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Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magat-
zems just abans de la seva ober-
tura. Aquesta era la clàssica foto
que fins fa poc il·lustrava millor
l’inici de les rebaixes. La imatge,
però, ha perdut molta força en
els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El pas-
sat 7 de gener va arrencar, teò-
ricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòrica-
ment perquè les rebaixes, ente-
ses com abans, ja no existeixen.
“Les rebaixes  com el període on

es feien descomptes per vendre
estoc acumulat pràcticament
han desaparegut. S’han conver-
tit en una campanya comercial
més”, explica Joan Carles Calbet,
president de RETAILcat, la Unió
d’Entitats de Retail de Catalun-
ya. Aquesta liberalització de les
rebaixes provoca que la gent
pugui trobar comerços que fan
descomptes durant la campan-
ya de Nadal. “El 27 de desembre
hi va haver comerços que van co-
mençar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impac-
te que abans tenia el tret de sor-
tida de les rebaixes, des del pe-
tit comerç demanen establir una
data de consens sobre l’inici d’a-
questa campanya. “Caldria que
des del sector comercial s’acor-

di el dia d’inici perquè ens be-
neficiaria a tots”, afirma Cal-
bet. El president de RETAILcat
remarca que el més important és
l’acord del sector i no el que mar-
ca la llei catalana del 2017, que
va flexibilitzar les dates tradi-
cionals per fer promocions: el 7
de gener i l’1 de juliol.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els co-
merciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de
les temperatures en comparació
al desembre. “Si es confirma la
baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil. Si no, pot es-
tar en la línia o ser una mica pit-
jor”, conclou Calbet.

BALANÇ4L’última campan-
ya de Nadal ha anat una mica
millor que la de l’any passat i
ha aconseguit un augment
de vendes del 2%, tal com ex-
pliquen des de RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser
més fluixos”, explica Joan
Carles Calbet, president de
RETAILcat.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en
els últims anys. La campan-

ya de Nadal ha vist com la
irrupció del Black Friday
trencava el seu antic tret de
sortida, que era el pont de la
Puríssima. Aquesta nova si-
tuació, tal com explica Calbet,
fa que la campanya de Nadal
“s’allargui massa i les vendes
no augmenten, sinó que es
desplacen i s’avancen al mes
de novembre”.  

De fet, des de RETAILcat
ja fa temps que alerten que la
irrupció del Black Friday, tot
i tractar-se d’un tipus de cam-
panya que no els convenç,
obliga a una revisió del model
del petit comerç. 

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

Rebaixes rebaixades
El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
BAIX MARESME

Reportatge
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La lupa

per Francesc Reina 

Operació fred

Existeix a Espanya una brigada d'in-
vestigació policial que posa nom als ope-
ratius sense seguir més protocol que el
criteri de no donar pistes. Així doncs, les
operacions es coneixen públicament
per la inventiva o coneixement i les afi-
cions dels agents, o alguna novetat en el
transcurs de la investigació. Fins i tot les
més delicades solen identificar-se en al-
tres idiomes. També hi ha intervencions
que no donen per més i re-
ben l'apel·latiu de Cas.

L'operació Anúbis es va
batejar així amb motiu del
referèndum d'independència
declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional. L'operació
Estela va treballar en el des-
mantellament del frau de la Diputació de
Barcelona amb Salvador Esteve, ex-
president, de Junts x Catalunya. L'A-
gència de l'aigua es va veure implicada
amb alts càrrecs de Medi Ambient sota
les sigles de Convergència Democràtica
de Catalunya; l’exsecretari de relacions
internacionals, Victor Terradellas, abans
de proposar un exèrcit català, va ser in-
vestigat per relacions econòmiques sos-
pitoses amb ONG’s internacionals. So-
bre el cas 3% van informar d'un finan-
çament il·lícit del mateix partit. A la ma-
teixa bancada se li atribueix l'operació

Petrum, on alguns alcaldes i famílies del
nord i del sud català pagaven comissions
a fundacions properes a la seva conve-
niència. L'operació Catalunya segueix
oferint-nos sorpreses sobre la família Pu-
jol per tràfic d'influències, suborn, cor-
rupció i falsedats. L'home de confiança
de l'expresident Mas, que va ser treso-
rer de la formació esmentada, Daniel
Osàcar, al costat dels seus socis Rahola

Matutes, Prenafeta i Estivill, van ser acu-
sats per fraus milionaris en el cas Palau
de la Música i en algunes concessions
constructores d'edificis emblemàtics de
la Generalitat. L'operació Mercuri va de-
mostrar delictes urbanístics amb la
connivència de membres del partit so-
cialista; igual que el cas Pallerols, per frau
i malversació en els Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i la línia 9 del metro. El cas In-
nova va demostrar corrupció en càrrecs
del departament de Salut amb el concurs
de tots dos partits.

