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Mataró cerrará la carretera N-II 
y reforzará el transporte pú-

blico durante la celebración de la 
Festa del Cel, los días 19 y 20 de 
septiembre, según ha informado 
el Ayuntamiento y La Vanguardia.
Estas medidas forman parte del 
dispositivo especial de movilidad 
y seguridad del festival aéreo más 
importante de España, que por 
segundo año consecutivo tendrá 
lugar en las playas de la capital 
del Maresme.
La organización ha recomendado 
acceder a la ciudad en transporte 
público y, para aquellos que opten 
por el vehículo privado, utilizar los 
aparcamientos especiales habili-

tados para la ocasión, puesto que 
la carretera N-II se cortará al tráfi-
co y habrá importantes restriccio-
nes de circulación en la fachada 
marítima para facilitar el acceso a 
pie en las playas desde las 06:00 
horas del sábado 19 hasta las 
04:00 horas del lunes 21 de sep-
tiembre.
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ACTUALITAT
BREUS BREUS

Ya se conocen los primeros 
detalles de la fiesta mayor 
que se celebrará en Pineda 
de Mar. La festividad del mu-
nicipio se celebrará del 26 al 
30 de agosto, y un año más 
el programa estará repleto de 
actividades. 
Entre las novedades destaca 
el cambio de ubicación de la 
fiesta de la espuma, que se 
hará en la Pl. Cataluña, a fin 
de concentrar los espacios 
de la Festaxic en una zona 
más cercana. La Festaxic tie-
ne por lema ‘La Fiesta de la 
Luz’ ya que es el año de la 
luz y los más pequeños po-
drán visitar un planetario y 
conocer el Universo. También 
habrá más actividades como 
la jeringada, varios talleres 
de manualidades y muchas 
actividades más. La traca fi-
nal del día de los niños será 
el espectáculo de los Abbey 
Road, Beatles for kids, con 
un concierto de los Beatles 
para niños.
Finalmente también cabe 
destacar que el actor Pep 
Plaza será el pregonero de la 
Fiesta Mayor de Pineda.

La primera setmana de setem-
bre cap veí de Caldes gosarà 
deixar el poble. Arribaran els 
actes centrals de la Festa Ma-
jor i com cada any, s’han previst 
diverses activitats per entusias-
mar a tots els públics.
El divendres 4 de setembre co-
mençarà amb el brindis de Fes-
ta Major que donarà pas al so-
par popular i al ball a càrrec del 
Dj convidat.
Dissabte la vila s’aixecarà amb 
els crits dels més petits que, 
reunits a la Plaça de la Vila, 
s’enfonsaran entre l’aigua i 
l’escuma. El mateix dissabte a 
la tarda a la Plaça del Molí, es 
podrà assistir a la plantada de 
gegants i començarà el cerca-
vila que recorrerà els diversos 
carrers de Caldetes. 
Diumenge al matí arribarà 
l’esperat campionat de Petan-
ca a les pistes municipals, al 
migdia les sardanes ompliran el 
parc Joan Maragal i finalment el 
gran protagonista de la nit, sens 
dubte, serà el correfoc que en-
guany arriba al 31è aniversari i 
que finalitzarà el recorregut amb 
una ruixada a la Plaça de la Vila.

El actor Pep 
Plaza, pregonero 
de Pineda

La Festa Major de 
Caldes d’Estrac

Pep Plaza.
Foto: UD Mataronesa.

Marc Vila

Festa Major de Caldes
Foto: Ajuntament de Caldes 

d’Estrac

Marc Vila

La Concejalía de Fiestas 
de Tordera ya ha dado a 

conocer la programación de 
este agosto, en la que se in-
cluyen los actos de la Fiesta 
Mayor de San Bartolomé.
Como cada año, el grueso 
de actos se celebrará entre 
el 20 y el 25 de agosto, aun-
que por el amplio número de 
entidades que organizan ac-
tividades durante todo el año 
y especialmente durante el 
verano, la programación de 
actividades festivas se com-
prende entre el 6 y el 29 de 
agosto.
Entre las novedades de la 
Fiesta de este año destacan 
el cambio de día, hora y lu-
gar del acto de proclama-
ción de la Pubilla y el Hereu 
de Tordera. Este año y por 
primera vez, el pubillaje se 

celebrará el día 23 de agos-
to, a las 19.30 h, en la Plaza 
de la Concordia. Este cambio 
responde a la voluntad de la 
Concejalía de dar un nuevo 
impulso a esta actividad, or-
ganizando en un horario más 
familiar y que permita motivar 
a los jóvenes a participar de 
manera más activa.
También se prepara una ac-
tividad más en la plaza de la 
Iglesia para la noche del 24 
de agosto. Una vez finaliza-
do el castillo de fuegos arti-
ficiales, comenzará un baile 
popular con música de los 
80 y 90 apto para todos los 
públicos.
Por otra parte, ya están a la 
venta los palcos y las sillas 
de la pista de la Amistad para 
los actos que se celebrarán 
los días 24 y 25 de agosto 

(conciertos de tarde y bailes 
de tarde y noche). Se pue-
den adquirir a un precio de 
45 € y 10 € respectivamen-
te en la Oficina de Servicios 
Personales hasta el 14 de 
agosto. También del 10 al 20 
de agosto se podrán comprar 
los tickets para participar en 
el “cercatasques” que se ce-
lebrará el día 21. Los tickets, 
a 12 €, se podrán adquirir en 
el Casal de Jóvenes (todas 
las tardes de lunes a viernes) 
y en Radio Tordera.
Finalmente, también se ha 
dado a conocer que el guita-
rrista torderense de renombre 
internacional, Diego Cortés, 
será el pregonero de la Fies-
ta Mayor 2015 el próximo 23 
de agosto a las 23 h desde el 
balcón del Ayuntamiento.

Foto: diegocortes.es
Marc Vila

Tordera ya conoce el calendario 
de San Bartolomé ‘15
La programación de este año incluye varias novedades para 
fomentar la participación de los ciudadanos. 

Diego Cortés será el pregonero de San Bartolomé 2015



BAIX MARESME
BREUS BREUS

El Ayuntamiento de Premià 
de Mar (Barcelona) crea-
rá un registro de familias 
para acoger a refugiados 
de la guerra en Siria, y se 
suma a la red ciudadana y 
de ayuntamientos que les 
acogerán. El registro de 
familias se realizará en la 
Oficina de Atención al Ciu-
dadano del Ayuntamiento, 
en la plaza de la Fàbrica, y 
en el Centro de Formación 
Permanente del municipio, 
ha informado el consis-
torio en un comunicado. 
El Gobierno municipal ha 
afirmado que, a través 
de esta iniciativa, quieren 
mostrar su apoyo a la po-
blación siriana y aportar su 
“grano de arena” para con-
seguir que el Estado espa-
ñol reaccione y modifique 
su posicionamiento sobre 
el reto humanitario y social 
que sufre la población de 
Siria. El consistorio ha di-
cho que se compromete a 
trabajar con las entidades 
e instituciones que partici-
pen en la red de “ciudades 
refugio” para dar acogida, 
en la medida de sus posi-
bilidades, a las personas 
que necesitan soluciones 
urgentes ante la
“dramática e insostenible” 
situación que viven.

Premià con los 
refugiados

Un artículo de J.L.P. Un artículo de J.L.P.

Las finanzas del ayun-
tamiento de Vilassar de 
Mar está en una situa-
ción “compleja” que pue-
de condicionar la acción 
de la legislatura, según 
advirtió el alcalde de 
ERC, Damià del Cot. El 
ayuntamiento y la em-
presa municipal de ur-
banismo acumulan una 
deuda de 37,2 millones 
de euros, lo que supone 
un 170% del presupuesto 
municipal, cuando el lími-
te legal de endeudamien-
to fijado es del 110%. El 
alcalde apunta que “un 
porcentaje elevadísimo 
de la deuda” proviene de 
obras promovidas por la 
sociedad municipal en el 
anterior mandato de CiU. 
El principal agujero en 
las finanzas municipales 
de Vilassar de Mar pro-
viene de una de las gran-
des obras del mandato 
pasado, el mercado mu-
nicipal. Los sobrecostes 
del proyecto obligaron la 
empresa municipal a pe-
dir un préstamo que aho-
ra se debe afrontar con 
los recursos propios del 
presupuesto ordinario 
del Ayuntamiento. 

Vilassar de mar, 
a un paso de la 
intervención

La població estrangera a Mataró 
baixa un 5,04%
Al llarg dels últims cinc anys, Mataró ha augmentat la seva 
població en 2.052 nous habitants.

El regidor de Serveis Cen-
trals, Juan Carlos Jerez, 

ha presentat l’Estudi de la 
Població de Mataró, que re-
flecteix un creixement na-
tural moderat del nombre 
d’habitants (0,38%) que con-
trasta amb la tendència de 
Catalunya i que allunya la ciu-
tat dels registres negatius de 
2013. Mataró tenia a principis 
d’any 124.934 habitants (467 
més que l’any anterior), dels 
quals 19.059 són de naciona-
litat estrangera (15,25%). La 
població estrangera a la ciutat 
ha baixat un 5,04% en un any 
(-1.012). Cal tenir en compte 
també l’increment de les na-
cionalitzacions d’estrangers 
residents a Mataró (1441).
Des de l’any 2000 s’observa 
que la població ha anat dis-
minuint progressivament el 

seu ritme de creixement: 
l’augment de 2.002 habi-
tants del període 2011-2015 
és inferior al del 2010 a 2014 
(2721), clarament més petit 
que el de l’2009-2013 ( 4286) 
i molt més encara si ho com-
parem amb el del 2002-2006 
(11.104).
La incidència de la població 
de nacionalitat estrangera 
-nascuda o no a la ciutat- se-
gueix sent un aspecte bàsic 
per poder entendre la dinà-
mica demogràfica de la ciu-
tat més enllà dels corrents 
migratoris. En aquest sentit, 
en l’últim any, una part de 
l’increment anual de la pobla-
ció de nacionalitat espanyola 
és el fruit de la consecució de 
la nacionalitat espanyola per 
part de persones que tenien 
abans nacionalitat estrange-

ra. En el transcurs de 2014, 
1.441 residents han experi-
mentat aquest canvi.
Al llarg dels últims cinc anys, 
Mataró ha augmentat la seva 
població en 2.052 nous ha-
bitants. A partir del període 
2005-2009, la component 
vegetativa (diferència entre 
naixements i defuncions) del 
creixement demogràfic ha 
anat guanyant pes progressi-
vament. En el període 2010-
2014, el creixement natural 
dóna compte de la totalitat 
del creixement de la pobla-
ció registrat en els últims cinc 
anys.

Un article de La Vanguardia

La capital del Maresme segueix creixent com un dels nuclis poblacionals més importants d’Espanya.
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El govern municipal d’Arenys 
de Mar impulsa la modifi-
cació de l’ordenança de Ti-
nença d’Animals Domèstics 
amb la qual permet una am-
pliació dels horaris en què 
els gossos poden accedir a 
les tres platges del municipi: 
Cavaió, Picòrdia i Musclera. 
Entre els dies 1 de juny i el 
15 de setembre els gossos 
podran accedir a les platges 
entre les vuit del vespre i les 
vuit del matí, quan no hi ha 
banyistes, de manera que 
s’amplia l’horari anterior. Amb 
això, el govern de Junts per 
Arenys i PP atén una deman-
da formulada per un grup de 
propietaris de gossos i apos-
ta per la convivència entre 
mascotes i banyistes, enca-
ra que insisteix als propieta-
ris que estiguin a cura dels 
seus gossos en tot moment i 
no permetin que embrutin la 
sorra orinant o defecant, una 
conducta que el consistori 
anuncia que serà perseguida 
i sancionada.

Gossos a les 
platges d’Arenys

S’amplien els horaris d’accés 
d’animals a les platges.

Un article de La Vanguardia.

