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Mejorar la formación musical 
de los músicos noveles, re-

conocer la importancia de la crea-
tividad en la juventud y crear es-
pacios de actuación musical en el 
territorio son objetivos que forman 
parte del ideario del Concurso de 
Música Joven, que se divide en 
dos categorías: la de jóvenes en-
tre 16 y 20 años, y la de entre 21 
y 30 años. La edición de este año 
seguirá el formato de la última edi-
ción de manera que los grupos y 
solistas que quieran participar en 
el concurso podrán hacer la ins-
cripción directamente en la web 
del concurso www.enderrock.cat/
musicajove. Un jurado constituido 
por personas relacionadas con el 
ámbito musical valorará las can-
ciones presentadas y selecciona-
rá los finalistas.
Los grupos finalistas de cada ca-
tegoría actuarán el día 28 de no-
viembre en un concierto en directo 
en el Centro Cívico La Fábrica de 
Cabrils, que este año es el Ayun-
tamiento organizador. Los gana-
dores del concurso en las dos 
categorías tendrán como premio 
la grabación de una maqueta en 
los estudios Bucbonera Records 
de Caldes de Montbui, la distribu-
ción en plataformas digitales de 
las canciones, asesoramiento mu-

sical personalizado y un concierto 
promocional en la final en directo 
de la siguiente edición (sólo ca-
tegoría B). En esta edición se ha 
vuelto a ofrecer la posibilidad de 
participar en un taller de introduc-
ción a la industria musical.
El plazo de inscripción al concur-
so se cerrará el 30 de octubre. Se 
puede encontrar toda la informa-
ción y las bases en la página web 
del concurso www.enderrock.cat/
musicajove.

Cabrils acoge este año el 
concierto de los finalistas 
del CMJ

Un artículo de José Luis Pizarro.
Foto: ccmaresme.cat

www.enderrock.cat/musicajove
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Al grup parlamentari de 
Junts pel Sí hi haurà 

dos diputats de la comar-
ca: seran Pere Aragonès, 
fins ara diputat d’ERC i 
número 21 de la candida-
tura encapçalada per Raül 
Romeva, i l’alcaldessa de 
Calella, Montserrat Can-
dini, fins ara senadora de 
Convergència i número 27 
de Junts pel Sí. Per part 
de Ciutadans, entre els 
17 escons que han obtin-
gut a la província de Bar-
celona, dos corresponen 
a maresmencs: el delegat 
territorial de la formació 

al Maresme, David Mejía, 
número 9 i, Sergio Sanz, 
regidor a Premià de Mar, 
que ocupava el número 
14. Al grup parlamentari 
del PSC, l’exregidora de 
l’Ajuntament de Mataró, 
Alícia Romero, serà l’única 
representant de la comar-
ca. Romero, que va entrar 
com a diputada ara fa 3 
anys, seguirà ocupant un 
escó a la cambra catala-
na. I al grup de la CUP hi 
haurà Gabriela Serra, nú-
mero 4, nascuda a Mataró.
La resta de candidats de 
la comarca no han acon-

seguit entrar com a dipu-
tats al Parlament. Són la 
coordinadora d’ICV Mata-
ró, Noe Ayguasenosa, nú-
mero 19 de Catalunya Sí 
que es Pot; Xavier Safont-
Tria, número 13 de la CUP; 
els tres maresmencs que 
formaven part de la llista 
d’UDC: el premianenc Ro-
ger Montañola, número 4; 
el cabrilenc Oriol Gil, nú-
mero 11, i la mataronina 
Olga Ortiz, número 14, se-
gons informa Mataró Rà-
dio.

Un article de Maresme Plus.

El Maresme disposa d’un total de 
sis representants al Parlament
La programación de este año incluye varias novedades para 
fomentar la participación de los ciudadanos. 

Sergio Sanz a l’esquerra de la imatge és un dels nous diputats maresmencs elegits. La foto correspon a la 
visita de Inés Arrimadas a Premià de Mar, en què va estar conversant amb el director de Maresme Plus José 

Luis Pizarro (a la dreta).
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La industria textil crece en 
el Maresme y encabeza 
la reactivación del sector, 
que ha experimentado un 
crecimiento del 5,67 % en 
ocupación asalariada y co-
tizaciones a la Seguridad 
Social, según el Observa-
torio de Desarrollo Local 
del Consell Comarcal del 
Maresme. Según ha infor-
mado este organismo, ac-
tualmente, el textil da tra-
bajo a 4.978 personas en 
la comarca, 267 más que 
el año anterior, y el 93,6 % 
de estos nuevos puestos 
de trabajo han sido gene-
rados por las empresas 
dedicadas a la confección 
de prendas de vestir. Pa-
ralelamente a la evolución 
favorable de la ocupación 
en el sector, se ha produci-
do un incremento del 4,47 
% en el número de empre-
sas. En concreto, han sido 
las “industrias textiles” las 
que han experimentado 
un crecimiento más inten-
so, con un 7,08 %, frente al 
2,64 % de crecimiento de 
la confección. El textil en el 
Maresme está compuesto 
básicamente por microem-
presas, que representan el 
78,28 % del parque em-
presarial de la moda en la 
comarca.

Crecimiento textil

Un artículo de El Periódico de 
Cataluña.

Foto: www.interempresas.net

La presidenta de la ges-
tora de Unió Democràtica 
de Catalunya en (UDC) en 
Mataró (Maresme), Olga 
Ortíz, ha pedido por es-
crito al alcalde de Mataró, 
David Bote, que retire las 
competencias al concejal 
Josep Maria Font “de for-
ma forzosa” a requerimien-
to del secretario municipal, 
ya que se le considera un 
tránsfuga al formar par-
te de un partido de nueva 
creación, Demòcrates per 
Catalunya (DxC) por el que 
no concurrió a las eleccio-
nes y que sin embargo for-
me parte del grupo munici-
pal de CiU como concejal 
de deportes.
En el escrito de solicitud, 
Unió mantiene que el con-
cejal no se presentó a las 
elecciones por DxC y por 
tanto, si no entrega el acta 
de concejal y renuncia a 
todos sus derechos como 
tal, debería ser obligado a 
mantener la consideración 
de “no adscrito”. Para ello, 
Ortíz cita varios artículos 
del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM) y la LO-
REG, donde se especifica 
que una persona con car-
go público que no lo aban-
dona quando se separa del 
partido político por el que 
se presentó como candi-
dato “es un tránsfuga”, por 
lo que debe ser requerido 
a presentar su renuncia.

