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Deia Jordi Cruyff que el seu 
pare, el Johan, era de tots. Era 

del Barça, de l’Ajax i de la selec-
ció holandesa. Era dels jugadors 
que van compartir vestidor quan 
ell era jugador. Era dels que van 
ser entrenats per ell i que ara, ma-
joritàriament, proven de traslladar 
el seu missatge a les futures ge-
neracions. Era dels familiars i dels 
amics. I sobretot, era dels milers 
de seguidors que apreciaven la 
seva manera d’entendre el futbol 
i la vida en general. Tots ells van 
tenir cabuda a la zona de tribuna 
del Camp Nou, a l’Espai Memorial 
Johan Cruyff, per on van passar 

Johan Cruyff 1947 - 2016

Un artícle de Maresme Plus

60.525 persones, segons dades 
del club des que es va obrir dis-
sabte dia 26 al matí fins el dimarts 
29 a la tarda. Aficionats de tots 
els equips i de totes les ideolo-
gies. Seguidors que hi van seguir 
deixant petites ofrenes com xupa-
xups, flors o banderes, o que van 
signar als llibres de condolença. 
Gent anònima i personalitats tant 
de l’entorn blaugrana com d’altres 
equips o institucions polítiques. 
“Cruyff ha deixat un llegat que es 
mantindrà per sempre.”
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BREUSBREUS
El pla europeu de lluita con-
tra l’atur juvenil ha arrencat 
amb lentitud. A Espanya, 
el país de la Unió Europea 
amb una taxa de desocu-
pació més alta en els me-
nors de 25 anys (46,24%), 
les comunitats autònomes 
s’havien gastat o planificat 
a final de l’any passat el 
12,25% del pressupost as-
signat per al 2014 i el 2015, 
segons un informe del Mi-
nisteri d’ocupació al qual 
ha tingut accés El Periódi-
co de Catalunya. Les me-
sures de polítiques actives 
d’ocupació ja executades 
o en fase de posada en 
marxa de les autonomies 
sumaven un xifra acumula-
da de 115,5 milions d’euros 
dels 943,4 que van ser 
adjudicats per la UE a les 
comunitats. Formen part 
d’un total de 1.800 milions 
incloent-hi el Fons Social 
Europeu aconseguits per 
Espanya dins de la iniciati-
va d’ocupació juvenil per al 
període 2014-2015 amb un 
termini de tres anys per al 
seu desplegament efectiu. 
Catalunya, amb un 38,59% 
dels 151,8 milions que te-
nia disponibles ja gastats 
o en fase d’execució, és la 
quarta autonomia després 
de Navarra, Astúries i Me-
lilla.

La crisi de solvència sem-
bla avui un mal somni del 
passat, els balanços són 
molt més robustos que 
fa cinc anys i la morositat 
manté la seva tendència 
a la baixa trimestre a tri-
mestre. Però la banca està 
molt lluny de viure una si-
tuació de normalitat. El 
sector financer es troba, 
de fet, davant d’una de les 
cruïlles més complexes 
dels últims anys. La caigu-
da del petroli i, en general 
de les matèries primeres, 
l’alentiment sense pres-
sa però sense pausa de 
la Xina, la crisi comercial i 
financera dels emergents 
i els dubtes sobre Europa 
eren adversaris durs, però 
contra els que ja se sabia 
que caldria batallar. El ma-
jor cop per a la banca ha 
arribat, però, des de casa. 
Mario Draghi, president del 
BCE, l’encarregat d’enfortir 
els pilars del sistema finan-
cer després de la crisi, ha 
disparat al cor del sistema 
amb una política de diners 
gratis que fa impossible a 
les entitats trobar rendibi-
litat. Fins ara, el president 
del regulador es defen-
sava argumentant que la 
seva missió és mantenir 
l’estabilitat de preus, no la 
financera.

Atur juvenil Crisi financera

Un article de Toni Fuentes 
El Periódico. Una noticia de María Cuesta.

El Departament de Salut 
va registrar l’any passat 

6.473 incidents mèdics als 
hospitals catalans que van 
afectar la seguretat dels 
pacients. Es tracta sobre-
tot d’errors per una badada 
o per haver malinterpretat 
una ordre: una confusió 
en les dades del pacient, 
la caiguda d’un malalt o 
un equívoc a l’hora de dis-
pensar un fàrmac. El 85% 
d’aquests accidents —que 
per primera vegada es van 
notificar a tots els centres— 
no van suposar cap lesió, 
tot i que en l’1,2% dels ca-
sos aquests van conduir a 
una situació greu. Segons 
els experts, la meitat dels 
incidents es podria haver 
aplicat. Aquests accidents 
no es donen per mala pra-
xi ni negligències que pu-
guin tenir conseqüències 
penals, sinó que es tracta 
d’incidents que podrien 
haver ocasionat algun mal 

innecessari al pacient. Els 
experts calculen que el 
10% dels pacients hospita-
litzats experimenten algun 
d’aquests efectes adver-
sos i lamenten que la mei-
tat es podria haver evitat, 
segons informa El País.
El Departament de Salut 
va posar en marxa fa uns 
anys una plataforma vir-
tual per controlar aquests 
incidents mèdics. De ma-
nera anònima, voluntària i 
confidencial, els sanitaris 
de tots els hospitals de la 
xarxa pública poden expli-
car, a través d’un formu-
lari, l’error comès. “El que 
pretenem és minimitzar al 
màxim els riscos inherents 
a l’atenció sanitària que 
rep el pacient. Aquesta pla-
taforma pertany a una es-
tratègia global que duem a 
terme per promoure la cul-
tura de seguretat entre els 
sanitaris”, assenyala el doc-
tor Josep Davins, subdi-

rector general d’Ordenació 
i Qualitat Sanitàries i Far-
macèutiques. El Depar-
tament puntualitza que 
els centres que notifiquen 
més incidents no han de 
ser necessàriament més 
perillosos. El fet que les 
xifres anuals vagin en 
augment tampoc no refe-
reix un increment real dels 
errors mèdics, sinó més 
conscienciació dels sanita-
ris. Entre el 2010 i el 2013, 
quan es va començar a im-
plantar de manera gradual 
a tots els hospitals, Salut 
va registrar 5.918 incidents. 
“En aquells anys se’n van 
registrar menys que en tot 
el 2015 per un tema de pe-
netració de la plataforma: 
comencem amb 10 hospi-
tals, després amb 20 i així 
fins que hi van entrar tots”, 
postil·la Davins.

Una notícia de El País.
Foto: Gianluca Battista.

Els hospitals registren gairebé 
6.500 accidents 
Es tracta sobretot d’errors com ara una confusió en les dades

Urgències de l’Hospital de Mataró.
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L’ENTITAT

Bitxus es tracta d’una 
entitat sense ànim de 

lucre: “els monitors/es do-
nem suport al voluntariat, 
perquè hi creiem i defen-
sem un model d’esplai en 
que tothom hi pugui acce-
dir”. Alhora, això significa 
que els infants i les famílies 
es comprometen a assistir-
hi de manera regular i a 
participar de manera ac-
tiva de totes les activitats. 
Formem part d’un gran 
moviment de lleure ano-
menta ESPLAC (Esplais 
Catalans  www.esplac.
cat), que engloba 107 es-
plais situats a 64 pobla-
cions catalanes. “Utilitzem 
el joc com a eina educa-
tiva: l’esplai és per pasar-

t’ho bé i divertir-te amb les 
persones que més esti-
mes, però això no és tot. El 
joc és utilitzat per transme-
tre uns valors i aprendre a 
conviure. A l’esplai aprens 
coses sense adonar-te’n”. 
Les monitores de l’esplai 
Bitxus també són una part 
important de l’esplai. “Aquí, 
fem tot tipus de jocs, pro-
jectes… per posar el nos-
tre gra de sorra per canviar 
el món i aconseguir que la 
gent sigui crítica i reflexiva. 
Som un esplai petit, però 
això no significa que no 
poguem fer grans coses”, 
segons s’extreu de les pa-
raules dels responsables. 
Segons la franja d’edat del 
grup de nens/es, la durada 

dels campaments és de 3 
dies (en el cas dels més 
petits) fins a 7 ó 8 dies (en 
el cas dels més grans). 
“Per què anem de campa-
ments? Els fem a l’estiu, 
ja que d’aquesta manera 
s’aprofita el contacte amb 
la natura. A més a més, 
dins de les tendes tens 
més cohesió amb el grup. 
Els àpats es cuinen entre 
els nens/es i els monitors/
es, ja que pensem que si 
volem menjar també ho 
hem de preparar nosaltres”, 
postil·len els seus respon-
sables. Durant l’any es fan 
excursions, poden ser d’un 
dia o de tot un cap de set-
mana. També es fan troba-
des amb altres esplais del 

L’Esplai Bitxus de Canet, una manera de canviar el món
L’entitat consta dels grups anomenats escarabats, saltamartins i llagostes, borinots, corcons, i puces i polls, i es 
diferencia per dur a terme l’acampada de la metamorfosi 

Maresme i de Catalunya. 
Cal destacar l’acampada 
de la metamorfosi com a 
tret diferencial. Una sorti-
da d’una nit amb tots els 
grups de l’esplai que es fa 
la primera o segona set-
mana d’esplai per retrobar-
se tots i saber quines per-
sones formaran cada grup 
(tant monitors com nens 
i nenes). Aquest procés 
d’evolucionar d’un grup a 
un altre és la metamorfo-
si. L’acampada de final de 
curs és una sortida d’una 
nit amb tots els grups de 
l’esplai. Es fa l’últim cap de 
setmana del curs (maig) i 
serveix per acomiadar el 
curs. L’esplai Bitxus es tro-
ba a la Via Cannetum, s/n 

de Canet de Mar, i el seu 
correu electrònic és bitxu-
sesplai@gmail.com. Ge-
neralment, l’horari base és 
tots els dissabtes de 17h a 
20h a Canet de Mar, a Vila 
Flora. A aquest horari cal 
afegir els dies d’excursió, 
les nits d’acampada i 
l’estada de campaments, 
que es fan a l’estiu (finals 
de juliol, principis d’agost).