Foto: homeaway.es

El Fòrum Europa 2001 ha 
concedit el Premi Ciutadà Eu-
ropeu 2014 a Óscar Berman 
Boldú, assessor financer, en 
reconeixement a la seva tra-
jectòria professional, laboral 
i humana, per la seva gran 
dedicació i especialment en 
reconeixement al seu treball 
realitzat tant personal, profe-
sionaly polític.
Aquesta prestigiosa distinció 
va ser lliurada en un acte ce-
lebrat a l’Hotel Gallery (Bar-
celona), per José Luis Sala-
verría, fundador del Fòrum 
Europa 2001 que va fer lliu-
rament d’aquest guardó. El 
Fòrum Europa 2001, fundat 
l’octubre de 1996, va néixer 
amb la intenció de crear tro-
bades per a l’intercanvi i la 
divulgació d’idees o conei-
xements entre dirigents de 
la vida empresarial i cultural. 
Actualment figura com un 
dels Fòrums més importants 
d’Europa. El premi Ciutadà 
Europeu es concedeix a pre-
sidents d’institucions, profes-
sionals liberals i personalitats 
de la societat civil que han 
destacat per la seva profes-
sionalitat, europeisme i hu-
manitat.

Distinció per a un 
palafollenc

Óscar Berman recollint un ben 
merescut guardó.

La ciudad de Calella y la 
patronal hotelera, la Aso-

ciación Turística de Calella 
(ATC), quieren desestacio-
nalizar la temporada a través 
del turismo deportivo. Para el 
próximo otoño se ha prepa-
rado una estancia ciclista, la 
‘Calella Cycling Experience 
Week’, que pretende llenar la 
ciudad de apasionados de la 
bicicleta durante una sema-
na. El stage será del 11 al 18 
de octubre y se propone a 
los visitantes salidas diarias 
en el Maresme, así como lu-
gares naturales del entorno 
más próximo como la Costa 
Brava, el Montseny o las Gui-
lleries. La apuesta de Calella 
por cicloturismo complemen-
ta el espíritu ciclista de la 

ciudad, que actualmente es 
sede de la salida de la Vuelta 
Ciclista a Cataluña y de las 
pruebas del Ironman.
El ‘Calella Cycling Week’ con-
siste en un producto turístico 
orientado a cicloturistas, me-
diante el cual se ofrece aloja-
miento en Calella y la opción 
de participar en diferentes ac-
tividades relacionadas con el 
mundo de la bicicleta. Desde 
un stage ciclista con salidas 
guiadas cada día para visitar 
los principales atractivos del 
territorio hasta una modali-
dad de estancia libre, sin que 
los visitantes vayan a formar 
parte de ningún grupo orga-
nizado, pero con la cobertura 
de la organización ante cual-
quier eventualidad. También 

está prevista una salida ex-
clusiva para mujeres ciclistas
“Calella ha demostrado que 
puede ofrecer a todos los afi-
cionados al ciclismo las mejo-
res y más variadas rutas para 
disfrutar de experiencias inol-
vidables”, afirma la presidenta 
de la Asociación Turística de 
Calella, Isabel Mallol. La por-
tavoz de la patronal asegura 
que el nuevo producto turísti-
co “va más allá de nuestro te-
rritorio” y espera la participa-
ción de cicloturistas de toda 
Europa.

Foto: static13.gestionaweb.cat

Un artículo de Pascual Pacita 
y viaempresa.cat

Calella volverá a llenar la ciudad de apasionados de la bicicleta durante una semana.

Calella apuesta de lleno por el 
cicloturismo
Esta actividad complementa el espíritu ciclista de la ciudad, sede 
de la salida de la Vuelta Ciclista a Cataluña

Un article de José Luis Pizarro 
i lavanguardia.com

Foto: 
oscarberman.blogspot.com



VIDA COMERCIAL
Dalom Motor, des de turismes a 4x4 del desert
El taller realitza tot tipus de reparacions, manteniment i preparació de vehicles. 

Dalom Motor porta més de 20 
anys obert al servei dels seus 

clients. És un taller de reparació 
d’automòbils, vehicles 4x4 i fins 
i tot de furgonetes lleugeres. Es 
realitza tot tipus de reparacions 
d’automòbils, des de fer un canvi 
d’oli i els seus filtres amb el seu res-
pectiu manteniment, fins al sistema 
de frenada, canvis de suspensió per 
posar-la tipus confort o esportiva, 
segons les necessitats del client.
A més a més, el taller fa prepara-
cions per fer excursions de cap de 
setmana i també per a grans expe-
dicions del desert. En un principi es 
van començar a preparar cotxes de 
carreres al desert per afició i a més 
a més  el propietari del taller, l’ Albert 
Salom, participa en raids des de fa 
15 anys.  Això ha portat a fer que el 
taller també pugui assessorar enca-
ra millor als seus clients en funció 
del que necessiten pel seu cotxe.   
“Cal valorar el fet de qui utilitza el co-
txe per una excursió a la muntanya 

no té la mateixa preparació que algú 
que va al desert a fer curses de re-
gularitat com raids que necessitarà 
una específica” ha comentat l’Albert. 
El muntatge de sistema “antides-
llantament”, és exclusiu del taller,  és 
un disseny especial per anar per 
la sorra del desert i aprofitable en 
condicions de molt de fang, treballa 
amb unes pressions molt baixes a 
les rodes sense destalonar el pneu-
màtic. 
El taller, situat al carrer Marina nú-
mero 1 de Premià de Dalt es carac-
teritza per la seva fidelitat i compro-
mís, que atreu fins i tot a clientela de 
lluny, també amb la preparació de 
vehicles 4x4. 
El seu horari és de dilluns a diven-
dres de 8-13:30 hores i de 15:00-
19:00 hores. També compta amb 
un telèfon de contacte que és el 
937524925 i un mail per poder po-
sar-se en contacte: salomxtream@
hotmail.com.

6



VIDA COMERCIAL
Dietètica El Roure, la bona alimentació com a base de la salut
La botiga proporciona des d’aliments naturals fins a massatges o servei de dietista

El Roure es caracteritza per tenir 
tot tipus d´alimentació ecològica, 

fins i tot per a celíacs. Tenen produc-
tes molt variats, des de tofu o sei-
tan, fins a hamburgueses vegetals. 
L’horari de la botiga situada al carrer 
Abat Escarré nº 3 d’Argentona és de 
9:30 del matí a 13:30, i per les tardes 
de 17:00 a 20:30, fins i tot els dissa-
btes al matí. 
Des de la botiga es destaca la impor-
tància de menjar bé per tal d’evitar 
malalties, i s’impulsa comprar verdu-
res ecològiques o de proximitat. Al-
tres recomanacions són d’alimentar-
se de fruites de temporada, aliments 
ecològics i  no utilitzar productes de 
pesticides, herbicides, etc.
El Roure també té una gran varietat 
de cereals com la quinoa, blat sa-
rraí, productes integrals, llavors de 
chia (que contenen molt d’omega 3 
d’origen vegetal, calç i magnesi).
Una altra secció important a destacar 
és la d’ herboristeria, amb herbes a 
granel per poder preparar molts tipus 

d´infusions: digestives, per relaxar-se 
o per dormir entre altres, que solen 
tenir molt d’èxit. També destacar que 
la botiga compta amb tot tipus de tes 
a granel de molt bona qualitat.
Altres serveis que proporciona la 
botiga al càrrec de l’Àngela són 
massatges tan per adults com per 
bebès, un servei de dietista titulada 
d´alimentació correcte i/o gent es-
portista per controlar el sucre o el 
colesterol. També hi ha complements 
dietètics per poder ajudar per exem-
ple en algun problema de defenses 
baixes o depuracions.
Per complementar encara més, es 
venen articles per la higiene, xam-
pús, gels, dentífrics sense testar en 
animals, compreses sense clor i sa-
bons per roba. Des de la botiga es vol 
donar les gràcies a tots els clients per 
ser fidels a El Roure. Per qualsevol 
dubte la botiga disposa d’un telèfon 
de contacte, 93 797 05 97 i un correu 
electrònic, 
elrourebio@hotmail.com
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AE19 SBK Team, un equip 
imbatible
En el equipo de Alejandro Esteban se respira un ambiente  
agradable pero evidentemente siempre se procura prosperar 
para mejorar los resultados.

El piloto de motos de Premià 
de Mar Alejandro Esteban 

está disputando la temporada 
del renovado Campeonato de 
Europa de Superbikes con el 
equipo AE19 SBK Team, un 
equipo formado este año que 
se postula como una de las 
grandes revelaciones de la 
presente temporada. 
Tras varios años amparados 
bajo el Kawasaki-Basolí este 
año el mismo grupo humano 
que ya ha trabajado conjunta-
mente durante los últimos años 
decidió lanzarse a la aventura 
con una estructura propia.  An-
gel Luis Esteban, padre del pi-
loto, es el team manager, Jose 
Llobregat es su jefe de mecá-
nicos y Miki Esteban y Gerard 
Carulla completan la estructu-
ra de mecánicos de este equi-
po que intenta competir contra 
las grandes marcas y presu-
puestos que están presentes 
en el FIM CEV Repsol.
El AE19 SBK Team fue forma-
do la presente campaña para 
disputar el Campeonato de 

Europa de Superbikes y como 
nos cuentan Angel y Alejan-
dro el gran secreto de su buen 
funcionamiento es el ambiente 
familiar que reina entre todos 
sus integrantes. “Llevamos 
varios años trabajando todos 
juntos y la relación es magní-
fica”, nos aclara Angel.  
Cuando llega el fin de semana 
de carreras todos los integran-
tes del equipo se desplazan 
días antes hasta el circuito 
por carretera excepto cuando 
el gran premio se disputa en 
Portimao o Jerez, dónde por 
motivos logísticos el piloto y 
el team manager cogen el 
avión para llegar a su destino. 
Durante el fin de semana de 
carreras el equipo vive mo-
mentos frenéticos para tenerlo 
todo listo, montar el box, poner 
a punto la moto, gestionar los 
recursos, etc. “Son momentos 
agotadores y que no siempre 
se ven recompensados por 
los buenos resultados pero 
nos dedicamos a esto y con-
vivimos con ello”, afirma Angel. 

Por su parte Alejandro se de-
dica a pasar los ratos libres 
como puede “me concentro en 
mi tarea pero la espera hasta 
subir a la moto se hace inter-
minable”. 
En el equipo se respira un am-
biente agradable pero eviden-
temente siempre se intenta 
mejorar para mejorar los resul-
tados, cuando esto no sucede 
llega la frustración pero tal y 
como nos comentan Angel y 
Alejandro “cuando las cosas 
no salen bien aprendes a va-
lorar más los buenos momen-
tos y a disfrutarlos con todo el 
equipo”. 
La vida del piloto no es fácil y 
en cada carrera ponen en ries-
go su vida, “nos la jugamos en 
cada curva, debemos estar 
muy concentrados en nuestro 
trabajo y tener un entorno fa-
vorable es indispensable”, ex-
plica Alejandro. Por otro lado 
Angel expresa sus deseos de 
que Kenny Noyes, en coma 
debido a un accidente sufrido 
en el último gran premio en 

Imagen del AE19 SBK Team en la última carrera disputada en Montmeló.

Marc Vila
Foto: AE19 SBK Team.  

