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El mensual de la comarca

Es busquen empreses del sector alimentari del Maresme
interessades en exportar a França (pàg. 3)
ARGENTONA
‘LA GARRINADA’, UN FESTIVAL CONSOLIDAT
D’EXPRESSIÓ CULTURAL I MUSICAL
PÀGINA 7
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El Consorci del Parc de la Serralada
Litoral convoca el 8è Concurs
fotogràfic
El Parc de la Serralada Litoral ha convocat per vuitè any consecutiu el seu
concurs fotogràfic digital. El certamen
està adreçat a totes les persones aficionades o professionals de la fotografia.
Enguany, com a novetat, hi ha també
una categoria infantil. Per tant, hi ha
una convocatòria general per a les
persones aficionades o professionals,
i una altra per a nens i nenes fins a
12 anys. El tema únic d’ambdues categories és “La meva mirada del Parc
de la Serralada Litoral”. Cada participant pot presentar fins a un màxim de
quatre fotografies inèdites. Les imatges es poden presentar per correu
electrònic a p.slitoral@diba.cat fins
a les 23:55h de dissabte 15 d’octubre
conjuntament amb el formulari de
participació. Les fotografies s’aniran
incorporant periòdicament a la pàgina web del parc i al perfil de Face-

book del Parc de la Serralada Litoral.
El concurs compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Fotografia. El jurat estarà format per
tres membres del cos de jurats de la
Federació Catalana de Fotografia, un
membre de l’equip tècnic del parc i el
president del consorci o persona en
qui delegui.
Hi haurà tres premis del jurat i un
premi del públic. En el cas del premi del públic, els visitants a l’àlbum
de Facebook podran marcar amb un
“m’agrada” aquelles que prefereixin
i el resultat de la votació mitjançant
aquesta xarxa social determinarà el
guanyador. En aquest guardó només
participen les imatges de la categoria
general (adults). El veredicte es coneixerà en un acte obert a tothom la
segona quinzena d’octubre.
Cartell. Fotografia: Cova Granota 2
José Antonio Ríos
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El Consell Comarcal, dins el programa “Maresmexporta”, vol ajudar
les empreses del sector alimentari del Maresme a introduir els seus
productes en el mercat francès
El projecte d’exportació del sector alimentari a França està totalment subvencionat per la Diputació de Barcelona, per
tant no tindrà cap cost per a les empreses que hi participin.

Un dels beneficis de
l’exportació és que permet
diversificar riscos davant
mercats interns inestables, i
esmorteir els efectes de problemes macroeconòmics.

Cada vegada hi ha més
empreses que veuen en la
internacionalització una interessant via per ampliar el
seu negoci. L’obertura a nous

mercats és tot un repte, però
també una gran oportunitat,
sobretot si s’ha comptat amb
un bon assessorament i s’ha
dissenyat correctament el
projecte d’expansió comercial. El Consell Comarcal,
dins el programa “Maresmexporta”, vol ajudar les empreses del sector alimentari del
Maresme a introduir els seus
productes en el mercat francès. Per proximitat i pels gustos del consumidor, França
és un mercat adient pel sector alimentari maresmenc. El
projecte d’exportació del sector alimentari a França està
totalment subvencionat per
la Diputació de Barcelona,
per tant no tindrà cap cost
per a les empreses que hi
participin. L’assessorament
i acompanyament a les empreses el farà una consultora

experta en internacionalització i exportació en el sector
alimentari. Durant 6 mesos,
les empreses seleccionades
podran participar en les següents accions:
Dimensionar internacionalment l’empresa
Mestratge en el disseny del
Programa de Promoció Internacional (PPI)
Formació en internacionalització perquè puguin iniciarse i continuar el seu camí
exportador
Agenda Comercial a la Fira
SIAL 2016 de París
Per qualsevol dubte, es pot
contactar amb el Servei
d’emprenedoria del Consell
Comarcal del Maresme:
Tel. 93 693 14 50. A/E: emprenedoria@ccmaresme.
cat

Obrir mercats a l’estranger,
és una mesura molt eficaç
per aconseguir l’expansió
d’un negoci a nivell global,
oferir productes o serveis
en una major dimensió respecte al mercat intern, i per
suposat incrementar la seva
cartera de clients i els seus
ingressos.
Per descomptat que hi ha
alguns béns o serveis que
per exportar-, es requereix
de més capital i capacitat
per coordinar recursos humans, però cal assenyalar
que independentment de la
mida, hi ha empreses micro /
artesanals, petites, mitjanes
i grans que han decidit exportar els seus productes o
serveis i beneficiar-se’n; així
de la mateixa manera la seva
empresa també té la possibilitat de fer-ho.

