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L’exjugador Andy Garcia, que 
pateix ELA, va ser homenatjat 

diumenge 22 de novembre a Pre-
mià de Mar. Hi van anar sis titulars 
de la final de Copa Juvenil de 1986 
en la qual Anty jugar sota la direc-
ció de Rexach: Abadal, Herrera, 
Cuadrat, Vera, Cristóbal i Ramon.
Anty va ser el protagonista de la 
foto de grup que es va fer amb els 
exjugadors d’aquesta final i amb 
representant de l’Agrupació Barça 
Jugadors (ABJ) com Rexach, Mo-
ratalla, Robert Fernandez, Paco 
Martínez, Pepito Ramos, Fusté, o 
Quique Costas.
L’homenatge va ser un èxit i van 
ser gairebé 2.000 les persones 
que es van donar cita al Munici-
pal de Premià de Mar. Ambient de 
germanor i incondicional suport a 
Anty va ser el que va regnar du-
rant la matinal.
El resultat (3-3) va ser el menys. 
El més important per a Anty va 
ser la presència dels companys 
d’aquest Barça Juvenil de 1986 
com Abadal, Herrera, Cuadrat 
-que li ha escrit una emotiva car-
ta-, Vera, Cristóbal i Ramon, se-
gons informava el diari SPORT.
No van poder acudir ala cita Amor 
(a Austràlia) ni Roura (amb proble-
mes físics). Es van trobar a faltar 
els desapareguts Tito Vilanova i 
Sergi López. Rexach va tornar a 
dirigir l’equip i al vestidor, abans 
de començar, va dir que no calia 
parlar massa perquè “molts de vo-
saltres sou entrenadors”.

Emotiu homenatge a ‘Anty’ 
García a Premià de Mar

Un artículo de José Luis Pizarro.
Foto: diari SPORT

Foto de grup en l’homenatge a Anty.



També anomenades 
“Mercats de Nadal” o “Fi-

res de Santa Llúcia”, posen a 
la venda tota l’ornamentació 
casolana de les festes na-
dalenques. S’hi pot trobar 
el material adient per a 
confeccionar els pessebres 
tradicionals - molsa, sorra, 
la cova del naixement i tot 
l’estol de figuretes de fang o 
altres materials que omplen 
de vida el pessebre: ani-
malons de granja, pastors, 
Sant Josep, Maria, l’infant 
Jesús, caganers, etc-. Tam-
bé s’hi poden trobar avets, 
tions, llums i espelmes, 
rams d’eucaliptus i bran-
ques de boix grèvol, vesc, 
galzeran, boix grèvol i l’arç 
groc; i també complements 
artesanals de tot tipus que 
poden funcionar bé com a 
regal i els productes propis 
de la localitat on es cele-
bra la fira. En molts casos, 
aquestes fires són el marc 
incomparable en el que es 
celebren tot tipus d’activitats 
relacionades, com tallers de 
fanalets de reis, cagations 
populars, recollides de car-
tes pels reis, i espectacles 
d’animació per a la maina-
da. S’anomenen “de Santa 
Llúcia” perquè antigament 
s’instal·laven el dia 13 de 
desembre, diada de la san-
ta. En l’actualitat l’inici de 
les fires de nadal comença 
abans d’aquesta data.
En aquesta fira es poden 
trobar tots els elements ne-
cessaris per a la decoració 
nadalenca, des d’arbres, 
tant naturals com artificials, 
fins a figures de pessebre, 
molses, bombetes i suros, 
cintes de colors, centres 

ornamentals de taula, es-
pelmes nadalenques i tot 
tipus d’altres guarniments 
nadalencs. L’Advent, un pe-
ríode d’un mes de prepara-
ció per al Nadal, és també el 
tret de sortida de moltes fi-
res nadalenques que tenen 
per objectiu comercialitzar 
alguns dels productes que 
aquests freds dies d’hivern 
transformen l’interior de 
les llars catalanes. En els 
darrers anys han proliferat 
aquest tipus de fires i són 
moltes les poblacions que 
en tenen alguna. 
La Fira de Nadal de Mataró 
s’ha convertit en un referent 
de l’inici de l’Advent i està 
considerada la segona en 
importància d’aquestes ca-
racterístiques de Catalunya 
tant pel seu emplaçament 