Motorland-Aragón, se recupe-
re pronto y además envía sus 
condolencias a los familiares y 
amigos de los dos pilotos es-
pañoles fallecidos en Laguna 
Seca Bernat Martínez y Dani 
Rivas, quien fue compañero 
de Alejandro hace unos años. 
A falta de siete carreras para 
que concluya el campeonato 
Alejandro es el quinto clasifica-
do en la categoría de privados 
y undécimo en la general, pero 
ambicioso como siempre el pi-
loto premianense nos asegura 
que “el objetivo es revalidar el 
título de Europa en la catego-
ría de equipos privados e in-
tentar mejorar la décima plaza 
en la general conseguida la 
pasada temporada”. 
El motociclismo no es un de-
porte fácil y mucho menos 
barato, pese a ello el AE19 

SBK Team tiene la intención 
de seguir creciendo para po-
der seguir labrando el futuro 
del prometedor Alejandro Es-
teban. “Aprovechamos la oca-
sión para agradecer el apoyo 
de los patrocinadores y nos 
ponemos a disposición de 
todo aquel que quiera colabo-
rar con nosotros publicitando 
su marca”, sentencian padre y 
piloto.   
Para contactar con el AE19 
SBK Team pueden ponerse 
en contacto con Pilar Martínez 
mediante correo electrónico; 
personal.manager.ae19@
gmail.com o llamando al 658 
020 743. 
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Tapisseria Serra-Pineda, des 
de mobles clàssics a nàutica
El taller treballa amb diferents marques de tapissos com Romer Textil 
S.A., Gastón i Daniela,

La tapisseria Serra-Pineda fa 
39 anys que està obert al ca-

rrer Molí número 5 d’Argentona. 
La botiga formada per dos so-
cis, és un taller familiar dedicat 
a l’entapissat de tot tipus de mo-
bles, automòbils clàssics.... Treba-
llen per a clients com decoradors i 
restauradors entre altres. 
L’horari del taller és de 8 del matí 
a 8 de la tarda de dilluns a diven-
dres. En un principi van començar 
amb mobles, parets i cortines, 
però amb el temps la tapisseria 
ha anat obrint les portes cap a 
l’entapissat de mobles o nàutica 
i l’aeronàutica sobretot a l’estiu. 
També de manera més esporàdi-
ca han entapissat algun xiringui-
to, silleries... però sobretot tenen 
demanda de cadires, butaques, 
sofàs i mobles clàssics en zones 
com Argentona i fins i tot a Bar-
celona. 
El taller treballa amb diferents 
marques de tapissos com Ro-
mer Textil S.A., Gastón y Daniela, 
Gancedo o Nautolex. El camp de 
la nàutica sol tenir més demanda 
ara a l’estiu, des de poblacions 
com Blanes fins a Barcelona. 

El poble coneix la botiga per tots 
els anys que porta en el municipi. 
Es fan pressupostos sense com-
promís, reparteixen i recullen els 
mobles entapissats, sobretot es 
recullen un dilluns i s’entreguen 
un divendres per tal que el client 
passi el mínim temps possible 
sense el moble.  
El taller disposa de la web www.
serrapineda.com i de pàgina de 
facebook on hi ha fotografies dels 
seus treballs. També tenen un nú-
mero de telèfon per fer consultes, 
el 93 797 06 01.
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PROFESSIONALS
Carme Xena: “Viatgem arreu d’Europa per seguir estant 
a la moda” 
La perruqueria Rosa i Carme de Mataró que obrir fa 33 anys segueix oferint serveis de confiança i prestigi a tots 
els seus clients. 

Carme Xena és la pre-
sidenta del gremi de 

perruquers del Maresme i 
des de fa 33 anys, amb la 
seva sòcia Rosa Jeremías, 
dirigeix la perruqueria Rosa 
i Carme situada al carrer 
Lucius Marcius número 6 
de Mataró. Es tracta d’una 
perruqueria clàssica amb 
pentinats a la moda que 
compta amb una ampli ven-
tall de clients que aposten 
per un servei professional 

de prestigi. Com ha estat 
la vostra evolució al llarg 
de tots aquests anys? Tot 
ha canviat molt, quan jo vaig 
començar les senyores ve-
nien cada setmana a fer-se 
un rentat i un assecat, nin-
gú es feia res a casa seva, 
tothom anava a la perru-
queria. Ara la majoria no ve 
tant sovint perquè corren 
uns altres temps i la majo-
ria ens demana un tallat de 
cabell i repassar el seu co-

lor. A més també hi ha ha-
gut una evolució en l’estil 
dels pentinats, ara són més 
senzills però temps enrere 
la gent em demanava els 
rul·los, la permanent, posar 
la laca, etc. I vosaltres com 
us hi heu adaptat? En pri-
mer lloc hem anat canviant 
la decoració amb el pas del 
temps, ho hem fet unes deu 
o dotze vegades i el motiu 
és que a les clientes també 
els agrada anar canviant 

d’entorn. D’altra banda a ni-
vell personal cada any viat-
gem a diverses fires d’arreu 
d’Europa per seguir estant 
a la moda i a més també 
fem cursos per poder com-
plir amb les expectatives 
de les nostres clientes. Fa 
uns anys les perruqueries 
eren el punt de trobada 
de moltes mestresses de 
casa. Encara ho són? 
Ara ja no tant però és cert 
que anar a la perruqueria 
era un acte social que les 
senyores aprofitaven per 
xerrar entre elles, es po-
saven als assecadors lle-
gint les revistes i parlaven 
de tot. Abans no estava tan 
instaurat quedar per anar 
a prendre alguna cosa i 
la perruqueria els servia 
d’excusa per trobar-se, era 
una via d’escapament a la 
seva quotidianitat. Per tant 
confirmes el mite que a la 
plaça i a la perruqueria et 
pots assabentar de tot?
(Riu). Es parla de tot però 
tampoc ens agrada xafar-
dejar, ens limitem a escol-
tar el que ens expliquen les 
clientes. A nosaltres el que 
ens agrada és agrada parlar 
molt de la situació actual del 
país i de política, uns temes 
que no són massa habituals 
en aquests llocs! Heu notat 
que la crisis ha jugat en 
contra vostre? Sí que ens 
ha afectat, a nosaltres i a la 
resta de comerços però jo 
sóc optimista. Ara també hi 
ha més oferta de perruque-
ria, i crec que és bo, per-
què el fet de tenir un ventall 

La perruqueria destaca 
per la seva estètica minimalista.

L’equip de treball amb Carme Xena, Rosa Jeremias i Alicia Bou.

Entrevista i fotos de Marc Vila

d’opcions tan ampli permet 
que el client esculli el lloc on 
més a gust es troba. Nosal-
tres tenim clientes de tota la 
vida que són aquí des del 
primer dia que vàrem obrir. 
A la perruqueria el client 
també té sempre la raó?
Normalment intentem fer 
cas a les peticions dels nos-
tres clients però hi ha vega-
des on el que ens demanen 
creiem que no els pot que-
dar bé o que un altre estil 
els milloraria l’aparença. Ho 
intentem raonar i els fem 
veure quin estil els afavoreix 
més. La majoria són fàcils 
de convèncer però també hi 
casos on hem de limitar-nos 
a fer el que ens demanen 
perquè no ho acaben de 
veure clar. Què és el que 
més us agrada d’aquesta 
professió? A mi m’encanta 
fer les permanents, a la 
meva sòcia tallar, però al 
final totes dues coincidim 
en què el més maco de la 
nostra professió és veure 
a les clientes que marxen 
amb la satisfacció d’haver 
passat per les nostres mans 
i se senten millor amb el seu 
aspecte. 

12



VIDA COMERCIAL
13



VIDA COMERCIAL
14

Entrepans amb nom propi



NO TIRAR EN LA VIA PÚBLICAEDICIÓN Nº 7 - TARDOR 2015

Laia Esquís, de Òrrius, subcampeona del mundo en 
bicicleta de trial en la categoría Juvenil (página 5 del suplemento)

ARGENTONA

PÀG. 3

GRAN ÈXIT INTEGRAL
DE LA 65a FESTA DEL CÀNTIR



Gerent, editor i director comercial: José Luis Pizarro Hervás 
Departament comercial: Juan José Rico

Fotografia i Articles: Míriam Guerra, María Moreno i Marc Vila 
Publicitat i Màrqueting: Mass Media Maresme

Producció, Maquetació i Art: Oriol Martí Anguera
Imprenta: Impresa Norte - www.impresanorte.es 

Distribució: José P. Fuentes
Dipòsit Legal: TO-551-2011

Redacció i Administració: c/ Camp de Mar, 16
08330 Premià de Mar

Tel: 93 752 32 94 - 682 220 971
jlpizarro@maresmeplus.com

L’editor no es fa necessàriament responsable
dels continguts dels articles, opinions i missatges comercials, 

compresos en aquesta revista.

Podeu enviar el vostre article i col-laboracions
a l’adreça de correu electrònic: info@maresmeplus.com

EDITAT PER: MASS MEDIA MARESME LA FOTO
2

Siglo XVII - 1975: 
Antecedentes del museo
El “Aplec*” de Santo Domingo 

(s. XVII-XIX)
Durante el siglo XVII un “voto 
de pueblo” a Santo Domingo, 
patrón de las aguas, fue bene-
ficioso al proteger al pueblo de 
Argentona contra una grave 
peste que asoló Cataluña. Este 
hecho dio lugar a un tradicional 
“aplec” celebrado el 4 de Agos-
to, día de Santo Domingo que, 
con el tiempo, acabó convirtién-
dose en la fiesta mayor del pue-
blo. Por el contrario, de la fiesta 
en honor al santo, solo quedó 
la bendición de las aguas de la 
fuente de Santo Domingo.
Año 1951: La Festa del Càntir: 
El “aplec” fue recuperado el año 
1951 como Festa del Càntir gra-

cias al interés de los “Amigos de 
Argentona”, liderados por Jaume 
Clavell Nogueras (Cruz de Sant 
Jordi de la Generalidad de Ca-
taluña).
Desde entonces, cada 4 de 
agosto, festividad de Santo Do-
mingo y Fiesta Mayor de Argen-
tona, se celebra la “Festa del 
Càntir”, en la que el botijo es el 
principal centro de interés.
Con motivo del 25 aniversario 
de la “Festa del Càntir”, en el año 
1975,  se abre  en Argentona el 
primer museo monográfico so-
bre botijos. El museo fue insta-
lado en una bella  casa de estilo 
gótico tardío donada al Ayunta-
miento de la población por los 
hijos de Juan Rectoret Rigola.

Cartell de la 65 ena festa del càntir d’Argentona



ARGENTONA
BREUS BREUS

El dimecres 5 d’agost es va 
celebrar la tradicional Cur-
sa Popular d’Argentona, que 
arribava a la seva 36ª edició. 
La prova, no competitiva, 
presentava un recorregut de 
cinc quilòmetres, amb sortida 
i arribada a la Plaça Nova i 
registrava una fantàstica par-
ticipació amb 481 corredors.
L’alcalde d’Argentona, Eudald 
Calvo, donava el tret de sor-
tida de la cursa i, com ja és 
habitual, també prenia part 
en la prova esportiva. Una de 
les anècdotes de la jornada 
la protagonitzava el gegant 
dels Senyors de Burriac, 
qui tampoc deixava escapar 
l’oportunitat de prendre part 
en la cursa.
Un any més aquesta cur-
sa popular i gratuïta va tor-
nar a ser el punt de trobada 
de centenars de corredors 
que coincidien en destacant 
la gran organització d’una 
prova a l’abast de tothom. 
L’organització per la seva 
part s’encarregava d’agrair la 
presència del prop de mig mi-
ler de corredors que van fer 
possible que la prova es ce-
lebrés enmig d’un clima festiu 
i distès.  

El lunes 3 de agosto, primer día 
de la Fiesta Mayor, el Ayunta-
miento de Argentona otorgó el 
título de hijos predilectos de la 
ciudad a Josep Lladó Pascual y 
a Lluís Serra Vives. 
Ambos han participado activa-
mente en la dinamización cultu-
ral y social del municipio. Culti-
vador de la poesía, Josep Lladó 
(nacido el 25 de julio de 1933) 
fue concejal de Cultura entre los 
años 1979 y 1983. Hace más de 
medio siglo que escribe poesía 
y ha obtenido varios premios 
literarios tanto en poesía como 
en narrativa.  Por su parte Lluís 
Serra (nacido el 3 de octubre de 
1930), participó activamente en 
el teatro del Centro Parroquial, 
fue uno de los impulsores de los 
Tres Tombs y además también 
se le recuerda como el conduc-
tor de la primera ambulancia del 
municipio de la Cruz Roja. 
Lladó y Sierra, visiblemente 
emocionados, estuvieron acom-
pañados por sus respectivas 
familias y muchos amigos y co-
nocidos que dejaron pequeño el 
Salón de Piedra del municipio. 

36ª Cursa Popular 
d’Argentona

Lladó y Serra, 
hijos predilectos 
de Argentona
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Imatge de la sortida.
Foto: Ajuntament d’Argentona.

Marc Vila

Los homenajeados con sus 
respectivas familias.

Foto: Ajuntament d’Argentona.