Un article de José Luis Pizarro i 
Bitxus.
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BREUS BREUS

Arenys de Mar estrena 
un nou viver per vint em-
preses. Per aquesta ciu-
tat de l’Alt Maresme el 
nou equipament suposa 
mantenir l’aposta per fo-
mentar l’emprenedoria i 
l’autoocupació, amb un 
projecte que es va ini-
ciar al desembre de 2014. 
Instal·lat a l’emblemàtic 
edifici Xifré, les obres han 
consistit en un reforç es-
tructural per sota de les bi-
gues de fusta de la totalitat 
de la 2a planta i la imper-
meabilització dels canals 
de recollida d’aigua de la 
coberta inclinada, al que 
va seguir la reforma i ade-
quació de tots els espais 
d’aquesta planta de l’edifici. 
Es tracta d’una obra que 
ha tingut un cost de 386 
mil euros que l’Ajuntament 
ha pogut impulsar gràcies 
a una subvenció dels fons 
FEDER de 286 mil euros. 
Els treballs han permès 
habilitar 10 despatxos de 
15 m², dues de 20 m², 
dos més de 30 m² i dues 
més grans de 50 m² que 
es destinaran a coworking 
(espai flexible compartit), 
a més de dues sales de 
reunions, lavabos i altres 
espais comuns.

Condicionar la gossera 
municipal de Mataró al ca-
rrer Galícia, segons infor-
ma el regidor de Sanitat, 
Joan Vinzo, costa igual 
que construir-ne una de 
nova. Davant la impossibili-
tat d’impulsar qualsevol de 
les dues possibilitats, que 
suposaria un cost d’uns 
427.000 euros, l’Ajuntament 
ha decidit tancar el centre i 
traslladar els serveis al fins 
centre d’acollida de Cal 
Pilé, al costat de la N-II, 
cedit a la Societat Protec-
tora d’Animals de Mataró 
(SPAM) que gestiona els 
dos equipaments. És la 
solució que l’alcalde, Da-
vid Bote, es va compro-
metre a buscar perquè 
l’entitat protectora no es 
veiés afectada. El proper 
25 de març finalitza el con-
tracte del servei de reco-
llida d’animals domèstics 
que Mataró manté amb la 
SPAM al carrer Galícia. No 
obstant això, l’estat en què 
es troba el centre: fissures, 
filtracions, terreny inesta-
ble i falta d’espai per als 
serveis, a criteri del regidor 
de Sanitat, Joan Vinzo, fa 
inviable la seva continuïtat. 
Així, l’única possibilitat si 
no es vol traslladar els ani-
mals a la gossera del Con-
sell Comarcal a Argentona 
(CAAD).

Viver d’empreses 
a arenys

Tanca la Gossera 
de Mataró

Una noticia de La Vanguardia.
Foto: MV / Ajuntament 

d’Arenys de Mar. Foto: radioarenys.cat.

Una noticia de Fede Cedó per a 
La Vanguardia.

Premià de Mar inicia les obres 
de la zona comercial del Port
El projecte incideix en una zona de 18.000 m², disposarà de 1.000 places 
d’estacionament i una zona verda de 21.000 m²

Marina Port Pre-
mià inicia les obres 

d’urbanització del Port 
Premià de Mar amb la 
col·locació de la prime-
ra pedra el passat dia 
16 de març, unes actua-
cions que, a criteri de 
l’Ajuntament que presideix 
Miquel Buch (CDC), supo-
sarà una gran millora de la 
“qualitat urbana “i el seu 
entorn, així com la dinamit-
zació del comerç i oci, ja 
que disposarà d’18.000m² 
de zona comercial, nou ac-
cés de vianants, 15.000m² 
de Passeig Marítim i 1.000 
places de pàrquing. Les 
obres tindran una durada 
de 18 mesos i una inver-
sió de 22 milions d’euros. 
La Generalitat ha ampliat 
la concessió fins al 2040, 
segons va informar La 

Vanguardia. El projecte té 
previst la construcció d’una 
àrea comercial de 18.000 
m², integrada per nou edi-
ficacions o illes d’una sola 
planta i del Passeig Marí-
tim de Premià de Mar, que 
es convertirà en un espai 
verd amb una extensió de 
15.000 m². El port, d’altra 
banda, disposarà de gai-
rebé 1.000 places de pàr-
quing. El dic de ponent, a 
més, es convertirà en un 
nou passeig, equipat per 
allotjar una estació de ser-
vei de carburant. Aquest 
passeig finalitzarà amb un 
mirador sobre el mar. La 
urbanització de l’àmbit de 
terra completarà l’obra rea-
litzada fins ara, composta 
per una dàrsena per a 554 
amarratges, un àrea tèc-
nica de 12.000 m², l’edifici 

de serveis i capitania, i les 
instal·lacions de clavegue-
ram, xarxes d’aigua po-
table, contra incendis i de 
gas, el subministrament 
elèctric, l’enllumenat públic 
i les telecomunicacions. 
El port de Premià de Mar 
té una superfície total de 
82.000m². La transforma-
ció d’aquesta zona també 
significa el trasllat del Club 
Nàutic de Premià de Mar a 
una nova ubicació al port. 
La torre del club es mantin-
drà en el lloc actual i serà 
un espai d’àmbit municipal. 
L’edifici del Club Nàutic i les 
seves infraestructures, que 
ocuparan fins a un total de 
5.300 m², se situarà prop 
al futur pàrquing, al costat 
de la platja.

Una notícia de La Vanguardia.
Foto: Aj, de Premià de Mar.

Recreació de la futura zona comercial del port de Premià de Mar.
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SOCIETAT

El passat 11 abril 2016 
era la data en què 

s’hauria d’haver celebrat el 
judici del treballador Fran-
cisco J. G. de l’empresa de 
enllumenat públic SECE 
(Societat Espanyola de 
Construccions Elèctri-
ques) per acomiadament 
després d’una baixa mèdi-
ca per hèrnia discal.Final-
ment al no haver arribat a 
un acord amb l’empresa en 
una conciliació prèvia, i per 
motius aliens al treballa-
dor, es va decidir suspen-
dre el judici i traslladar-lo al 
mes de juliol d’aquest ma-
teix any. de aquesta ma-
nera el treballador haurà 
d’estar tres mesos més 
a l’espera que se celebri 
el judici i demostrar que 
la decisió de l’empresa 
SECE de rescindir-li el 
contracte va ser causa de 
la seva activitat sindical i 
a denunciar públicament 
i davant l’administració el 
deteriorament del servei 
de la empresa i les mesu-
res en seguretat i higiene 
en les instal·lacions, parc 
mòbil de la mateixa i en 

els treballs a la via públi-
ca. Cal destacar que la 
part empresarial, després 
de nou mesos des la res-
cissió del contracte, reco-
neix l’acomiadament com 
improcedent i ha ofert en 
diverses ocasions solucio-
nar el cas intentant pagar 
per sobre del marcat per 
l’última reforma laboral en 
concepte de indemnització 
per acomiadament, en la 
conciliació prèvia al judi-
ci. Des del Sindicat CNT 
veuen que totes aquestes 
maniobres intenten des-
moralitzar al treballador 
perquè desisteixi en la 
seva obstinació de tornar 
al seu lloc de treball i no pu-
gui exercir una activitat sin-
dical al marge de comitès 
d’empresa, entenent que si 
el model sindical que pro-
pugna la CNT, en el qual 
és decisió de l’treballadors 
directament, es propa-
ga entre la plantilla, la re-
petició d’Expedients de 
Regulació d’Ocupació 
com els que s’han donat 
a l’empresa en els últims 
anys, seran més difícils 

“Som treballadores 
d’una empresa ubi-

cada al Maresme amb 20 
botigues i uns 100 em-
pleats. Des de fa 2 anys 
estem vivint una situació 
laboral molt desagrada-
ble, primer van ser enda-
rreriments en les nòmi-
nes, cada mes una mica 
més tard, fins a arribar a 
cobrar amb un mes de re-
tard. Al juliol de l’any pas-
sat la propietària, Mercè 
Daunis, ens va comuni-
car que havíem entrat en 
Concurs de Creditors i 
aquí va començar el nos-
tre malsón de veritat, d’un 
mes vam passar a 2 a 
poder cobrar, en aquest 
moment, alguns l’últim 
sou que han cobrat, és 
la meitat de gener, a uns 
altres encara ens deuen 
part de la nòmina de des-
embre i encara hi ha gent 
que havent denunciat 
aquesta situació i tot hi 
guanyar el judici no han 
aconseguit cobrar pràc-
ticament res. Els nostres 
drets laborals han estat 
trepitjats de tota manera, 
canvis d’horari, quadrants 
de treball presentats 
sempre al últim moment, 
no podem tenir cap tipus 
de vida familiar doncs 
és impossible planificar. 
Fins a arribar a l’extrem 
de no veure el teu nom a 
les llistes i al preguntar al 
despatx el motiu, et diuen 
que tens 15 dies de va-
cances, doncs en aquell 
moment sobra gent. O 

d’aplicar. Abans de l’hora 
assenyalada va haver una 
concentració d’unes 20 
persones solidaritzant-se 
amb el treballador acomia-
dat a SECE, a aquest acte 
van acudir treballadors de 
SECE, membres del Sin-
dicat CNT i una represen-
tació d’ex treballadors de 
l’empresa IMESAPI, tam-
bé del enllumenat públic. 
Cal destacar que aquests 
treballadors van ser su-
brogats a l’empresa SECE 
a la ciutat de Granollers i 
que porten una batalla jurí-
dica amb l’empresa, ja que 
aquesta es nega a accep-
tar a aquests treballadors 
i respectar els seus drets, 
sent l’última jugada de la 
empresa acomiadar des-
prés d’una setmana de tre-
ball. durant la concentració, 
que va transcórrer sense 
incidents, es van repartir 
fulls informatives sobre el 
conflicte laboral, rebent el 
suport dels treballadors de 
la Ciutat de la Justícia.