Unió pide una 
renuncia

Fuente: Fede Cedó en 
La Vanguardia.

Josep Maria Font, concejal del 
Ayuntamiento de Mataró. 

(Fede Cedó)
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Mataró ha desestimat la 
moció que la plataforma 
ciutadana Preservem el 
Litoral del Maresme està 
portant als ajuntaments 
per reclamar una moratòria 
del pla d’actuacions que 
ha programat el Gobierno 
de España per regenerar 
les platges de la comarca. 
La moció, que van presen-
tar la CUP i Ciutadans, no 
es va aprovar pels vots en 
contra tant del govern mu-
nicipal del PSC i CiU com 
del PP. Entre altres coses, 
els partits van justificar el 
seu vot perquè consideren 
que el nou estudi elaborat 
pel Ministeri de Medi Am-
bient ha estat consensuat 
amb tots els ajuntaments 
afectats. La resta de grups 
municipals ha lamentat 
que Mataró no s’afegeixi a 
una moció que està rebent 
el suport en altres munici-
pis del Maresme com Pine-
da de Mar, Arenys de Mar, 
Canet de Mar, Premià de 
Mar, Premià de Dalt i Mal-
grat de Mar. La Plataforma 
en defensa del litoral es va 
constituir el passat estiu i, 
entre altres accions, s’han 
posat en contacte amb en-
ginyers de la Universitat
Politècnica de Catalunya 
per trobar la millor opció 
per dur a terme la regene-
ració de platges a fi d’evitar 
l’erosió del litoral amb 
l’objectiu de fer actuacions 
sostenibles i a llarg termini.

Regeneració de 
platges

Teià haurà de complir la llei i 
posar la bandera espanyola.

L’Ajuntament de Teià ha 
rebut l’ordre d’execució 
de la sentència de la ju-
risdicció contenciosa de 
Barcelona que obliga el 
consistori a la col·locació 
de la bandera espanyo-
la a l’exterior de l’edifici 
consistorial. El govern 
municipal disposa d’un 
termini de dos mesos per 
a executar la sentència, 
ferma i inapel·lable.
L’alcalde, Andreu Bosch, 
i el govern municipal la-
menten la sentència con-
seqüència del que con-
sideren “una persecució 
legal obsessiva a que 
la Delegació del Govern 
de l’Estat a Barcelona,   a 
través de l’Advocacia de 
l’Estat, que sotmet als 
ajuntaments i altres ens 
supramunicipals com a 
mesura d’ostentació de 
poder”, i denuncien pú-
blicament “l’excés de zel 
de la delegada del Go-
vern, només preocupada 
des del seu nomenament 
per qüestions identi-
tàries amb l’objectiu 
d’espanyolitzar els ajun-
taments en contra de 
l’autonomia municipal, 
en lloc de dedicar-se a 
millorar la mala finança-
ment endèmic dels ajun-
tament catalans i la man-
ca d’inversions públiques 
en els pressupostos de 
l’Estat”.

Bandera 
espanyola a Teià

Más confianza en el consumo y 
mejor situación de los hogares
El CIS ha explicado que esta subida del ICC se debe al aumento del Índice de 
Expectativas, en 1,2 puntos

La confianza de los consu-
midores del Baix Maresme 
subió en septiembre dos 
décimas hasta alcanzar 
los 106,1 puntos, un nue-
vo máximo en la serie, de 
acuerdo con el Indicador 
de Confianza del Consu-
midor (ICC) publicado este 
lunes por el Centro de In-
vestigaciones Sociológi-
cas (CIS). Este indicador 
crece de esta manera 15,5 
puntos sobre el cierre del 
año pasado y 16,8 pun-
tos sobre septiembre de 
2014. El CIS ha explicado 
que esta subida del ICC 
se debe al aumento del 
Índice de Expectativas, en 
1,2 puntos, que compensa 
el descenso de un punto 
en el Índice de Situación 

Actual. El índice de valo-
ración de la situación ac-
tual se sitúa en septiem-
bre en 97,2 puntos, con un 
descenso de un punto en 
relación al obtenido el pa-
sado mes de agosto. Este 
retroceso en la valoración 
de la situación actual guar-
da relación con el carácter 
estacional del mercado de 
trabajo, puesto que su va-
loración presenta este mes 
un significativo descenso 
de 4,1 puntos.
Por su parte, la valoración 
de la situación económica 
general mejora 0,9 puntos 
y alcanza un nuevo máxi-
mo en su serie al situarse 
en 105 puntos y la valora-
ción de la situación en los 
hogares también aumenta 

en 0,4 puntos, aunque en 
este caso continúa lejos de 
los valores máximos de su 
respectiva serie. En rela-
ción a los datos del mismo 
mes de 2014 la evolución 
vuelve a ser muy positiva: 
la valoración de la situa-
ción económica del país 
es hoy 26,1 puntos supe-
rior, las opciones que ofre-
ce el mercado de trabajo 
se valoran 23,5 puntos por 
encima del valor de hace 
un año y la situación en los 
hogares ha mejorado en 
13,1 puntos desde enton-
ces.

Un artículo de Maresme Plus y 
ABC.

Foto: actibva.com Foto: La Vanguardia
Foto: Pedro Catena

La Vanguardia

Los consumidores de nuestra comarca se muestran más confiados en el progreso del trabajo y por ello 
consumen más.