Marc Vila

El passat dimarts 4 d’agost 
se celebrava una nova 

edició de la Festa del Càn-
tir d’Argentona que servia 
per commemorar l’aplec de 
Sant Domènec celebrat a 
Argentona cada 4 d’agost de 
manera ininterrompuda fins 
a l’actualitat. La popularitat 
d’aquesta diada va provocar 
que, a partir de mitjans del 
segle XIX, es convertís en 
la Festa Major d’Argentona 
mentre que per la seva ban-
da, l’aplec de Sant Domènec 
va caure en decadència i no 
es va revitalitzar fins el 1951, 
quan va a passar a anome-
nar-se Festa del Càntir. 
Enguany se celebrava la 65ª 
edició, un any més la jorna-
da començava amb la posta 
dels càntirs de l’any i el matí 
arribava ben farcit d’activitats 

amb la concentració dels Do-
mingos, l’Ofici i la renovació 
del vot de poble a càrrec de 
l’alcalde Eduard Calvo, la cer-
cavila, la benedicció d’aigües 
i els càntirs i finalitzava amb 
l’aixecada de càntirs, un dels 
actes més mediàtics que pro-
clamava a David Mesa i a 
Isabel Clariana com a guan-
yadors de l’edició d’enguany 
després d’aixecar 160 quilos 
i 130 quilos respectivament. 
Els segons i tercers classifi-
cats van ser Isabel Garcia i 
Marta Serra en categoria fe-
menina i Isaac Clavell i Víctor 
Muñoz, en la masculina. Dels 
tres primers classificats mas-
culins, dos són jugadors de 
l’equip de futbol americà 
d’Argentona, els Bocs.
D’altra banda el batlle 
d’Argentona realitzava un am-

pli repàs en el seu vot a diver-
ses demandes instant al pa-
tró a prestar més atenció i a 
intercedir per tal de fer front a 
la crisi econòmica, els proble-
mes socials, els d’habitatge i 
la precarietat laboral. 
Enguany es posaven a la 
venda més de 3.000 exem-
plars del càntir 2015 produït 
per Ceràmica Serra de l’any 
1962, de Cornellà de Llobre-
gat i un any més la parada de 
venda de càntirs s’instal·lava 
a la plaça de l’Església que 
era testimoni de com malgrat 
la calor centenars de visitants 
s’aproximaven fins a Argen-
tona per presenciar aquesta 
singular festa maresmenca.

Foto: Ajuntament d’Argentona.
Marc Vila

65 anys amb la Festa del Càntir
El passat 4 d’agost va celebrar-se una nova edició d’aquesta 
tradicional i singular festa maresmenca.

Imatge de la Festa del Càntir d’enguany.
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Treballar amb qualitat per tenir més qualitat en els productes
CASA MIRÓ es una empresa que fabrica productes artesanalment fins a l’elaboració de 
plats precuinats tot buscant una bona relació qualitat-preu.

Des del 1962 va arrencar el 
negoci familiar la botiga de 

comestibles Casa Moreno a Ma-
taró.  A partir d’aquest moment 
fins avui dia el negoci ha aug-
mentat a quatre botigues. A partir 
del 1966 a més de vendre carn la 
botiga passa a fabricar els seus 
propis productes fins avui dia. En 
Ramón, el fill petit de la tercera 
generació de Casa Moreno, va 
fundar l’empresa de productes 
MIRÓ, dedicada a la fabricació 
com el pernil dolç, llonganissa de 
pagès, fuet, tot d’ origen artesà 
per arribar a la millor qualitat pos-
sible dels productes. 
En Ramón es va associar amb el 

seu nebot, el qual es dedica als 
precuinats. Això ha permès que 
l’empresa MIRÓ hagi crescut en 
productes i treballadors, els quals 
fan un horari de 6 del matí a la 1 
del migdia, i per les tardes de 3 a 
6 de dilluns a divendres. Els dis-
sabtes també obren de 6 a 10 del 
matí per si algú necessita algun 
producte a última hora i el pugui 
anar a buscar a algun restaurant 
o botiga. 
La distribució varia des de a Mata-
ró, el Maresme, i fins i tot a Barce-
lona. CASA MIRÓ estava situada 
al centre del poble en dues naus, 
on es fabricaven els productes i 
els plats precuinats, però per mo-

tius d’espai estaven molt limitats. 
La fàbrica va traslladar-se al polí-
gon de Mataró al carrer Carrasco i 
Formiguera número 26-28, esca-
la B.
Els productes que fabriquen i que 
distribueixen són molt variats: em-
botits com pernil dolç, pinxos, sal-
sitxa, botifarra, botifarra de pagès, 
botifarra de gustos, bull blanc, bull 
negre, cap de senglar... El produc-
te que té més sortida es el pernil 
dolç, la llonganissa de pagès i el 
fuet. De plats precuinats també es 
fan canelons o amanida russa en-
tre altres. 
L’empresa busca treballar amb la 
millor qualitat en els seus produc-

tes com la vedella i el porc, tots 
de proximitat. La raça de porc 
amb el que treballa CASA MIRÓ 
s’anomena “Duroc”, que és un 
porc que té greix infiltrat entre la 
carn, és més saludable que el 
porc que es ven normalment.  Per 
exemple també miren que el per-
nil dolç provingui del porc femella, 
que surt més bo que el del mas-
cle. 
Per contactar amb CASA MIRÓ hi 
ha una pàgina web, 
www.casamoreno.cat, amb tota 
la informació sobre les botigues i 
el número de telèfon de la fàbrica 
de Mataró és el 93 799 42 15.

Procés en el que s’injecten els 
conservants al producte

Sobrassada Mallorquina



Pineda de Mar primera població catalana que 
s’adhereix al programa  ‘Nedar és Vida’ de la RFEN.

TONI GARCÍA

‘Anty’ vistió las camisetas del f.C. Barcelona y del Premià entre otros.

UNA VIDA DETRÁS DEL BALÓN
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Tras finalizar la temporada 
en la segunda posición del 
grupo 4 de Tercera Catala-
na y perder la promoción de 
ascenso ante el Torrelles de 
Llobregat la UD Mataronesa 
dejaba en manos de la Pobla 
de Mafumet la suerte de su 
ascenso. 
Los de Tarragona, que fi-
nalmente consiguieron el 
ascenso a la 2ª División B, 
compensaron el descenso 
del Sant Andreu con lo que 
sólo fueron tres los equipos 
de 3ª División que bajaron a 
1ª Catalana. También bajó un 
equipo menos de 1ª Catala-
na a 2ª Catalana salvándose 
el Molletense. Esta situación 
dejaba una plaza libre en 2ª 
Catalana de la que se bene-
fició la UD Mataronesa por 
haber sido el segundo clasi-
ficado de Tercera con mejor 
puntuación entre los que no 
habían logrado el ascenso.
De este modo la próxima 
temporada la UD Matarone-
sa representará al Maresme 
en 2ª Catalana junto a la UD 
Cirera, la AD La Llàntia, el 
C.E. Premià y el Atlètic Sant 
Pol.

A finals de juny a la piscina 
del CN Sabadell, l’infantil de 
l’A.E. Sincro Mataró es va 
penjar la medalla de bronze 
en la modalitat d’equips en el 
Campionat d’Espanya Infan-
til. Després de penjar-se set-
manes abans el bronze en el 
Campionat de Catalunya, el 
conjunt mataroní va repetir la 
gesta i va acabar tercer amb 
70.9001 punts per darrere del 
CN Kallipolis (75.4668 punts) 
i del CN Granollers (72.5668 
punts), en una competició on 
van participar els 24 millors 
equips de tot l’estat.
L’equip entrenat per Carla 
Rodríguez i Paula Vega està 
format per: Vanesa Ligos, 
Estel Ferreras, Oriana Carre-
ras, Julia Tortosa, Maria de 
Santos, Laura Garcia, Laura 
Cano, Paula Albertuz, Bruna 
Busquets i Ivet Estrader.
En la modalitat de combo 
el Sincro Mataró va acabar 
en una magnífica 6a posició 
final, mentre que en la mo-
dalitat de duo, Vanesa Ligos 
i Jula Tortosa van acabar en 
12a posició i Oriana Carreras 
i Estel Ferreras en 14è lloc.

La UD Mataronesa 
sube a 2ª 
Catalana

A.E. Sincro 
Mataró, banyades 
en bronze

Escudo de la UD Mataronesa.

Marc Vila

Marc Vila

Marc Vila

Equip infantil A.E. Sincro Mataró.

Foto: UD Mataronesa. Foto: A.E. Sincro Mataró. 

Induráin y Nouali campeones de 
Cataluña de atletismo
Los dos atletas mataroneses se impusieron en los 100 metros 
vallas y en el lanzamiento de jabalina respectivamente.

Durante el 7 y el 8 de julio 
se disputaron en el Esta-

dio Olímpico de Montjuïc los 
Campeonatos de Cataluña 
Open de atletismo y el Mitin 
del Centenario de la Federa-
ción Catalana de Atletismo. 
En ellos dos atletas mataro-
neses consiguieron el título 
catalán absoluto: Bea Indu-
rain en los 100 metros vallas 
y Bilal Nouali en lanzamiento 
de jabalina.
En primer lugar Bea Indurain 
(CA Laietània) logró el título 
consiguiendo batir el récord 
de los campeonatos en las 
semifinales con un tiempo de 
13.85 s y acabando la final en 
quinta posición. Pese a ello 
terminó siendo la primera at-
leta catalana clasificada con 
un tiempo de 13.95 s consi-

guiendo así su primer título 
de campeona de Cataluña 
absoluta. La prueba la ganó 
Josephine Onyia (Valencia 
Terra i Mar) con un tiempo de 
13.05 s.
El otro título mataronés fue 
para el lanzador de jabalina 
Bilal Nouali (AA Catalunya) 
que lanzó a 71.07 m, quedán-
dose a dos metros del récord 
de los campeonatos y ganan-
do también su primer título. 
En tercer lugar finalizó Edgar 
Rodríguez, también del AA 
Cataluña, con 60.25 m. 
Muy cerca del podio quedó 
Marta Cot (CA Laietània) que 
subió hasta los 3.70 m en 
salto con pértiga quedando 
6ª del mitin y 4ª del campeo-
nato catalán. Y en categoría 
masculina Adrià Puig (CAL) 

aprovechó las ausencias en 
la prueba para finalizar cuar-
to con 4:50 m por delante de 
su compañero de club Ro-
bert Villà, 5º con 4:35 m.
Los otros participantes de 
los clubes mataroneses en el 
campeonato catalán fueron: 
David Campo (GA Lluïsos) 
6º en 5000 m; Oriol Ciurans 
(CAL) 11º en 800 m; Laura 
Peregrino (LL) 11ª en 800 m 
y Carla Moreno (CAL) 11ª en 
1500 m.
Finalmente también hay que 
destacar el bronce consegui-
do por Coumba Sabaly, atleta 
del Club Atletismo Calella, en 
el salto de altura con un re-
gistro de 1,52 m.  

Foto: Bilal Nouali.  

Bilal Nouali lanzando la jabalina.