ans al contrari compan-
yes que treballant des de 
2014, només han pogut 
gaudir d’una setmana de 
vacances, amb l’excusa 
que no tenen personal 
per suplir-les. Aquesta si-
tuació ha provocat que 
a alguns companys els 
hi hagin tallat la llum, el 
gas o l’aigua, avisos de 
desnonaments i fins i tot 
veure’s obligats en el cas 
de treballar el matrimoni 
a l’empresa (hi ha alguns 
casos) haver de dema-
nar ajuda a Càritas o a la 
Pac. Tantes tensions han 
originat malalties com 
depressions, ansietat, 
fortes contractures degu-
des a l’estrés i d’altres. 
A la Mútua mai s’havien 
trobatamb un percentat-
ge tant alt com el nostre. 
S’ha de reconèixer que 
ens han tractat molt bé. 
Les irregularitats no aca-
ben aquí, des de fa més 
d’un any i mig l’empresa 
no paga la part de la S.S. 
que l’hi correspon, alguns 
companys que per alguna 
raó, tenen una part de la 
nòmina embargada, es 
troben que els Srs. Daunis 
els hi descompten però 
en canvi no fan l’ingrés 
pertinent. Podríem posar 
més exemples però seria 
allargar-nos massa”.

Una notícia Maresme Plus firmado por Un grup de 
treballadors/es

Foto: Radio Premià de Mar

El judici per la readmissió del treballador 
acomiadat a SECE se suspèn fins juliol

Escrit íntegre de les treballadores 
de daunis explicant el seu conflicte 
laboralEl acomiadat va estar recolzat per un grup de treballadors.

Membres del sindicat van desplegar una pancarta a l’exterior de la sala de plens el juliol de 2015
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BREUS BREUS

Gossos, cavalls, dofins, gats, 
conills... La llista és molt més 
llarga, però aquests són els 
animals que s’utilitzen més 
sovint a les teràpies assis-
tides per aconseguir una 
millora en les funcions físi-
ques, socials, cognitives i 
emocionals del pacient. Des 
de fa uns anys l’ús d’aquests 
animals s’ha incrementat en 
comprovar-se que, a més de 
millorar la qualitat de vida de 
les persones, contribueixen 
a allargar la longevitat i pre-
servar l’equilibri físic i mental. 
“L’ésser humà sempre ha tin-
gut un fort vincle amb els ani-
mals. Són capaços de fer-nos 
sentir millor, d’ajudar-nos, 
d’arrencar-nos un somriure i 
fins i tot d’intervenir en trac-
taments clínics”, destaquen 
des de la Fundació Affinity. A 
diferència de les persones, 
amb qui les interaccions po-
den ser complexes i impredic-
tibles, els animals proporcio-
nen una font d’assossec i un 
focus d’atenció. “T’accepten 
incondicionalment. No els 
importa el teu sexe, ni la teva 
raça, ni el teu aspecte físic”, 
assenyala la psicòloga Irene 
Bautista, experta en teràpia 
assistida amb animals. A Ca-
talunya la teràpia assistida 
amb animals no es va esten-
dre fins a la dècada dels 90. 
Actualment hi ha nombroses 
entitats especialitzades en 
aquest camp. 

Teràpies amb 
animals

Una notícia d’Ara.
Foto: MG / Ara

Es feien passar per captaires 
a les portes de les esglésies. 
Seleccionaven octogenàries 
que vivien soles i sembla-
ven benestants. Entaula-
ven conversa amb elles i es 
guanyaven la seva confiança. 
Les seguien a casa i fins i tot 
s’oferien a ajudar-les a pu-
jar les pesades bosses de 
la compra. Quan obrien les 
portes dels seus habitatges, 
les abordaven, les lligaven 
de mans i peus i les agre-
dien brutalment perquè con-
fessessin on amagaven els 
diners i les joies. Ho van fer 
fins a en sis ocasions. I en 
una d’elles se’ls va anar tant 
la mà que la víctima va morir 
a causa de la pallissa. Aques-
ta violenta banda de malvats, 
que actuava a l’Hospitalet de 
Llobregat i al barceloní barri 
de Sants, va ser desarticu-
lada pels Mossos ara fa uns 
dies. Els detinguts són tres 
homes i una dona d’entre 19 i 
36 anys de nacionalitat roma-
nesa, que tenien el seu do-
micili a l’Hospitalet. Dos d’ells 
van ser detinguts el 22 de 
març, mentre que els altres 
dos components del grup ha-
vien ingressat dies abans a la 
presó a causa que no havien 
pagat les multes que se’ls ha-
via imposat després de ser 
condemnats per uns furts.

Cau una banda 
que assaltava 
octogenàries

En van dir dany 
col·lateral. L’efecte de 

l’ampliació de l’aeroport 
del Prat va castigar mi-
lers de campistes del sud 
metropolità. Establiments 
històrics com La Ballena 
Alegre, El Toro Bravo, Cala 
Gogó, Gavà Mar, Albatros 
o La Tortuga Ligera, tots 
ells en un radi d’uns deu 
quilòmetres i amb uns 
15.000 clients potencials, 
van deixar d’existir. Era 
l’estiu de 2005. Gairebé 
una desena de càmpings 
llegendaris del Baix Llobre-
gat, afectats pel perímetre 
de seguretat de l’aeroport 
barceloní, es van esfumar 
gairebé de forma simultà-
nia. A l’autovia de Castell-
defels, la vella estampa 
de campistes esperant 
l’autobús direcció Barce-
lona va donar pas a la de 
prostitutes assegudes en 
cadires de plàstic a ban-
da i banda de la carretera. 
Per a molts d’aquells usua-

ris, el càmping era la seva 
segona residència, un lloc 
en què havien fet arrels. Al-
guns d’ells s’han instal·lat 
en altres càmpings: la 
província de Barcelona,   
amb un total de 80 establi-
ments, recupera aquesta 
Setmana Santa passa-
da un 10% de places. Els 
càmpings barcelonins han 
aconseguit augmentar la 
seva oferta, el que suposa 
passar de 30.000-33.000 
places. El sector, però, pre-
tén abandonar el model de 
càmpings de llarga durada. 
L’augment de les places 
respon a l’increment de la 
demanda, subratlla la por-
taveu de l’Associació de 
Càmpings de Barcelona,   
Gemma Valls. Les ocu-
pacions a la província de 
Barcelona «augmenten en 
temporada alta: Setmana 
Santa, juliol i agost», expli-
ca Valls, que afegeix que la 
seva associació s’esforça a 
promocionar els càmpings 

barcelonins a les fires tu-
rístiques europees «dins 
de les possibilitats del nos-
tre pressupost», segons 
explicava el periodista 
Héctor Marín a “El Mundo”. 
A Barcelona les reserves 
corresponen a un 65% de 
parcel·les i 35% de bun-
galous, segons les dades 
aportades per la Federació 
Espanyola d’Empresaris 
de Càmping. L’estada mi-
tjana és de quatre dies, 
amb una despesa mitjana 
per família d’uns 50 euros 
diaris. El 65 % de les re-
serves correspon a turistes 
nacionals i un 35% a es-
trangers. Aquestes dades 
«confirmen la recuperació 
del sector iniciada el 2014», 
assenyala la presidenta de 
la Federació Espanyola 
d’Empresaris de Càmping, 
Ana Beriain. 

Un article de “El Mundo”.
Foto: Càmping La Tordera.

L’àrea de Barcelona recupera un 
10% de places de càmping
Les reserves corresponen a un 65% de parcel·les i 35% de bun-
galous, segons la Federació Espanyola d’Empresaris de Càmping

Un article d’El PERIÓDICO.
Foto: Mossos d’Esquadra.

La bona ocupació demostra que el binomi família-càmping torna a ser una de les opcions preferides per 
passar les vacances en contacte amb la natura.
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Huawei és la més venu-
da a la Xina i fa uns pocs 
mesos que la marca va 
desembarcar de manera 
oficial a Europa amb un 
objectiu, treure a Sam-
sung de la primera plaça i 
que el nombre de vendes 
en mòbils en un termini 
de dos anys. La veritat és 
que ara li queden només 
Samsung i Apple per ser 
la marca més venuda en 
smartphones. Si atenem 
al fet que fa 2 anys eren la 
cinquena o sisena posició 
a la Xina i ara són líders no 
podem descartar res. Són 
conscients del mercat tan 
competitiu en què estan si-
tuats, pel que tenen desa-
fiaments de gran calat.
Al desembre de 2015 la 
quota de mercat a Espan-
ya era del 18% només 
per darrere de Samsung. 
La seva arma secreta és 
centrar-se en el client, una 
cosa fàcil de dir, però que 
defensen a l’hora de par-
lar de les seves inversions 
en noves tecnologies que 
en un futur portin a noves 
aplicacions i a augmentar 
la demanda. Apostes com 
la realitat virtual, que està 
a punt d’arribar als telèfons 
mòbils o la investigació per 
augmentar la durada de 
les bateries.

