifra d’intervencions quirúr-
giques molt similar a la que 
va assumir en els últims vuit 
anys. Així ho confirmen fonts 
pròximes al sector sanitari 
públic que demanen ano-
nimat. L’expulsió de l’HGC, 
igual que la de la Clínica del 
Vallès, ambdues propietat 
del grup Quironsalud, ante-
riorment IDC Salut o Capio, 
tots dos privats, va ser apro-
vada pel CatSalut el dilluns 
22 de febrer. Tots dos cen-
tres, però, tenen contracta-
da activitat amb Salut fins 
al pròxim agost (Clínica del 
Vallès) i desembre (HGC). 
Aquest pas, considerat “pre-
ceptiu” pel conseller de Salut, 
Antoni Comín, és una de les 
condicions incloses en el pla 
de xoc subscrit entre Junts 
pel Sí i la CUP per facilitar la 
constitució del Govern.

Assistència 
sanitària

Primera repercussió le-
gislativa a l’escàndol 

dels abusos als Maristes. 
El Parlament de Catalunya 
ha aprovat per unanimitat 
una moció que insta el Go-
vern a modificar el protocol 
sobre maltractament infan-
til a les escoles, de manera 
que tots els centres, “sigui 
de qui sigui la titularitat”, 
hagin de complir-lo obliga-
tòriament. A través d’una 
moció presentada per Ca-
talunya Sí que es Pot, tam-
bé s’obligarà les escoles a 
comunicar no només a la 
DGAIA, sinó també al de-
partament d’Ensenyament 
i a les famílies si es de-
tecten abusos sexuals o 
maltractaments a l’escola. 
En acabar la votació, s’ha 
llegit una declaració per 

la qual el Parlament “con-
demna enèrgicament” i 
rebutja qualsevol tipus 
d’assetjament sexual. 
“Sota cap concepte es 
poden tolerar o encobrir 
aquests actes inaccepta-
bles”, afirma el text, que 
crida a “prevenir i eliminar” 
aquestes males conduc-
tes “amb fermesa”, segons 
informa el diari Ara. La di-
putada de Catalunya Sí 
que es Pot que ha entrat la 
moció, Gemma Lienas, ha 
afirmat que el que pretén 
la moció és “eradicar” els 
abusos sexuals en l’àmbit 
escolar i ha celebrat el 
“consens” de tots els grups 
per aprovar per unanimitat 
una moció que “millora els 
protocols que ja hi havia”. 
Lienas, que ha celebrat 

que la moció “doni visibi-
litat” a aquesta xacra, ha 
assegurat que el més im-
portant no és “detectar els 
abusos quan s’han produït” 
sinó “prevenir-los”. La parla-
mentària ha avisat que des 
del seu grup estaran “molt 
alerta” perquè la moció 
aprovada es compleixi. És, 
de fet, la mateixa advertèn-
cia que ha fet Manuel Bar-
bero, pare del primer noi 
que va denunciar un cas 
d’abusos sexuals als Ma-
ristes de Sants-Les Corts, 
que ha seguit el debat des 
de la tribuna del Parlament.

Una noticia d’ara.cat
Foto:  RAFA GARRIDO / ACN

Protocol contra abusos sexuals
Els centres hauran de comunicar els casos a Ensenyament 
i a les famílies

Foto: ACN /MARÍA BELMEZ

Manuel Barbero i la seva dona van destapar l’escàndol dels Maristes.
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LECTURES

D’uns anys ençà, i des-
prés del buit provocat 

per la desaparició de la 
mítica La cua de palla, la 
novel·la negra en català 
està recuperant un pa-
per important mitjançant 
l’editorial Alrevés i en con-
cret a la col·lecció Crims.
cat. Crims.cat, a més de 
publicar autors i autores 
catalanes (entre d’altres a 
en Ferran Torrent, Rafael 
Vallbona o Lluis Bosch) 
s’està especialitzant en lli-
bres d’autors estrangers, 
no massa mediàtics però 
d’indubtable qualitat i que 
no han estat traduïts al 
castellà, com la francesa 

Explicar a un infant de 7 
o 8 anys que fa 60 anys 

una persona negra no po-
dia seure al costat d’una de 
blanca al transport públic 
als Estats Units, provocarà 
una mirada d’incredulitat 
absoluta per part de la 
nena o el nen. Si insistim 
que fa poc més de 100 
anys hi va haver dones que 
es van disfressar d’homes 
per poder anar a la Uni-
versitat, és possible que la 
incredulitat esdevingui cu-
riositat. Amb aquest llibre 
aconseguirem fer veure 
a les nostres petites i pe-
tits que res és com és per 
casualitat, i que els grans 

Dominique Manotti o el 
portugués Mario Zambujal. 
François Thomazeu amb 
la seva novel·la Consulting, 
és el darrer autor estranger 
publicat per Crims.cat, i ha 
estat un veritable desco-
briment. Amb una barreja 
d’humor cínic i novel·la ne-
gra aborda la història de La 
Boite, una agència espe-
cialitzada en aconseguir la 
pau social a les empreses 
mitjançant mètodes gens 
«ortodoxes». Una sèrie de 
casualitats, o potser cau-
salitats, portaran a un sin-
dicalista i a un consultor a 
ser estranys companys de 
viatge.

canvis socials i polítics no 
provenen de cap llei o re-
forma. Ans al contrari, son 
petits gestos, molts cops 
de caire individual, els que 
fan que les desigualtats i 
injustícies es facin visibles 
i la societat civil, alesho-
res si, les entomi i acabi 
amb elles. La Rosa Parks, 
la Malala, la Concepció 
Arenal o en Kirk Douglas, 
entre d’altres, van aconse-
guir, mitjançant les seves 
conviccions, transformar i 
canviar injustícies que en-
teníem fins aleshores com 
alguna cosa d’origen diví. 
I d’això de les injustícies 
derrotades per la perse- Un article de Vapor vell

verança d’aquells que les 
patien va aquest àlbum 
il∙lustrat adreçat als més 
petits de la casa. Petits que 
no vol dir ignorants.
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Dbambú, la revolució de l’acer vegetal
Aquesta empresa d’Argentona es dedica al disseny i la creació d’entorns fets amb bambú 
i a importar la matèria prima des de Colòmbia. Les innumerables utilitats d’aquesta canya 
permeten realitzar infinites propostes. 