Jordi Costa, qui ja va dirigir al primer equip a 
Tercera Divisió, tornarà a agafar les regnes del C.E. 
Premià la propera temporada.
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La portalada s’organitza en dos 
cossos horitzontals emmarcats 

als extrems per dues columnes 
superposades. A la part inferior hi 
ha un registre que funciona com a 
sòcol i, a la superior, sobre un fris 
corregut, destaca l’àtic, presidit 
per la figura de Crist en Majestat 
que és l’eix central i la clau inter-
pretativa de tot el programa ico-
nogràfic. Al centre s’obre la porta 
emmarcada per set arquivoltes 
de forta esqueixada.
La lectura iconogràfica del con-
junt s’inicia per la porta i continua 
pels dos cossos horitzontals, de 
baix a dalt. El punt d’inici és la 
clau central de l’intradós de l’arc 
inferior, amb el bust de Crist be-
neint  a banda i banda quatre 
escenes formen el cicle de Caín 
i Abel. La segona arquivolta pre-
senta deu episodis de la vida dels 
profetes Jonàs i Daniel –amb re-
presentacions com la del rei Na-
bucodonosor amb l’estàtua divi-
na que ha fet erigir i dos músics 
que criden a l’oració i l’àngel que 
pren al profeta Habacuc i el con-
dueix a Babilònia perquè alimenti 
a Daniel, empresonat a la fossa 
dels lleons pel rei– inspirades en 
l’Antic Testament; ambdós perso-
natges són imatges que prefigu-
ren Crist. La cinquena arquivolta 
està dedicada a sant Pere i sant 
Pau: els relleus de les dovelles 

corresponen als miracles de Pere 
realitzats durant la seva missió 
apostòlica, i la seva presó i cruci-
fixió; per a sant Pau, s’han selec-
cionat els temes de la conversió, 
predicació i mort. Ambdues ar-
quivoltes reposen sobre estàtues 
columna que representen els dos 
apòstols –Pere amb la clau i el vo-
lum i Pau amb un document des-
plegat–. Als muntants de la porta 
hi ha relleus dels mesos de l’any: 
gener (llenyataire fent un feix per 
la llar), febrer (home i dona ela-
boren formatges), març (el pagès 
conrea la terra sota els arbres que 
broten), abril (pastura del ramat), 
maig (collita de la fruita), juny (la 
sega del blat), juliol (el pagès por-
ta la garba a l’era), agost (homes 
encerclen el cup per a la verema), 
setembre (la verema), octubre (la 
poda dels ceps i els porcs men-
jant), novembre (la matança del 
porc) i desembre (esposos al vol-
tant de la llar de foc).
La lectura continua als dos cos-
sos laterals. En el registre inferior 
(d’ambdós cossos) destaquen les 
figures de dos grans quadrúpe-
des que lluiten contra éssers que 
els flanquegen (lateral dret i late-
ral esquerra). S’ha apuntat que 
poden ser les visions de Daniel, 
però també s’ha suggerit una lec-
tura en clau històrica. El registre 
superior de les dues parts està 

La portalada monumental de l’església de Santa Maria 
de Ripoll, situada a la façana occidental, data de mitjans 
del segle XII i substitueix la primitiva porta del temple. 
És una gran estructura rectangular adossada al mur rea-
litzada en pedra de gres local i treballada en relleu amb 
escenes bíbliques i motius vegetals i geomètrics.
Es tracta d’una obra única. La seva singularitat rau tant 
en la seva forma, un gran arc de triomf, com en la ri-
quesa i complexitat del programa iconogràfic, concebut 
molt probablement dintre la pròpia comunitat de bene-
dictins ripollesos.

La portalada de Ripoll 
prop de ser declarada
patrimoni de la humanitat

Portalada del Monestir de Ripoll
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organitzat en cinc arcs que 
aixopluguen personatges: 
a la dreta, el primer s’ha 
identificat amb Yavhé que 
entrega les taules de la Llei 
a Moisès i, darrera seu, tres 
personatges, un guerrer, 
un eclesiàstic que llueix els 
atributs episcopals i un ca-
valler. Són figures de difícil 
identificació. S’ha vist en 
ells una referència genèrica 
al poder religiós i al poder 
temporal, però també se’ls 
hi ha atribuït una personali-
tat específica: per a uns, el 
primer personatge podria 
ser Ramon Berenguer III, 
l’eclesiàstic l’arquebisbe de 
Tarragona Gregori, el bisbe 
de Girona Berenguer Dal-
mau, un dels abats del mo-
nestir o bé el papa Adrià IV, i 
el tercer cavaller Ramon Be-
renguer IV. Recentment s’ha 
suggerit, recuperant una 
idea anterior, que aquests 
personatges recordarien la 
consagració del monestir 
per l’abat Oliba, que por-
taria bàcul com a bisbe de 
Vic, i, a banda i banda, hi 
tindria el comte de Besalú, 
Bernat Tallaferro, i el seu fill 
Guifré.
El cos immediatament su-
perior recull escenes de 
l’Èxode. La lectura s’inicia 
pel registre superior lateral 
amb el pas del Mar Roig i 
continua a la façana princi-
pal amb escenes protagonit-
zades per Moisès que obra 
prodigis que mostren la pro-
tecció de Yavhé pel poble 
jueu: la pluja del mannà, la 
pluja de les guatlles i l’aigua 
que brolla de la roca de 
l’Horeb. En el registre infe-
rior es representa la batalla 
dels jueus contra els ama-
lecites  que conclou amb 
la victòria del poble escollit 
gràcies a l’oració de Moisès 
que prega amb els braços 

alçats, sostinguts per Aaron 
i Hur. Al cos esquerre les 
escenes es basen en el pri-
mer i segon Llibre dels Reis 
i tenen com a protagonistes 
David i el seu fill Salomó. El 
cicle s’inicia amb el trasllat 
de l’Arca de l’Aliança fins a 
Jerusalem, uns músics to-
quen instruments davant 
del rei David, la ciutat de Je-
rusalem empestada i David 
que aixeca un altar a Déu. Al 
registre superior es presen-
ta l’elecció de Salomó com 
a successor per part del seu 
pare David, la coronació de 
Salomó, el judici de Salo-
mó i el somni de Salomó en 
què Déu li concedeix la sa-
viesa. Al cos lateral es veu 
l’episodi en què Elies és en-
dut cap al cel en un carro de 
foc. Aquest compartiment 
fa de nexe al registre supe-
rior, on una filera de sants 
i apòstols gaudeixen de la 
visió de Déu  emmarcada 

pels símbols dels evange-
listes Lluc, un toro, i Marc, 
un brau. Corona tot el con-
junt un fris corregut amb 
els vint-i-quatre ancians 
de l’Apocalipsi, els símbols 
dels evangelistes Mateu, 
un àngel, i Joan, una àgui-
la, dos àngels i, al centre 
i presidint tota la porta, la 
figura de Crist en Majestat.
La Bíblia i els esdeveni-
ments històrics de mitjan 
segle XII són claus per in-
terpretar la portalada. La 
porta de Ripoll té diverses 
lectures riques en sim-
bolisme. Dissortadament 
s’han perdut moltes de les 
inscripcions llatines que 
permetrien avui la iden-
tificació precisa de cada 
escena. Hi ha un evident 
desig de presentar l’acció 
salvadora de Déu que re-
dimeix l’home del pecat i 
el protegeix dels enemics 
a través de persones fidels 

a la voluntat divina com són 
els profetes, els reis i els 
apòstols. També s’emfasitza 
el paper de l’Església, pre-
figurada en el poble jueu i 
guiada per sant Pere, que 
condueix al cristians fins el 
seu destí definitiu visible en 
l’Església triomfant dels dos 
registres superiors. Però 
la portada presenta també 
elements que al·ludeixen 
a esdeveniments contem-
poranis. La figura de Pere 
apunta la submissió de la 
comunitat benedictina a 
Roma, reivindicada pels 
monjos ripollesos davant la 
dependència de Sant Víctor 
de Marsella; la lluita entre 
els jueus i els amalecites 
és una clara referència a la 
guerra contra els pagans, 
els sarraïns, mentre les figu-
res de Moisès i David, guies 
del poble i governants, po-
den apuntar al poder tem-
poral, al comte rei Ramon 

Berenguer IV que impulsa 
la reconquesta i que, com 
el seu pare, disposa ser 
enterrat a Ripoll, seguint la 
tradició iniciada per Guifré 
el Pelós, fundador del mo-
nestir i de la dinastia comtal 
catalana.
Normalment s’ha datat la 
portada al voltant de mitjan 
de segle XII, entre el 1140 i 
el 1160, en funció del regnat 
de Ramon Berenguer IV, 
benefactor del monestir, i en 
concordància amb l’obra del 
claustre, que sembla poste-
rior.

www.monestirderipoll.cat
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Cuina i vistes de la Vall del 
Segadell
Situada a la plaça del Padró, Can Serra es 
caracteritza per un ambient tranquil i familiar

Can Serra acull de manera 
molt familiar a tot els clients 

dins de l’entorn de Pardines al 
peu de Taga, a Girona. La casa 
destaca per una cuina de mun-
tanya tradicionalment familiar 
des de 1942, amb productes  de 
la vall. Es poden trobar especia-
litats com les carns a la brasa, 
el bacallà o els arrossos, tan de 
muntanya com l’arròs de cala-
mars amb bolets de la tempora-
da. 

L’antiga casa Can Serra no no-
més ofereix cuina tradicional, 
sinó que també disposa de 5 
habitacions totalment equipa-
des amb bany complet, televisor 
i calefacció, tot amb unes mag-
nífiques vistes de la Vall de Se-
gadell. A l’estiu es pot gaudir de 
la fresca a la terrassa que dispo-
sen a la casa. 

Can Serra disposa del telèfon 
972 727 562 i del correu hostal-
canserra@gmail.com per po-
der contactar i fer reserves.
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CAMPRODON
Camprodon i la seva vall: excursions, bon allotjament, 
història i comerç de qualitat
Camprodon és un municipi de la comarca del Ripollès. Se situa a la Vall de Camprodon, al cor dels Pirineus orien-
tals. Té com a municipis veïns, Molló al nord; Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya 
al sud; Llanars i Ogassa a l’oest; i Montagut i Oix al sud-est. L’entitat de població principal és la vila de Camprodon, 
que es troba travessada pel riu Ter i el seu afluent, el Ritort.

A causa de la seva naturale-
sa generosa, Camprodon 

té una tradició de molts anys 
en el món excursionista i turís-
tic; el seu vell paisatge convida 
a fer llargues caminades, els 
seus dos rius i l’abundància 
de fonts urbanitzades consti-
tueixen un passeig ideal, i el 
seu clima d’abundants neus a 
l’hivern per als practicants de 
l’esquí, fan que sigui un lloc 
idoni per al turista. El turisme 
a Camprodon ha estat present 
des de principis del s. XIX amb 
l’arribada dels primers excur-
sionistes i persones impor-
tants de la burgesia barceloni-
na que van edificar les seves 
mansions d’estiueig en els dos 
grans passejos de La Font 
Nova i Passeig Maristany. Ac-
tualment Camprodon gaudeix 
de gran varietat d’activitats 
lúdiques i culturals: Curs In-
ternacional de Música I. Albé-
niz de Camprodon, Festival 
de Música I. Albéniz de Cam-
prodon, Exposicions, Fires i 
diverses activitats. L’any 2015 
l’Ajuntament preparà una ruta 
amb plafons explicatius multi-
lingües i codis QR de 17 punts 
d’especial interès: -Casa natal 
d’Isaac Albéniz. Situada a la 
plaça de la Vila, lloc de naixe-
ment del músic Isaac Albéniz.
-Can Suris. Edifici modernista
-Església de Santa Maria. 
L’església parroquial de Cam-
prodon és una barreja d’estils: 
edificada en romànic, té ac-

tuacions menors a les voltes 
de la nau central en gòtic i 
una capella annexa en barroc. 
El temple conserva l’Arqueta 
de Sant Patllari. -Monestir de 
Sant Pere. Construït a mitjan 
segle X per Guifred II de Be-
salú per a l’orde benedictí, se-
gueix l’estil romànic i la planta 
és de creu llatina, amb absis 
central i cimbori octogonal que 
aguanta la torre del campa-
nar. -Hospital geriàtric. Edifici 
amb referències noucentistes. 
Va ser pagat per subscripció 
popular a través d’una jun-
ta formada per estiuejants i 
camprodonins. El pintor Darius 
Vilàs va fer donació de dos 
quadres pintats al fresc per 
a les dues sales grans. -Can 
Roig. Edifici modernista inclòs 
en l’Inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic de Catalunya. -Ca-
pella del Roure. Petita capella 
oratori inclosa en l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya. -Passeig de la font 
Nova. Paral·lel al riu Ritort, és 
on es van construir les prime-
res cases d’estiueig l’any 1880
-Antiga fàbrica de galetes 
Birba. Construïda el 1929 té 
adossada la casa familiar i un 
jardí de mallofrers. Actualment 
(2015) a la nau abans ocupada 
per la fàbrica hi ha un parc in-
fantil. -Passeig Maristany. Ma-
jestuós passeig voltat de cases 
algunes de les quals projecta-
des per arquitectes com Duran 
i Reynals, Coderch, Mitjans, 

Sagnier, etc. -El Prat (Pl. del Dr. 
Robert). Plaça de mercat do-
minical, seu de diferents edifi-
cis singulars com l’hotel Cam-
prodon (abans Rigat) el Casal 
Camprodoní. -Pont nou. Bastit 
sobre el riu Ter, data del segle 
XII, amb actuacions als segles 
XVI i XVII, permetia l’entrada a 
la vila i era part de la via cap a 
la Cerdanya. -Casa de la Vila 
(Ajuntament). -Monòlit a Pau 
Pujol. Monòlit commemoratiu 
de pedra amb un basament 
del mateix material. Està si-
tuat a l’extrem d’un petit jardí 
públic al costat de la carretera 
de St. Joan. Cisellat a la pedra 
es pot llegir: “Al dia 5 Octubre 
del 1794 mataren a Pau Pujol 
paraire a l’altra part de Ter los 
francesos per defansa la Fe i 
la Patri” -Convent del Carme. 