BREUS
EL MARESME, PER SOTA DE LES COMARQUES QUE
MÉS RECICLEN

que durant el 2015 de recollir de forma selectiva
el 60% dels seus residus,
segons les dades donades a conèixer aquest dilluns a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat,
dins del balanç estadístic
del 2015 de la gestió de
les escombraries a Catalunya. Després d’Osona,

Sis comarques catalanes, entre les quals no es
troba el Maresme, han aconseguit ja reciclar el
50% dels residus urbans que generen, un objectiu que la Unió Europea (UE) té fixat per a l’any
2020. Osona és la comarca que més recicla , ja
les altres cinc comar- aquesta classificació
ques que han arribat virtual. El segueixen
al 50% en la gestió de el Pallars Sobirà i la
residus són la Segarra, Terra Alta. Al 2015 es
al Montsià, el Pallars So- van generar a Catalunbirà, el Moianès i la Terra ya 3,7 milions de tones
Alta. També la comarca de residus municipals,
d’Osona és la que ofe- xifra que suposa una
reix la millor qualitat en mitjana de 1,35 quilos
la recollida selectiva, ja d’escombraries per haque també encapçala bitant i dia.

o dobles titulacions que
tenen nota de tall per a
l’alta demanda: Administració d’Empreses i
Gestió de la Innovació
(5.332), Administració
d’Empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals (8.034), Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport
(8.119), Ciències de

Beneficis de l’exportació
per al seu negoci
Els petits negocis que decideixen exportar, gaudeixen
d’un creixement de fins a un
20% i la seva probabilitat que
fracassin com a negoci és
9% menor comparat amb les
companyies que no exporten.
En un nivell macroeconòmic,
l’exportació de béns i serveis
resulta positiva per a la balança comercial, compte corrent i de pagaments de qualsevol país. Exportar implica
una demanda per a la producció domèstica de béns,
i multiplica el producte i els
ingressos de l’economia en
general i dels exportadors,
entre d’altres conseqüències
positives.
Un article de José Luis
Pizarro.
Foto: ccm.

AUGMENTEN ELS ESTUDIANTS ASSIGNATS
AL TECNOCAMPUS

Els centres universitaris del TecnoCampus tenen
com a resultat de la preinscripció de juny un total
de 893 estudiants assignats per al curs 2016/17.
Aquesta xifra representa un augment del 6,5% respecte al curs anterior. Ja són nou les titulacions
l’Activitat Física i l’Esport TecnoCampus com a
i Fisioteràpia (7.072), primera opció són espeDisseny de Videojocs cialment rellevants. Un
(6.006), Fisioteràpia total de 536 estudiants
(8,5), Infermeria (7.735), de 893 assignats als esMàrqueting i Comunitats tudis del TecnoCampus
Digitals (6.364) i Mitjans han triat aquest centre
Audiovisuals (5.378). A com a primera opció. Les
la preinscripció de juny, notes de tall deixen fora
les dades referents als provisionalment a 239
estudiants que trien el estudiants. La Vanguardia.
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Cuina catalana en una bonica masia de Premià de Mar
El Paller ja és un referent de cuina tradicional i magnífics esmorzars de forquilla
La carta del restaurant El
Paller inclou els plats més
característics de la cuina
tradicional catalana i canvia
segons la temporada per
aprofitar els millors productes
de cada moment. La seva especialitat són les carns i verdures. El celler del restaurant
El Paller és variat, de manera que tots els comensals
poden trobar el vi que més
s’ajusti al seu gust i pressupost. Les postres són elaborades al mateix restaurant i,
com no podia ser d’altra manera, inclouen la tradicional
crema catalana, músic amb
moscatell de la bóta i mel i
mató, entre d’altres. El Paller
ja és, per tant, un referent de
cuina tradicional i magnífics
esmorzars de forquilla.
El Paller disposa d’una terrassa a l’aire lliure i també
té salons privats per a celebracions de noces, banquets
o de negocis. Per la bona re-

lació qualitat-preu, El Paller
s’ha convertit en un dels restaurants més populars de la
Costa de Barcelona. No en
va, es pot gaudir del restaurant amb la cuina de sempre
o fins i tot només a prendre
una copa de vi.
I si el client ho prefereix, la
família del Paller t’ho prepara
per emportar.

El Paller
Carrer Torrent Malet, 10
Premià de Mar (Barcelona)
Tel. 93 752 41 68
restaurantelpaller.es
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La Garrinada 2016 es referma com un dels festivals culturals, esportius
mi musicals de Catalunya
Dins el marc de la Festa Major de Sant Domingo, té lloc aquest festival musical, esportiu i de representacions
artístiques.