En Quim Agramunt i la Marta 
Linares van crear Dbambú a 

l’any 2009 buscant oferir un ser-
vei de jardineria i paisatgisme 
més sostenible i ecològic. Pràc-
ticament sense adonar-se’n, la 
seva afició es va convertir en la 
seva feina. Mica en mica van anar 
creixent i poc després va arribar 
la Bamboutique, una botiga on-
line especialitzada en bambú que 
complementava la seva oferta 
de projectes i construccions amb 
aquesta planta, que també impor-
ten directament des de Colòmbia 
per vendre-la per arreu d’Europa. 
Però què és el bambú? Quines 
són les seves característiques? I 
utilitats?  En primer lloc cal deixar 
clar que el bambú és una gramí-
nia de creixement ràpid. Produeix 
més oxigen i captura més CO2 
que qualsevol altra planta o arbre 
i a més, ofereix molts avantatges 
ecològics, tècnics i econòmics. El 
bambú és el substitut natural de 
la fusta. Mentre que la tala dels 
arbres es realitza a partir dels 40 
anys,  la del bambú es realitza en-
tre els 4 i els 6 anys de vida. Tan 
mateix és una herba que un cop 

tallada torna a brotar per si sola 
sense necessitat de replantar-la, 
és 100% reciclable. D’altra ban-
da hi ha més de 1.500 varietats 
diferents i a Dbambú dissenyen, 
creen i construeixen ambients de 
bambú amb la espècie Guadua 
Angustifolia Kunth, varietat que 
es coneix com l’acer vegetal per 
ser la mes resistent que existeix. 
Dbambú ofereix solucions com-
pletes en construcció, decoració 
i disseny. Fomenten i promouen 
l’ús del bambú i el seu departa-
ment de I+D col·labora en dife-
rents projectes per a l’obtenció 
de nous materials a partir de la 

fibra de bambú i la seva aplicació 
en l’edificació sostenible. Jardins, 
sostres, tanques, pèrgoles, fonts, 
para-sols, jocs infantils, bicicle-
tes, altaveus, llums, etc. Qualse-
vol cosa que se li passi pel cap 
es pot realitzar amb bambú. Les 
seves construccions cada dia es-
tan més a l’alça, la seva sosteni-
bilitat, estètica i propietats,  l’han 
fet cada cop més popular.  A finals 
de març està previst que entri en 
funcionament el nou departament 
d’aquesta empresa, Dbambupro-
fesional, adreçat a jardiners, de-
coradors, enginyers, arquitectes i 
professionals del sector en gene-

ral. Dbambú és tan singular com 
la pròpia canya d’aquesta planta, 
amb encant, senzilla i amb moltes 
utilitats. Per més informació visiti 
la seva pàgina web: www.dambu.
net. 
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NUTRICIÓ I SALUT
Andrea Juan, nutricionista diplomada de la botiga 
Sport360Shop-Powergym de Premià de Mar.
Avui parlem amb Andrea Juan, una jove nutricionista catalana que treballa a la botiga de suplementació esportiva 
de Premià de Mar, Sport360Shop - Powergym i que setmana rere setmana atén als esportistes de la zona.

L’èxit de la consulta és palès 
i entre els esportistes de la 
zona ha agafat certa fama 
per la seva facilitat per comu-
nicar amb els esportistes i el 
seu estil propi, un estil que 
vist els resultats, funciona. 
Andrea, en què consisteix 
la teva feina a la botiga de 
suplementació esportiva 
Sport360Sshop-Power-
gym? Realitzo totes les tas-
ques relacionades amb la 
nutrició i la suplementació 
esportiva de la botiga. Des 
de l’assessorament al client 
que ve a buscar la suple-
mentació esportiva que més 
li convingui fins a la consul-
ta de nutrició, on faig dietes 
personalitzades tenint en 
compte els trets personals 
i l’objectiu perseguit. A més 
també oferim un servei se-
tmanal de seguiment amb 
consell nutricional, control 
de pes i estudis antropomè-
trics que ens permeten 
valorar la seva evolució i 

acompanyar a la persona 
en tot el procés. Què és el 
que més et demanen els 
teus pacients? A la con-
sulta venent diferents perfils 
de pacients. No obstant, sí 
que és cert que el perfil més 
comú son esportistes que 
volen definir (perdre greix). 
És un dels objectius nutri-
cionals on més important 
és l’alimentació, ja que si no 
redueixes part dels greixos 
que ingereixes, el greix cor-
poral seguirà acumulant-
se per molt que practiquis 
exercici físic. Acostumes 
a recomanar  suplemen-
tació  esportiva a tots els 
teus pacients? O varia 
depenent de l’objectiu? 
Sempre depèn de l’objectiu 
i també del perfil del pa-
cient. De fet, hi ha ocasions 
que inicialment no en reco-
mano cap. És cert que els 
suplements esportius ens 
poden servir de gran ajuda, 
però primer és important 
posar ordre a la nostra ali-
mentació. Un cop aconse-
guit aquest objectiu, ja ens 
podem plantejar ajudar-nos 
amb algun suplement. Aquí 
serà quan notarem el gran 
efecte que realitzen aquests 
productes. Quins són els 
suplements que millor 
funcionen de Powergym? 
La casa Powergym es una 
marca en la que hi confio 
molt i té molts productes 
que funcionen realment bé. 
Els que més recomano són 
el THERMOCARNITIN XL 