MARESME
4
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Representants del PSC, Par-
tit Popular i Ciutadans han 
emparat aquest diumenge 18 
d’octubre l’acte de comme-
moració del 12 d’Octubre que 
l’entitat antisobiranista Socie-
tat Civil Catalana ha organit-
zat a Barcelona. El president 
de l’entitat, Rafael Arenas, 
ha reivindicat la victòria dels 
contraris a la independència 
en les eleccions catalanes 
del 27 de setembre. “Ja no 
pot dir-se que la majoria de 
catalans demana la inde-
pendència”, ha dit al mateix 
temps que ha reivindicat més 
implicació dels catalans en la 
construcció d’Espanya.
Societat Civil Catalana va 
optar per mantenir un perfil 
baix el passat 12 d’Octubre 
i celebrar sis dies més tard 
el Dia de la Festa Nacional 
amb un acte al Teatre Victòria 
de Barcelona que ha reunit 
intel·lectuals, polítics i repre-
sentants d’entitats contràries 
al sobiranisme. Arenas ha rei-
vindicat la unitat d’Espanya al 
mateix temps que ha negat 
que pugui haver-hi una in-
dependència de Catalunya 
que no sigui traumàtica. “La 
imatge de la secessió és la 
d’una amputació en la qual 
s’esquincen la pell, els ossos 
i els músculs”, ha dit. Al mateix 
temps ha cridat als catalans 
al fet que se sentin “copropie-
taris d’aquest projecte comú 
que és Espanya”.

SC Catalana 
reivindica la 
victòria del 27-S

Un article de El País.

Foto: cat.elpais.com

Badalona ha dado a conocer 
la nueva Comisión Histórica, 
que estará integrada por re-
presentantes municipales y 
de la sociedad civil así como 
expertos académicos y del 
mundo local. La primera ac-
tuación que ha llevado a cabo 
el órgano tuvo lugar este 
jueves, con el programa de 
homenaje al president Lluís 
Companys, cuyo fusilamien-
to cumple 75 años. Badalona 
conmemoraró la efeméride 
con una ofrenda, a cargo de 
ERC; el acto institucional, y 
una charla en el Museo de 
Badalona del catedrático de 
Historia Contemporánea de 
la Universitat de Barcelona, 
Joan Villarroya. El trabajo de 
la comisión seguirá las líneas 
de investigación científica del 
Museo de Badalona sobre 
la historia del Franquismo 
en la ciudad y se ha previs-
to la publicación de un libro, 
el próximo 2016, del historia-
dor Joan Villarroya, sobre los 
bombardeos registrados en 
el municipio. También preten-
den dar voz al testimonio de 
colectivos que han estado al 
margen de la historia
oficial; para ello, se impulsará 
la creación de una beca

Badalona crea la 
Comisión 
Histórica

Les institucions estan da-
rrere. Les administracions 

públiques són determinants, 
però l’actual paràlisi que viu 
la política catalana no hauria 
de condicionar el futur de Fira 
de Barcelona. L’Ajuntament 
de Barcelona,   la Generalitat 
i la Cambra de Comerç són 
les tres potes de Fira de Bar-
celona,   que, però, es va do-
tar, amb els estatuts de 2000 
-una autèntica refundació 
que va suposar l’entrada de 
la Generalitat-d’una organit-
zació autònoma enfront del 
poder públic.
Fira de Barcelona ha 
d’afrontar en les pròximes 
setmanes, --es desitja que 

la solució arribi abans del 
ple del consell general de 
desembre- la substitució del 
director general del comitè 
executiu, Agustí Cordón, que 
és l’òrgan que dirigeix   el dia 
a dia de la institució, amb 
una plena autonomia davant 
de les administracions públi-
ques i la Cambra, que osten-
ten la titularitat. És el consell 
d’administració qui elegirà el 
substitut de Cordó, i, enca-
ra que no es descarta que 
es pugui optar per una pro-
moció interna, es vol buscar 
al mercat un executiu que 
pugui continuar la tasca de 
Cordó, que va arribar a Fira 
de Barcelona procedent de 

Bimbo. En aquest consell 
d’administració hi ha nou em-
presaris de “reconegut presti-
gi”, com marquen els estatuts, 
inclòs el president de Fira, 
José Luis Bonet. Es tracta de 
Núria Basi (Basi); Luis Conde 
(Seeliger i Conde); Jordi Clos 
(Derby Hotels); Enric Crous 
(Damm); Pedro Fontana 
(Àrees); Enrique
Lacalle (Meeting Point i Sil); 
Miquel Martí (Moventia) i 
Carles Vilarrubí (Rotschild).

Foto: economiadigital.es

Un article de Economía Digital.

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

Fira de Barcelona vol ‘passar’ de 
la paràlisi de les administracions
La gestió autònoma i de caire privat garanteix el futur 
per al substitut d’Agustín Cordón

Un artículo de La Vanguardia.

Foto: Diari de Badalona

COMARQUES
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CATALUNYA
BREUS BREUS

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

Reducir la 
mortalidad

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

Cae la licitación 
de obra pública

La Fiscalia vol que l’Audiència 
investigui l’herència dels Pujol
És l’única manera d’assegurar la col·laboració de les autoritats 
andorranes

