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AMB EMPENTA

Més de 150 anys del Calendari de Pagesos
Tornen a editar aquesta publicació amb informació agrícola, astronòmica,
cultural i sobre les tradicions catalanes
Iniciatives: Laia Mulà

Ja està a la venda el 'Calendari
dels Pagesos' del 2018, un almanac
que ofereix informació agrícola,
astronòmica i sobre la cultura i
les tradicions catalanes. El calendari s’edita des de fa més de 150
anys i inclou articles d’actualitat,
un calendari de pràctiques agrícoles, sembres i plantacions, un
calendari de fruites i verdures de
temporada, dades astronòmiques
i el santoral. També conté les dates
de les fires, mercats setmanals i
festes majors de tots els municipis
de Catalunya.
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El Calendari dels Pagesos és la
publicació en llengua catalana
que fa més anys que s’edita ininterrompudament. Nascuda l'any
1861, enguany fa 157 anys que es
va editar per primera vegada. Un
dels elements gràfics que formen
part de l’ADN d’aquest calendari són els gravats de l’il·lustrador
Ricard Opisso.
La publicació, presentada en
forma de calendari, fa un pas més
incloent-hi poesies, consells, dites
populars, reflexions i un text escrit
en quartets amb els fets més importants del 2017: el Judici de l’Any.
El 'Calendari dels Pagesos'

presenta un cop més la Roda
Perpètua, en la qual es pronostica
quins anys seran fèrtils, molt fèrtils, estèrils o molt estèrils. Ideada
pel frare Domènec Varni i publicada pel frare Miquel Agustí, la
Roda Perpètua pronostica que,
pel que fa al cultiu, el 2018 serà
un any fèrtil.

Curiositats astronòmiques
El Calendari dels Pagesos també
alberga algunes curiositats astronòmiques del pròxim any 2018,
com és el cas del fenomen de les
llunes blaves, que s'ha de produir
dues vegades al gener i al març.
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La UOC, segona institució
mundial de parla hispana
Bon reconeixement entre les formacions en línia en un
rànquing elaborat per Hamilton Global Intelligence
Formació: Redacció- ACN

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha estat triada, per
segona vegada consecutiva, la segona institució mundial i primera europea de formació en línia
de parla hispana en el 'Rànquing
d'institucions de formació superior en línia de parla hispana
del món', elaborat per la consultora d'investigació de mercats
Hamilton Global Intelligence.
En la classificació s'han analitzat
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120 institucions universitàries
d'Espanya, Llatinoamèrica i els
Estats Units, xifra que representa
un increment del 10% respecte a
l'edició anterior. L'estudi valora la
qualitat de la formació de les universitats i escoles de negoci que
ofereixen un programa MBA o de
màster d'Administració i Gestió
d'Empreses. Aquesta formació s'ha
d'impartir en línia com a mínim
en un 80% i ha de tenir cinc anys
d'antiguitat.

En el cas de la UOC s'ha avaluat el programa 'Executive MBA
d'Emprenedoria i Innovació', una
formació adreçada a professionals
amb un mínim de cinc anys d'experiència laboral en el món de
la direcció i la gestió d'empreses
que volen avançar en càrrecs de
més responsabilitat orientats a la
innovació, la creació d'empreses
i la direcció de nous projectes.
Per davant de la UOC només hi ha
l'Institut Tecnològic de Monterrey
(Mèxic), que revalida la seva posició
de l'edició del 2016. La UOC se situa
com la primera estatal i europea en
una classificació amb les millors
universitats en línia. El rànquing
també constata que el 93% dels
estudiants que cursen un MBA en
línia aconsegueix una feina amb
un 20% més del salari de mitjana.
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Les rebaixes de gener apunten
a un augment de vendes
Retailcat reclama un "consens" del sector per consensuar el dia d'inici
dels descomptes, que enguany alguns comerços van avançar al dia 2
Comerç: Redacció

Els comerciants esperen augmentar les vendes entre un 4% i un
5% aquest gener per les rebaixes,
que majoritàriament van començar diumenge passat segons ha
explicat el president de Retailcat,
Joan Carles Calbet. Calbet reconeix
que la previsió és “bastant bona”
després d'un octubre “fluix i negatiu” però d'un novembre on el
comerç es va “refer”, principalment
per l'arribada del fred i la campanya del 'Black Friday'.
Calbet afirma que el desembre “també ha anat bé”, i apunta
que l'indicador Comertia ha situat
l'augment de vendes en un 5,4%.
D'altra banda, Calbet assegura que
caldria un “consens” del sector
per tal que tots els comerços iniciessin les rebaixes el mateix dia i
evitar així la “confusió” generada
en venedors i compradors.
Calbet s'ha mostrat optimista
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davant de l'inici del període de rebaixes i creu que el gener “ha de seguir la tendència” de l'augment de
vendes del desembre. Com acostuma a passar, els principals sectors beneficiaris d'aquesta època
de descomptes seran els del tèxtil
i moda. “El fred també ajuda i el
fet que n'estigui fent ara que comencen les rebaixes serà un factor
afegit que farà que aquests sectors
siguin els que més se'n beneficiïn”,
ha explicat.

D'altra banda, enguany s'ha
tornat a repetir l'inici de rebaixes
dispar, ja que alguns comerços
van avançar els descomptes al 2
de gener. Això és conseqüència
de la liberalització del comerç en
l'àmbit estatal i al fet que la llei
de comerç català es troba suspesa
pel Tribunal Constitucional (TC).
Calbet recorda que aquesta norma
no establia uns períodes de rebaixes tancats però si recomanats i
apostava pel consens al sector.
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Els Reis Mags més solidaris
als Salesians
Més de 150 infants del centre procedents de famílies amb pocs recursos econòmics
van rebre la visita dels reis d'orient a casa seva per fer-los entrega de regals
Societat: Laia Mulà

Fa aproximadament una dècada el centre Salesians de Mataró
va impulsar un projecte solidari
per les dates del Nadal que es proposava que cap infant es quedés
sense regals de Reis. Un any més
han mantingut la iniciativa que
ha repartit 308 regals entre un total de 154 infants de Mataró, els
quals formaven part d'un total de
79 famílies.
Per aconseguir que tots rebin
les seves joguines, des del centre fan un estudi per determinar

quines són les famílies amb pocs
recursos econòmics i, un cop fet,
els mateixos pares i alumnes de
l'escola que ho desitgen n'esdevenen els padrins. Cada padrí s'ocupa de preparar els regals a l'infant
o infants adjudicats a partir de la
carta als Reis que els nens i nenes
hagin redactat.

Amb visita inclosa
Per acabar d'arrodonir el projecte,
durant la vigília de Reis, els nens i

nenes van rebre la visita d'un Rei
Mag d'Orient que, acompanyat
dels seus patges, va fer entrega
dels presents als nens i nenes de
la casa.

Pensant en tots els infants
La majoria d'ells van rebre una joguina i una peça de roba. Gràcies
a aquest projecte la nit de reis va
ser ben especial per tots els infants
dels Salesians de Mataró. Missió
acomplerta.

Les dades

El projecte solidari ha
arribat a 154 infants de
Mataró d'un total de 19
famílies que han rebut fins
a 308 regals de mans dels
Reis Mags
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