La indústria maresmenca 
ha de recuperar el pes que 
havia tingut en el passat. 
Amb aquest objectiu, el 
Consell Comarcal del Ma-
resme ha impulsat la cons-
titució de la Taula de Políti-
ca Industrial del Maresme 
que estudiarà la situació 
actual del sector i definirà 
una estratègia que afa-
voreixi la consolidació de 
les empreses existents i la 
captació de noves indús-
tries generadores de nous 
llocs de treball. La Taula 
de Política Industrial del 
Maresme parteix del con-
sens dels 30 municipis de 
la comarca, de la patronal i 
dels sindicats. A més, té el 
suport de la Diputació de 
Barcelona i compta amb la 
participació activa de Tec-
noCampus Mataró-Mares-
me i del Centre tecnològic 
Eurecat. La fotografia dels 
actors participants ja mos-
tra el grau de consens amb 
el què neix la iniciativa.
presentació de la taula de 
política industrial al Con-
sell d’AlcaldesEl Mares-
me, territori amb una gran 
trajectòria empresarial i 
emprenedora, s’ha vist for-
ça castigat en els darrers 
anys, primer per la deslo-
calització industrial i des-
prés per la crisi econòmica. 

Les claus de l’èxit 
d’Huawei

Reindustrialitza-
ció de la comarca

Una informació de JLPizarro.
Una notícia del CCM.

Foto: Consell Comarcal

Santander tancarà més de 400 
oficines
El banc justifica la mesura per la necessitat de canviar 
el concepte d’oficina bancària per adaptar-la als nous temps

Santander Espanya, la 
franquícia del grup que 

centra la seva activitat al 
país, va comunicar ahir als 
sindicats la seva intenció 
d’iniciar negociacions per 
arribar a un acord que per-
meti el tancament d’entre 
400 i 450 oficines de la 
xarxa comercial, el que su-
posa entre el 11 % i el 13% 
de la xarxa actual. La idea 
és que les sucursals que 
es mantinguin, a l’entorn 
de les 3.000, tinguin un 
major nombre de treba-
lladors i, per tant, puguin 
desenvolupar més tasques 
d’assessorament, alhora 
que facilitin la transaccio-
nalitat amb els serveis mul-
ticanal radicats a les prò-
pies oficines que es van a 
instal·lar progressivament. 
Segons han assenyalat 
fonts properes a la reu-

nió mantinguda entre les 
parts, la idea és concentrar 
entre 400 i 450 oficines a 
altres de major grandària 
per poder donar un millor 
servei. Tot i que el pla no 
està dissenyat totalment, el 
que es busca és procedir 
al tancament de nombro-
ses sucursals que actual-
ment compten amb entre 
un i tres empleats, la qual 
cosa fa que es dediquin 
essencialment a tasques 
mecàniques i transaccio-
nals, agrupant tot el nego-
ci i part d’aquesta plantilla 
en oficines grans, amb vuit 
empleats, redissenyades 
amb l’objectiu que pu-
guin passar a complir tas-
ques d’assessorament als 
clients. El pla de transfor-
mació comercial de la xar-
xa d’oficines anirà acom-
panyat d’un ajust de la 

plantilla al qual se sumarà 
també una disminució en 
els serveis centrals cohe-
rent amb el pla de simpli-
ficació i optimització dels 
mateixos posat en marxa 
fa unes setmanes i que es 
va iniciar amb la reducció 
del nombre de divisions, 
que passen de 15 a 10, i 
amb el menor nombre de 
directors generals que hi 
havia fins aleshores. La di-
recció del banc no va do-
nar xifres sobre l’impacte 
en el terreny laboral, però 
podria arribar a afectar 
prop d’un miler dels una 
mica més de 30.000 tre-
balladors amb què compta 
l’organització a Espanya.

Una informació d’Expansión 
Foto: creativamen-t.blogspot.

com.

La direcció del banc no va donar xifres sobre l’impacte en el terreny laboral, però podria arribar a afectar 
prop d’un miler dels una mica més de 30.000 treballadors amb què compta l’organització a Espanya
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Des que tinc ús de raó 
crec que sempre m’ha 

acompanyat una pilota en 
els meus moments d’oci i 
recreació el que m’ha por-
tat a tenir un estil de vida 
vinculat a l’activitat física 
on la salut no té cabuda 
sense l’exercici i / o el de-
porte.Por sort, vaig tenir 
l’oportunitat de dedicar-me 
al futbol de manera gairebé 
professional on vaig gaudir 
de meravelloses experièn-
cies i vaig compartir vesti-
dor amb actuals campions 
de Lliga, d’Europa i fins i 
tot del món. Quan vaig co-
mençar els meus estudis 
de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport meva pri-
mera intenció era seguir 
vinculat a l’alta competició 
però la meva maduresa 
professional em va portar 
a pensar que són els ciu-
tadans del carrer els que 
realment necessiten els 
serveis de grans professio-
nals de l’activitat física. Un 
jugador professional està 
embolicat d’entrenadors, 
preparadors físics, fisio-
terapeutes, metges ... 
però en canvi, considero 
que una persona de mit-
jana edat amb hiperten-
sió, obesitat, diabetis, mal 
d’esquena ... necessita de 
la màxima atenció dels 
professionals de salut i per 
desgràcia no tothom els té 
a la seva disposició. Què 
entenem per Fitness? 
Tot i que és un terme molt 
utilitzat avui en dia i que 
hi ha centenars de defini-
cions hi ha molta contro-
vèrsia a l’hora d’entendre 
què és el Fitness. Sota el 
meu punt de vista el Fit-
ness és aquell exercici 
que produeix estímuls in-
tencionats per aconseguir 
adaptacions positives en 
el nostre cos. Tot i ser una 
definició una mica simple 
m’imagino que tothom ac-
ceptarà que l’exercici ha de 
ser alguna cosa saludable, 

ha de produir millores en 
l’individu i no ha de causar 
lesions. Segons aquesta 
definició activitats com ca-
minar, córrer, ballar o cross 
training poden deixar de 
considerar-Fitness si no 
s’adapten a les capacitats 
de cada persona.Tot són 
forces? És molt comú es-
coltar a persones que es 
neguen a fer exercicis de 
força per diversos motius, 
perquè no es volen po-
sar forts, perquè no volen 
agafar volum, perquè no 
els agrada que es marquin 
els seus músculs i així in-
finitament. Si apliquem 
una mica de física i bio-
mecànica a l’exercici ens 
adonarem que fem el que 
fem el nostre cos està bre-
gant contínuament contra 
forces externes derivades 
de les càrregues gravita-
cionals i amb les forces 
internes que produeixen 
els nostres músculs. Per 
aquest motiu, quan ens 
parlen d’estiraments, “car-
dio”, exercicis funcionals 
etc. nostre cos només 
pensa en forces. El com-
plex sistema neuromuscu-
lar s’encarrega en qüestió 
de mil·lèsimes de segon 
a proveir el cos de la ten-
sió necessària per prote-
gir i donar mobilitat a les 
nostres articulacions. Això 
no vol dir que haguem de 
començar a agafar ma-
nuelles i a aixecar pes com 
bèsties. Hi ha moltes ma-
neres de treballar i millorar 
la nostra capacitat de ge-
nerar força però la millor és 
aquella que s’ajusta a cada 
persona individualment en 
funció de la seva experièn-
cia esportiva, lesions, pa-
tologies i característiques 
genètiques. Hem de veure 
l’exercici com una vacuna, 
si ens excedim en la dosi 
podem emmalaltir el cos 
però si ens quedem curts 
no produirem cap tipus de 
millora. És important tenir 

en compte que tot i molts 
mètodes d’entrenament 
l’ideal seria produir en el 
cos el mínim estímul que 
ens produeixi una millora i 
permeti afrontar amb més 
facilitat un futur estímul de 
les mateixes característi-
ques. Com canviem quan 
ens iniciem al fitness? 
Una de les recompenses 
que em puc portar en la 
meva professió és el fet 
d’observar com persones 
que no havien trepitjat un 
gimnàs s’adquireixen de 
forma consistent nous i 
saludables hàbits. Com 
podeu llegir en cap cas 
m’estic referint a quants 
quilos ha perdut una per-
sona o quantes flexions és 
capaç de fer. A hores d’ara, 
crec que hem d’estar molt 
més lluny de totes les su-
perficialitats de l’estètica 
tot i que el consumisme i 
la indústria del sector del 
fitness ens porti cap a això. 
Un hàbit no s’aconsegueix 
d’un dia per l’altre, no és 
un objectiu a curt termini, 
no és un caprici. Un hàbit 
necessita de constància, 

esforç, força de voluntat 
i motivació. Realment és 
un canvi en la teva vida. El 
fet que una persona cons-
trueixi un hàbit saludable 
com realitzar activitat física 
indica que aquesta perso-
na és capaç de fer tot el que 
es proposi. Posa’t en el pa-
per, t’imagines aconseguir 
tot el que et proposis? Si 
surt malament durarà no-
més uns segons, si surt bé 
serà per a tota la vida. Per-
sones amb gran quantitat 
de projectes i treballadors 
al seu càrrec em comenten 
que dormen millor i són ca-
paços de gestionar millor 
les seves tasques i rendir 
més en l’àmbit laboral. Per-
sones que havien deixat la 
seva alimentació i el seu fí-
sic de banda són capaços 
de fer front a un repte tan 
important com apuntar-
se a la marató de París 
de l’any que ve. Persones 
que pensaven tenir dolors 
tensionals en la seva es-
quena era una cosa nor-
mal gaudeixen dels seus 
éssers més estimats per 
estar amb un altre caràc-

ter més afable i social. No 
et sabria dir si és pel fet de 
fer esport o per construir 
un nou hàbit, sincerament. 
El que sí et puc assegurar 
és que totes elles partien 
d’una base molt escassa 
al que el Fitness es refereix 
però totes es van atrevir a 
llançar-se al buit. Cada per-
sona tenim un motiu que 
ens impulsa a tenir un estil 
de vida més saludable, és 
igual el que sigui, de veri-
tat. El que realment impor-
ta és la determinació amb 
què afrontis el camí cap a 
l’èxit.