La investigació de l’origen 
de la fortuna oculta a 

l’estranger de la família 
Pujol té els dies comptats 
al jutjat d’Instrucció nú-
mero 31 de Barcelona. La 
Fiscalia Anticorrupció creu 
que la causa ha de instruir-
se en l’Audiència Nacional 
i té previst sol·licitar a la 
jutge Beatriz Balfegón que 
s’inhibeixi del procediment 
en favor del jutge José de la 
Mata, que investiga el pri-
mogènit de l’expresident, 
Jordi Pujol Ferrusola, per 
delicte fiscal i blanqueig, 
van assegurar fonts jurí-
diques, que no descarten 
que sigui la mateixa magis-
trada qui sol·liciti al fiscal 
del cas, Fernando Berme-
jo, que es pronunciï sobre 
aquesta possible inhibició. 
Es dóna d’aquesta manera 
un primer pas d’euna rei-
terada petició dels inves-
tigadors perquè totes les 

causes contra els Pujol es 
va unifiqués en un sol jutjat 
de l’Audiència Nacional a 
Madrid.
Anticorrupció esgrimirà per 
acumular les dues causes 
que Pujol Ferrusola va re-
conèixer davant Balfagón 
el març passat (cosa que 
diversos dels seus ger-
mans havien corroborat a 
la magistrada) que va ges-
tionar la fortuna familiar, 
que, com el seu pare, va 
atribuir a una herència del 
seu avi Florenci entre 1990 
i 1992. Segons ha explicat, 
aquest suposat llegat de 
140 milions de pessetes 
(800.000 euros) es va in-
vertir a Andorra en produc-
tes financers «de titularitat 
opaca» que van reportar 
a la família anys després 
vuit milions d’euros. «Jordi 
Pujol Ferrusola gestionava 
l’herència. És el tronc de 
tota la investigació », su-

bratllen aquestes mateixes 
fonts.
La Fiscalia té el conven-
ciment, a més, que tras-
lladar la investigació a 
l’Audiència Nacional és 
l’única manera d’assegurar 
la col·laboració de les au-
toritats andorranes, que 
van requerir més dades (al 
marge de possibles delic-
tes fiscals) que justifiquin 
la sol·licitud d’informació 
sobre les comptes ban-
caris del matrimoni Pujol i 
de quatre dels seus fills: el 
mateix Jordi, Marta, Mireia 
i Pere. «Aquestes dades 
no els té el jutjat número 
31, però sí el número 5 
de l’Audiència Nacional», 
ja que en la causa en què 
s’investiga a Jordi Pujol Jr. 
ja han declarat diversos 
empresaris.

Un article de La Razón.
Foto: vozpopuli.com

Anticorrupció no és partidària d’acumular en una «macrocausa» totes les investigacions obertes a la família 
Pujol.

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

Un artículo de teinteresa.es
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El Frankfurt Parera arriba a Premià de Mar
La família Parera suma un quart local a la comarca, guiats per l’experiència i la demanda de 
la clientela

La família Parera s’ha dedicat 
tota la vida a l’hostaleria. Des 

del primer Frankfurt que van obrir 
a Vilassar de Mar l’any 1975 han 
anat ampliant el negoci a Masnou 
l’any 2008, a Badalona l’any 2011 i 
a Premià de Mar. 
L’establiment de Premià de Mar, 
obert el 29 de setembre té per 
gerent a en Joan, que remarca la 
importància dels tres pilars fona-
mentals d’un negoci d’hostaleria: 
el bon servei pels clients, higiene i 
productes de primera qualitat. 
Amb una ambientació basada en la 
taula alta i el tamboret, el Frankfurt 
Parera esl caracteritza per man-
tenir un ambient familiar, informal 

i de reunió amb els amics. S’ha 
volgut innovar la carta, que estava 
basada en frankfurts de tota mena 
i entrepans: ara s’han incorporat 
noves begudes com diferents mar-
ques de cervesa, vi o cava, na-
chos, o el botifarró (coneguda com 
la ‘morcilla’).
El local es troba a la Plaça del Dr. 
Ferran, local 7, i no descarta ha-
bilitar una terrassa per Setmana 
Sant. A més a més compta amb un 
servei a domicili. Els horaris són de 
dimarts a dijous de 12:30 a 16:30 i 
de 20:30 a 23:30. Divendres, dis-
sabtes i diumenges de 12:30 a 
00:00h. 

VIDA COMERCIAL

Muebles Sánchez, la botiga de mobles més legítima
54 anys al mercat i una clientela fidel li donen a la botiga un merescut prestigi

El negoci de Muebles Sánchez 
va començar en un petit local 

de Vilassar de Dalt l’any 1961, de-
dicat a la restauració de mobles 
usats. En poc temps el negoci for-
mat pels pares dels propietaris ac-
tuals van començar a treballar amb 
fabricants per distribuir els mobles 
sense la necessitat de restaurar-
los. Avui dia el negoci el porten 
quatre dels sis germans que han 
treballat durant tots aquests anys a 
Muebles Sánchez. 
Cinc anys després de començar 
es van instal·lar a Premià de Dalt i 
a Premià de Mar en dos locals di-

ferents on continuen actualment, 
amb uns horaris de 9:30 del matí 
les 14:00 hores del migdia, i de les 
17:00 fins les 20:00 de la tarda. Els 
dissabtes l’horari és de 10 a 13:30 
i per les tardes de les 18:00 a les 
20:00h.
Muebles Sánchez ven tot tipus de 
mobiliari i a part fan mobles, tapis-
seria i matalassos a mesura, donat 
que molts clients volen aprofitar el 
màxim espai dels habitatges en els 
que viuen. El gènere prové de tota 
Espanya com Múrcia, València o 
Saragossa, i fins i tot alguna em-
presa estrangera. Per exemple són 

distribuïdors oficials de la Pierre 
Cardin. 
A part d’aquests serveis, la botiga 
ofereix un servei per venta, és a 
dir, que a part de vendre mobles 
ofereix una garantia de reparació 
si hi hagués algun problema amb 
el client. També ofereixen el trans-
port dels mobles que venen en cas 
de mudança dels clients donat que 
Muebles Sánchez és el que millor 
coneix el producte que ven. 
Una característica de la botiga és 
la quantitat de generacions que 

són clients del negoci, que a més 
a més són de tota Espanya i fins 
i tot estrangers, i la possibilitat de 
finançar el pagament dels mobles 
per fer-ho sense cap interès fins 
als 2 anys. 
El local de Premià de Mar es troba 
al carrer Unió número 53 i el nú-
mero de telèfon és el 93 752 39 39, 
mentre que el local de Premià de 
Dalt es troba a l’avinguda Barcelo-
na número 4 amb el telèfon 93 751 
75 69 per poder contactar amb ells. 
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VIDA COMERCIAL



Guillem Pujeu esdevé en les darreres curses en un dels favorits 
per aconseguir el títol en la categoria amateur de Karting (Pagina 4)

JORDI ESPÍN
NUEVO ‘JEFE’ DEL  
CE PREMIÀ DE DALT
PÀGS. 2 i 3

NO LLENÇAR A LA VIA PÚBLICA



“El CE Premià de Dalt és un club que em deixa treballar; 
transmet confiança als meus jugadors i a mi”.
Jordi Espín és un clàssic a les banquetes del futbol territorial català. Actualment ostenta la 
del Premià de Dalt amb un equip jove amb aspiracions a fer un bon paper.