com a cremador de greix 
durant la pràctica d’exercici 
físic i  el RECOPLUS, un 
espectacular recuperador, 
per mi, el millor producte 
de la casa. Una vegada el 
proves, no hi ha res que 
t’ajudi més a recuperar-te 
d’un fort entrenament que 
aquest suplement. És real-
ment efectiu. Com deies, 
no tots els teus pacients 
són esportistes... Tenim 
de tot, des d’esportistes que 
passen hores i hores al llarg 
del dia entrenant fins a per-
sones que no han realitzat 
gaire exercici físic al llarg de 
la seva vida. No obstant, el 
que sempre intento és que 
tothom que vingui a la con-
sulta en practiqui. No passa 
res si es comença caminant, 
però s’ha de practicar exer-
cici físic. És bàsic per portar 
un estil de vida saludable. I 
és cert que si no n’has prac-
ticat mai amb regularitat 
costa posar-s’hi, però un cop 
comences, el més difícil és 
deixar-ho. Els seus efectes 
son realment fantàstics. 
Els mesos  de Setembre/
Octubre són els perfec-
tes per poder començar 
a perdre pes? Són mesos 
on molts de nosaltres ens 
plantegem nous objectius. 
Venim de l’estiu, on molt so-
vint l’alimentació s’ha des-
controlat degut al canvi de 
rutina. És molt bon moment 
per començar a perdre pes 
ja que tenim molts mesos 
de marge  per canviar els Un article de Maresme Plus

hàbits que ens han portat 
al pes actual i incorporar-
ne de nous que ens ajudin 
a perdre’n per després po-
der mantenir-lo al llarg del 
temps. Per què hi ha tanta 
gent a la qual les dietes 
no li funcionen? Jo no diria 
exactament que no li funcio-
ni ja que una dieta ben plan-
tejada si es porta a terme 
correctament sempre sol 
funcionar. El problema està 
en la motivació i la cons-
tància per realitzar aquesta 
dieta, ja que hi ha moltes 
persones que els hi costa 
seguir una pauta alimenta-
ria i de seguida es cansen i 
tornen a la rutina anterior. El 
secret és tenir clar que vols 
canviar els hàbits que t’han 
portat on ets ara i confiar en 
que els nous que incorpo-
res són els que t’ajudaran 
a aconseguir l’objectiu que 
et planteges. Fer un canvi 
no és fàcil ni ràpid, es ne-
cessita un cert temps (al 
voltant de 3 setmanes) per 
incorporar els nous hàbits. 
La motivació és fonamen-
tal. Quins són els grans 
errors que comet la gent 
pel que fa a l’alimentació? 

Crec que l’error més gran és 
no deixar-se assessorar per 
un expert en nutrició. És im-
portant que quan vulguem 
realitzar un canvi en la nos-
tra alimentació ens deixem 
guiar per un nutricionista, 
igual que si estem malalts 
anirem al metge o si volem 
una rutina d’entrenament 
li preguntarem a un entre-
nador personal. Recórrer 
a internet o a persones no 
qualificades té les seves 
conseqüències negatives: 
recuperem el pes, ens sen-
tim cansats, apareixen mals 
de cap i mal humor. No ens 
adonem però així posem en 
risc la nostra salut. Per tant, 
hem de tenir clar que la mi-
llor dieta és aquella que ens 
ajudi a adquirir uns hàbits 
adequats per perdre el pes 
de forma saludable sense 
posar en risc la nostra salut, 
i un cop arribem al pes desi-
tjat, poder mantenir-lo. Si la 
dieta que realitzem no com-
pleix aquests requisits, no 
val la pena malgastar temps 
i salut.
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Audio Maresme: electrodomèstics i electrònica
Neveres, televisors, rentadores, rentaplats, aspiradores, forns, cuines, etc. En aquest establi-
ment hi podrà trobar qualsevol tipus d’electrodomèstic per a la llar on a més, rebrà un tracte 
i assessorament personalitzats acord amb les seves necessitats.

Situats al Camí del Mig nº 20 
entre Cabrera de Mar i Mataró, 

Audio Maresme ofereix qualsevol 
tipus d’electrodomèstic i aparells 
electrònics. Aquest negoci es va 
posar en funcionament fa més de 
20 anys però la botiga adreçada 
exclusivament a particulars va 
néixer ara fa tres anys i mig. La 
Mònica Oliva és la responsable 
d’aquesta branca del negoci on 
ofereixen als seus clients infinitat 
de productes de diferent tipologia 
i innumerables marques contras-
tades per garantir una ventall de 
preus competitius dins el marc 
de qualitat que ofereixen les mar-
ques amb les que treballen. “Els 
productes que tenim me’ls em-
portaria a casa meva amb tota la 
confiança del món, només tenim 
aquells articles que ens transme-
ten un 100% de seguretat”, expli-
ca la Mònica. Un dels seus punts 
forts és l’atenció personalitzada 
als clients amb un assessora-
ment i tracte que no es troba en 
les grans superfícies. “Famílies, 
matrimonis, parelles que marxen 
de casa, etc. Ens encarreguem 
de buscar el millor per a cadascú, 