Enguany el tret de sortida
és el 4 d’agost de 19:00 a
21:30, amb la Tarda Underground, en què es podrà gaudir de diferents activitats com
ara el Bàsquet 3×3, amb inscripcions gratuïtes i limitades
a 3x3garrinada@gmail.com.
Consta d’equips de 3 ó 4 jugadors. Dues categories: menors de 18 i majors de 18.
També es posarà en escena
l’exhibició d’skate a càrrec
d’Engorile. Així mateix, el
hip-hop a l’escenari principal
amb grups joves del poble i
rodalies i d’altres més con-

solidats. El convidat especial d’aquesta edició és Dual
Tod, des de Madrid. També
hi seran els Homes Llúdriga des de Vallcarca, Truco P
i Skinnie Trill. L’exhibició de
graffiti també és un dels actes inicials. A les 23:15h, arriba la Cercavila amb la Gran
Dinamo. En finalitzar els focs
d’artifici, la cercavila sortirà
del Sot d’en Calopa, passarà
per la Plaça Nova i acabarà a
l’Escola Argentona. Després
dels focs, en bicicleta i amb
música fins a la Garrinada!
De 00:00 a 05:00h, Lágrimas

de Sangre. Rap maresmenc.
També es podran veure les
actuaciones d’Aspencat, destinats a fer reggae mestís,
dancehall i dubstep amb missatge que trepitja fort amb un
directe contundent i dinàmic.
Per acabar d’adobar-ho, Dj
Hochi, resident de la Sala
Clap de Mataró. Divendres
5 d’agost, a les 19:15h, concert familiar amb “Orelles de
Xocolata”, perquè els més petits també tenen dret a divertir-se, el col·lectiu Orella Activa porta aquest espectacle
on es toquen cançons mí-

tiques i grans hits adaptats
pels nens. Diversió per tota
la familia! A les 21:00h, Sopar popular – Crucifixió dels
garrins, el porc a l’ast més
estiuenc del Maresme. Els
tiquets valen 10 € i es poden
adquirir tant als comerços
del poble com a la barra de
la Garrinada. Compreu-los
aviat que s’acaben d’hora!
L’organització recomana que
cadascú porti els seus plats
i coberts de casa (hi ha un
servei de lloguer). Ja de cara
a la nit, de 00:00 a 05:00h, el
mestissatge, ska de Muyayo

Rif, l’actuació d’Esne Beltza
i Dj Plan B amb el seu estil Freestyle des de València.
Dissabte 6 arrenca de de
19:00 a 22:00 amb la Gran
Caipirinyada Popular amb Ignorantes i Pd Fool Monkeys
el druida Domingo el Gran
prepara des de temps immemorials la recepta de la caipirinya argentonina, la beguda
amb la que es comença a dir
adéu a la garrinada. Per només 10€, tothom que ho vulgui podrà assaborir 7 gots
d’aquesta beguda espiritual
i una samarreta de la festa
d’enguany. Aquest any els tiquets són limitats. A més, se
serviran caipirinyes fins les
21h. I una caipirinyada no
és res sense una bona banda sonora que l’acompanyi.
Aquest any comptarem amb
dues actuacions. Els primers,
Els Ignorantes: una banda ja
de culte del Maresme que
ens presenten Ruta Party
Show. A continuació tindrem
el grup de punxadiscs Fool
Monkeys. De les 23:00 a les
05:00 tindrem les actuaciones de Raska (mestissatge),
Atupa (rap valencià), The
Zombie Kids (electrònica) i
Dj Aker (electrònica).
La Garrinada 2016 se celebra
al mateix lloc que l’any passat, l’Escola Argentona (antigament anomenada Escola
Francesc Burniol).
Un article de Gonzalo S.
Fotos: La Garrinada, scontent.cdninstagram.com i
totmataro.cat
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En aquest suplement ens endinsem
en el Castell d’Oliana, a l’Alt Urgell

EL PALLARS SOBIRÀ

TRAVESSIES, REFUGIS DE MUNTANYA i
SENDERISME ARREU D’UN TERRITORI
HISTÒRIC
PÀG 4

NO LLENÇAR A LA VIA PÚBLICA

LA CITA
Exposició fotogràfica a Berga
sobre les emocions, l’alegria,
l’amor i la tristesa

Els alumnes de l’Escola Vedruna
de Berga han fet un taller de fotografia amb l’AFTDAO: “Diverteix-te
fent fotografies”, i ens presenten els
seus treballs en aquesta exposició,
inspirats en les Emocions: Alegria,
amor i tristesa. La mostra funciona
des del propassat 14 de juny, i es

pot visitar fins al 30 de setembre en
horari de Biblioteca.
La Biblioteca Municipal de Berga
(Ramon Vinyes i Cluet) es troba a
la Plaça Europa, 1, i el seu telèfon
és el 938221308. Correu electrònic:
b.berga.rvc@diba.cat
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El 17è Festival de Música de la Vall de Camprodon portarà, de bell nou,
espectacles íntims, de petit i mitjà format
Diumenge, 31 de juliol de 2016, a les 19h, s’enceta amb el concert de Marina Rossell, al Casal Camprodoní
d’esdeveniments arribant fins
als sis concerts”, segons asseguren des de l’organització.
El festival acosta al públic de
la Vall de Camprodon, el Ripollès i les comarques veïnes uns espectacles íntims,
de petit i mitjà format, pensats per a públics i sensibilitats diversos. Concerts que
tenen com a denominador
comú una elevada qualitat
artística i que són tots ells
expressió de les cultures catalanes i pirinenques. El Festival comença el diumenge
31 de juliol i s’allarga dins el
dissabte 10 de setembre amb
concerts a Camprodon, Sant
Pau de Segúries, Llanars, Vilallonga de Ter, Beget i Molló.
El Cor Geriona, Kepa Junkera i Tururut Bonaigua, The
Sey Sisters, Bikimel i Sarabat amb la seva cançó aranesa i gascona ompliran el
cartell d’aquest certamen internacional.
Un article de Redacció.
Fotos: festivalvallcamprodon.cat