com per la qualitat dels 
seus productes. En qualse-
vol cas, des d’aquest mitjà 
podem afirmar que el Ma-
resme és juntament amb la 
de Santa Llúcia a Barcelona 
(que es fa des del 1786), la 
capital de les fires nadalen-
ques de la nostra autono-
mia. En casos ‘joves’ com el 
de Calella s’arriba a la quar-
ta edició, podent-se trobar 
diferents parades a la plaça 
de l’Església. Durant tots els 
dies, es venen productes 
artesanals amb degustació 
de menjars centreeuropeus 
típics nadalencs, a benefici 
de Calella per la Marató de 
TV3.
La fira de Nadal de Mataró 
La Fira de Nadal de Mata-
ró es desenvolupa des del 
primer diumenge d’Advent 

Redacció festes.org i Maresme 
Plus.

Fotos: Diari ARA, 
costadebarcelonamaresme.cat, 
calella.cat i firadesantallucia.cat

Les fires s’encarreguen de portar el Nadal i l’oferta 
comercial a la nostra comarca 
Al Maresme totes les poblacions diposen de paradetes on trobar el material adient per a confeccionar 
els pessebres tradicionals. Mataró disposa de la segona fira nadalenca més important de Catalunya.

ACTUALITAT
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o darrer cap de setmana de 
novembre i fins el 23 de des-
embre a la plaça de Santa 
Anna, al centre del nucli an-
tic. Les parades són obertes 
tots els dies al matí de 10 a 2 
i a la tarda de 4 a 9, excepte 
els caps de setmana que és 
obert fins les 10 del vespre. 
Està formada per diverses 
parades que comercialitzen 
tots els elements necessa-
ris per a la decoració nada-
lenca. S’hi poden trobar les 
tradicionals figures de pes-
sebre, arbres, tant naturals 
com artificials, molsa, suro 
i altres ornaments vegetals; 
tions de tot tipus i mides, 
bombetes, cintes de colors, 
centres ornamentals de tau-
la, boles i guirnaldes, estels, 
espelmes i tot tipus d’altres 
guarniments nadalencs...  

Durant els dies que dura la 
fira es fan activitats comple-
mentàries, com narracions 
de contes, mostres de figu-
res de pessebre, demostra-
cions d’ornamentació floral, 
demostracions de parament 
de taula de Nadal, tallers de 
torrons i neules, tallers so-
bre com fer el pessebre, etc. 
La Fira està organitzada per 
l’Associació Grup Firaires de 
Pessebres i Ornaments de 
Mataró, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de 
Mataró (IMPEM).
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Després de tres setmanes 
de treballs als laterals de la 
carretera per la construcció 
del nou accés a Sant Lluís,  
el passat dilluns 2 de no-
vembre es van començar 
les obres que es requerien 
al mig de la via. Això pro-
voca des de llavors el tall 
de la carretera d’accés a 
Malgrat.
El tall provoca que la con-
nexió entre Sant Lluís i el 
centre de Palafolls s’hagi 
de fer, per carretera, a tra-
vés del polígon industrial 
de Can Patalina de Malgrat 
o el de l’estació de Blanes. 
Els accessos peatonals 
cap al centre, a través de 
la passera o pels semàfors 
estan plenament operatius.
Tot i que la intenció de 
l’Ajuntament i del contrac-
tista era reduir el tall a un 
període de dos setmanes, 
pel que la setmana del 16 
de novembre ja hauria de 
tornar a estar operativa 
la carretera, a dia d’avui 
s’informa que el tall es pre-
veu per entre tres i quatre 
setmanes. 
Un cop es reobri el trànsit 
es farà estrenant la roton-
da que ha obligat a elevar 
el terreny uns centímetres 
sobre l’actual vial per tal de 
poder salvar l’actual desni-
vell.
El projecte costa 260 mil€. 
La nova rotonda compor-
tarà un canvi substancial a 
l’entrada del Marineland.