que encaixi amb el seu perfil i el 
seu pressupost”, afegeix la Mòni-
ca. D’altra banda a Audio Mares-
me també hi podrà ofertes durant 
tot l’any. Si ho desitgen tindrà la 
possibilitat d’emportar-se el seu 
producte a l’instant o si ho prefe-
reixen també li poden portar a do-

micili.  Tanmateix també disposen 
d’una amplia zona d’aparcament, 
sense cues i amb tota mena de 
comoditats per als consumidors. 
Obert des de les 10:00 h fins a 
les 14:00 h i des de les 16:00 h 
fins a les 20:00 h, en aquest esta-
bliment hi podrà trobar qualsevol 

producte que s’endolli o funcioni 
amb piles, i no es preocupi que si 
no està disponible l’hi podran de-
manar. Per més informació tam-
bé poden consultar el seu portal 
web: www.audiomaresme.com.

VIDA COMERCIAL
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ECONOMIA
BREUS BREUS

L’any 2015 a Catalunya 
es van produir 1.843 ac-
cidents laborals més que 
l’any anterior. Segons da-
des del departament de 
Treball de la Generalitat, 
a Catalunya es van regis-
trar un total de 81.916 ac-
cidents amb baixa laboral, 
una xifra que es tradueix 
en prop de 225 accidents 
diaris. Si bé els accidents 
lleus van créixer poc més 
d’un 2,25%, l’increment és 
encara més gran en els si-
nistres mortals.  L’any 2015 
es van registrar un total de 
69 víctimes d’accidents 
mortals, un 16,4% més 
que l’any anterior. Tal com 
ha explicat el departament 
de Treball de la Generalitat 
a través d’un comunicat, 
la xifra d’accidents mor-
tals inclou diverses vícti-
mes de l’ accident aeri de 
l’aerolínia Germanwings, 
que va causar 28 morts el 
mes de març passat. Se-
gons l’informe, de les 69 
morts en accidents labo-
rals de l’any passat, 18 es 
van produir per causes no 
traumàtiques com vessa-
ments cerebrals o infarts. 
De la resta, 17 van ser 
causades per accidents de 
trànsit.

L’economia espanyola va 
registrar una sortida neta 
de capitals de 70.200 mi-
lions d’euros el 2015 se-
gons el Banc d’Espanya, 
amb el que es va trencar 
amb dos anys de sal-
do positiu (81.939.000 el 
2013 i 5.557.000 el 2014) i 
va patir el seu pitjor resul-
tat des del forat del 2012 
(170.508 milions). Al con-
trari que en aquell any ca-
tastròfic, però, el resultat 
del 2015 no es va deure 
tant a la retirada de fons 
estrangers de l’Estat com 
a l’increment de la inversió 
del país a l’exterior, segons 
destaca el servei d’estudis 
de Bankia. Els espanyols, 
així, van invertir més de 
114.200 milions fora de les 
fronteres del país durant el 
2015, mentre que els es-
talviadors estrangers van 
col·locar en projectes esta-
tals una quantitat neta del 
voltant de 43.200 milions 
(en realitat, van invertir 
75,5 milions d’directament 
i en renda variable o altres 
actius en cartera, però es 
van dur 32.300 milions en 
crèdits i dipòsits).

69 ‘víctimes’ 
laborals a 
Catalunya

Intercanvi 
comercial

Una notícia d’ara.cat.
Una notícia d’El Periódico.

Foto: MIGUEL LORENZO

El Vallès Oriental tanca 2015 
amb 6.840 llocs de treball més
Catalunya registra un increment interanual de 100.895 assalariats

El 2015 ha estat un any 
on els llocs de treball 

localitzats a la comarca 
veïna del Vallès Oriental 
han crescut per sobre del 
5%. Aquest quart trimestre 
els assalariats s’han incre-
mentat interanualment en 
6.512 (+6,9%) i els autò-
noms ho han fet en 328 
(+1,1%). En total, els llocs 
de Treball localitzats a la 
comarca són 130.264, 
amb 100.784 assalariats i 
29.152 autònoms. Des del 
primer trimestre de 2011 
el treball assalariat de 
la comarca no superava 
els 100.000 llocs de tre-
ball. Els tres components 
de l’estructura productiva 
(assalariats, autònoms i 
comptes de cotització) es 
tornen a incrementar res-
pecte al mateix període 
de l’any anterior al Vallès 
Oriental, a l’àmbit metro-
polità i al conjunt de Cata-
lunya. L’increment del 5,5% 

interanual de l’ocupació al 
Vallès Oriental es produeix 
gràcies al bon comporta-
ment del sector serveis i el 
de la construcció. El sector 
serveis ha incrementat un 
7,2% els assalariats i un 
1,1% els autònoms, men-
tre que la construcció va 
incrementar els assalariats 
en un 10,3% i els autò-
noms un 2,6%. Com ja va 
succeir durant el trimestre 
anterior, el sector industrial 
també ha generat nous 
llocs de treball, augmen-
tant un 5,8% els assa-
lariats, però reduint molt 
moderadament el nom-
bre d’autònoms (-0,2%). 
L’agricultura manté la des-
trucció de llocs de treball 
autònoms, amb una reduc-
ció de l’1,5%, mentre que 
els assalariats d’aquest 
sector s’incrementen un 
22,9% respecte l’any ante-
rior. Pel que fa a Catalunya, 
es registra un increment in-

teranual de 100.895 assa-
lariats (4,4%) i 7.249 autò-
noms (+1,4%). El nombre 
total de llocs de treball lo-
calitzats a Catalunya és de 
2.955.824 un 3,8% de crei-
xement interanual. El tercer 
component de l’estructura 
productiva de la comarca, 
els centres de cotització 
(empreses), també regis-
tren un comportament po-
sitiu, amb un increment del 
3%, la qual cosa suposa 
350 empreses més. Per 
sectors, tots registren més 
empreses, destacant el 
creixement absolut de 255 
empreses del sector ser-
veis (+3,1%), 68 empre-
ses més de la construcció 
(+6,5%), 24 del sector in-
dustrial (+1,2%) i 3 al sec-
tor primari (+3,7%).