Després del gran èxit de vendes, públic i crítica de la trilogia / homenatge a Georges Moustaki, Marina Rossell
segueix la seva ruta natural
i ens sorprèn de nou amb
cançons de lluita, excel·lents
revisitacions de temes mítics
i plens de força. Amb la complicitat de l’Amical de Ravensbrück. Cançons que formen
part d’un paisatge, un moment clau, un moment històric i que s’han convertit en
himnes com “Bella Ciao” i que

van popularitzar els partisans
italians. O la mítica cançó Lili
Marleen que va unir els dos
bàndols, els alemanys i els
aliats, mentre l’escoltaven.
Un concert ple de força on
Marina Rossell ens farà viatjar cap a les cançons que han
mogut el món...: “El Cant dels
partisans francesos”, “Cant
dels deportats”, Paisatge de
l’Ebre”, “Bella Ciao”, “Lili Marleen” o “Quanta guerra!” escrita per la mateixa cantant.
Un recorregut que no oblida

cançons com “El Metec”, “El
Mediterrani”, “Millord” o els
‘Clàssics Catalans’ que mai
falten en els concerts de Marina Rossell.
“L’èxit de la programació artística de les passades edicions, en les quals es van
exhaurir les entrades a gairebé tots els concerts, ens
anima a seguir treballant per
millorar any rere any aquest
projecte que ja està absolutament consolidat. Enguany
hem incrementat el nombre
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El Pallars Sobirà: bressol de l’estany més gran dels Pirineus, el de
Certascan, i el cim més alt de Catalunya, la Pica d’Estats.
A l’Alt Pirineu i Aran trobem una comarca plenament pirinenca, potser la més pirinenca de totes
sos testimonis en forma de
monuments megalítics. La
presència romana sembla
que no hi fou gaire intensa,
a diferència de la Vall d’Aran,
tot i que les darreres troballes
arqueològiques comencen a
indicar el contrari.
Ja en època medieval i a partir de la desarticulació del
món romà, foren les comunitats muntanyenques les que
explotaren els recursos de la
muntanya. En els temps de
les invasions musulmanes,
el territori fou sotmès a poca
cosa més que al pagament
de tributs o impostos territorials.

El Pallars Sobirà s’estén, de
sud a nord, des del congost
de Collegats fins al poble
d’Alós d’Isil, seguint el curs
del riu Noguera Pallaresa.
És la quarta comarca més
gran de Catalunya i té una
de les densitats més baixes
del país, amb 4 habitants per
km. En total hi ha uns 6.000
habitants. A la comarca s’hi
troba el llac més gran dels Pirineus, el de Certascan, i el
cim més alt de Catalunya, la
Pica d’Estats.
La major part del Pallars Sobirà està protegit. S’hi troben diverses zones PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Na-

tural de Catalunya), el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc
Natural de l’A lt Pirineu, la
Reserva Natural Parcial de
la Noguera Pallaresa - Collegats, amplis espais de la
Xarxa Natura 2000, la Reserva Natural de Caça del Boumort, etc. Tradicionalment
havia estat una comarca dedicada sobretot a l’agricultura
i a la ramaderia de subsistència. Antigament també obtenia recursos de l’aprofitament
del bosc i d’explotacions mineres entre les que destacaven les mines de ferro de
la Vall Ferrera. Un altre capítol important foren els sa-

lins de Gerri de la Sal i, més
modernament, la implantació
d’indústries hidroelèctriques.
Des de fa uns anys el sector
primari ha perdut importància i, en canvi, ha augmentat el sector terciari basat en
el turisme. Els atractius turístics de la comarca són el seu
patrimoni històric, la bellesa
dels paisatges i la pràctica de
diversos esports a l’aire lliure
(pesca, esports d’aventura,
esports d’hivern, senderisme..).
HISTÒRIA
El poblament del Pallars es
remunta a la prehistòria, de la
que ens han arribat nombro-

20.348 habitants l’any 1860.
A partir del 1870 i fins al 1910
hi ha una crisi de l’economia
de subsistència que hi havia
hagut fins aquell moment i
comença una davallada demogràfica i econòmica a causa de la desamortització civil
de Madoz, la mala climatologia i l’arribada de la fil·loxera,
entre d’altres.
Des del 1910 fins al 1960, i
a causa de la implantació de
les hidroelèctriques, s’inicia
un procés de modernització de la societat tradicional,
truncada per la guerra civil i
la postguerra. Des del 1960
fins al 1980 la comarca pateix una segona crisi provocada per la mecanització del
camp i la industrialització de
les ciutats, que duran el Pallars a una nova davallada
demogràfica fins al punt de
quedar-se sense la meitat de
la població (5.247 habitants).