Accés a Malgrat

Un article de MaresmePlus
Foto: elmasnouviu.Cat

Ja s’han adjudicat les 
obres de rehabilitació del 
ferm de les calçades al 
carrer de Lluís Millet, entre 
l’avinguda de Joan XXIII i 
el carrer Primer de Maig; 
al carrer de Sant Miquel, 
entre l’avinguda Joan 
XXIII i el carrer Pompeu 
Fabra; i a l’avinguda de 
Joan XXIII, entre el carrer 
de Guilleries i la plaça de 
l’Onze de Setembre. La 
Junta de Govern Local del 
12 de novembre va apro-
var l’elecció de l’empresa 
que ha de dur a terme 
els treballs per un import 
d’uns 50.000 euros. La in-
tervenció, l’inici de la qual 
és previst aviat, consistirà 
en el fresat de la capa de 
rodament del paviment 
asfàltic als trams esmen-
tats, sense afectació de 
la base, i posterior asfaltat 
amb mescla bituminosa 
en calent.
Aquest treballs 
s’emmarquen en el pro-
jecte de millora global de 
voreres i calçades que 
l’Ajuntament està duent a 
terme aquest 2015 i que 
vol potenciar a partir del 
mes de gener de 2016 
amb un Pla de xoc al qual 
es destinaran, segons 
els càlculs de l’Equip de 
Govern, 500.000 euros 
anuals.

Obres de millora 
al Masnou

La fiesta de St. Roc, catalogada 
como Patrimonio Festivo
El informe de catalogación tiene en consideración la protección de elementos como 
la Ofrenda a Sant Roc, la cantada de los Gozos, y la captación de los mozos

La Dirección General de 
Cultura Popular, Asocia-

cionismo y Acción Cultura-
les de la Generalitat de Ca-
taluña decidió, el pasado 
10 de noviembre de 2015, 
inscribir la Fiesta de Sant 
Roc de Arenys de Mar en 
el Catálogo del Patrimonio 
Festivo de Cataluña, con la 
categoría de Fiesta catalo-
gada.
El informe de catalogación 
tiene en consideración la 
celebración de la fiesta a lo 
largo de los días 14, 15 y 
16 de agosto de cada año, 
si bien destaca por la pro-
tección de elementos de 
interés como la Ofrenda a 
Sant Roc, la cantada de 
los Gozos, y la capta de 
los mozos por las calles y 
casas de la villa.
El proceso de cataloga-
ción se inició en febrero de 
2009 por parte del Patro-
nato de Sant Roc con una 
solicitud de asesoramien-
to por parte del suprimido 
Centro de Promoción de la 
Cultura Popular y Tradicio-
nal Catalana. No fue hasta 
octubre de 2012, cuando 
con toda la documentación 
aportada por la entidad se 
inició el expediente. Fue en 
ese momento cuando el 
Ayuntamiento de Arenys 
de Mar se añadió formal-
mente como promotor de 
la iniciativa.
Para que los técnicos pu-
dieran valorar la cataloga-
ción, el Patronato de Sant 
Roc aportó documenta-
ción diversa. A destacar: 

una memoria documenta-
da sobre la historia, carac-
terísticas actuales, los ele-
mentos e implantación de 
la fiesta; un estudio sobre 
los datos de participación 
de la fiesta durante los últi-
mos 5 años; los estatutos y 
el protocolo de la fiesta; así 
como fotografías y graba-
ciones sonoras y de vídeo. 
El Catálogo del Patrimonio 
Festivo de Cataluña fue 
creado en 2006 para ins-
cribir las fiestas, manifes-
taciones y celebraciones 
comunitarias, así como los 
elementos festivos con vi-
gencia en toda Cataluña, 

con el objetivo de preser-
var, difundir y proteger el 
patrimonio festivo catalán.
Una vez inscrita en este 
catálogo, el Patronato de 
Sant Roc y el Ayuntamien-
to de Arenys de Mar, pue-
den continuar los trámites 
para que la fiesta pueda 
ser objeto de reconoci-
miento especial, ya sea 
como fiesta tradicional de 
interés catalán, o bien, 
como fiesta patrimonial de 
interés autonómico (máxi-
ma protección).

Un artículo de José L. Pizarro

Foto: arenysdemar.cat
Tall rotonda Sant Lluís.

Fuente: palafolls.cat

MARESME
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La plantilla de la fábrica de 
Autoliv en Granollers ha em-
pezado las jornadas de movi-
lizaciones ante el anuncio de 
la dirección de cerrar la plan-
ta a finales del próximo año 
2016. Los empleados de la 
firma, dedicada a la fabrica-
ción de componentes para la 
automoción, mantendrán sus 
protestas como mínimo has-
ta el próximo 10 de diciembre.
La medida dejará en la calle a 
290 empleados del centro de 
producción del Vallès Orien-
tal, por lo que la plantilla ha 
puesto sobre la mesa la po-
sibilidad de estudiar un plan 
de reindustrialización. “He-
mos aportado a la dirección 
el nombre de empresas que 
pueden aportar una reindus-
trialización de la planta con 
nuevos productos e incluso 
en otros sectores”, afirma la 
presidenta del comité de em-
presa, Beatriz Martínez.
En este sentido, ponen sobre 
la mesa casos parecidos en 
el entorno del Vallès y con fir-
mas vinculadas con el sector 
de la automoción, como es el 
caso de la fábrica de Valeo 
en Martorelles, donde un pro-
veedor del automóvil se ha 
interesado por la factoría. 