Jordi, el teu equip és molt 
apanyat, amb talent ... 
Ara ho veiem aquí entre-
nant. Quines sensacions 
et transmeten els teus 
jugadors? Com afronteu 
aquest any esportiu?
Es tracta d’un projecte nou, 
amb un equip totalment 
nou. Només segueixen dos 
jugadors de l’any passat. 
Hem fitxat fins a completar 
una plantilla de 21 juga-
dors. Un projecte sens dub-

te interessant, ja que veig 
l’equip molt implicat. Hem 
intentat fer un equip per po-
der competir i intentar estar 
a dalt.
Quines línies has hagut 
de reforçar més a l’equip? 
Com t’ho has trobat? 
Quan vas començar a tre-
ballar en la formació de la 
nova plantilla?
Comencem la temporada 
el 17 d’agost. Generalment, 
s’han reforçat totes les lí-

nies, però principalment 
l’aspecte ofensiu i defen-
siu. La columna vertebral ja 
està més o menys formada.
L’equip és jove, amb ta-
lent i ganes. El definiries 
com un equip golejador 
o defensiu? Com s’ha 
d’actuar en aquesta ca-
tegoria per donar bones 
sensacions i mantenir-se 
en forma durant la tem-
porada?
És molt important l’aspecte 
defensiu, sobretot en el 
sentit de no rebre gols. Jus-
tament és una de les coses 
de les quals estem pecant 
bastant. Ofensivament fem 
molts gols però també ens 
en marquen molts.
La temporada és molt 
llarga. Hi ha molts equips 
preparats i punters. 
Quins serien per a tu els 
enemics a batre?
A part de nosaltres, i tot i ser 
encara molt prematur, se-
ran el Districte i la Fundació 
Gramenet. Dos equips que 
s’han reforçat i els pressu-
postos dels quals són bas-

Ens emplacem amb 
Jordi Espín, un autèn-

tic amant del futbol de la 
nostra comarca, en cons-
tant renovació i evolució 
en l’aspecte acadèmic. 
Coneixem el seu caràc-
ter ben apassionat i la 
incapacitat de quedar-se 
callat davant les injustí-
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cies arbitrals o el joc brut 
d’alguns equips contra-
ris. Tot i això, és tot cor. 
Vaig passar una vetlla-
da molt agradable amb 
aquest magnífic míster i 
un bon grup de jugadors 
amb què compta aques-
ta temporada el primer 
equip del Premià de Dalt. 

El seu ímpetu i ganes de 
fer-ho bé es veuen tec-
nificades pel segon de 
bord i fisio de l’equip, 
Agustí Pol. Un gran pro-
fessional d’aquest esport 
que porta a la perfecció 
la seva tasca, amb rigo-
rositat i coneixements. 
En aquest gran conjunt 

no falta el gran treball 
de l’encarregat del mate-
rial Santos Matallana, un 
clàssic del club i una per-
sona per tots estimada i 
abocada als colors pre-
mianistes.
Són les 21h i em dirigeixo 
a Jordi, que amablement 
s’ajunta als jugadors per-

què puguem tirar algu-
na instantània del grup. 
Posteriorment, el grup es 
posa a treballar i Espín 
i un servidor, a la banda 
del camp, al costat d’una 
de les porteries de posar 
i treure ens disposem a 
xerrar per aquest mitjà.

tant més importants.
Els jugadors que tens a 
la plantilla són del Mares-
me?
Majoritàriament són de la 
nostra comarca ... Premià, 
el Masnou, Mataró, Vilas-
sar. Així podem ser compe-
titius amb el pressupost.
Jordi Espín arriba a un 
Premià de Dalt que ha 
comptat amb la seva 
confiança. Una directi-
va que vol prendre’s les 
coses tranquil·lament i 
que prefereix que l’equip 
estigui en una posició 

tranquil·la, sense pati-
ments i que es doni una 
bona imatge. Opino que 
han donat amb la perso-
na ideal, que coneix molt 
el futbol d’aquestes cate-
gories i de la zona. Què 
tal el tracte amb la Junta 
Directiva presidida per 
Toni Díaz?
El tracte és fenomenal. Pel 
que fa a mi, cos i tècnic i 
jugadors la relació és feno-
menal. Ara nosaltres hem 
de demostrar-ho al terreny 
de joc.
De qui t’has envoltat, Jor-
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di?
D’un gran company i professional 
Pol Agustí, que també fa de fisio.
Tens previst fitxar algú més?
Ens agradaria un defensa central 
i completar fins a 23 les fitxes de 
la plantilla.
Ets partidari de les rotacions en 
la teva categoria?
Sóc partidari però depenent del 

partit.
Et desitgem la millor de les sorts i 
que feu una temporada excel·lent 
a Tercera Catalana. 

Voldria destacar en aquest escrit 
el bon tracte sempre dispensat a 
aquest mitjà i a mi, José Luis Piza-
rro, per part de la Junta Directiva:

President
ANTONIO DIAZ LATORRE
Secretari
ALFREDO BLANES MORAGAS
Junta Directiva
PEDRO GARCIA CANO (Tresorer)
MANUEL LUCAS REIXACH (Vicepresident)
AGUSTI CENTELLES MOLINERO (Vocal)

També a Leo i la seva dona, del bar del camp de futbol,   on es fan els 
millors entrepans de tots els camp de futbol del Maresme. Perquè un 
dia de futbol ha de ser un dia complet.