Després de la conquesta i el
domini dels comtes de Tolosa, s’inicià la casa comtal del
Pallars, que seria la més longeva de tots els comtats catalans i que s’acabaria l’any
1487 amb la caiguda del castell de València d’Àneu i la fi
del domini d’Hug Roger III. La
EscapadesPlus
crisi general de l’ordre feuFotos:
collades.plisweb.com
/
dal té la seva continuïtat en
poblescatalunya.com
/
hotel’edat moderna i en la transllesbrases.com / grupnaciodiformació del comtat pallarés gital.com i photobucket.com
en un marquesat en mans de
la casa dels Cardona. Aquest
marquesat coexistia amb diversos senyorius, però tots
plegats formaven part d’una
estructura superior, reial, que
serà la sotsvegueria de Pallars i que al segle XVIII es
convertirà en el corregiment
de Talarn. Des de finals del
segles XVIII fins al 1870 la
població creix fins a arribar
al seu sostre demogràfic de

RUTES
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LA TROBADA HOTEL, una família al teu servei
La Trobada Hotel i La Trobada Hotel Sport ofereixen diferents categories d’habitacions adaptades a les necessitats
dels clients, en un entorn tranquil i interessant

La Trobada Hotel és un establiment familiar situat a Ripoll, capital de la comarca del
RipoIlès. Amb una Ilarga trajectòria històrica, la família de
La Trobada ha estat capaç
de mantenir el negoci amb
la mateixa passió, il.lusió i
hospitalitat que han caracteritzat I’ADN de l’establiment
des dels seus inicis. Si bé
l’establiment ofereix hospitalitat al Pirineu des de fa
més d’un quart de segle, en
l’actualitat la família ha apostat per ampliar la seva oferta. A més de La Trobada Hotel, on la planta hotelera ha
estat completament reforma-

trella del restaurant, les carns
a la pedra, tal i com cuinaven
els nostres avantpassats. Per
últim, Can Roca Rural es una
casa de turisme rural al terme municipal de Sant Joan
da, tambe s’ofereix La Troba- de les Abadesses. Amb dos
da Hotel Sport, el Restaurant apartaments rurals indepen1981 i Can Roca Rural. Amb- dents, es configura com, una
dós hotels, La Trobada Ho- opció ideal per a famílies i
tel i La Trobada Hotel Sport, grups d’amics.
ofereixen diferents catego- Així doncs, la família de la
ries d’habitacions adaptades Trobada Hotel es caracterita les necessitats dels clients. za per la seva il.lusió, pasEn un entorn tranquil i inte- sió i hospitalitat per fer sentir
ressant, l’establiment hote- els clients com a casa. ‘’Fer
ler es configura com a una el que t’agradaria que et fesbona alternativa per a aquells sin a tu” com a “leitmotiv” de
que volen descobrir i fer es- l’establiment i amb la felicitat
tada als Pirineus catalans. per bandera, La Trobada HoPer altra banda, el Restau- tel es configura com una prorant 1981 es caracteritza per posta amable i somrient per a
oferir productes de proximi- descobrir els Pirineus d’una
tat, saludables i de tempora- manera tranquil·la i alegre.
da. Convé destacar el plat es-

La Trobada Hotel / 2 estrelles
Adreça: Passeig del Compositor Honorat Vilamanyà, 4, 17500 Ripoll, Ripollès, Girona.
Telèfon: 972 70 23 53 / latrobadahotel.com
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Església de Sant Andreu i restes del Castell d’Oliana
De l’antic castell només es conserven algunes parets i les restes del poble medieval. Es trobava al voltant de
l’església romànica de Sant Andreu.