Autoliv de 
Granollers

Protesta de trabajadores de 
Autoliv.

Un artículo de El Periódico

Foto: EL PERIÓDICO

Los Mossos d’Esquadra 
han desplegado una macro-
rredada contra dos clanes 
dedicados al menudeo de 
droga, principalmente cocaí-
na y heroína, en la que, por 
el momento, han detenido a 
más de 70 personas en una 
quincena de municipios. El 
epicentro se encuentra en 
los barrios del Besòs de Bar-
celona y de La Mina, en Sant 
Adrià del Besòs (Barcelona). 
La investigación comenzó 
en 2014 cuando la policía 
detectó un aumento de nue-
vos puntos de droga en pisos 
ocupados, principalmente en 
estos barrios. Los Mossos 
iniciaron dos investigaciones 
paralelas, una liderada por 
la comisaría de Sant Martí, 
en Barcelona, y otra en Ba-
dalona, que han sido tutela-
das por los juzgados 3 y 4 de 
Badalona. El operativo pre-
vé registros también en Ba-
dalona, Barberà del Vallès, 
L’Hospitalet de Llobregat, 
Igualada, La Llagosta, Palau-
solità i Plegamans, Ripollet, 
Sant Boi, Vacarisses, Vilade-
cans (Barcelona) y Tarrago-
na. En la actuación trabaja 
un gran número de agentes 
de las unidades de investiga-
ción, seguridad ciudadana y 
órden público, entre otros.

Macroredada 
contra la droga

L’Ajuntament de Girona ha 
retirat les escales d’accés 

a la columna de la Lleona 
després que un turista fran-
cès de 75 anys morís aquest 
cap de setmana en caure 
quan intentava complir amb 
la tradició de fer-li un petó al 
cul. El regidor de Seguretat i 
Via Pública, Joan Alcalà, ha 
explicat que han encarre-
gat un informe per substituir 
l’estructura actual –unes es-
cales de ferro que tenen com 
a mínim 20 anys- i col·locar-
ne una altra de més segura. 
Les escales que hi havia fins 
ara tenen graons estrets i no 
hi ha barana. “Fins ara no ens 
havíem plantejat que podia 

ser un element perillós, des-
prés del lamentable accident 
el que volem és que es pugui 
mantenir la tradició garantint 
la seguretat”, ha afirmat Alca-
là.
L’estàtua del Cul de la Lleo-
na, que es troba en un costat 
de la plaça de Sant Feliu, for-
ma part de l’imaginari de lle-
gendes de la ciutat. Dissabte 
21 de novembre a la tarda, la 
víctima anava amb un grup 
de turistes francesos–entre 
els quals també hi havia la 
seva esposa- i van fer una de 
les aturades ineludibles quan 
es visita Girona per primera 
vegada. Es tracta d’enfilar-se 
a la columna de la Lleona per 

fer-li un petó al cul. La llegen-
da diu que tot aquell que ho 
faci té garantit tornar a la ciu-
tat.
Desenes de persones cada 
dia pugen els tres esglaons 
que hi ha a l’estàtua per com-
plir amb la tradició. Mai abans 
havia passat cap accident, i 
menys encara de tal gravetat. 
Segons explica el regidor de 
Seguretat i Via Pública, Joan 
Alcalà, l’home hauria rellis-
cat i va caure des de dalt de 
l’estàtua. El fort impacte que 
va patir al cap va ser la causa 
de la mort.

Foto: cadenaser.com
Un article del Diari de Girona

Treballadors de la Brigada reitren les escales per pujar al cul de la Lleona

Retiren les escales del Cul de la 
Lleona de Girona
L’ajuntament encarrega un informe per posar una estructura 
amb més seguretat després que un turista francès morís

Un artículo de Telecinco

Foto: telecinco.es

COMARQUES
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Premià Decoració, embelleciendo tu interior
Especializado en cortinas, toldos, tapicerías, mosquiteras y artículos del hogar este negocio 
ofrece un asesoramiento personalizado que se adapta a las necesidades de cada cliente. 