Una informació de CCVO.
Foto: xarxanet.org

L’increment del 5,5% interanual de l’ocupació al Vallès Oriental es produeix gràcies al bon comportament 
del sector serveis i el de la construcció.
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Tecnocars Premià, passió per les quatre rodes
Manteniments, revisions, distribucions, sistemes d’injeccions, mecànica en general i també 
petites modificacions en cotxes 4x4, són alguns dels serveis més comuns que es realitzen 
en el dia a dia d’aquest taller premianenc.

En Marcos Martínez porta 
dos anys i mig al cap davant 

de Tecnocars Premià, un taller 
d’automòbils situat al c/ Terra Alta 
número 8 de Premià de Mar. En 
mig d’aquesta immillorable si-
tuació geogràfica i amb un ampli 
taller que a més disposa d’una 
bona zona per aparcar-hi amb 
tota comoditat, a Tecnocars Pre-
mià hi realitzen tot tipus de serveis 
per als vehicles de quatre rodes. 
Manteniments, revisions, distri-
bucions, sistemes d’injeccions, 
mecànica en general i també pe-
tites modificacions en cotxes 4x4, 
són alguns dels serveis més co-
muns que es realitzen en el dia 
a dia d’aquest taller. Així mateix 
Tecnocars Premià duu a terme 
el manteniment i les reparacions 
de la flota de vehicles de diverses 
empreses. D’altra banda avui en 
dia ser mecànic també significa 
ser la persona de confiança dels 
clients. En Marcos ens explica 
que a Tecnocars Premià realit-
zen reparacions i pressupostos 
ajustats a les necessitats de cada 
clients i vehicle. “Anys enrere el 
que marcava les directrius de 

la reparació i el preu final era el 
mecànic, ara però són els clients 
els que marquen les pautes de-
penent de les seves necessitats i 
condicions econòmiques”, ens co-
menta en Marcos. Finalment tam-
bé cal destacar que ja fa anys que 
en Marcos i el seu equip viatgen 

fins al Marroc per participar en un 
raid pel desert amb 4x4, el “Ma-
roc Challenge”. Allà hi disputen les 
diverses etapes de la cursa pilo-
tant per les dunes i posant a punt 
els seus vehicles, sens dubte una 
experiència vital i professional di-
fícilment igualables. Si vostè bus-

ca un mecànic de confiança on 
rebre un bon tracte personalitzat 
amb els millors consells i un ser-
vei professional a l’alçada, visiti 
Tecnocars Premià. La seva trans-
parència i professionalitat el faran 
arribar a qualsevol destí. 
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ESPORTS
BREUS BREUS

El Mataró va dominar cla-
rament el partit contra la 
Unió Esportiva Vic, però 
la falta d’encert i una gran 
aturada del porter visitant 
van fer que el matx acabés 
sense gols. Una veritable 
llàstima pel conjunt groc 
i negre que va fer un bon 
partit i va gaudir de totes 
les ocasions de gol al Mu-
nicipal del Centenari. 
El partit va començar amb 
un Mataró més actiu que 
de seguida va començar 
a generar aproximacions, 
cada cop amb més perill. 
La manca de punteria en 
els últims metres i una bon 
aturada del porter Reig 
van evitar el gol, tot i que 
hi havia la sensació que 
podia arribar en qualsevol 
moment. També cal des-
tacar que la permissivitat 
arbitral (una tònica a les 
dues bandes durant tot el 
partit) va fer que no es dis-
posés de cap falta pròxima 
a la frontal per crear perill a 
pilota aturada. A la segona 
meitat el domini groc i ne-
gre es va accentuar, però 
sobretot les oportunitats de 
perill. La més clara la va te-
nir Sergi només començar 
la segona meitat després 
d’un refús d’un córner.

El Pre-Mini A i el Mini A 
del Club Bàsquet Calella 
han participat, dissabte i 
diumenge respectivament, 
al Torneig de Vic. Els dos 
equips van fer una molt 
bona actuació al Torneig. 
El Pre-Mini, 4t i el Mini, 
campió.
Dissabte a les 10:15h, 
l’equip dirigit per Aleix Du-
ran i Josep López  va de-
butar enfront el Boet Ma-
taró al Torneig de Vic. Un 
partit, que va ser molt igua-
lat, que al final van perdre 
els nostres per un ajustat 
44-47, que els “condemna-
ria” a quedar segons del 
seu grup. A les 12:45h, el 
Pre-Mini jugava el seu par-
tit enfront el Joventut de 
Badalona. Un partit que 
van dominar el conjunt de 
l’Aleix i en Josep des de 
l’inici del matx, arribant al 
final amb un comodíssim 
resultat de 55-4. Després 
de dinar, a les 16h, co-
mençaven el tercer partit, 
davant el Catalana Occi-
dent Manresa. El tercer 
partit, i amb les piles carre-
gades, varen iniciar un par-
tit que acabaria guanyant 
el Pre-Mini 66-34. Aquesta 
victòria donava accés al 
partit per disputar-se el 3r 
i 4t lloc.