Alberto Gallego - Fitness Coach
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El jove tennista mares-
menc Pol Sànchez Viñas 
va arribar a semifinals al 
recent Campionat de Cata-
lunya de la categoria cadet 
disputat a les instal·lacions 
de la Federació Catalana 
de Tennis a Cornellà, per-
dent davant el burgalès 
Nicolàs Àlvarez, que com-
peteix amb llicència catala-
na, que és l’actual campió 
d’Espanya infantil, i que va 
acabar sent el campió ca-
talà cadet 2016. Pol Sàn-
chez va acabar l’any 2015 
situat en el número 2 del 
rànquing català infantil i va 
formar part de l’equip del 
Club Tennis Mataró que 
es va proclamar campió 
de Catalunya a la màxima 
categoria derrotant el RCT 
Barcelona a la final. I tam-
bé l’any passat va quedar 
finalista individual al tennis 
Europe sots-14 disputat 
a Luxemburg. S’ha de dir 
que en Pol és fill de Jesús 
Sánchez, que havia es-
tat director tècnic del Club 
Tennis Mataró, en l’època 
dels Jordi Burillo i Jesús 
Alonso en què el club va 
arribar a disputar la Copa 
d’Europa de clubs, tot arri-
bant a les semifinals.

La palista mataronina Gàlia 
Dvorak ha disputat avui la 
repesca del Preolímpic de 
tennis taula que s’està dis-
putant a Halmstad (Suè-
cia), però ha caigut a la 
segona ronda i de moment 
no s’ha pogut classificar 
per als Jocs de Rio. De les 
76 molt bones jugadores 
que participaven, el dijous 
van classificar-se 8 per als 
Jocs Olímpics: Han Ying 
(ALE, número 9 del món), 
Petrissa Solja (l’alemanya 
que va eliminar a la Gàlia 
i 13a del món), Shan Xiao-
na (ALE, 18a), Hu Melek 
(TUR, 21a), Yu Fu (POR, 
41a), Li Qian (POL, 28a), 
Polina Mikailova (RUS, 
44a) i Liu Jia (AUT, 32a). 
De les quals com es pot 
veure ben poques són 
d’origen europeu. A la pri-
mera ronda ha superat la 
israeliana Nicole Trosman 
(250a del rànquing) per 
4-2. Però a la segona ron-
da ha topat amb la ucraï-
nesa Margarita Pesotska, 
amb millor rànquing, ja 
que és la número 66 del 
rànquing, mentre que la 
Gàlia és la 105 i ha caigut 
per 3-4 després d’un partit 
duríssim.

Sánchez viñas 
arriba semifinals

Gàlia Dvorak no 
es classifica

Una info i imatge del Tot Mataró. Una notícia del totmataro.cat

Campioníssimes!
La Sirena-CN.Mataró s’ha proclamat campió de la LEN TROPHY

L’han tornat a fer i 
aquest cop encara 

més grossa. La Sirena-
CN.Mataró s’ha procla-
mat campió de la LEN 
TROPHY, i ho ha fet da-
vant d’un gran d’Europa 
com és l’equip grec del 
Vouliagmeni. Diumenge 
passat alçaven la Copa 
de la Reina després de 
guanyar l’equip campió 
de tot l’Astralpool-Saba-
dell, i ara toquen el cel 
amb la punta dels dits en-
trant en el restringit club 
de campions d’Europa. El 

partit de les d’en Florin ha 
estat brutal. Les jugado-
res maresmenques han 
fet puntes al coixí i han 
batut un equip grec que 
venia amb tota l’aurèola 
de favorit. Gran, molt gran 
el que ha fet l’equip de La 
Sirena. Amb el darrer gol 
de la Clara Clambray que 
els donava la victòria, els 
darrers minuts han estat 
cardíacs. Les gregues ho 
han abocat tot, amb els 
límits superats de feia es-
tona, han buscat l’empat, 
però no, les nostres s’han 

defensat amb les dents... 
i al final la joia, l’esclat, la 
festa, el públic dempeus 
cantant el “bequetero”, 
crits, plors, abraçades, en 
pocs minuts tot, tot s’ha 
desbaratat. I tots a l’aigua, 
tots!! amb xandall, amb 
barnús, vestits de carrer, 
fins i tot el director gene-
ral de la Sirena, ha aca-
bat ben remullat. Bestial!

Noticia: cepremia.cat
Foto: cepremia.cat
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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.
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NUTRICIÓ I SALUT
¿Cuántas veces por falta de tiempo habremos comido 
algo que tenemos por la nevera o que nos sobró de ayer?
O incluso peor, ¿cuántas veces habremos caído en la tentación de comprar comida preparada (empanada de 
atún, bocadillos, pizzas…) porque no tenemos tiempo o ganas de cocinar?

Hoy en día llevamos un 
ritmo de vida muy es-

tresante, nos falta tiempo 
para todo aquello que no 
consideramos una priori-
dad, y dentro de este grupo 
muchas veces está el cui-
darnos. Nos olvidamos a 
menudo que nuestro cuer-
po está lleno de células que 
necesitan nutrientes para 
trabajar. Con la alimenta-
ción que llevamos actual-
mente no sólo no tenemos 
en cuenta los nutrientes que 
ingerimos sino que además 
sobresaturamos a nuestros 
órganos de trabajo, hacién-
doles eliminar toxinas y 
productos de desecho todo 
el día. Naturalmente, estos 
terminan por fallar. Y no solo 
eso… ¿Qué pasa cuando 
queremos perder peso? Lo 
queremos conseguir en el 
menor tiempo posible, sin 
importarnos la salud. Esta-
mos dispuestos a realizar 
un sacrificio durante días, 
semanas, incluso algunos 
llegan a aguantar meses. 

Pero cuando terminamos, 
en unas semanas volvemos 
al punto de partida, y volve-
mos a subir los kg que tanto 
sacrificio nos han costado 
de bajar. ¿Y entonces qué 
pasa? Que nos pasamos 
gran parte de nuestra vida 
realizando dietas de adel-
gazamiento.  Consejo: olvi-
démonos de dietas y empe-
cemos a cambiar nuestros 
hábitos. Poco a poco, sin 
prisa. ¿Y por dónde em-
pezamos? Aquí van las 10 
claves para tu pérdida de 
peso tenga éxito y lo más 
importante: que consigas 
mantenerlo por el resto de 
tu vida. 1. Encuentra una 
motivación. Cuando em-
piezas un nuevo camino, 
es básico que tengas una 
motivación: ponerte en for-
ma, bajar el colesterol, estar 
sano…cualquier motivación 
es válida, lo importante es 
que la tengas. Sin ella, pro-
bablemente al primer bache 
que encuentres vas a dar 
media vuelta y volverás por 
donde venías. 2. Infórmate 
bien. Actualmente tenemos 
la suerte de tener infinitas 
fuentes de información a 
nuestro alcance. Pero hay 
dos inconvenientes: no to-
das las fuentes son fiables 
y aunque sean fiables, no 
mandan mensajes perso-
nalizados, por lo que pode-
mos tener un boom de infor-
mación pero no sabremos 
cómo usarla.  Cada uno de 
nosotros tenemos objetivos, 
características y circunstan-
cias distintas y por lo tanto 
también tendremos diferen-
tes necesidades. Hay que 

buscar qué nos funciona a 
nosotros. Para ello, la mejor 
manera es acudir a un pro-
fesional que nos oriente. 3. 
Haz pequeños cambios. 
Los grandes resultados lle-
gan después de pequeños 
pasitos. No seas impacien-
te, sube escalones poco a 
poco y llegarás a la cima. 
Si intentas subir demasiado 
deprisa, pasará lo inevita-
ble: al subir tan deprisa no 
te adaptarás a los cambios 
y a la primera de cambio 
abandonarás. Así pues, 
no quieras hacer un gran 
cambio de hoy para maña-
na. Poco a poco, y cambios 
que no te requieran mucho 
tiempo ni mucho esfuerzo. 
Así te será mucho más fácil 
mantenerlos. 4. Mejor eli-
mina malos hábitos antes 
de añadir nuevos. Antes 
de incorporar alimentos sa-
ludables a tu alimentación, 
elimina aquellos que no lo 
son.  También puedes hacer 
sustituciones. Por ejemplo: 
cambia el pan blanco por el 
pan integral, o los cereales 
de desayuno por copos de 
cereales integrales. 5. Res-
peta tu ritmo. Cada uno de 
nosotros tenemos un ritmo, 
sólo hay que respetarlo. 
Querer ir demasiado deprisa 
va a provocar que en algún 
momento no aguantemos 
el ritmo y lo dejemos.  Mi 
consejo: cuando tengas un 
pequeño cambio incorpora-
do, añade otro. No intentes 
añadir los cambios dema-
siado deprisa. Si necesitas 
2 semanas para adaptarte 
a un cambio, respétalo. Sino 
se te acumularán y posible- Un article de Maresme Plus