La capital del Maresme segueix creixent com un dels nuclis poblacionals més importants d’Espanya.

-Casa Marquès. Imponent 
edifici, casa residencial del 
Marquès d’Alfarràs des del S. 
XVII, i actualment restaurada. 
-Castell. Muralles i baluards de 
l’antic castell de St. Nicolau. La 
ciutat dóna nom a una Vall de 
Camprodon que  “queda es-
tructurada per un sistema de 
corrents d’aigua que dibuixa 
una Y gairebé perfecta. El vè-
rtex d’aquesta Y és a Campro-
don, en el punt d’intersecció 
del Ter i del Ritort. Les dues 
banyes de la lletra estan re-
presentades, cap al nord, pel 
Ter pròpiament dit que, per la 
Roca i Setcases, neix en el 
cercle d’Ulldeter; l’altra ban-
ya és el Ritort, que continua 
cap al nord-oest devers Molló 
i s’alimenta inicialment, en el 
sistema muntanyós comprès 

entre Montfalgars i Costabo-
na. El conjunt forma un ventall 
grandiós de muntanyes que 
separen la comarca del Con-
flent i del Vallespir, terres de 
la Catalunya francesa”, segons 
explicava Josep Pla, Guia de 
Catalunya; Ed. Destino, 1971 
(pàgines 104-106). La vall de 
camprodon, des de fa molts 
anys forma part de l’imaginari 
col·lectiu català, com a des-
tinació turística. tant si és 
com a lloc de pas, de visita o 
d’estada, al llarg de tot aquest 
temps, s’ha consolidat com un 
referent en el turisme actiu, de 
natura, de cultura i de lleure. 
Una bona mostra d´això, són 
totes les rutes que, a peu, en 
btt o en cotxe, travessen la vall 
de Camprodon.
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LA VALL DE RIBES
Qualitat de vida, romànic i comerç tradicional català
La Vall de Ribes és una zona geogràfica i humana situada al terç nord-occidental del Ripollès, a l’entorn del riu 
Freser. Comprèn els municipis de Ribes de Freser (que n’és la població més important), Queralbs, Toses, Planoles, 
Pardines i Campelles, així com el santuari de Núria.

Històricament, la vall de 
Ribes ha pertangut al 

comtat de Cerdanya, i encara 
avui pertany al bisbat d’Urgell. 
Això diferencia històricament 
aquest territori de la resta del 
Ripollès, més vinculat al bisbat 
de Vic i al comtat d’Osona. La 
riquesa natural de l’entorn és 
el principal atractiu de la zona, 
on l’aigua conflueix amb una 
vegetació típica de l’alta mun-
tanya. Des de qualsevol indret 
es poden descobrir panorà-
miques inesperades, desta-
cant el romànic i pobles amb 
personalitat. La gastronomia 
s’enriqueix de productes arte-
sans propis de la zona i la cul-
tura de costums i tradicions de 
muntanya.
El turisme cultural destaca per 
la gran varietat en art romànic 
de la zona. En són exemples 
l’ Església de Sant Martí a 

Campelles, l’ Església de Sant 
Esteve i la de Santa Magdale-
na de Puigsac a Campelles. 
A Planoles l’Església de Sant 
Marcel de Planès: S. XI, d’una 
sola nau rectangular, coberta 
amb volta de canó i capçada 
amb un absis en forma de 
ferradura a l’interior i semicir-
cular a l’exterior, i la de Sant 
Vicenç de Planoles. A Que-
ralbs tenim l’Església de Sant 
Jaume: Romànica del s. XII. 
Sant Sadurní de Fustanyà, la 
Mare de Déu del Remei del 
Serrat i l’Església de Santa 
Maria a Ribes destaquen per 
la seva originalitat. A més, el 
Castell de Ribes conserva un 
mínim de tres pisos on encara 
són visibles algunes finestres i 
espitlleres. De la seva banda, 
el Castell de Segura del s. XIII 
en resta part del mur del ves-
sant oriental, un tros de mur 

de l’extrem septentrional i 
una gran cisterna protegida a 
l’exterior per una gran
pedra tallada. Altres monu-
ments i espais religiosos són 
Sant Cristòfol de Ventolà, 
Sant Feliu de Bruguera, la 
Capella de la Verge del Car-
me a Batet, Sant Cristòfol de 
Toses i Sant Víctor de Dòrria, 
amb frescos originals del S. 
XII i els únics que trobem a 
tot el Ripollès.
La gastronomia és rica de 
productes artesans com la 
mel, els mets, els làctics, les 
daines, el mató, els embotits 
i la carn pròpia de la zona. 
La idiosincràsia de la Vall ha 
mantingut una cultura plena 
de costums i tradicions de 
muntanya.
El dia 18 d’octubre de 2012 
es va constituir formalment 
el Consorci de Turisme de 

la Vall de Ribes, amb la vo-
luntat de reordenar la políti-
ca i la promoció turística de 
la Vall de Ribes. Així doncs, 
neix un nou ens públic for-
mat per ajuntaments i asso-
ciacions sense ànim de lucre 
que representen els diferents 
sectors econòmics de la Vall 
de Ribes. L’objectiu principal 
d’aquest Consorci és la de 
millorar la qualitat de vida 
de la població, incrementar 
el creixement econòmic i el 
desenvolupament turístic de 
la Vall, sempre d’una manera 
sostenible.
Per a ampliar la informació 
teniu l’Oficina de Turisme de 
la Vall de Ribes amb què es 
pot contactar per mitjà del 
web: vallderibes.info
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BREUS BREUS

El Torneig d’Handbol Platja 
Maresmeweek que s’havia 
de celebrar a Sant Vicenç de 
Montalt del 4 al 11 de juliol va 
quedar suspès per una po-
lèmica decisió en forma de 
Decret de l’alcaldia de Sant 
Vicenç. 
Després de molts mesos de 
treball, de tenir-ho tot enlles-
tit i comptar amb més de 30 
equips inscrits l’organització 
rebia un missatge de 
l’Ajuntament on anunciava 
que no s’autoritzava la realit-
zació d’aquesta activitat es-
portiva. 
Davant d’aquesta decisió els 
organitzadors es van posar 
en contacte amb el Servei de 
Costes per confirmar que el 
permís necessari ja estava 
tramitat i es comptava amb 
el vistiplau tècnic. El Decret 
arribava per culpa del poc in-
terès i la falta d’informació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt que amb una 
trucada al Servei de Costes 
hagués comprovat que tot 
estava enllestit per celebrar 
la Maresmeweek. 
Des de l’organització ja s’està 
buscant una data i emplaça-
ment alternatius per a poder 
celebrar el torneig aquest 
mateix estiu. 

A pesar de la ola de calor y de 
la fecha, viernes 10 de Julio, 
el Pabelló Olimpic de la Vall 
d’Hebrón registró una buena 
entrada para presenciar la 
velada de boxeo “Barcelona 
en pie de guerra”, organizada 
por Gallego Prada. 
Los aficionados de la ciudad 
condal se citaron para ver el 
combate estrella de la noche 
entre el púgil premianense 
Juli Giner y el boxeador ma-
drileño Ivan Ruiz Morote, en 
juego estaba el Campeonato 
de la Unión Europea del peso 
súper pluma. 
Tras unos primeros compa-
ses de tanteo, Juli Giner im-
puso su boxeo y manejó el 
ritmo y la distancia del com-
bate con el jab. El premianen-
se dominaba el combate a 
placer y el madrileño se veía 
desbordado por su velocidad. 
Pasado el ecuador Giner en-
lazó una combinación durísi-
ma que dobló las rodillas de 
Morote quien, aunque logró 
recuperar la verticalidad an-
tes de la cuenta, demostró 
que no estaba ya para pelear 
con nadie. Gran triunfo de Gi-
ner que sigue agrandando su 
leyenda. 

Suspès el Torneig 
d’Handbol Platja 
Maresmeweek 

Juli Giner rey 
de Europa

Platja de Sant Vicenç de Montalt.

Marc Vila

Marc Vila

Marc Vila

Juli Giner campeón de la E.U.

Foto:.CH Llavaneres.
Foto: Gallego Prada. 

Pineda de Mar s’adhereix al 
programa “Nedar és Vida”
És la primera població catalana que forma part d’aquest 
programa de la Real Federación Española de Natación (RFEN). 

El Complex esportiu Can 
Xaubet, amb el suport 

de l’Ajuntament de Pineda, 
s’ha adherit al programa 
Nedar és vida. Es tracta 
d’un programa de la Real 
Federación Española de 
Natación, i Pineda és la 
primera població de Ca-
talunya que l’instaura. Es 
posarà en marxa aquest 
mateix juliol i estarà ple-
nament en funcionament 
la temporada vinent en 
la programació anual del 
complex.
L’objectiu del programa 
‘Nedar és Vida’ és ho-
mogeneïtzar el nivell de 
l’ensenyament de la na-
tació a l’Estat, des de les 
primeres edats fins que un 
nen o nena pugui estar pre-
parat per entrar a formar 
part d’un club o competi-
ció. El programa té molt en 

compte els aspectes afec-
tius i cognitius, començant 
per la tècnica, però també, 
amb l’augment de la diver-
sió ens els nens i nenes 
a les classes de natació, 
millorant la seva motivació 
i autoestima. Alhora, el pro-
grama transmet valors hu-
mans com són el respecte 
pel medi ambient i els hà-
bits saludables.
Per aconseguir tot això, 
doten d’eines a les escoles 
o centres i als seus moni-
tors per millorar les seves 
funcions, animen als pares 
a implicar-se en el procés 
d’aprenentatge i premien 
els nens i nenes per el seu 
esforç i dedicació amb pre-
mis en forma de diplomes 
i certificats especialment 
dissenyats.
A Pineda de Mar, el tret 
de sortida per la instaura-

ció del pla va ser el passat 
dissabte 20 de juny. Es va 
fer la presentació del pro-
grama i la formació per 
gestors i tècnics del Com-
plex Esportiu Can Xaubet 
a càrrec del tècnic de la 
Real Federación Españo-
la de Natación Carlos Be-
llón, que va lliurar el certi-
ficat d’adhesió al final de 
la jornada.   Per la recep-
ció del certificat d’adhesió 
es va poder comptar amb 
la participació i assistèn-
cia d’una representació 
de l’Ajuntament de Pine-
da, encapçalada pel nou 
regidor d’Esports entrant, 
Santiago Macip, acompan-
yat pel regidor d’Hisenda i 
RRHH, Antoni Abad.

Foto: RFEN.

Imatge del programa de la RFEN. 

La mataronina Laia Flores es va penjar la medalla 
d’or amb Espanya a l’Europeu de bàsquet sub-20 
disputat a Lanzarote.

Los Argentona Bocs se proclamaron 
campeones de la XXVII Liga Catalana de 
Futbol Americano tras vencer a los Terrassa 
Reds 15-6.
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Toni García, una vida detrás del balón 
Con tan sólo13 años Anty ingresó en las categorías inferiores del F.C. Barcelona de la mano de Carles Rexach. 
Ahora es entrenador de niños y relata sus experiencias en La Jugada Financiera.  

Anty durante su etapa en el F.C. 
Barcelona.