Domini sense gols Club Bàsquet
Calella

Una notícia del web del CE 
Mataró.

Foto: cemataro.cat
Una informació de cbcalella.com

Foto: Logo del CB Calella.

El CE Premià ensopega i cau a 
la segona plaça
La UE San Juan At. de Montcada es fa amb el lideratge 
provisional de la Lliga

El primer equip del CE 
Premià no podia acon-

seguir la victòria a davant 
el Cirera. Els de Mataró es 
quedaven els tres punts 
després de remuntar amb 
dos gols que arribaven 
des del punt de penal, el 
primer d’ells molt polèmic. 
L’equip va treballar de va-
lent però les decisions 
arbitrals i la falta d’encert 
van beneficiar a un Cire-
ra que hi va creure fins al 
final. L’enfrontament co-
mençava amb uns primers 
minuts de tempteig entre 
tots dos conjunts que, tot 
i lluitar per dos objectius 
ben diferents, sortien a per 
la victòria. El Premià, amb 
algunes variants en el seu 
esquema, tenia dificultats 

per fer-se amb el domini 
de la possessió davant un 
Cirera molt intents i que 
volia sortir ràpidament a 
la contra. Mica en mica 
però el Premià s’estirava 
i arribaven les primeres 
aproximacions a la porte-
ria local. Amb insistència 
i bon fer l’equip de Jordi 
Costa, aquesta setmana 
sancionat, començava a 
fregar el gol. Seria al minut 
30 quan després de diver-
ses aproximacions a pilota 
aturada el Premià, mit-
jançant Julio, faria el 0-1. 
El central premianenc re-
matava al fons de la xarxa 
un córner picat per Borja 
que servia als nostres per 
avançar-se en el marcador 
i agafar cert aire. El partit 

havia pres el camí que el 
Premià necessitava i fins 
i tot abans del descans 
s’hagués pogut augmentar 
l’avantatge. A la dolorosa 
derrota dels nostres s’hi ha 
d’afegir la victòria del San 
Juan Montcada al camp 
de la Gramenet ‘B’ (0-1). 
Ara el Premià és a la se-
gona posició de la taula a 
3 punts dels montcadencs. 
La propera jornada tornarà 
a ser una revàlida per als 
de Jordi Costa que hauran 
de vèncer al Canyelles i 
esperar l’ensopegada del 
San Juan Montcada da-
vant l’Europa ‘B’.

Noticia: cepremia.cat
Foto: cepremia.cat
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VIDA COMERCIAL

Entre Lunares BCN, y ¡olé!
Este establecimiento de Premià de Mar ofrece una gran variedad en moda flamenca. Trajes, 
faldas, blusas, zapatos, ropa de calle, para Ferias, Romerías, para baile… Todo tipo de com-
plementos vinculados a la moda flamenca.

A principios de diciembre, Mª 
Ángeles Romero, abrió en 

Premià de Mar Entre Lunares 
BCN, una tienda de ropa flamen-
ca que surgió de su pasión por 
la moda flamenca y la necesidad 
de contar con un establecimiento 
de este estilo en la zona del Ma-
resme. En Entre Lunares BCN 
disponen de vestidos, zapatos, 
ropa de calle, peinetas, pendien-
tes, flores, mantones y todo tipo 
de complementos relacionados 
con la moda flamenca. En estas 
fechas, con la feria de abril a la 
vuelta de la esquina, la deman-
da de vestidos y complementos 
se ha disparado, se trata de uno 
de los momentos más álgidos del 
año para esta tienda y su propie-
taria nos cuenta que sus clientes 
ya vienen a probarse sus vesti-
dos, buscar los complementos y 
también a reservarlos para tener-
lo todo a punto para la feria. “Un 
traje de flamenca, no es una deci-
sión fácil, tienen que probarse di-
ferentes modelos, tejidos, colores, 
tomarse las medidas, decidir cual 
les gusta más, etc.,” explica Mª 
Ángeles. Todos los vestidos son 

artesanales, únicos y adquiridos 
en Sevilla, pero en Entre Lunares 
BCN también disponen de telas 
y una modista que puede hacer 
piezas a medida para sus clien-
tes. Por otro lado Entre Lunares 
BCN también cuenta con su pro-
pia línea de ropa de calle inspira-
da en la moda flamenca y donde 
los lunares, los flecos y cualquier 
distintivo similar están presentes. 
“A medida que se acerque el ve-
rano tendremos más oferta de 

ropa de calle, toallas, bañadores 
y otras prendas inspiradas en la 
moda flamenca”, añade nuestra 
protagonista. Asimismo Mª Ánge-
les realizará un desfile de moda 
el 13 de marzo en La Clave de 
Mataró. Allí se podrán ver todos 
sus trajes y sus prendas más ca-
suales diseñadas por ella misma. 
Todos los asistentes obtendrán 
un descuento para sus próximas 
compras. Si lo que busca es un 
traje de flamenca o un comple-

mento, artesanal y actual, ropa 
inspirada en la moda flamenca 
o por otro lado siente curiosidad 
para conocer este singular esta-
blecimiento, no dude en visitarlo. 
Abierto desde las 10:00 h hasta 
la 13:30 h y des de las 17:00 h 
hasta las 20:30 h, acérquese a la 
c/ Ponent nº1 de Premià de Mar. 
Para más información también 
puede consultar su página web o 
de Facebook.

Gonzalo Baixeras, agent exclusiu de Zurich a Mataró
Davant qualsevol circumstància, petits accidents o grans danys, Zurich i Gonzalo Baixeras 
ofereixen una àmplia oferta d’assegurances. Els pot trobar a la Ronda O’Donnell número 93 
on rebran un assessorament exclusiu i personalitzat. 