Entrevista i reportatge de  José Luis Pizarro



Guillem Pujeu: “Hi ha molt de nivell i no hi ha res fet” 
Guillem Pujeu (Vilanant, 2001) s’ha convertit en les darreres curses en un dels favorits per aconseguir el títol en la 
categoria Amateur. Després d’un inici de temporada desafortunat, les victòries en la cursa nocturna i l’Enduro han 
marcat un punt d’inflexió i té en el seu punt de mira a Manel Gallofré, líder actual de la categoria.
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L’ENTREVISTA

Vas marxar de vacan-
ces amb la victòria 

en la cursa nocturna i a 
l’Enduro i vas tornar en 
l’anterior cursa amb un 
altre triomf. Com valores 
aquestes darreres actua-
cions?
A la primera part de la tem-
porada vam tenir mala sort, 
però sembla que a la se-
gona part s’ha capgirat la 
mala sort que vam tenir. Es-
tem en una bona ratxa. Em 
quedo amb les dues voltes 
ràpides de les dues últimes 
mànigues.
El punt d’inflexió va ser la 
cursa nocturna. Des que 
vas guanyar en aquella 
prova, has guanyat un En-
duro, has tornat a guan-
yar una màniga més en la 
darrera prova. Realment, 
què ha canviat perquè et 
veiéssim més còmode so-
bre la pista?
Al principi tenia molta 
menys experiència i, poc a 
poc, he anat agafant més 
experiència i em sento més 

còmode al kart. Jo crec que 
tots els pilots hem millorat, 
però alguns hem entrenat 
més que els altres i hem 
avançat més. En Manel Ga-
llofré potser s’ha quedat una 
mica estancat o ara li ve la 
mala sort que li va faltar a 
principi de temporada i que 
vam tenir nosaltres. S’ha gi-
rat la truita.
Aquesta temporada de-
butaves en la categoria 
Amateur i l’any passat no 
et veiem a les posicions 
capdavanteres. Quina ha 
estat la diferència perquè 
aquest any poguessis 
lluitar pel títol?
L’any passat anava set qui-
los passat de pes. A més a 
més, era el meu primer any 
en karting i hi havia rivals 
molt bons. L’experiència ha 
fet molt i, tot i començar amb 
mala sort, l’experiència ha 
anat fent i hem pogut guan-
yar algunes curses.
Després d’aquestes 
últimes curses t’has 
col·locat, definitivament, 

com un dels candidats 
al títol. T’ho esperaves a 
principi de temporada?
Ens esperàvem estar entre 
els cinc primers, perquè els 
rivals de l’any passat puja-
ven a Sènior i potser ja ens 
esperàvem estar a dalt, no 
entre els últims. Però hi ha 
molt de nivell i no hi ha res 
fet. El nostre objectiu era es-
tar a cada carrera intentant 
fer podis i sembla que ho 
anem aconseguint”.
Abans de l’última cursa 
estaves a 18 punts del Ma-
nel Gallofré i ara, després 
del seu abandonament, 
et situes a tan sols qua-
tre punts. Què ens podem 
esperar per les curses 
restants?
No desitjo cap mal a ningú, 
però espero que la sort que 
ens va faltar a principi de 
temporada ens acompan-
yi per poder acabar bé la 
temporada i proclamar-nos 
campions.
La primera part de la tem-
porada va ser un domini 
absolut del Manel Gallofré 
i ara ets el clar dominador 
de la categoria. Qui és el 
favorit a falta de dues cur-
ses pel final?
Amb això no m’hi puc mu-
llar. No ho sé. Tant el Ma-
nel Gallofré, el Marc Ribas 
i jo anem molt igualats, fins 
i tot a la mateixa dècima o 
mil·lèsima. Ara mateix no es 
pot dir qui és el favorit. Tots 
tres optem al campionat.
Deixant de banda el duel 
amb el Manel Gallofré, 

creus que el Marc Ri-
bas té possibilitats reals 
d’emportar-se el títol?
Sens dubte, està en la llui-
ta. Està tercer a només set 
punts de mi, així que fins 
que no s’acabi l’Enduro no 
hi ha res decidit.
De totes les curses que 
has guanyat aquesta tem-
porada, quina va ser la 
més especial?
Per a mi l’Enduro, ja que 
va vindre la meva família i 
els amics a veure’m i sen-

tia que la gent havia vist el 
que feia. La cursa nocturna 
també em va agradar molt, 
perquè m’encanta córrer de 
nit. Sempre que podem ens 
quedem a entrenar fins tard 
per intentar rodar de nit. Va 
ser una màniga que em va 
tocar estar davant, però pa-
tint perquè el Manel Gallofré 
em seguia de ben a prop. Al 
final vam acabar guanyant i 
va ser una satisfacció increï-
ble.
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Tortada d’ametlla a l’obrador de Calella
“És un plaer pel paladar que ja assaborien els nostres avantpassats”

La tortada d’ametlla que elaborem a l’Obrador de Calella és la legí-
tima TORTADA D’AMETLLA que des de mitjans del segle XIX ve 

elaborant la nostra família amb la fòrmula inicial i secreta. És de textura 
flonja i de gust suau, lleugerament humida i dolça. En disposem de tres 
mides que es serveixen espolsades amb sucre.