donat abans del segle XVI ça grossos, allargats i de ditraslladant-se els habitants verses mides. Les muralles
a l’actual població d’Oliana. del castell coincidien amb
els murs exteriors de les cases. El poble medieval està
HISTÒRIA
SANT ANDREU DEL
situat sota l’església amb caEl castell està documen- CASTELL
tat els anys 919-920 amb el L’antiga capella del castell ses de dimensions reduïdes
nom Castro Uliana, sota el va ser consagrada com a d’una sola habitació amb llar
domini dels comtes d’Urgell. església parroquial entre els de foc.
L’església va ser consagrada anys 1037 i 1040. És romànientre els anys 1037 i 1040 pel ca amb una sola nau coberArticle del Servei de Docubisbe Eribau d’Urgell. En el ta amb volta de canó. L’absis
mentació d’EscapadesPlus.
fogatge de 1365-1370 cons- és semicircular decorat se- Fotos: By PMRMaeyaert - Treta que el castell pertanyia guint l’estil llombard. El camball propi, CC BY-SA 3.0
al vescomtat de Cardona. panar de torre de tres pisos
El 1381 apareix dins la ve- està adossat a la façana sud.
gueria de la Cerdanya com a Popularment es coneix com
possessió del comte d’Urgell. “El Castell” en ser el tret més
L’any 1414 el rei Ferran distintiu de l’antic castell. Ha
d’Antequera va donar el cas- estat restaurada el 1978.
tell a Antoni Cardona i Luna,
senyor de Maldà i Maldanell, CASTELL D’OLIANA
després de l’empresonament De l’antic castell només es
de Jaume d’Urgell el Dissor- conserven algunes parets i
tat. Des del 1453 fins al segle les restes del poble mediexix va ser senyoria del capí- val. Es trobava al voltant de
tol de la catedral d’Urgell. El l’església romànica de Sant
poble del castell va ser aban- Andreu. Els carreus són fordel riu Segre, seguint el curs
d’aquest riu després de creuar el pont.

El Castell d’Oliana és un nucli del municipi d’Oliana, a
l’Alt Urgell. És el nucli originari de la vila, del segle X,
al voltant del castell d’Oliana
del que només en queden
restes i l’antiga capella del
castell i església parroquial

de Sant Andreu del Castell.
Va ser abandonat abans del
segle XVI. En el padró a 1-12010 hi havia 82 habitants de
població disseminada. Es troba al vessant meridional de
la serra de les Canals, vora
el grau d’Oliana, a l’esquerra
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La Festa Major d’Alella dóna el tret de sortida amb actes participatius
i musicals
Alellencs i visitants gaudiran del XVIII concurs de peres farcides. Ja dilluns 1 d’agost, dia del patró d’Alella, a la nit, a
l’Hort de la Rectoria, el colofó de la gran festa major serà el gran ball de gala amb l’Orquestra Selvatana.
tard i al mateix lloc tindrem
la famosa cercavila de la Colla de Gegants, Capgrossos,
Grallers i Timbalers d’Alella,
amb recorregut des del pati
de Can Lleonart al parc Gaudí. A les 23h, a l’Hort de la
Rectoria, veurem el grup de
rock madur Els Garlic. Al mateix indret, a les 00.30h, Nit
jove amb els CEP,S, El Veïnat
i Les Absentes.

El gruix de la Festa Major d’Alella comença divendres 29 de juliol a les 12h
al Parc Gaudí, amb la Festa
de l’aigua i de l’escuma. De
17 a 20h Pavelló Municipal
d’Esports, tindrà lloc el 3x3
infantil de futbol sala. A les
18h a Can Lleonart, tindrà

Diumenge 31 de juliol, potser
l’acte més rellevant serà el
La Cobla Orquestra La Selvatana -que actuarà a Alella- és lliurament de premis del XX
una cobla i orquestra de música catalana, fundada el 1913 concurs de dibuix infantil, a
a Cassà de la Selva pels músics Pere Mercader, de l’Escala, les 10.30h a les golfes de
Pere Arpa, de Cornellà del Terri i Ramon Serrat, de Sant Joan
Can Lleonart. El mateix dia, a
de les Abadesses
les 17.30h, a la plaça d’Antoni
amb els Timbalers del Most rar a les 12h. A les 13h RiePujadas, assitirem al XVIII
d’A lella. Recorregut: Plaça ra Principal (sota el pont de
concurs de peres farcides.
de l’Ajuntament, Torrent Vall- l’autopista, XVII Guerra guaJa dilluns 1 d’agost, dia del
bona, Escoles Pies, Balmes, rra i remullada amb l’esplai
patró d’Alella, a la nit, a l’Hort
Santa Eulàlia, Eduard Serra Guaita’l. Porteu una pistola
de la Rectoria, el colofó de la
i Güell, Quatre Torres, Rie- d’aigua i veniu a divertir-vos
gran festa major: el gran ball
ra Coma Fosca i final a Can jugant a la guerra de farina
de gala amb l’Orquestra SelLleonart. De 20 a 22.30h, al i aigua de colors. Per acavatana, que ens oferirà una
Pavelló Municipal d’Esports, bar d’enguarrar-nos, ens fiactuació amb tots els ingrefinals del 1r Torneig Hummet carem a la bassa de fang.
dients d’un gran ball de FesDe 17.30 a 18.15h, a les gollloc l’activitat “Fem un mu- de futbol sala.
ta Major: alegria, ritme i bona
fes de Can Lleonart, exposiral de Festa Major”. També
companyia.
hi haurà berenar per la qui- De cara a dissabte 30 de ció de dibuixos del XX contxalla ofert per l’Associació juliol, de 10 a 10.30h al lo- curs de dibuix infantil. A les
de Dones Solidàries d’Alella. cal de l’Associació de Dones 17.30h, al pati de Can LleoA les 19.30h, a la Plaça de Montserrat Roig (Plaça de nart, tindrem el taller de careUn article de
l’Ajuntament, Timbalella! Tro- l’Ajuntament), XX Concurs de tes amb la Colla de Gegants,
José Luis Pizarro.
Fotos: alella.cat i
bada de percusió jove. Cerca- dibuix infantil de 3 a 13 anys. Capgrossos, Grallers i Timgranollers.cat
vila i espectacle de percussió Els dibuixos s’hauran de lliu- balers d’Alella. Una hora més