Marc Vila

Cuando Toni García, Anty 
para los amigos, em-

pezó a jugar a fútbol a los 
seis años no podía imagi-
narse que años más tar-
de estaría jugando al lado 
de Maradona, Schuster o 
Guardiola. A sus trece años 
Carles Rexach se fijó en él 
para formar parte del Juve-
nil del F.C. Barcelona donde 
se proclamó campeón de la 
Copa del Rey al lado de Tito 
Vilanova, Guillermo Amor, 
Aureli Altimira y Jordi Roura 
entre otros. Hoy en día es 
entrenador en la Fundació 
Brafa de Barcelona y cuen-
ta sus experiencias vividas 
como profesional en el me-
dio digital La Jugada Finan-
ciera. ¿Cómo se produjo 
tu fichaje por el F.C. Bar-
celona? Empecé a jugar en 
la escuela de fútbol Ciudad 
Badia con seis años y a los 
trece tuve la suerte de ser 
convocado con la selección 
catalana infantil entrena-
da por Charly Rexach. Tras 
disputar el Campeonato 
de España de selecciones 

Rexach cogió el Juvenil B 
del Barça y fue cuando deci-
dió llamarme para ingresar 
en el club. ¿Qué recuerdos 
tienes de aquella época?
Tengo grandes recuerdos, 
estuve durante tres años 
en el Juvenil y en el tercero 
conseguimos ganar la Copa 
del Rey ante el Real Madrid. 
De ese equipo la mayoría 
llegaron a Primera División, 
Tito Vilanova, Jordi Roura, 
Guillermo Amor, Aureli Al-
timira… Además después 
estuve en el amateur dónde 
ya era más habitual entrenar 
con figuras como Schus-
ter, Maradona, Guardiola o 
Quini. Era algo impensable 
cuando tan sólo unos años 
antes coleccionaba sus cro-
mos con mi hermano. Y casi 
cinco años después llegó 
el momento más difícil, la 
salida del club… Exacto, 
de hecho estuve medio año 
cedido a la Damm y tras ha-
cer el servicio militar tuve 
muy pocas oportunidades 
de participar con el equipo 
entrenado por Quique Cos-
tas. Las cosas no funciona-
ron y salí del Barça para ir al 
Igualada, luego al Blanes y 
después aterrizar en el Pre-
mià. En el Premià te tocó 
vivir una de las épocas 
más bonitas del club y tu 
adaptación fue inmejora-
ble.  Llegué a un equipo que 
acababa de subir a Tercera 
y rápidamente me encontré 
con un entorno muy favora-
ble a mi manera de ser y de 
jugar, me identifiqué ense-
guida con el club, la ciudad 
y los compañeros, de he-
cho sigo viviendo en Premià 
y mantengo las amistades. 
Fueron dos años increíbles 
con dos ascensos consecu-
tivos, para mí los más exito-
sos de la historia del club. 
En el mejor momento tu-

viste que dejar el Premià, 
¿qué sucedió? Un club tan 
modesto como el Premià 
estaba jugando en 2ª B y 
tal vez no se supo asimilar 
el salto de categoría. Hubo 
muchos cambios y se lle-
varon por delante todo el 
trabajo realizado durante 
los últimos años. Tuve que 
salir del Premià y me llevé 
un disgusto enorme, estu-
ve unos meses sin equipo, 
fiché por el Mataró y a partir 
de ahí empecé una época 
que me movía más por el 
tema económico que por el 
proyecto deportivo. Estaba 
bastante desilusionado con 
el mundo del fútbol y a los 
28 años dejé de jugar. 
¿Cuál ha sido el mejor fut-
bolista con el que has ju-
gado? De la etapa del F.C. 
Barcelona me quedo con 
Sergi López, el hermano 
del seleccionador catalán 
Gerard López. Jugaba de 
líbero y lo hacía todo muy 
fácil. Alucinábamos con él 
pero tuvo la desgracia de 
lesionarse la rodilla varias 
veces y finalmente no pudo 
llegar a lo más alto. Del Pre-
mià me quedo con Manolo 
Serrano, apodado ‘El Pata 
Negra’ era capaz de ganar 
el partido él solo, pero tam-
poco me quiero olvidar de 
‘Lupi’, ‘Suso’ y ‘Putxi’, eran 
jugadores de categoría su-
perior. ¿Y cómo empezó tu 
etapa de entrenador? 
En el año 95 uno de mis an-
tiguos compañeros, que ya 
era entrenador, me comen-
tó que por mi experiencia y 
características podría ser 
de gran ayuda, así fue como 
llegué a la Fundació Brafa 
donde sigo hoy en día. Ya 
llevo 20 años entrenando a 
niños y jóvenes y más que 
una profesión es una afi-
ción, entrenar a los chicos 

y ver cómo crecen es muy 
gratificante. Para acabar, 
¿cuéntanos cómo surgió 
la posibilidad de escribir 
en La jugada Financiera? 
Un compañero de la Fun-
dació Brafa creó este portal 
para hablar sobre el már-
quetin y las finanzas depor-
tivas. Un día hablando so-
bre ello me propuso escribir 
sobre mi etapa en el Barça 
y aunque al principio no me 
llamó mucho la atención a 
medida que iba escribiendo 
me fui enganchando. Mis re-
latos se publican los lunes, 

llevo ya más de 28 artículos 
y  mi ilusión es publicar un 
libro con ellos. No lo hago 
con el afán de sacar bene-
ficios económicos, publicar 
un libro es algo muy bonito 
y en breve nos pondremos 
manos a la obra para hacer-
lo posible. 

L’ENTREVISTA
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BREUS BREUS

La Junta de Govern Local de 
Dosrius en sessió de data 14 
de juliol de 2015, va aprovar 
inicialment el projecte per as-
faltar el carrer Salvador Dalí i 
carrer Esteve Albert del nucli 
del municipi atès que en els 
mateixos existeixen zones on 
l’asfalt es troba desgastat i 
presenta fissures. 
Amb l’objectiu de millorar el 
sistema viari del municipi i 
més concretament d’aquesta 
concorreguda zona residen-
cial, l’esmentat projecte es 
troba actualment a exposició 
pública, i es pot consultar a 
les dependències munici-
pals de l’ajuntament per tal 
de revisar-lo i/o presentar les 
al·legacions pertinents.
D’aquesta manera un dels 
trams més malmesos del 
municipi veurà millorat el seu 
paviment en una zona resi-
dencial força freqüentada per 
a veïns i també per agricul-
tors del municipi de Dosrius. 
Les millores d’aquests ca-
rrers formen part del projecte 
d’obres locals ordinàries ano-
menat projecte d’execució 
d’asfaltat de carrers del nucli 
de Dosrius, redactat pels Ser-
veis tècnics Municipals amb 
un pressupost d’execució 
material de més de 15.000 €.

El pasado 8 de agosto Òrrius 
celebró en el polideportivo mu-
nicipal el subcampeonato del 
mundo en bicicleta de trial con-
seguido por Laia Esquís, vecina 
del pueblo y de solamente nue-
ve años. 
A su corta edad Laia Esquís, 
se ha proclamado subcampeo-
na del mundo en bicicleta de 
trial en la categoría Juvenil y el 
equipo español, en el que tam-
bién participa, quedó campeón 
del mundo en los Juegos de la 
Juventud que tuvieron lugar en 
Bélgica a finales de julio. 
Laia fue recibida en el polide-
portivo por más de un centenar 
de vecinos y en medio de un 
pasillo de bicicletas recibió una 
ovación más que merecida tras 
los éxitos conseguidos.
La Concejala de Deportes Anna 
Sala, el Primer Teniente de Al-
calde Pere Vila, y el director de 
la Escuela de Trial de Òrrius 
Llorenç Llongueras le dedica-
ron unas palabras mientras 
que Laia también quiso hablar 
y agradecer a los asistentes su 
apoyo y los ánimos recibidos. 
Para terminar la fiesta se hizo 
una merienda con todos los pre-
sentes.

Millores als 
carrers de Dosrius

Laia Esquís, la 
precoz campeona 
de Òrrius

Imatge de l’entrada del municipi.
Foto:.Ajuntament de Dosrius.

Marc Vila

Imagen del homenaje a Laia 
Esquís.

Foto: Maria Monteis. 

Marc Vila

Des de finals de juny fins 
a finals de mes d’agost 

Canyamars, el Far i Dosrius 
viuen en temps de festa. Un 
temps on tothom gaudeix 
dels actes al carrer amb so-
pars a la fresca, concerts 
balls, jocs infantils i moltes 
coses més. 
Per ordre cronològic Canya-
mars celebrava la seva festi-
vitat a finals de juliol amb tres 
dies de festa major on hi van 
destacar el cercavila, la nit 
jove, la 5ª Ruta d’Orientació, 
el ball de festa major, la pas-
sejada amb els Rucs del Co-
rredor i les havaneres entre 
molts d’altres actes. 
Mentrestant la primera set-
mana d’agost Can Massuet 
del Far va gaudir de quatre 
dies de festivitat amb diver-
ses activitats esportives i lú-
diques adreçades a tots els 
públics i edats. Al Far no hi 
va faltar el bàsquet, la passe-

jada amb bicicleta per els in-
drets històrics del municipi, la 
8ª competició de videojocs, el 
6è campionat de futbol 3x3, 
el 1r torneig de pàdel infantil i 
evidentment, també concerts 
i d’altres esdeveniments més 
festius que van fer que els 
ciutadans s’ho passessin 
d’allò més bé. 
Finalment encara falta per 
arribar la festa major de Dos-
rius, serà durant els dies 27, 
28, 29 i 30 d’agost. La fes-
tivitat s’encetarà el dijous 
27 d’agost amb el tradicio-
nal cercavila i el pregó de 
l’alcalde, el Sr. Marc Bosch, 
que deixaran pas al sopar 
popular, al karaoke i al “Sine-
ma” a la fresca que organitza 
el Club Centre Excursionista 
Dosrius. 
Del divendres 28 destaca la 
divertida xeringada de colors, 
el concurs de triples, la pre-
sentació del disc d’Ivan Dur-

ban, la tercera sortida noc-
turna en bicicleta i el popular 
correfoc. 
Pel que fa al dissabte 29 
d’agost Dosrius es vestirà 
més d’esport que mai i és 
que es durà a terme el 5è 
Memorial de Futbol Pablo Gi-
rona Llobera, la 9ª bicicletada 
popular, la sessió de zumba 
familiar, el 9è trofeu Fermí 
Muñoz i també serà el dia per 
ballar fins a altes hores de la 
matinada amb el gran ball de 
festa major i la música disco. 
Finalment Dosrius abaixarà 
el teló de la festa major 
d’enguany el diumenge dia 
30 amb una ballada de sar-
danes, la xocolatada infantil, 
un sopar popular a la fresca i 
la cantada d’havaneres a cà-
rrec del grup “Les Anxovetes”.  

Foto: Ajuntament de Dosrius. 

Marc Vila

Canyamars, el Far i Dosrius: 
calendari de la festa major
Des de finals de juliol fins a finals d’agost a Canyamars, Can 
Massuet del Far i Dosrius s’hi instal·la la festa major.