Ens trobaran al c/. Bruguera 232 CALELLA.
Encàrrecs  trucar al tel. 619877264

MÓN DOLÇ
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VILASSAR DE DALT

DOSRIUS

PREMIÀ DE MAR

VILASSAR DE DALT

PREMIÀ DE MAR

PREMIA DE DALT

CASA 2 plantas (p. baja + 2 
pisos pequeños en p. alta), 
acceso independiente, garaje 
1 c. pequeño. Precisa mejoras 
y/o reformas. Es una sola enti-
dad registral. 132.000 €  
93.753.01.40 - 627.654.394

PISO de 3 dorm, salón come-
dor, cocina equipada, baño 
nuevo y terraza. Finca semi-
nueva, ascensor, calefacción 
radial. VISTAS. 195.000 €  
93.753.01.40 - 627.654.394

APARTAMENTO 1 dorm, sa-
lón cocina americana, baño 
compl. y terraza. Finca semi-
nueva, ascensor, calefacción 
radial, VISTAS. 84.0000 € 
93.753.01.40 - 627.654.394

TORRE en su mejor zona, una 
sola planta, 4 dorm, 2 baños, 
salón con chimenea, cocina 
actualizada. Garaje y trastero. 
Parcela de 1.700m, llana y va-
llada. 225.000 €  93.753.01.40 
- 627.654.394

Torre adosada, 300m, 5 dorm, 
2 baños y aseo. Amplio salón 
con chimenea, cocina ofice, 
ESTUDIO 40m y solarium, 
JARDIN privado con PISCI-
NA, GARAJE 2P.  475.000 €  
93.753.01.40 – 627.654.394 

GRAN PISO de 104m, 3dorm, 
gran salon comedor, coci-
na, baño y balcón a calle. 
Finca seminueva, Un solo 
vecino por rellano, ascen-
sor. 155.000 € 93.753.01.40 
- 627.654.394

PISO en el mismo Torrent Sta. 
Anna, amplio, 3 dorm, espa-
cioso salón comedor, coci-
na, con galería, baño compl. 
y balcón a calle. 120.000 €  
93.753.01.40 - 627.654.394

PLANTA BAJA, 3 dorm, salón, 
cocina equip, baño, aseo y 
patio delantero 10m. TOTAL-
MENTE REFORMADA. Dispo-
ne del uso de trza superior. 
160.000 €  93.753.01.40 - 
627.654.394

PISO en Cjto. Rsdal. 130m, 4 
dorm, salón 30m, cocina y 
galeria, 2 baños, terraza. Ca-
lefac, parquet, ascensor, zona 
común y piscinas. PLAZA 
GARAJE incluida.  265.000 €  
93.753.01.40 – 627.654.394.

ATICO de 3 dorm. comedor, 
cocina equip. baño compl,  
trastero y TERRAZA 30m con 
barbacoa. 4º s/asc. REFORMA-
DO TOTAL, P.PARKING INCLUI-
DA.  150.000 €  93.753.01.40 
- 627.654.394

PREMIÁ DE MAR

VILASSAR DE DALT

CENTRO

ZONA PISCINAS

ZONA PISCINAS

CAN MASUET

BARRIO COTET

BARRIOB DEL PI

DR. FERRAN

BARRIO COTET

GRAN VIA - LA SALLE

CENTRO

PREMIÀ DE MAR

VILASSAR DE DALT

NECESSITEM VIVENDES EN LLOGUER
COBRAMENT GARANTIT PER ASSEGURANÇA
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SALUT I BELLESA
“Em considero molt propera, busco la comoditat del client i 
sobretot la seva opinió compta per sobre de tot”
La perruqueria Ster treballa amb tot tipus de pentinats, barbes i recollits, fins a massatges i 
manicures i californianes

Des del 10 d’agost, és a dir, no 
més de dos mesos, la perru-

queria Ster obria les seves portes 
als clients. La perruqueria va néi-
xer del desig de la propietària de 
voler continuar amb la tradició que 
havien tingut tan la seva mare com 
la seva àvia de ser perruqueres. 
Amb una gran oferta de serveis, 
aquests varien des de fer pentinats 

i recollits fins a massatges, tracta-
ments amb algues o pedicures en-
tre altres. Per exemple hi ha una 
gran demanda de “californianes” i 
la Queratina està tenint molt d’èxit 
entre els clients per la llarga dura-
da que té. Una característica de la 
perruqueria és que també treba-
llen amb barbes, especialitat que a 
Premià de Mar es fa exclusivament 

en barberies. 
La perruqueria Ster treballa amb 
diferents marques com L’Oréal, 
Schwarskopf o Revlon, i la que so-
bretot s’utilitza per treballar el color 
és Wella. La Ester, la propietària ha 
remarcat que no es considera una 
perruquera que no té en compte la 
opinió del client o que es limita a 
fer la seva feina: creu que és im-

portant que el client es senti còmo-
de i lliure de poder escollir el que 
vulgui fer.
Situada al carrer Enric Granados, 
24, local 1, de dilluns a divendres 
l’horari és de 9 a 13h, i per les 
tardes de 16 a 20h. Els dissabtes 
l’horari és de 9 a 15h. També dis-
posa del telèfon 93 638 62 39 per 
poder reservar cita. 
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BREUS

L’exportaveu Francesc 
Homs podria retornar al 
govern de la Generalitat en 
un lloc especialment deli-
cat que li convé tenir lligat 
a Convergència, amb bas-
tants plets sobre la taula. 
L’altra opció que sona -de 
l’àmbit partidista- per Eco-
nomia és la de Raül Rome-
va, número 1 de candida-
tura Junts pel Sí, llicenciat 
en Econòmiques per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona,   doctorat en Re-
lacions Internacionals. No 
obstant això, algú lligat al 
món de l’empresa, bé de 
l’àmbit de Convergència, o 
de l’Esquerra, com ho era 
Joan Hortalà, comptaria 
amb més probabilitats. Per 
posar un exemple, s’han 
complert fa ben poc tres 
anys de la confecció del 
consell assessor d’Endesa 
a Catalunya. 