Ara fa sis anys en Gonzalo 
Baixeras va començar com a 

agent de Zurich treballant des de 
casa seva i així formar la seva prò-
pia cartera de clients. A l’abril de 
l’any passat va decidir fer un pas 
endavant i va obrir la seva oficina 
a Mataró, concretament a la Ron-
da O’Donnell número 93. Davant 
qualsevol circumstància, petits 
accidents o grans danys, Zurich 
i Gonzalo Baixeras ofereixen una 
àmplia oferta d’assegurances: 
de cotxe, de la llar i comunitats, 
d’embarcacions, salut... així com 
assegurances per empreses, 
comerços i autònoms. Però cal 
destacar que l’especialització 
d’aquest agent recau en les asse-
gurances de vida, d’estalvi i plans 
de pensions. Com a única oficina 
de Zurich a tot Mataró, en Gon-
zalo porta les gestions de les as-
segurances dels clients integrals, 
és a dir, aquells que tenen con-
tractada diverses assegurances 
amb aquesta agència. D’aquesta 
manera, el protagonista d’aquest 
reportatge s’encarrega de fer un 
balanç amb tots els serveis con-
tractats i mira d’ajustar al màxim 

els preus per aconseguir el millor 
producte final possible. El servei 
i l’assessorament personalitzat 
és un altre dels serveis que es 
tenen en compte. Amb la seva 
feina en Gonzalo busca estalviar 
als seus clients el feixuc tràmit 
de contractar, renovar i gestionar 
les assegurances. El poden loca-
litzar en qualsevol moment per a 
realitzar qualsevol mena de con-
sulta, ell sabrà assessorar-los de 

la millor manera possible. Però 
per què Zurich? “És solvent, sòli-
da i transparent, una companyia 
d’assegurances en la que es pot 
confiar en qualsevol àmbit. Al llarg 
de tots aquests anys m’han de-
mostrat que no em vaig equivo-
car, els tallers i els professionals 
del sector també valoren molt po-
sitivament que treballi per Zurich. 
Quan dono la cara pels meus 
clients tinc la tranquil·litat de tenir-

los al darrere”, explica en Gonzalo.  
Si necessiten una proposta sobre 
qualsevol assegurança, no dub-
tin en contactar amb en Gonzalo 
Baixeras. Ho poden fer per telèfon 
trucant al 93 007 55 79 o per co-
rreu electrònic a gonzalo@gbb-
seguros.com. Per més informació 
també pot visitar la seva pàgina 
web: www.gbbseguros.com o 
també seguir-lo al Facebook.
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HISTÒRIES

Algú que hagi anat a Lon-
dres, o llegit sobre ella, 

recorda nom com “Regent 
Street”, “Belgravia”, “Bond 
Street”, “Sloane Street”,  
“Bond Street” o “Downing 
Street”. Tots carrers a cavall 
entre els barris de West-
minster, Kensington, Chel-
sea o Knightbrigde al West 
End londinenc. Però, en 
que criden l’atenció aquest 
carrers. Òbviament, per les 
seves botigues de modes 
i ser un dels llocs residen-
cials més importants de 
la capital britànica. D’altra 
banda, cal enderreir-nos 
en el temps. Cap als se-
gles XVII i XVIII. Quan 
tots aquests carrers eren 

fora del nucli urbà i futura 
expansió urbanística. Mo-
ment en que alguns nobles 
comencen a comprar te-
rrenys. El Comte d’Oxford, 
el Marquès de Belgrave 
(futur Duc de Westminster), 
Sir Hans Sloane (Comte 
de Cadogan), Sir Thomas 
Bond, Sir George Downing 
i el Príncep Regent (futur 
George IV). Des de lla-
vors, la immensa majoria 
d’edificacions construïdes 
a aquests carrers pertàn-
yen als successors de les 
famílies. Davant d’això, 
com es gestionen tots 
aquests bens inmobiliàris?  
Doncs amb un organisme 
que controla i gestiona 

aquests. L’anomentat or-
ganisme, es coneix com 
“Estate” (traduït com “bens 
inmobles” o “patrimoni in-
mobiliari”). Així tenim el 
“Cadogan Estates”, El “Gro-
vesnor Estates” (quarta 
fortuna de Gran Bretanya) 
i “The Crown Estates” per 
destacar alguns. Però, el 
més interesant és l’estate 
de la Corona Britànica. 
Des de la conquesta nor-
mada i fins avui. Passant 
per el que podriem ano-
menar la desamortització 
eclesiàstica que va com-
portar l’anglicanisme (o 
sia, el terreny de l’Església 
van passar a mans de la 
Corona i els nobles). Per 

Estate que no state

tant, ens trobem a un pa-
trimoni reial molt impor-
tant amb una despesa de 
manteniment igualment 
important. Davant d’això, 
al 1760, George III crea un 
organisme per gestionar 
aquest patrimoni. El gestor 
serà un gabinet del Parla-
ment. Resumiré la situació 
breument. A la Reina Eli-
sabet II no li pertany rés. 
Ni les joies de la Corona, 
ni Buckingham Palace, 
ni Windsor, ni l’hipòdrom 
d’Ascot, ni els diferents in-
mobles que té al Barri de 
Mayfair, etc. Però, de les 
rendes obtingudes, un tant 
per cent es passa a la Fa-
mília Reial (que no és poc). 