mente dejes algún cambio 
por el camino. 6. Entiende 
porqué estas realizando 
cada cambio. Búscale un 
sentido. No lo hagas porqué 
te han dicho que es bueno, 
y no lo dejes simplemente 
porqué es malo. Entiende 
cada paso que das. Esto 
facilitará que incorpores el 
hábito. 7. Saca tiempo para 
cuidarte. Tú eres la persona 
más importante de tu vida, 
así que deja de comer para 
saciar el hambre y busca 
una alimentación que nutra 
a todas tus células. Piensa 
que ellas son las que traba-
jan para que tu organismo 
funcione correctamente. Si 
los saturamos de alimentos 
ricos en tóxicos o productos 
de desecho, nuestros órga-
nos se pasaran el día elimi-
nándolos y trabajarán más 
de la cuenta… hasta que no 
aguanten más. 8. Observa 
cómo reacciona tu cuer-
po. No a todos nos sien-
ta bien lo mismo. Hay que 
buscar qué cambios nos 
sientan bien y cuáles no. Si 
algún cambio hace que te 

sientas peor, modifícalo. A 
veces tan solo necesita una 
pequeña variación, por eso 
siempre recomiendo que 
acudamos a un nutricionis-
ta. Nos ayudará a cambiar 
hábitos y buscar aquellos 
que nos sienten bien. 9. 
Busca un apoyo cercano. 
Un familiar, un gran amigo, 
tu pareja. Es importante 
que tenga poder de con-
vención sobre ti. Es normal 
que cuando inicias un ca-
mino, tengas momentos de 
bajón donde te cuestiones 
si volver atrás y coger el 
camino fácil. Tener un apo-
yo cercano te ayudará a no 
abandonar. 10. Y el punto 
más importante: disfruta 
del camino. Experimenta 
con nuevas recetas, nuevos 
gustos. Dedica un tiempo a 
cuidarte. Si entre semana 
no lo tienes, busca un hue-
co para probar nuevas rece-
tas el fin de semana. Todo 
es cuestión de prioridades: 
si priorizas, lo encontrarás.
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HISTÒRIES
Durant la Guerra Civil 

Americana o Guerra 
de Secesió es va donar un 
fenomen no gens curiós: 
els guerrillers. Aquests 
formaven part del que 
anomenarien “tropes irre-
gulars” en front de les “re-
gulars” que serien l’exèrcit 
del Nord o del Sud. Les 
partides de guerrillers es-
taven formades per homes 
de tota mena. Alguns, fins i 
tot, havien estat malfactors, 
lladres, etc. El seu àmbit 
van ser, sobretot, els es-
tats fronterers entre el Nord 
i el Sud. Per què aquest? 
Doncs, perquè eren on els 
“sentiments” abolicionistes 
i esclavistes estaven a flor 
de pell. Sentiments d’odi i 
revenja eren el pa de cada 
día. Aquests guerrillers van 
formar partides que ataca-
ven a les tropes regulars, 
assaltaven pobles i mata-
ven indiscriminadament 
(Massacre de Lawerence 
i Centralia). Del Nord des-
tacaríem: Els “Red Legs” 
i el “Bushwhachers”. Del 

Sud els “Jayhawhers”. Tant 
els uns com els altres no 
és que fossin un angelets. 
Però, el que ens interessen 
són els darrers: Els “Ja-
yhawkers”. Entre els seus 
comandaments destaca-
ríem en William C. Quan-
trill i William T. Anderson 
“Bill Bloody”. I, també, gue-
rrillers com els germans 
Jesse i Frank James, entre 
d’altres. Quan la Guerra 
va acabar, el Nord va co-
mençar el que es va ano-
menar “La Reconstrucció” 
(1865-1877). Un període 
al qual la prioritat principal 
va ser la reintegració a la 
“Unión” dels estats sece-
sionistes del Sud. Durant 
aquest període, cap a 
aquests estats, va haver 
un allau d’oportinistes sen-
se escrúpols anomenats 
“carpetbaggers”. El nom 
prové de les seves borses 
de viatge fetes de catifes, 
ja que en la seva majoria, 
aquests eren pobres. La 
corrupció i especulació del 
Nord envers els habitants 

dels estats sudistes va fer 
que molt individus comen-
cecin a enfrontar-se als re-
presentants del govern. És 
així com sorgeixen bandes 
de “forajidos” com els Ger-
mans James, Els Youngers 
i d’altres a Missouri. Assal-
taven interessos nordistes 
(bancs, trens, diligències, 
etc). Defensaven la “Causa 
del Sud”. Òbviament, el po-
ble els veia com a herois. A 

Forajidos de leyenda

Texas caldria destacar a en 
John Wesley Hardin. Hem 
d’entendre que, aquests, 
van ser els “Robin Hood” 
del poble que els ajudava a 
escapolir-se i amagar-los. 
Però amb el temps, la situ-
cació del país es va anant 
normalitzant. I cada vega-
da més aquests “herois” 
començaren a ser mirats 
com “forajidos”. És el cas 
d’en John W. Hardin. Així, 

amb el final de “La recons-
trucció”, van desaparèixer 
aquells guerrillers sudistes 
que es convertiren en lla-
dres per defensar la “Cau-
sa del Sud” i protegir al po-
ble oprimit. D’altre banda, 
als nous estats i territoris 
fronterers amb Mèxic, feia 
temps que havien sorgit al-
tres “forajidos de Leyenda”. 

Un article  del Tonet
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ANEM AL CINEMA

Valent-se de la seva habilitat per congelar a 
qualsevol enemic, la jove reina del gel Fre-
ya porta ja dècades en un remot palau hi-
vernal formant una legió de caçadors letals 
, que compta entre les seves files amb Eric 
i la guerrera Sara , quan descobreix que els 
seus dos campions han incomplert l’única 
regla imposada als soldats : desterrar l’amor 
eternament dels seus cors. A l’ assabentar-se 
que la seva germana ha mort, Freya reuneix 
a la resta de caçadors i els ordena portar el 
mirall màgic davant l’única bruixa que queda 
amb vida capaç de dominar el seu poder.

Estrena: 8 d’abril de 2016

Maresme Plus

Dirigida per Jon Favreau , ‘El llibre de la 
selva ( The Jungle Book ) ‘ és una epopeia 
d’acció real sobre Mowgli ( amb el debut de 
Neel Sethi ) , un nen a qui cria una rajada de 
llops. Però Mowgli comprèn que ha de deixar 
la selva ja que el tigre Shere Khan , que por-
ta les cicatrius de l’Home, promet eliminar el 
que considera una amenaça. Mowgli es veu 
obligat a abandonar l’única llar que ha cone-
gut en tota la seva vida i s’embarca en un fas-
cinant viatge d’autodescobriment. “ The Jun-
gle Book “ barreja l’acció real amb animals i 
entorns generats per ordinador.

“Capità Amèrica : Civil War” comença on ho 
va deixar ‘ Venjadors : L’era de Ultrón ‘ ja que 
Steve Rogers lidera el nou equip dels Venja-
dors en la seva incessant tasca de protegir 
la humanitat. Després que un altre incident 
internacional en què es veuen embolicats 
els Venjadors produeixi danys col·laterals, la 
pressió política obliga a posar en marxa un 
sistema per depurar responsabilitats i un or-
ganisme rector que determini quan cal recó-
rrer als serveis de l’equip. El nou statu quo di-
videix els Venjadors mentre intenten protegir 
al món d’un nou malvat .

Estrena: 15 d’abril de 2016 Estrena: 29 d’abril de 2016

LA CRÍTICA: BATMAN VS SUPERMAN
Batman vs Superman: 

L’origen de la justícia és 
una pel·lícula que tracta de 
fer massa coses alhora. No 
solament és una seqüela de 
L’home d’acer; també és una 
introducció al nou Batman (in-
terpretat aquest cop per Ben 
Affleck) i un intent per esta-
blir un nou món cinemato-
gràfic per als superherois de 
DC, en el qual podrem veure 
a personatges com Aquaman 
(Jason Momoa) o Flash (Ezra 
Miller). En tractar de fer tant, 
el film ens deixa a mitges, 
presentant-nos una història 
entretinguda i ben actuada, 
que no obstant això acaba per 
decebre una mica en sentir-se 
sobrecarregat i poc desenvo-
lupada.
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TRADICIONS

Sant Jordi: història i 
llegenda. Tot i la gran 

devoció que Sant Jordi va 
despertar a Europa durant 
l’Edat Mitjana, com a figu-
ra històrica se’n sap ben 
poca cosa. Militar romà, 
cristià, que va ser martirit-
zat cap al 303 per no abju-
rar de les seves creences. 
El nom Georgius vol dir 
pagès, i potser per això la 
commemoració litúrgica es 
va fixar el 23 d’abril, en ple-
na primavera; això també 
explicaria en part que les 
tradicions populars l’hagin 
convertit en protector de 
les collites. Aquest lligam 
amb la primavera i el seu 
patronatge sobre els ena-
morats també el relaciona 
directament amb la Fira de 
roses que des del segle 
XV se celebra al pati i al 
voltant del Palau de la Ge-
neralitat. En contrast amb 
el poc que se’n sap de la 
història, la llegenda de 
Sant Jordi és àmplia i molt 
arrelada. Una tradició molt 
estesa a l’Edat Mitjana ex-
plicava que el martiri de 
Sant Jordi havia durat set 
anys, davant d’un tribunal 
format per set reis. Aques-
ta tradició, que li atribueix 
una gran tenacitat per no 
abjurar de la fe durant set 
anys de tortura, va ser 
condemnada fins i tot per 
Roma però justifica que 
el jove cavaller fos invocat 
com a patró pels cavallers 
i per l’Imperi bizantí. En 
aquell temps, el seu ajut 
era demanat per comba-
tre els infidels i el van es-
collir com a patró Geòrgia, 
Serbia, Anglaterra, Grècia, 
Aragó i els Països cata-
lans. També van aparèixer 
llegendes i tradicions so-
bre el seu ajut als exèrcits 
cristians. La llegenda més 
popular, escrita per Jaume 
de Voràgine a la Llegenda 
Àurea, és la que explica la 
victòria de Sant Jordi sobre 
el drac. En un país no de-
terminat, anomenat Silene, 
un drac tenia atemorits els 

habitants i, per calmar-lo, li 
donaven periòdicament un 
be i una donzella escollida 
per sorteig. Un dia, però, 
li va tocar a la filla del rei; 
Sant Jordi la va alliberar, va 
vèncer el drac i la donzella, 
el rei i tot el poble es van 
convertir a la fe de Crist. 
Des del segle XIII, la imat-
ge de Sant Jordi sobre un 
cavall blanc, deslliurant la 
donzella i vencent el drac, 
és la més difosa de totes. 
San Jordi a Catalunya. 
La constància documental 
de la devoció a Sant Jordi 
en terres catalanes és re-
munta al segle VIII: docu-
ments de l’època parlen 
d’un sacerdot de Tarrago-
na de nom Jordi que va fu-
gir a Itàlia. Ja en el segle X, 
un bisbe de Vic duia Jordi 
per nom, i el segle XI l’abat 
Oliba va consagrar un altar 
dedicat al sant al monestir 
de Ripoll. Es troben mos-
tres del culte a Sant Jordi, 
en aquesta època, en la 
consagració de capelles, 
altars i esglésies a diversos 
punts de la nostra terra. 