Premià Decoració es un peque-
ño comercio situado en la c/ 

Mercè nº13-15 de Premià de Mar 
que está especializado en el co-
mercio de cortinas, toldos, tapice-
rías, mosquiteras y artículos para 
el hogar. Con un personal y unos 
talleres de confección con varios 
años de experiencia a sus espal-
das, el asesoramiento y la calidad 
son el punto fuerte de este exclusi-
vo negocio de El Maresme. 
El local desprende un aire elegante 
y agradable que permite al cliente 
hacerse una idea del tipo de traba-
jos que el equipo de Premià Deco-
ració realiza. Dirigido a todo tipo de 
usuarios, este negocio ofrece telas 
de todas las gamas, que permiten 
decorar cualquier entorno. 
Los trabajos que han llevado a 
cabo han sido muy variados y para 
diferentes clientes entre los que se 

encuentran particulares, negocios, 
hoteles, etc. Con estilos diferentes 
para cada uno y con demandas 
muy dispares en cada caso, todos 
se unen en un mismo punto, cada 
trabajo se realiza a medida y se-
gún las necesidades del usuario. 
Su oferta de tejidos también dispo-
ne de algunos que raramente se 
encuentran en la zona y que tienen 
un encanto único. Por supuesto no 
son los más demandados pero sí 
los más exclusivos, se trata de otro 
punto diferencial con el que tam-
bién cuenta este comercio.
Tejidos modernos, tradicionales, 
de alta calidad, tapicería, toldos 
e instalaciones de cualquier tipo 
para particulares y negocios están 
al alcance de todos en esta tienda 
que destaca por su rejuvenecida 
experiencia y que siempre orienta 
al cliente del mejor modo posible. 
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CATALUNYA
BREUS BREUS

El PIB català creixerà un 
3,3% el 2015 i un 2,4% el 
2016, creant 167.000 llocs 
de treball en aquests dos 
anys (arribant a una taxa 
de l’atur del 14,5%), se-
gons l’informe diari de 
BBVA ‘Situació Catalunya ‘, 
presentat pel conseller de-
legat de CatalunyaCaixa, 
Xavier Queralt, i el cap 
d’Economies desenvolu-
pades de BBVA Research, 
Rafael Doménech. La lleu 
desacceleració en la se-
gona meitat de l’any ha 
fet modificar els càlculs de 
l’entitat respecte a l’informe 
de juny, encara que amb 
una “revisió mínima”, ha in-
dicat Doménech: fa quatre 
mesos, BBVA augurava la 
creació de gairebé 200.000 
llocs de treball entre 2015 
i 2016, així com un avanç 
del PIB del 3,2% aquest 
any i del 2,5% el pròxim. 
Doménech ha afirmat que 
les expectatives són “bas-
tant favorables per al quart 
trimestre”, malgrat una lleu-
gera desacceleració del 
creixement de la deman-
da interna i del dinamisme 
de les exportacions -que 
seguiran pujant-, i ha des-
tacat que la recuperació de 
la demanda interna no ha 
frenat el creixement de les 
exportacions.

Creix el PIB

El cardenal arquebis-
be emèrit de Barcelona,   
Lluís Martínez Sistach, 
ha alertat aquest dimarts 
que “les necessitats dels 
pobres a Catalunya s’han 
mantingut o han aug-
mentat en el què portem 
d’any” ja que “les millores 
macroeconòmiques no 
han arribat a les famílies”. 
Martínez Sistach ha po-
sat com a exemple la seu 
de Càritas a Barcelona,   
on han atès en els pri-
mers sis mesos de 2015 
a unes 23.000 persones, 
“les mateixes que es van 
comptabilitzar l’any pas-
sat en el mateix moment”, 
cosa que han secundat 
els directors de les altres 
nou seus de l’entitat a 
Catalunya. En l’acte de 
presentació de la me-
mòria social de les Càri-
tas Diocesanes a Cata-
lunya el 2014, el cardenal 
ha afirmat que, “a causa 
de la crisi, la pobresa és 
cada vegada més exten-
siva perquè afecta més 
persones, més intensi-
va perquè es necessiten 
més recursos i més au-
tòctona perquè les des-
igualtats han arribat a la 
gent del país “. Davant 
d’aquesta problemàtica, 
Martínez Sistach ha ins-
tat “una vegada més” a 
les administracions a que 
“hi hagi un pacte d’estat 