10

VIDA COMERCIAL

Horario:
De lunes a jueves de 11:30 a 16:00 y de 18:30 a 23:30h
Viernes, sábados y domingos, abierto hasta las 24:00h

c/ Riera de Premià, 34 Premià de Mar

VIDA COMERCIAL
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Vilassar de Dalt reordena la mobilitat de la seva part baixa
Aquests canvis en la mobilitat responen a objectius com guanyar en seguretat reduint el trànsit

Es cohesiona el poble oferint
carrers amb prioritat per als
vianants, més segurs i agradables.

Aquest mes de juliol ha començat a haver-hi canvis importants en la mobilitat del
municipi de Vilassar de Dalt
que incidiran a la part baixa
i es concentraran especialment en els carrers Ignasi
de Bufalà i Vidal i Barraquer

que passaran a ser d´un sol
sentit, i Rafael Riera Prats
que canviarà de direcció. Tot
un seguit d´actuacions pensades per reduir l´ús del vehicle privat, la recuperació
l´espai públic per als ciutadans, l’accés al comerç local i la generació de noves places d´aparcaments.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins un conjunt de
propostes municipals per al
foment de la mobilitat tova,
segura i sostenible partint de
diversos documents d’estudi
relacionats amb aquest àmbit
d’actuació com són el Pla Local de Seguretat Viària, Pla
d’Accessibilitat i Projecte de
Camins Escolars.
CARRERS I ACTUACIONS
QUE S’HI PORTARAN A
TERME:
Ignasi Bufalà
- Direcció única de circulació

en sentit ascendent des del
C/ Mestre Salamero
- Cordó d’aparcament de 41
places de cotxe i 5 de motos
- Senyalització de nou pas de
vianants a la cruïlla c/Camí
de can Pons
Vidal i Barraquer
- Direcció única de circulació
en sentit ascendent
- Cordó d’aparcament de 22
places de cotxe i 4 de motos
- Senyalització 3 nous passos de vianants en cruïlles
Riera Salvet, Ptge del Pi i
Canyamar.
- Arranjament de l’espai destinat al vianant entre la riera
Salvet i c/Manuel Moreno.
Pius XII
(entre Av. Santa Maria i Mestre Salamero)
- Eliminació del cordó dret
d’aparcament
- Ampliació de les voreres.

Murillo
(entre Rafael R. Prats i Manuel Moreno)
- E l i m i n a c i ó d e l c o rd ó
d’aparcament i col•locació
de jardineres com a element
reductor de velocitat.
- Senyalitzar el carrer com a
prioritat invertida.
- Canvi de direcció del tram
comprès entre riera Salvet i
c/Manuel Moreno.
Canyamar
- Canvi en el règim d’aparcament.
Passa de ser de rotació (zona groga) i càrrega i descàrrega a aparcament lliure. (es
trasllada a Vidal i Barraquer)
Rafael Riera Prats
(entre Vidal i Barraquer i St.
Genís)
- Canvi direcció de la circulació.
- Reducció i trasllat de reser-

va d’aparcament de taxis.
Riera Targa
(Barri del Pi)
- Regulació semafòr ica
d’excés de velocitat (tram carrer del Pi)
- Instal•lació d’element reductor de velocitat en accés
rotonda Narcís Monturiol.
Camí de Can Pons
- Canvi direcció de la circulació entre c/. Pius XII i riera
Salvet.
Manuel Moreno
- Inversió del sentit de circulació entre c/. Murillo i c/.Vidal
i barraquer

José Luis Pizarro i
vilassardedalt.org
Foto: Ajuntament de Vilassar
de Dalt.