Els reis catalans van mos-
trar la seva devoció a Sant 
Jordi: Jaume I explica en la 
seva Crònica que van veu-
re el sant ajudant els cata-
lans en la conquesta de la 
ciutat de Mallorca; Pere el 
Ceremoniós va instituir un 
orde de cavalleria sota la 
seva advocació; Alfons el 
Magnànim li va dedicar ca-
pelles als seus regnes de 
Sardenya i Nàpols. Els reis 
i la Generalitat van impul-
sar la celebració de la festa 
de Sant Jordi a tots els Paï-
sos catalans. A València, el 
1343 ja era una festa po-
pular; el 1407, Mallorca la 
celebrava públicament. La 
Generalitat de Catalunya 
va proposar, a les Corts 
reunides a Montsó el 1436, 
la celebració oficial i obliga-
tòria de Sant Jordi; el 1456, 
les Corts reunides a la Ca-
tedral de Barcelona van 
dictar una constitució que 
ordenava la festa, inclosa 
en el codi de les Constitu-
cions de Catalunya. Les re-
modelacions del Palau de 
la Generalitat fetes durant 

23 d’abril: Dia de Sant Jordi, del llibre i de la rosa

el segle XV són la mostra 
més clara de la devoció 
impulsada per la Genera-
litat, en posar el medalló 
del Sant presidint la façana 
gòtica i en bastir a l’interior 
la capella de Sant Jordi. 
Sant Jordi: Dia del llibre 
i de la rosa. És molt difí-
cil posar una data concre-
ta que marqui l’inici de la 
tradició popular de regalar 
roses el dia de sant Jordi. 
Ha de ser molt antiga, ja 
que és té constància de la 
celebració de la Fira de ro-
ses per Sant Jordi des del 
segle XV. Aquesta mateixa 
antiguitat tempta a buscar 
una relació entre una tradi-
ció popular i el simbolisme 
de l’amor cortès que repre-
senta la rosa. Però, més 
enllà de les possibles teo-
ries que puguin justificar 
una tradició, el més impor-
tant és que s’ha mantingut 
viva i és un símbol indis-
cutible de Catalunya. L’any 
1926 Espanya va instaurar 
el 23 d’abril com Dia del 
Llibre ja que aquesta data 
coincideix amb la mort de 

Cervantes, imitant Anglate-
rra que ja ho celebrava el 
mateix dia perquè també 
coincideix amb la mort de 
Shakespeare. La celebra-
ció va arrelar ràpidament 
a Barcelona i es va esten-
dre a Catalunya, però el 
propòsit oficial es va diluir 
en coincidir amb el dia del 
sant Patró. Mentre la festa 
a altres indrets es mante-
nia de forma molt minsa o 
desapareixia, a Catalunya 
ha esdevingut una de les 
diades populars més cele-
brades i de retruc ha ajudat 
molt a potenciar la difusió 
i la venda del llibre català. 
Així doncs, a Catalunya el 
23 d’abril és el dia de Sant 
Jordi, de la rosa i del llibre: 
el dia del sant Patró, de 
l’amor i de la cultura. És, en 
definitiva, un dia de civis-
me, de cultura i de respec-
te entre tots els que vivim 
a Catalunya i, per extensió, 
a totes les persones i totes 
les cultures del món. 23 
d’abril: Dia mundial del 
llibre i dels drets d’autor. 
La Conferència general de 
la UNESCO, reunida a Pa-
rís, considerant que el lli-
bre ha estat històricament 
l’instrument més potent de 
difusió dels coneixements, 
que tota iniciativa per pro-
moure la difusió del llibre 
és un factor d’enriquiment 
cultural, que una de les 
formes més eficaces de 
promoció del llibre és or-
ganitzar cada any un “dia 
del llibre”, i constatant que 
aquesta fórmula encara no 
havia estat presa a nivell 
internacional, el 15 de no-
vembre de 1995 va procla-
mar “Dia mundial del llibre 
i dels drets d’autor” el 23 
d’abril.

Text elaborat per Pep Camps, 
de la Unitat de Comunitats 

Catalanes de l’Exterior

Font: dades històriques extretes 
de la nadala del 1978 editada per 

la Fundació Jaume I
Article extret de 
www.gencat.cat

Per Sant Jordi, una rosa i un llibre. Aquesta tradició, que combina el fet religiós amb la rosa com símbol de l’amor 
i el llibre com a símbol de la cultura, ha convertit el 23 d’abril en el dia més celebrat, compartit i participat per tots 
els catalans. I, com totes les tradicions ben arrelades, moltes vegades se segueix i es viu sense saber-ne l’origen. 
Per això, us oferim una aproximació als orígens d’aquesta tradició que tots els catalans, dins i fora de Catalunya, 
compartim cada any.



20

RESTAURANTS
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GASTRONOMIA

El Morbier és un formatge de 
vaca produït en les zones del 

Jura i del Doubs. Té denominació 
d’origen des de l’any 2002 i re-
quereix entre altres criteris que si-
gui de pasta premsada no cuita i 
de llet crua. Es caracteritza per la 
seva famosa ratlla gris de cendra 
que divideix horitzontalment el for-
matge en dos al tallar-ho. S’elabora 
només amb llet de vaca Simmen-
tal  i montbéliarde.  La mida de les 
rodes oscil•la entre els 30 i 40 cm 
de diàmetre i el seu pes pot variar 
entre 5kg i 8 kg. La seva escorça 
es forma després de rentats gai-
rebé diaris amb salmorra (aigua 
saturada en sal).  Zona del mor-
bier: Jura. El Jura i el Doubs són 
zones de mitja muntanya ubicades 
prop de Suïssa. Són zones princi-

MARIDATGE Condiments: Amb nous o avellanes, tomàquets secs, comí, ce-
bes al vinagre, amb raïm. Vi: Un vi blanc semi sec de Chardonnay o Savagnin. 
Sidra. Cervesa: Cervesa Chimay, cervesa negra tipus Voll Damm, Negra Mo-
del. Pa: Pa de campanya, pa de nous.

MARIDATGE Condiments: Amb nous o avellanes Chuntney’s Vi: Un vi blanc 
dolç tipus Sauterne, Gewurztraminer, Muscat servit fred. Porto. Cervesa: Cer-
vesa Pauwel Kwak o cervesa Kriek de cirera Pa: Crackers, pa de sègol, pa de 
nous.

Ingredients:
150 g de Morbier
4 talls de pa de campanya
2 carbassons
8 tomàquets cherry
Oli d’oliva
Alfàbrega i herbes de Provença

120 g de Morbier
400 g de patates i 1 ceba picada
150 g d’espinacs
4 talls gruixudes de bacó
Oli d’oliva i 15 cl de nata liquida

Torrar el pa. Tallar els carbassons a tires, saltejar en oli d’oliva. tallar el mor-
bier en cubs, i col•locar-los al pa juntament amb el carbassó i 2 tomàquets 
cherry tallats en dos, salpebrar. Enfornar 5 minuts a 150 graus i decorar 
amb alfàbrega.

Peleu les patates, coure-les en aigua salada, deixar refredar i tallar-les a 
rodanxes. En una paella calenta torrar les tires de bacó, quan comença a 
saltar greix afegir i daurar la ceba picada. Als pocs minuts afegir els espinacs 
i treure del foc quan estan cuites. En 4 recipients aptes per al forn col•locar 
el bacó en el fons, la ceba i els espinacs. Afegir una capa de patates a sobre 
i una capa de Morbier tallat en rodanxes sobre de les patates. Enfornar 15 
min a 170C i servir calent.

palment rurals on abunda 
el bestiar. La producció 
de productes lactis està 
ancorada en la tradició 
jura des de segles. Anti-
gament el Morbier solia 
ser fabricat pels mateixos 
ramaders que produïen el  
Comté.  Quan arribava la 
tardor, per la duresa del 
clima, no es produïa llet 
suficient com per fer una 
roda sencera de Comté. 
(400 litres de llet per fer 
rodes de 38kg). Així que 
s’estrenyia el motlle del 
Comté i s’omplia fins a la 
meitat amb el munyiment 
de la tarda. Per protegir la 
quallada de les mosques 
i evitar que es floreixi se 
l’hi aplicava una fina capa 
de cendra de carbó. Al dia 
següent es completava 
el formatge amb el mun-
yiment del matí. Avui en 
dia, es conserva la ratlla 
de cendra vegetal princi-
palment per raons històri-
ques i estètiques.