Hi ha operacions que no són oficials,

només deixen veure detalls de tant en
tant, a pinzellades. Són paisatges in-
complets. L'operació fred és un dispo-
sitiu que realitzen els ajuntaments quan
es preveuen temperatures properes als
0º. No hi ha delictes. Va dirigit a les per-
sones que viuen sense llar en un intent
d'evitar patiments grans, ja que es pre-
tén prevenir malalties i defuncions. Al
carrer es passa malament cada dia. A

més, la gent que dorm en
cotxes s'escapa dels comptes
dels serveis socials i els que
habiten locals i habitatges
ocupats encara més, aquests
no compten.

Les classes econòmica-
ment dominants i els polí-

tics poderosos evadeixen les seves ri-
queses per amagar en els paradisos fis-
cals que, abans i després de la llista
Falciani, s'estenen impunement per tot
el planeta amb la col·laboració d'enti-
tats financeres. Aquestes castes no
fan més que perjudicar greument als
seus conciutadans, ja que ens priven
del capital necessari per a distribuir
aquestes quanties equitativament en-
tre el conjunt de la població, impedint
dolosament el benestar i la prosperi-
tat de les poblacions més necessitades,
i el pitjor, insultant-les.

Les classes econòmiques dominants
evadeixen les seves riqueses, impedint

el benestar dels més necessitats

Una de las cosas que
más daño puede ha-

cer a Uber son los de-
rechos laborales de sus trabajadores. Si
los muchos taxistas que no trabajan por
cuenta propia fueran capaces de des-
vincularse de su patronal y movilizar-
se conjuntamente con los conductores
de Uber, ganaban todos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La repressió de l’1
d’octubre és un fet

provat i tangible. Iden-
tificable amb noms i cognoms de per-
sones de totes les edats afectades. Si
vol ser alguna cosa a la política cata-
lana, i més li valdria, el PSC hauria d’es-
menar el ministre d’Exteriors del go-
vern espanyol, Josep Borrell.

@quimnadal

El que confunde la cri-
sis del taxi contra Uber

y Cabify con un conflicto
de progreso tecnológico en vez de un
conflicto de derechos laborales o no
está entendiendo nada o lo hace con
toda la intención. Esto no va de apli-
caciones y vehículos de último mode-
lo, va de neoliberalismo salvaje.

Bolsonaro dice en Da-
vos que va sacar la

“ideología” de la econo-
mía brasileña. Acto seguido anuncia
privatizaciones, bajadas masivas de
impuestos y liberalizaciones, que como
todo el mundo sabe no tienen nada de
ideológico. Y después añade que Lati-
noamérica ya no será de la izquierda.

@carlosecue@Helena_VillarRT@suma_cero

Els semàfors

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB) va firmar un conveni amb l’A-
juntament del Masnou que permetrà la
construcció de més de 100 habitatges
protegits. L’entitat supramunicipal hi
invertirà prop de 13 milions d’euros.

pàgina 6

Aj. Cabrera de Mar
L’Ajuntament de Cabrera de Mar in-
vertirà més de 700.000 euros aquest
2019 per fer realitat el projecte de la

sala polivalent de teatre La Maresma,
que el consistori ja es va comprometre

a construir a mitjans del 2017.
pàgina 10

Sareb
El ‘banc dolent’ ha demanat el desnona-
ment d’un edifici sencer a Premià de Mar

on ara viuen 9 famílies sense recursos.
Aquestes 26 persones (6 d’elles menors)
podrien quedar-se al carrer si l’entitat no

accepta la mediació de l’Ajuntament.
pàgina 8
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Veïns de Premià de Mar impulsen 
un pis d’acollida per a immigrants1

2
Un grup de veïns d’Ocata, al Masnou, 
denuncia una plaga de rates

El caganer català

Assenyalen amb deixalles 
la casa de Xavier Godàs

La Diputació aposta per millorar 
el patrimoni de Vilassar de Dalt
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Línia Mar estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Mar fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Les claus

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de pro-
postes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’a-
plicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gür-
tel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits inde-
pendentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacis-
tes. Es podria fer una proposta:

Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot con-
tinuar així, que ja no podeu su-
portar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar trans-
ferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’a-
questa infàmia. Per això ens vo-
lem independitzar, per alliberar-
nos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si ba-
lances fiscals, que si immersió lin-
güística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!