Probresa més 
extensiva

Montoro fraccionará el FLA 
pendiente de Catalunya
Se aplica el mismo sistema empleado por el Eurogrupo con el 
Ejecutivo griego

El ministro de Hacienda 
y Administraciones Pú-

blicas, Cristóbal Montoro, 
ha aplicado en el modelo 
de financiación puesto en 
funcionamiento por el Eu-
rogrupo en Grecia para 
liberar los más de 3.000 
millones de euros del ex-
cedente del Fondo de Li-
quidez Autonómica (FLA) 
asignados a Catalunya en 
el reparto aprobado el pa-
sado viernes por el Conse-
jo de Ministros.Según ha 
avanzado este miércoles 
‘El Mundo’ y han confir-
mado fuentes del ministe-
rio, Montoro tiene previsto 
fraccionar en un máximo 
de 10 tramos esta canti-
dad para asegurarse de 
que el Govern cumple con 
las condiciones impuestas 
por el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy. En resumen, que 

el dinero se dedica a pa-
gar a proveedores y no a 
gastos con otros objetivos 
políticos. “El señor Mas no 
tiene derecho a usar ni un 
solo euro en la indepen-
dencia”, dijo este martes el 
ministro.En principio, esta-
ba previsto que a finales 
de año, la Generalitat re-
cibiese de golpe los 3.035 
millones de euros. Con el 
nuevo calendario elabora-
do por Montoro, los pagos 
se podrían alargar hasta 
el próximo verano. En la 
orden ministerial publica-
da el pasado sábado en el 
BOE, ya se especificaba 
que el FLA extraordinario 
pendiente se iba a liberar 
por tramos.
En la citada orden, se alu-
día también a los dos con-
dicionantes que el Ejecu-
tivo central ha impuesto a 

Catalunya. Por un lado, el 
Govern debe pasar las fac-
turas por el denominado 
FACe, que es el punto cen-
tralizado de factura elec-
trónica. Este lunes, según 
las fuentes consultadas, la 
Generalitat ya se adhirió a 
este punto. Hasta ahora, 
las facturas consignadas 
al FLA, que también eran 
electrónicas, se pasaban 
por el punto autonómico. 
La segunda condición se 
centra en reclamar al inter-
ventor de la Generalitat un 
informe mensual de todos 
los gastos para garantizar 
su correcto destino; es de-
cir, que no se utilizan los 
fondos del FLA para lo que 
Montoro califica como “ve-
leidades independentistas”.

Un artículo de EL PERIÓDICO
Una foto de Agustín Català y El 

PERIÓDICO.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa.

Un informació d’Europa Press
Foto: MON.CAT

Foto: caritasbcn.org

Un article de La Vanguardia.
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Amb el pas dels anys 
el Centre Mutual 

l’Amistat Obrera de Pre-
mià de Mar, que data de 
1982, ha donat pas a un 
nou edifici i a una nova 
entitat anomenada As-
sociació Cultural Centre 
l’Amistat on s’hi ajunten 
diversos col·lectius per 
a dur a terme tot tipus 
d’activitats. Des del pas-
sat mes de juny el seu 
president és en Leandro 
Molins que juntament 
amb la resta de la Jun-
ta Directiva formada per 
Roser Escala, Josep Mo-
lins, Joaquim Fecúndez, 
Margarida Costas, Pere 
Maristany i Xavier Badia, 
volen redirigir les línees 
d’actuació d’aquesta 
centenària entitat sense 
trencar amb les costums 
continuistes de la darrera 
junta. 
Un dels primers reptes 
que vol assolir aques-
ta nova directiva és que 
totes les entitat que for-
men part del centre remin 
en la mateixa direcció. 
“M’agradaria unificar la lí-
nea d’actuació de les en-
titats que formen part de 
la casa, la Coral, el Club 
d’Escacs, el Club de Billar 
i la Pª Blaugrana de Pre-
mià. Si tots junts anem en 
la mateixa direcció ens 
serà més fàcil i econò-
mic seguir endavant”, ex-
plica Leandro Molins. A 
més també comenta que 
“volem fer una programa-
ció estable de jazz, lírica, 
etc. i fer-ho amb gent de 
Premià de Mar, i és que 
hi creiem molt en la gent 
del poble”.  
Fomentar les activitats 