BREUS
LA NETEJA DE LES ZONES VERDES S’ALENTEIX

les carreteres d’accés a
les urbanitzacions. Les
actuacions que s’han
dut a terme i que encara s’estan realitzant són
en aquelles zones que
més brutes estaven. En
aquestes urbanitzacions
s’ha realitzat la neteja
per prevenir incendis forestals i l’any vinent es
farà abans que comenci
la temporada d’estiu. Les
tasques principals que
s’efectuen consisteixen
en desbrossar i esporgar
els arbres. Pel que fa a
la tala d’arbres tindrà lloc

La Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de
Sant Cebrià de Vallalta va iniciar a finals del
mes de juny la neteja d’algunes zones verdes de
les urbanitzacions del municipi. Abans de Sant
Joan ja es va realitzar la neteja dels vorals de
en finalitzar el període vells a les zones verd’alt risc d’incendi fores- des ni al carrer i que hi
tal. En aquest sentit, la ha un servei municipal
regidoria recorda que a que facilita la seva recoles zones verdes els ar- llida o la Deixalleria de
bres han d’estar a una la Vallalta per als veïns
distància mínima de 6 que ho vulguin portar
a 8 metres. En la neteja directament.
d’aquesta zones verdes
estan apareixent restes de deixalles, runes
i electrodomèstics, que
estan dificultant la finalització de les accions.
En aquest sentit, Sant
Cebrià reitera que no es
notícia de
poden abocar cap tipus
Maresme Plus
Foto: stcebria.net
d’andròmina ni mobles

CRIDA DE VOLUNTARIS PER EL MONTGAT 1705
El pròxim 10 de setembre es commemorarà el
desembarcament que va tenir lloc a les platges
de Montgat l’any 1705. Des de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament es busquen voluntaris per
a l’esdeveniment i tothom qui hi vulgui participar
pot fer-ho. El desembar- cant el 3 d’agost i el 17 terborough, l’holandès
cament fa tres anys que d’agost s’atura a Altea Shrattenbach i Jordi de
se celebra i ofereix una on l’arxiduc és procla- Darmstadt arriba a Barsèrie d’actes com ara mat rei i s’estén la re- celona el 22 d’agost,
la fira comercial amb volta valenciana dels desembarcant a les
elements de l’època, el maulets liderada per platges de Montgat. Si
desembarcament per Joan Baptista Basset. voleu col·laborar en el
mar, l’arribada per terra Mentrestant, escamots muntatge d’aquest esamb torxes i la teatralit- armats barren el pas als deveniment, envieu un
zació del fet històric on borbònics a la plana de correu electrònic a cules rememora el moment Vic i els derroten al com- turamontgat@montgat.
en què després que els bat del Congost. La flota cat. També podeu fer
anglesos prenguessin de l’arxiduc, composta una inscripció a l’OAC
Gibraltar a l’agost de per 180 vaixells amb o trucar a 934694900 o
1705, l’arxiduc embar- 9.000 soldats anglesos, 934690737.
ca a Lisboa en direc- holandesos i austríacs i
ció a la Mediterrània. 800 cavalls sota el coJosé Luis Pizarro.
L’estol bombardeja Ala- mandament de Lord Pe- Foto: sites.google.com
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Sushi Ra, la veritable i tradicional cuina japonesa a Premià

Menjar a Sushi Ra és una experiència per als sentits. El menjar
japonès, tan en auge, sà i sofisticat mereixia un homenatge a la
nostra comarca. Amb Sushi Ra estem convençuts que ha arribat
de manera real, sense pal·liatius. En el seu format més tradicional
i qualitatiu.
L’equip de MaresmePlus ja ha tastat els plats que prepara el xef
asiàtic resident a Sushi Ra, i en donem fe dels sabors tan autèntics
de la seva cuina. Una iniciativa d’un jove empresari, que ha begut
de les fonts dels millors restaurants de Tòquio, per portar a Premià
de Mar l’ambient idoni de locals com el Sushizanmai Tsukijiekimae
de la capital nipona, entre d’altres.
Un portent de qualitat, amb detalls merament japonesos en la presentació dels seus plats, que es veu reflectit en una carta en què
les Gyozas de llagostins, de pollastre o de verdures són la reina de
la festa en el capítol dels entrants.
Les amanides són fonamentals, sobretot la d’algues, que van de la
mà d’algun caprici del mar com el carpaccio de llobarro amb salsa

Sushi Ra. El tall de peix sempre ens espera a vetllades gastronòmiques com les de Sushi Ra. Els sashimi de tonyina vermella i els
de peix mantega destaquen per la seva originalitat.
Els niguiris són sempre benvinguts. És la forma més típica del sushi
i val la pena provar el d’anguila. Hi ha qui prefereix hosomakis. El de
surimi és el més original, però el que triomfa és el de tonyina. Els
gunkans, per la seva banda, es guanyen el paladar dels comensals,
sobretot els d’ous d’Ikura.
No obstant això, molts clients parlen de meravella de les famoses
“Sensacions” de Sushi Ra. Els uramakis, els kai, els kawaii de
salmó i alvocat, entre d’altres donen el toc més sofisticat a aquest
restaurant situat a la carretera de Premià de Dalt, just per sobre
de la Gran Via d’aquesta ciutat. Concretament a la cantonada amb
Milà i Fontanals.
Sushi Ra
Ctra. Premià de Dalt, cantonada Milà i Fontanals
PREMIÀ DE MAR
Telèfon per a reserves: 931 582 186