Cal destacar que el Castell 
de Balmoral (Escòcia) re-
gal del Príncep Albert a la 
seva dona la Reina Vic-
tòria i Sandringham House 
(Norfolk, Anglaterra) si que 
pertanyen a la Reina i els 
seus descendents. Cada 
nou Rei/na, quan pujen al 
Tron britànic han de reno-
var el seu compromís amb 
aquesta gestoria del patri-
moni de “The Crown Esta-
tes”. Així, doncs, la propera 
vegada que aneu per la 
capital britànica fixeu-vos 
en els noms dels carrers i 
busqueu la seva història. 
Sempre podrem apendre 
quelcom interessant.

Un article  Maresme Plus
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Les Corts, cuina de casa per a tothom
El local, situat al número 19 del carrer Les Corts del polígon industrial Les Corts de Cabrera 
Mar, disposa d’una gran oferta de cuina tradicional i casolana al millor preu.  Les seves pro-
postes no deixen a ningú insatisfet.

El restaurant Les Corts es troba 
situat al número 19 del carrer 

Les Corts del polígon industrial 
Les Corts de Cabrera Mar. Sota 
la direcció dels germans Sara i 
Poll Llibre aquest establiment, 
especialitzat en cuina tradicional 
i casolana, farà el seu quart ani-
versari el proper diumenge 1 de 
maig. Les seves propostes gas-
tronòmiques no deixen a ningú 
insatisfet. Les Corts proposa un 
menú diferent per a cada dia de 
la setmana on l’oferta gastronò-
mica permet degustar tota mena 
de plats tradicionals. “Els clients 
busquen una oferta de qualitat a 
bon preu i saben que aquí ho tro-
baran”, ens explica la Sara. Entre 
diversos plats a escollir els clients 
ja saben que els dilluns, els dime-
cres i els divendres a Les Corts 
hi poden trobar verdura al vapor. 
El dimarts és el dia de la fideuà, 
els dimecres hi ha musclos, el di-
jous paella, i així cada dia de la 
setmana. A més a més els pares 
de la Sara i en Pol també són un 
dels pilars bàsic dels restaurant i 
és que tal i com ens expliquen els 
protagonistes, “amb la seva expe-

riència ens donen un cop de mà 
a la cuina i atenent als clients”. Ells 
mateixos són els encarregats de 
fer els plats que últimament es-
tan tenint més èxit entre la clien-
tela. “Les Corts sempre ha sigut 
famós pel seu arròs caldós però 
últimament els plats més tradi-
cionals com el fetge amb seva, 
sang i fetge, els peus de xai gui-
sats, etc. estan tenint molt d’èxit”, 
afegeix la Sara. La majoria de 

comensals, normalment treballa-
dors, gent gran i famílies, també 
tenen una relació molt estreta 
amb els propietaris del restau-
rant. Tan bona és aquesta relació 
que “hi ha gent que ve cada dia i 
quan no pot venir ens truquen per 
avisar-ho”, comenta en Pol. En un 
entorn acollidor i molt ampli Les 
Corts ofereix una gran oferta de 
menús al millor preu. Per només 
9,50 € entre setmana i amb tres 

tipus de menús a escollir els cap 
de setmana a 12€, 14,50€ i 16 €, 
no dubti en provar la seva oferta 
gastronòmica. El restaurant està 
obert cada dia des de les 6:30h 
fins a les 20:00 h, excepte els 
caps de setmana, que és obert 
des de les 7:00 h fins a les 17:30 
h. Poden fer les seves reserves 
trucant al 647 488 095 i visitar la 
pàgina de Facebook de Les Corts 
per saber-ne més detalls.

RESTAURANTS
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NINIS, una llar d’infants amb un projecte educatiu al darrere
L’escola és una ajuda complementària per a les famílies a l’hora d’educar als infants en 
aquesta etapa de creixement.

La llar d’infants NINIS és una es-
cola infantil autoritzada, situada 

al carrer Josep Baró número 18 a 
Canet de Mar. Dedicat als nens i 
nenes d’entre 0 i 3 anys, el centre 
facilita la millor atenció amb pro-
fessionals qualificats oferint una 
educació complementària a la 
que reben des de casa.
NINIS realitza una gran va-
rietat d’activitats per fomentar 
l’aprenentatge dels nens de la llar 
que varien des de l’anglès fins a 
festes populars, tallers familiars 
o la música. Totes aquestes ac-

tivitats serveixen, segons el De-
partament d’Ensenyament,  per 
ajudar als nens a descobrir-se 
a si mateixos, també descobrir 
l’entorn natural i social i la interco-
municació i el llenguatge. 
L’escola, situada en una casa mo-
dernista amb el nom de “Vil·la Pa-
quita”, compta amb 6 aules molt 
espaioses per acollir a tots els 
grups d’edat, cuina pròpia amb la 
supervisió de la nutricionista de 
l’Hospital de Nens de Barcelona, 
pati i jardí exterior i banys adap-
tats per als infants.  També dispo-

sen de pediatre on-line. Des de 
l’any 2013 disposen del Certificat 
de Qualitat ISO 9001:2008.
Durant l’agost la llar disposa d’un 
casal d’estiu organitzat en les 4 
setmanes del mes, a les quals es 
poden inscriure tan nens del propi 
centre com nens d’altres centres. 
Durant el casal també es realit-
zen activitats variades com les 
manualitats, els jocs tradicionals 
o la psicomotricitat amb un horari 
obert a les necessitats de les fa-
mílies.
Els horaris del centre són de 8 del 

matí a 8 de la tarda de dilluns a 
divendres, disposen d’una pàgina 
web, www.ninis.cat per poder 
fer-hi consultes, i un correu elec-
trònic, info@ninis.cat per resol-
dre qualsevol dubte. També hi ha 
un telèfon, el 93 794 10 02.