per als joves també és 
un dels altres reptes que 
s’ha marcat la nova junta. 
“Som conscients que la 
gran part de la gent que ve 
a l’Amistat és major de 40 
anys i el que volem és co-
mençar a canviar aquesta 
tendència. Concerts de 
rap, folk, pop, etc. i comp-
tar amb una companyia 
de teatre per a poder fer 
obres teatrals de produc-
ció pròpia a partir de l’any 
que ve són alguns, dels 

objectius que ens hem 
proposat”, afegeix Molins. 
Finalment aquest any les 
activitats de la Festa de 
la Casa dirigida a tots els 
socis de l’Amistat es du-
ran a terme en dos caps 
de setmana diferents. El 
primer serà el diumenge 
22 de novembre quan es 
durà a terme una ballada 
de sardanes i un vermut 
gratuït per a tots els so-
cis i sòcies. D’altra ban-
da el dissabte dia 28 de 

C.C. l’Amistat, més de cent anys fomentant la cultura
Aquesta entitat va néixer al 1892 amb la intenció de procurar la possibilitat de gaudir d’un lloc d’oci als socis i als 
seus familiars, així com de millorar-ne la formació i proporcionar-los una certa cobertura sanitària.

novembre a les 17:00 h. 
se celebrarà una festa in-
fantil amb una xocolatada 
per als més petits. També 
el mateix dissabte a la nit, 
concretament les 22:00 h. 
a l’Espai l’Amistat, Carles 
Flàvia presentarà l’acte 
on hi actuarà l’Orquestra 
Platería. Finalmente com 
a cloenda d’aquesta cele-
bració anual el diumenge 
29 es realitzarà un dinar 
amb ball al restaurant de 
l’Amistat. 

Per conèixer més detalls 
d’aquesta mítica entitat 
del Maresme no dubtin en 
visitar la seva pàgina web 
(www.centreamistat.org) 
on podran posar-se al dia 
de totes les activitats que 
s’hi duen a terme i a més 
també hi trobaran les no-
ticies més destacades re-
lacionades amb el centre. 

Marc Vila

 Leandro Molins, nou president de l’entitat. 

Foto: L’Amistat
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Runrun, coses millors que menjar-se el cap
El local situat a la Riera de Premià ha deixat de ser un franfkurt per donar pas a un 
establiment amb una oferta gastronòmica inimaginable al gust de tothom. 

El Runrun de Premià de Mar 
és un nou negoci gastronò-

mic situat al nº 22 de la Riera pre-
mianenca. Fa poc més d’un mes 
que en Rafa, en Jordi i l’Antonio, 
amb experiència i formació en el 
sector, van començar aquesta 
nova etapa carregada de noves 
idees i il·lusió buscant donar al 
poble una nova oferta gastronò-
mica. 
Al Runrun volen que tots els 
clients i possibles futurs clients 
deixin d’associar aquest local a 
l’activitat que s’hi duia a terme 
durant els últims quatre anys i se 
n’assabentin que ha deixat de 
ser un frankfurt. 
Actualment les seves especia-
litats són unes altres totalment 
diferents. L’establiment serveix 
esmorzars a primera hora del 
dia, vermuts a mig matí, dinars 
i menús creats a mida i al gust 

de cadascú al migdia, cafès ex-
clusius a les tardes, entrepans 
molts innovadors a la nit i copes 
i begudes fins a les 2:30 h. 
Tots els dissabtes i diumenges 
al migdia s’hi pot tastar la seva 
carta en família, on els nens de 
fins a 12 anys, acompanyats 
dels seus pares, podran gaudir 
d’un plat combinat de manera 
gratuïta. 
A més a més al Runrun s’hi pot 
gaudir de tot el futbol i els seus 
clients poden connectar-se a la 
xarxa Wi-Fi de la que disposen 
per a realitzar les seves consul-
tes enmig d’un ambient tranquil i 
agradable. 
Les seves propostes gastronò-
miques no deixen a ningú insa-
tisfet i aquell que les prova no 
dubta en tornar a aquest bar-
restaurant on els productes són 
elaborats a casa i sempre aca-