Morbier

Tartines de morbier

Morbiflette amb patates

El Stilton és un formatge blau 
de llet pasteuritzada de vaca. 

Hi ha dues varietats de Stilton, el 
Blue Stilton conegut a Anglaterra 
com “el rei dels formatges” i el Whi-
te Stilton que sol preparar-se amb 
baies, amb nabius o nabius ne-
gres. el Stilton és un formatge amb 
DOP que es pot produir exclusiva-
ment en els comtats de Derbys-
hire, Leicestershire, i Nottingham-
shire. Una anècdota curiosa revela 
que no es pot produir Stilton a la 
ciutat de Stilton que porta el seu 
nom ja que es troba al comtat de 
Cambridgeshire. Les principals 
característiques del formatge són 
la seva forma cilíndrica de pes 
aproximat de 8 kg, la seva escorça 

125gr de mantega i 5 cebes petites picades
150gr de pa d’ahir
125gr blue Stilton
2 branques de julivert fresc picat
300gr xampinyons sense peus. (4 unitats grans)

2 rotlles de massa de pasta de full rectangular
150gr de Stilton esmicolat i paprika

Obrir el rotllo de massa. Esquitxar el paprika i 
repartir tot el Stilton ben esmicolat per tota la 
massa. Cobrir amb el segon rotllo de massa 
pasta de full. Posar un film de cocció sobre del 
segon rotllo de massa i aplanar lleugerament 

En una paella escalfar la mantega i daurar la ceba. En 
una picadora, triturar el pa i després afegir el Stilton, la 
mantega amb la ceba i el julivert. Batre breument. Om-
plir els xampinyons amb la barreja obtinguda i enfornar 
durant 35min a 170C.

natural gruixuda rovellada 
i la seva pasta cremosa i 
fàcil d’esmicolar de color 
ivori entretallada per vetes  
blaves. Zona de l’Stilton: 
Leicestershire. El Leices-
tershire, regió dels Midd-
lands orientals es situa 
en al centre d’Anglaterra. 
És una zona poc poblada 
que rep el seu nom de la 
ciutat de Leicester, capital 
administrativa del comtat. 
Es tracta d’una zona de 
poc relleu, molt humida 
que sempre va comptar 
amb nombroses granges 
i camps cultivats. Històri-
cament s’explica que Coo-
per Thornill, un contrac-
tista deels East Midlands, 
era l’hostaler de la luxosa 
posada Bell Inn, i va ser 
ell qui va iniciar als viat-
gers en el coneixement 
d’aquest formatge suau, 
cremós i amb venes bla-
ves, el qual posteriorment 
va adoptar el nom de la 
ciutat de Stilton.

Stilton

Xampinyó farcit de Stilton i julivert

Twists de pasta de full de Stilton

amb un corró. Tallar làmines d’1 cm de ample a la part més estreta de la 
massa i torçar 3 vegades. Col • locar els twists en paper de cuina i enfornar 
8 minuts a 225C.
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LECTURES
Maestra/Mestra. LS Hilton (Roca).
 Una ambiciosa, intel•ligent, prag-
màtica  i desinhibida galerista d’art 
descobreix una  important estafa 
relativa a una falsificació. La sexua-
litat de la protagonista, lluny del 
“bondage”  de les novel•les roman-
tico-erotiques actuals, es conver-
teix en una mena d’anti Grey.

La noia del tren. Paula Hawkins 
(La campana/Planeta). 
De forma justa o injusta és el thriller 
de l’any o com a mínim,  el més ve-
nut.  L’acció es desenvolupa en un  
barri tranquil de cases victorianes 
als afores de Londres, on les tres 
veus narradores patiran  de dife-
rent manera.

La víspera de casi todo. Victor 
del Arbol (Destino). 
Que pot conectar la Costa da mor-
te, Extremadura, Barcelona i Ar-
gentina en una novel•la amb més 
assassins que crims?

Algú. Alice Mcdermott (Minúscu-
la) 
Relat sobre la vida quotidiana d’una 
filla d’Irlandesos a Brooklyn al llarg 
del segle XX.  L’excepcionalitat del 
llibre radica en la seva senzillesa i 
que tot i ser una mena de biografia 
fuig de la cronologia. Diuen que és 
un ferm candidat al Premi Llibreter 
2016

Les pereres fan la flor blanca. 
Gerbrand Bakker (Raig Verd) 
Una deliciosa historia on dos ger-
mans bessons i un de més petit 
viuen amb el seu pare, amb el re-
cord present d’una mare que els va 
abandonar quan eren petits i a qui 
mai han perdut l’esperança de re-
trobar.

Ferdinando. Munro Leaf (Kalan-
draka). 
Kalandraka ha recuperat el conte 
original que va estar prohibit a Es-
panya per consider-lo una  al•legoria 
contra la guerra civil, i que Hitler va 
fer cremar a l’Alemanya nazi per 
pacifista i antibèl•lic. Ferdinando 
és un brau que no vol res més que 
la tranquil•litat de la seva vida als 
prats on pastura.

ciencia optimista
club super 3
La Magia de l’ordre

Che
La casa
13 rue del percebe

Bel olid
Toni hill
Susana Hernandez

Casa dels ratolins. Karina Scha-
apman (Blackie Books)
La vida quotidiana d’uns ratolins, 
els seus fills, les seves botigues, 
les habitacions, les escales, els so-
terranis construits amb capses de 
cartró  i material reciclat . Un àlbum 
diferent, fotografiat, que aconse-
gueix que els més petits observin 
atents i gaudeixin descobrint  cada 
dia nous detalls.

El monstre de colors. Anna Lle-
nas (Flamboyant)
Reeditat fa uns dies en versió pop 
up, si us el vau deixar perdre fa uns 
mesos i ho heu estat lamentant, 
ara arriba la vostra oportunitat. Avi-
sem que no és una gran tirada.

El crit de l’ocell domèstic. Mak-
sim Ossipov (Club Editor). 
Quan es va esfondrar la Unió So-
viètica, a Rússia es va viure un 
breu moment d’esperança truncat 
per una situació social i política que 
va deixar sense futur a la gran ma-
joria i on els diners ho son tot. Mal-
grat ser un llibre de relats, tots ells 
formen un conjunt coherent magis-
tralment lligat.

Llegir enganxat a ritme trepidant i sense perdre el fil mentre vigiles a la canalla al parc:

Per a aquells i aquelles que gaudeixen de les històries escrites amb cura, on la prosa té tanta impor-
tància (o més) que allò que s’hi explica.

Contes que volen dir moltes coses

Altres idees:

Visca els mediatics: Comic: Maresme:

Un article de Vapor vell

Algunes «pistes» per a Sant Jordi 2016
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La neteja de boca del gos
Igual que una persona les revisions bucals de la teva mascota han de ser cada 6 mesos o com a mínim un 
cop l’any .

Sempre s’ha dit que la 
boca d’un gos està més 

neta que la d’un humà, 
però això no treu que pu-
guin tenir problemes a cau-
sa de l’acumulació de la 
placa bacteriana, la tosca i 
la gingivitis, provocant mal 
alè i en certs casos infec-
cions més greus amb risc 
de mort, segons el cas, o 
desencadenant problemes 
cardíacs, hepàtics o renals. 
Més enllà de si fa una cura 
intensiva de la salut bucal 
de la teva mascota o no, 
és recomanable observar 
l’interior de la seva boca 

cada setmana, per així de-
tectar amb temps possibles 
problemes bucals i portar-lo 
al veterinari perquè el pro-
fessional ho valori. Si hi ha 
canvis en la seva salut bu-
cal com: mal alè, dificultat 
per mossegar o mastegar, 
dents descolorits, trencats 
o que falten, genives enver-
mellides, inflamades, ado-
lorides o sagnants, incrus-
tacions de tosca groguenc, 
marró o negre al llarg de 
tota la geniva, salivació ex-
cessiva, depressió o fins i 
tot paquets o pòlips dins de 
la boca. Si s’observen algu-

nes d’aquestes alteracions, 
la visita amb el veterinari 
ha de ser ràpida per evitar 
complicacions majors o a 
llarg termini. Igual que una 
persona les revisions bu-
cals de la teva mascota han 
de ser cada 6 mesos o com 
a mínim un cop l’any. Les 
neteges de boca són rea-
litzades sota sedació, per 
evitar-li molèsties a l’animal 
i per la seguretat del vete-
rinari, ja que cal treballar 
amb les mans dins de la 
boca. S’utilitzen aparells 
d’ultrasons per trencar la 
“pedra” que forma la tosca 

Un article de Fernanda 
Gallastegui. 

Clínica Veterinaria Fervet 
Carrer de la Plaça, 78

Tel. 93 013 30 44

i un cop alliberat la dent es 
explora la seva viabilitat i 
salut, per decidir si pot que-
dar-se a la boca o ha de reti-
rar per evitar complicacions 
amb el temps, en acabar la 
neteja és recomanable que 
es procedeixi al polit de les 
peces dentals per intentar 
retardar el més possible 
la nova formació de tosca. 
Els mètodes que es poden 
utilitzar a casa per inten-
tar disminuir la incidència 
d’aquest problema, poden 
ser: raspall amb pasta es-
pecial per a gossos (no 
utilitzar mai la d’humans), 

esprais, líquids per posar 
a l’aigua de beguda de la 
mascota, pols d’algues es-
pecials per controlar el mal 
alè i la formació de placa, 
palets dentals, joguines es-
pecials per a la salut bucal i 
el pinso de cada dia, un gos 
que mastega té menys inci-
dència de malalties dentals 
que un que no ho fa. Mai és 
tard per començar!