Juliol i agost son mesos de festa per Dosrius, Canyamars i el Far.
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Centre Veterinari Dosrius, un espai de confiança



L’ENTITAT

Al febrer de l’any 1992, 
coincidint amb el Car-

nestoltes, una quinzena 
de joves d’Argentona de-
cidia formar la seva prò-
pia colla de Diables amb 
la intenció de poder abas-
tir al poble d’una entitat 
encarregada d’organitzar 
els correfocs. 
Actualment la colla està 
formada per a 80 perso-
nes adultes que fan de 
diables, tabalers i porten 
la bèstia de foc, la ‘Polse-
guera’. D’altra banda tam-
bé compten amb un grup 
d’aproximadament 25 
nens, els Banyetes, que 
s’inicien en el món dels 
correfocs infantils de la 
mà dels Diables i que en 
motiu de la festa major de 
Sant Domingo ja comp-
taran amb la seva pròpia 
bèstia de foc.  
Per a gestionar i planificar 
el seu calendari la junta 
dels Diables es reuneix 
cada quinze dies, per 
als temés més rellevants 
les reunions s’organitzen 
cada tres mesos i entre 
tots els seus membres 
prenen les decisions. 
Carles Ligos que hi por-
ta col·laborant des de fa 
15 anys n’és el seu actual 
cap de colla i ens explica 
en primera persona que 
“el gran secret de portar 
tants anys és la germa-
nor entre tots els nostres 
integrants i la passió que 
tenim per la pólvora”.  
Durant l’any els Diables 
d’Argentona realitzen 
una vintena de sortides 

arreu de Catalunya a més 
d’actuar per la festa ma-
jor d’hivern i el carnestol-
tes d’Argentona i la festa 
major de Santo Domingo. 
“Des de fa uns anys es-
tem aproximant-nos als 
més petits del poble i ac-
tuem a les festes de final 
de curs de les tres esco-
les d’Argentona. La nos-
tra intenció és explicar el 
funcionament d’un corre-
foc i convidar-los a venir 
a la colla dels Banyetes”, 
explica Carles Ligo.   
Econòmicament parlant, 
i tal i com ens expressa 
Carles Ligo, “mantenir la 
colla no és car, paguem 
una quota anual força 
assequible per pagar 
l’assegurança. El que és 
costós és realitzar els ac-

tes perquè has de com-
prar la pirotècnia, un ele-
ment car i fungible, i un 
cop l’utilitzes ja no es pot 
tornar a aprofitar”. 
Tenint en compte aquests 
aspectes i sabent que 
els Diables són una de 
les entitats més actives 
durant la festa major cal 
reconèixer el seu esforç. 
El correfoc infantil del dia 
2 d’agost, la repicada de 
campanes, l’enlairament 
de coets i la nit boja del 
dia 3, les matinades del 
dia 4, el correfoc de bès-
ties del dia 5 i finalment 
la Repicatronada del 
dia 6 copsaran l’agenda 
dels diables durant les 
festes de Sant Domingo 
d’Argentona. 
A punt de fer 25 anys, els 

Diables d’Argentona, 23 anys agermanats 
per la pólvora i el foc
Els Diables d’Argentona participaran en cinc dels actes programats per a la Festa Major de Sant Domingo. 

Marc Vila
Foto: Diables d’Argentona
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compliran al 2017, els Dia-
bles van veure com en els 
anys 90 les colles de foc 
van tenir un creixement 
molt elevat que va prece-
dir a una forta davallada 
durant els anys 2000. A 
més, al 2011 una Directi-
va Europea els va impedir 

seguir creixent i això va 
fer témer que desapare-
gués la tradició. Per sort 
la federació de Diables va 
lluitar perquè es pogués 
seguir endavant i avui en 
dia són una de les enti-
tats més carismàtiques i 
actives d’Argentona. 
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SALUT I BELLESA
Quiros, en bones mans
Aquest centre terapèutic realitza massatges integrals de 90 minuts, que conjuguen totes les 
parts del nostre cos i respecten les emocions.

Relaxada, conscienciada i, fins 
i tot, connectada. Així traves-

so la porta de sortida de Quiros, 
el centre terapèutic de Premià de 
Mar. El meu cos, poc acostumat 
a ésser escoltat, agraeix l’atenció 
activa que em presten les mans 
d’en Marc Solé, un jove expert 
quiromassatgista terapèutic, re-
flexòleg, tècnic en farmàcia i para-
farmacia i estudiant d’osteopatia.
Al llarg de les teràpies de 90 mi-
nuts que dedica per sessió, en 
Marc realitza un massatge inte-
gral que implica a tot un sistema 
de músculs que tenen memòria 

i que carreguen emocions. Les 
tensions, les males postures i els 
esforços provoquen contractures 
que, sovint, tenen un origen molt 
intern. Es tracta d’una informació 
que cal gestionar i organitzar per 
pal·liar els símptomes dels nos-
tres mals físics. I en Marc, que va 
més enllà del massatge, treballa 
per comprendre les nostres le-
sions.
Aquell malestar que acumulava a 
l’espatlla, a la pelvis i al turmell, 
per tant, queda reduït i controlat. 
Depenent de la patologia que pa-
teixi, el meu cos rep teràpies di-

ferents que s’adapten a la meva 
necessitat: massatge esportiu, 
massatge amb ventoses, Tap-
ping (EFT Tècniques d’Alliberació 
Emocional), reiki o reflexologia, 
entre d’altres. Uns mètodes que 
estudien l’organisme i que res-
pecten les meves emocions.
Així doncs, em veig comprome-
sa a recomanar aquest espai, 
ubicat al número 37 del carrer de 
l’Eixample i convido a tots aquells 
que tinguin cura del seu cos a po-
sar en pràctica els coneixements 
i la professionalitat del centre 
Quiros, una autèntica clínica del 

massatge. I que hi entrin amb 
naturalitat, sense complexes ni 
escepticismes ni presses. Que hi 
confiïn.
Els interessats també poden in-
formar-se trucant al telèfon 666 
910 350, per whatsapp, a través 
del correu electrònic quirospre-
mia@gmail.com o consultar la 
direcció web www.quirospre-
mia.cat, on altres com jo han 
compartit les seves experiències 
en mans d’en Marc.
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VIDA COMERCIAL
Productos nacionales sin intermediarios

El Dorado, una gran combinación de calidad y precio

La tienda vende productos nacionales desde cerveza murciana a arroz de Calasparra.

Este popular bar-restaurante de Premià de Mar dispone de una extensa carta de tapas y 
menús. 

“Los Cehegineros” abrieron hace 
casi 3 años mediante un traspaso 
de la tienda en el Torrente Santa 
Ana, 11 a Premià de Mar. La ma-
yoría del género que se distribu-
ye es de origen nacional, desde 
dulces del pueblo a conservas, 
embutidos, mojama, bacalao, fru-
ta de temporada, jamones, vinos, 
olivas, aceite…
El horario del establecimiento es 
de nueve de la mañana a las dos 
y media y  por las tardes de cinco 
a nueve entre semana. Los sába-
dos y domingos abren hasta las 

El Dorado es un mítico bar-res-
taurante de tapas y menús si-

tuado en la calle Tarragona nº 16,  
en medio de un siempre concurri-
do barrio Cotet de Premià de Mar. 
Desde su apertura en 1981 ha te-
nido varios dueños y actualmente 
es Pilar Cantero la encargada de 
hacer funcionar este popular es-
tablecimiento. 
Hace cuatro meses que Pilar re-
genta este bar-restaurante de 
Premià de Mar y pese a que los 
inicios siempre son difíciles nos 
cuenta que “la gente nos ha aco-
gido muy bien y estamos muy 
contentos de haber empezado 
este negocio”.  El Dorado destaca 
por su ambiente familiar y por su 
amplia carta de tapas y menús 
con acento andaluz. Con raíces 
en Huesca pero criada en Cata-
lunya, Pilar combina ambas co-
cinas para saciar el paladar de 
unos clientes muy exigentes, las 
mariscadas, el adobo, la sepia a 
la plancha, los chocos, los boque-
rones, la carne en salsa y las hue-
vas son algunas de las tapas más 
populares de El Dorado. 
Pero además de la gran variedad 
de tapas que ofrecen también dis-

3, incluso en los festivos como el 
uno de enero o el veinticinco de 
diciembre también abre sus puer-
tas a la clientela.  
Se distribuye cerveza y embutido 
de Murcia de manera exclusiva, 
sólo en Hospitalet del Llobregat 
también hay una tienda que ven-
de este tipo de género que pro-
viene de Cejín, de Calasparra, de 
Bullas… 
La tienda se caracteriza por ser 
familiar, se conoce en el barrio 
por sus productos nacionales y 
ecológicos. A partir de cierto gas-

ponen de menús todos los días 
de la semana excepto el lunes. 
Por tan sólo 9 euros los comensa-
les tienen la posibilidad de elegir 
entre tres primeros y tres segun-
dos, además de postre, café, pan, 
vino y gaseosa incluidos. “Vienen 
muchas familias y trabajadores a 
comer, estamos en medio de un 
ambiente familiar y la mejor señal 
de que estamos en el buen cami-
no es ver que repiten con noso-
tros”, expresa Pilar. 
Por otro lado llevar un bar no es 
una ciencia exacta y nunca se 
puede predecir cuándo se jun-
tará más gente alrededor de la 
mesa para comer o picotear algu-
na cosa, “hay días que la gente 
viene más a comer mientras que 
otros es por la noche cuando se 
junta la gran mayoría de público 
pero siempre intentamos ofrecer 
nuestra mejor versión para sa-
tisfacer a los clientes”, comenta 
Pilar.  Asimismo el verano es una 
estación propicia para que la gen-
te vaya a tomar algo y El Dorado 
es el punto de encuentro de mu-
chos amigos que se reúnen para 
beber una cerveza y tomar una 
tapa mientras combaten el calor, 

to se pueden hacer envíos a do-
micilio. También reparten a bares, 
restaurantes e incluso pequeñas 
tiendas ciertos productos de ma-
nera muy esporádica en zonas 
como Premià de Mar, Mataró, 
Santa Coloma de Gramenet y 
Badalona. 
En navidad se venden productos 
específicos como los dulces de 
la empresa Motolite (típicos de 
Cehegin, Murcia) de Moratalla, y 
Dulces Sánchez que tienen man-
tecados, bombas de cabello de 
ángel… también distribuyen fruta 

“somos la sala de reuniones de 
muchos grupos del barrio y esta-
mos encantados con ello”. 
Abierto de lunes a viernes desde 
las siete de la mañana hasta las 
12 de la noche con una pequeña 
pausa para el descanso a media 
tarde y los sábados y domingos 
desde las ocho, El Dorado es uno 
de los establecimientos más con-
curridos del barrio Cotet gracias a 

de temporada como los meloco-
tones, bacalao y manzana Verde 
Doncella, peros de Alcúzar (mez-
cla entre pera y manzana).
La tienda dispone de Facebook 
www.facebook.com/productos-
murcianos y un teléfono para con-
sultas, el 93 747 046.

su local acogedor, la extensa va-
riedad de platos y evidentemente 
también sus económicos precios. 
Si lo que busca es un sitio para 
comer un menú solo o en compa-
ñía, o simplemente desea ir a to-
mar algo no dude en visitar El Do-
rado donde se podrá sentir como 
en casa y degustando algunas de 
las mejores tapas de la zona. 
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MÓN ANIMAL
Fervet, un espacio en constante evolución
Esta consulta veterinaria alcanza los tres años de vida. Durante su recorrido, las bases han 
estado siempre presentes: informar, prevenir y educar.
Fervet cumple ya tres años de 
vida de la mano de Fernanda Ga-
llestegui. Ubicada bajo el núme-
ro 78 de la calle de la Plaza, en 
Premià de Mar, esta consulta ve-
terinaria se ha consolidado como 
un punto de referencia para todos 
los habitantes del municipio y al-
rededores que velan por un mis-
mo deseo: mantener una elevada 
calidad de vida en sus mascotas. 
Y es que Fernanda trabaja a diario 
para ofrecer un servicio en cons-
tante evolución, que aspire a las 
mejores y más nuevas técnicas y 
que busque las soluciones más 
positivas para cada problema. Y 

estos objetivos se traducen a una 
metodología efectiva: garantizar 
el máximo bienestar del animal y 
obtener los resultados de la ma-
nera más sencilla y rápida posible 
para el propietario.
Para Fervet, la dirección correc-
ta es siempre la honestidad y la 
sinceridad con el cliente. Y para 
ello, trata de informar permanen-
temente sobre novedades, pre-
venciones e investigación, tanto 
personalmente como a través de 
las redes sociales, haciendo es-
pecial hincapié en los eslabones 
más débiles de la cadena: los ca-
chorros y los ancianos.

Este énfasis por los cuidados del 
animal se traslada a todos sus 
servicios, incluído el de peluque-
ría, donde prima la salud sin des-
cuidar la estética. 
Actualmente, Fernanda cuenta 
con la ayuda de profesionales es-
pecializados en ecografías, car-
diología, dermatología, oftalmolo-
gía y animales exóticos. Y prevé 
ampliar horizontes en un futuro 
próximo, con la creación de una 
nueva clínica veterinaria que cu-
bra una necesidad latente: el ca-
rácter solidario.
Para obtener más información, 
pueden consultar al teléfono        

93 013 30 44, visitar la página de 
Facebook oficial o dejarse caer 
por el establecimiento de lunes 
a viernes (10 a 13.30h y 17.30 a 
20.30h) y los sábados (10.30 a 
14h).
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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.