bats de fer. Per anar fent boca 
no dubtin en consultar la seva 
pàgina de Facebook on s’hi po-
den trobar les seves creacions i 
les totes les ofertes de les que 
disposen que fan més suporta-
ble l’opció de sortir a menjar fora. 
Al Runrun, hi ha coses millor que 
menjar-se el cap, no t’ho pensis! 
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Juli Giner se proclamó 
-este pasado mes de 

noviembre, en Boulogne 
sur Mer (Calais)- cam-
peón de Europa del peso 
superpluma al destronar 
al imbatido francés Ro-
main Jacob al término de 
ocho asaltos de los doce a 
los que estaba programa-
do el combate. El púgil de 
Premià, doble campeón 
de España y campeón 
de la Unión Europea, no 
se arredró en ningún mo-
mento ante un campeón 
arropado por su público 
y tras un primer asalto de 
tanteo pronto se vio que 
la velocidad y la potencia 
del catalán iba a dar sus 
frutos ante un campeón 
más conservador y que 
encajaba bien los golpes 
de Giner, según explica-
ba El Mundo Deportivo.
Ambos púgiles adolecie-
ron de precisión en sus 
golpes pero en el cuar-
to asalto una salida en 
tromba de Giner puso en 
apuros al campeón, que 
aguantó las embestidas 
para crecerse al final del 
‘round’. El catalán busca-
ba la distancia corta, pre-
cipitándose en ocasiones, 
mientras que el de Ca-
lais trataba de mantener 
la distancia. En el sexto 
asalto Giner cazó con una 
buena izquierda a Jacob 
pero careció de la perse-
verancia y el acierto para 
seguir castigando a su ri-
val, que en el séptimo sa-
lió a por todas encajando 

bien Giner. En el octavo y 
definitivo los brazos em-
pezaban a pesar a am-
bos púgiles y el de Pre-
miá logró conectar una 
izquierda que desarmó 
al campeón, rematándole 
con dos derechas segui-
das antes de enviarle a 
la lona. recibió Jacob la 
cuenta de protección pero 
cuando reanudó el com-
bate ya estaba ‘groggy’, 
con lo que Giner tuvo la 
facilidad de rematarle jus-
to antes de que el árbitro 
parase el combate. Con la 
victoria de hoy Giner ate-
sora 17 victorias, un nulo 
y una derrota mientras 
que para Jacob el registro 
es de 23 victorias y una 
derrota.
El periodista David Ru-
bio, en el diario SPORT, 
aseguraba que Juli Giner 
representa a la perfección 
los valores del boxeo, un 
deporte que impregna 
de honradez y sacrificio 
cada minuto de trabajo 
y que es capaz de pro-
ducir un cambio total en 
quienes lo practican. “El 
boxeo me ha cambiado 
la vida”, ha repetido en 
múltiples ocasiones ‘The 
Rock’, tal y como es co-
nocido en el mundillo el 
púgil de Premià de Dalt, 
que tiene ahora 32 años 
y no empezó a practicar 
boxeo hasta los 20 (de 
ahí su tardía explosión). 
Después de muchos años 
compaginando su trabajo 
en una empresa de gas 

con los entrenamientos, 
pidió la excedencia labo-
ral en octubre para cen-
trarse en su gran sueño: 
ser campeón de Europa. 
Hasta ahora, su día a día 
en las semanas previas a 
los combates eran autén-
ticas ‘locuras’. Madrugón, 
hora y media de carrera 
continua de madrugada, 
ocho horas de jornada 
laboral y después, por la 

tarde, entre dos y tres ho-
ras de boxeo.
A veces se entrena en 
su Premià natal y su otro 
centro de trabajo es el 
Gimnasio Gallego Pra-
da en L ’Hospitalet a las 
órdenes del ‘Pollo’ Ramí-
rez y de Emiliano Galle-
go Prada, creadores de 
otras grandes figuras de 
la actualidad como el ex-
campeón europeo Isaac 

Real ‘Chaca’ o el actual 
campeón de la Unión Eu-
ropea, Abigail ‘Bebe’ Me-
dina. Un deportista que 
este mes merecía esta 
sección. 

Un artículo de MaresmePlus con 
aportes informativos de Mundo 

Deportivo y Sport.
Fotos de Sport, La Voix du Nord y 

Gallego Prada.

El Maresme ya tiene a su superhéroe 
en la cima de Europa
Juli Giner asegura que “no soy de los que se rinden y he cumplido un 
sueño para el que he luchado mucho”
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