Francesc Homs i 
Raül Romeva, per 
ECONOMIA

El sector servicios frena la caída 
de la economía china
El PIB del gigante asiático se sitúa en un 6,9% interanual entre julio y septiembre

Por primera vez desde 
el estallido de la crisis fi-
nanciera internacional, la 
economía china registró 
entre julio y septiembre 
un crecimiento trimestral 
por debajo del umbral del 
7%. La tasa se situó en el 
6,9%, una décima menos 
de lo logrado durante los 
primeros seis meses del 
año, según informó este 

lunes la Oficina Nacional 
de Estadísticas. Esta cifra 
está por debajo del objeti-
vo marcado por Pekín para 
este año, establecido en 
el 7%, que sí se alcanzó 
durante los primeros seis 
meses de 2015. China 
ha sufrido una paulatina 
desaceleración de su cre-
cimiento durante los últi-
mos cinco años a causa 

de un cambio de modelo 
económico que pretende 
reducir su dependencia 
de la inversión pública y el 
comercio exterior para dar 
más protagonismo al sec-
tor servicios y al consumo 
interno. A esta ardua res-
tructuración, que supone 
una amplia reconversión 
industrial, se le ha sumado 
el pinchazo de la burbuja 

Una mujer compra en un supermercado en Pekín. REUTERS
bursátil este verano. Du-
rante la primera mitad de 
año las ganancias de las 
corredurías de bolsa y del 
sector financiero en gene-
ral dispararon el crecimien-
to del sector servicios has-
ta el 8,4%. 

Un artículo de Xavier 
Fontdeglòria

Foto: elmundo.es

Un article de La Información.
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Fidels a la tradició
Can Raimi és un restaurant que malgrat el pas del temps no oblida ser tradicional i alhora 
ser un referent per a tota la comarca. 

Can Raimi és una de les masies 
més antigues de Catalunya 

dedicada al món de la restauració 
fa més de 50 anys. Situada al barri 
de Can Raimi a Argentona, compta 
amb un camp de futbol i un parc 
infantil, tot envoltat per un paisat-
ge completament natural típic del 
Maresme.
Els propietaris, que gestionen el 

restaurant des de l’agost de l’any 
passat, tenen l’objectiu de man-
tenir els mateixos ideals a l’hora 
cuinar i la mateixa filosofia que ha 
aconseguit tenir una clientela tan 
fidel com nova al llarg del temps.
L’establiment té una càlida llar de 
foc a cada habitació, amb parets 
originals i una decoració rústica 
que dóna als clients la sensació 
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d’una cuina tradicional catalana. 
El restaurant disposa de menú 
d’entre setmana i cap de setmana, 
fins i tot menú infantil per als més 
petits, per fer celebracions, men-
jars de grup i familiars...
El restaurant es caracteritza per 
una cuina casolana tradicional ca-
talana, amb especialitats com la 
carn a la brasa.

Per contactar amb el restaurant 
situat a la Urbanització Can Rai-
mi número 8 d’Argentona, hi ha el 
número de telèfon  607 84 01 26. 
També tenen el correu restaurant.
canraimi@gmail.com  i la pàgina 
de facebook facebook.com/canrai-
mi.
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AE19 SBK Shop, especialistas 
de las dos ruedas en Premià de Mar
El nuevo negocio del equipo de Alejandro Esteban, piloto de Superbikes del FIM CEV Rep-
sol, se quiere convertir en un comercio de referencia del sector.

A finales de Noviembre se inau-
gurará en Premià de Mar una 

nueva tienda especializada en el 
mundo del motociclismo. La AE19 
SBK Shop es el nuevo proyecto del 
equipo de Alejandro Esteban, pilo-
to de Superbikes en el FIM CEV 
Repsol European Championship, 
que nace con el objetivo de poder 
asesorar y abastecer de los mejo-
res accesorios y artículos a los afi-
cionados del motociclismo. 
Situada en la carretera N-II con 
esquina carretera de Premià de 
Dalt, justo en la calle de Ponent nº 
2, contará con un local de más de 
220 m2 que transmitirá al cliente la 
sensación de estar en un box de 
carreras. El establecimiento esta-
rá distribuido en tres zonas, la de 

ventas, con todos los productos y 
artículos; la zona de carreras, que 
también servirá de sede oficial 
para el equipo  y una espectacular 
zona de exposición con las motos, 
monos y cascos con los que Ale-
jandro Esteban ha corrido a lo lar-
go de su carrera. 
Especializada en artículos y acce-
sorios para motos y motociclistas, 
la AE19 SBK Shop quiere conver-
tirse en el negocio de referencia de 
la zona para asesorar y vender al 
mejor precio cualquier tipo de pro-
ducto que busquen los aficionados 
a las dos ruedas. Para las motos 
de carretera, las off-road, las cus-
tom, cascos, monos, guantes… 
cualquier artículo para cualquier 
modelo estará disponible en esta 

tienda que también ofrecerá el  
montaje de los accesorios que se 
adquieran por sus clientes. 
Su punto fuerte será asesorar y 
ofrecer el mejor producto para 
cada cliente, de eso se encarga-
rán el propio piloto Alejandro Es-
teban, su padre y Team Manager 
del equipo, Angel Luis Esteban  y 
una tercera persona vinculada al 
equipo.
Por otro lado la sede del AE19 SBK 
Team se encuentra en medio de 
un punto álgido para todos los mo-
teros que salen de ruta los fines de 
semana, la N-II. Además está justo 
en frente de la estación de tren y 
la zona dispone de amplias áreas 
de aparcamiento que facilitarán la 
visita de los clientes, una inmejo-

rable situación geográfica que la 
hace de lo más accesible.
Con poca oferta en un área que 
tiene una gran afición por el mun-
do de las dos ruedas el estableci-
miento trabajará con las grandes 
marcas del sector para llegar a 
convertirse en uno de los negocios 
de referencia del motociclismo de 
El Maresme. 
Afición, dedicación y profesiona-
lidad, son las claves de un gran 
equipo de trabajo que con esta 
nueva aventura pretende transmitir 
sus conocimientos adquiridos en 
las pistas a todos los aficionados 
al motociclismo. ¡Mucha suerte y 
mucho gas! 
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