Espanyols, una vegada des-
lliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho ente-
neu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Pa-
raula que, per part nostra, hi abo-
carem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga som-
hi! Anem per feina!

Deslliurem-la
per Jordi Lleal 

El dolor
per @ModernetdeMerda    

Estem gestionant la derrota i ho
estem fent com podem. Amb
molt més desencert del que to-
caria, és evident. El problema
més palpable, crec, és el desgast
emocional que carreguem sobre
les espatlles. Es nota que els pre-
sos i la repressió pesen i això està
fent que tothom es comporti de
manera estranya: uns, quedant-
se amb la bandera de l'1-O i ex-
hibint l'independentisme més
testosterònic; altres, dubtant de
si explicar del tot o no que el seu
pla no és a curt termini i que in-
clou aromes peixalcovistes.

El dolor ens enverina el dis-
curs a tots. Però ja han passat
molts mesos d'ençà dels primers
empresonaments i hauríem de
ser capaços de refer-nos del cop
i no deixar que aquest dolor con-
tinuï prenent decisions en nom
nostre. Els presos han repetit mil
vegades que són conscients de
quin és el seu paper històric. Per
què a fora no assumim el nostre?
Per què no som capaços de tirar
endavant, fent propostes que no
vinguin embolicades de dolor?

Crec que toca ser valents en
aquest sentit. I això significa
ser capaç de posar-te davant
d'un faristol i explicar solemne-
ment el què, el perquè i el com
de la teva proposta post-1O.

És evident que JxC i ERC te-
nen propostes diferents. Doncs
que les expliquin, però clara-
ment. Que surti JxC i expliqui
amb detall en què consisteix i

què implica la proposta d'anar a
totes amb una majoria dèbil i de-
bilitada, sense reconeixements
i amb mitja Catalunya a punt per
ajudar l'Estat a escanyar-te. Que
surti ERC i expliqui amb detall
en què consisteix i què implica
girar full de l'1 d'Octubre, segu-
ir la veta a l'Estat per dirigir la
gestoria i aspirar a una majoria
més àmplia en un futur no de-
terminat.

I que no s'escudin en excu-
ses com, per exemple la unitat,
per evitar fer aquesta reflexió i
aquest pas. No ens enganyem,
no hi haurà unitat independen-
tista en un futur pròxim perquè,
ara mateix, hi ha -com a mínim-
dos projectes antagònics per
aconseguir-la. I no passa res, la
política és això. I el nostre país
és aquest. No ens posem ner-
viosos ni vulguem embolcallar-
ho tot d'unitat, perquè unitat no
sempre vol dir projecte. I sem-
bla que ara la invoquem més per
donar una via de sortida al do-
lor -i per pressionar-nos els uns
als altres- que no pas per mar-
car nous fulls de ruta amb cara
i ulls.

Si us plau, deixem de fer po-
lítica estèril amb el dolor i pugem
a l'escenari. Expliquem-nos bé
(sense limitar-nos a escopir ti-
tulars), bastim les propostes de
dades i fets i tractem-nos com si
algun dia haguéssim estat prou
adults com per ser capaços de fer
un 1 d'Octubre.

A les xarxes

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#GranViaOcupada

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’è-
xit sense deixar de competir!

#FitxatgeEsperat #LlibertatdExpressió
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El Masnou

HABITATGE4El Masnou dispo-
sarà de nous habitatges prote-
gits. A finals de desembre, l’A-
juntament i l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) van fir-
mar el conveni per constituir el
Consorci per a la Promoció
d’Habitatges Protegits al Mas-
nou. Aquest acord permetrà la
construcció de més de 100 ha-
bitatges de protecció oficial.

A la primera reunió del con-
sorci, celebrada el 20 de desem-
bre de l’any passat, l’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, i el
vicepresident de l’AMB, Antoni
Balmón, van arribar a un acord
per tramitar la cessió gratuïta a
l’Institut Metropolità de Promo-
ció de Sòl i Gestió Patrimonial
(IMPOSOL) del solar de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil i de
l’àmbit del projecte de l’Illa Cen-
tre, de propietat municipal.

El consorci ja va acordar l’i-
nici de la convocatòria del con-
curs d’idees d’arquitectes per a la

redacció dels projectes d’habi-
tatge protegit en aquestes par-
cel·les, 108 dels quals es cons-
truiran al solar de l’Illa Centre.

També s’ha iniciat ja la for-
mulació de les bases d’adjudica-
ció dels habitatges amb protec-
ció oficial de venda i lloguer.
L’entitat metropolitana assumi-
rà el cost de la construcció amb

una aportació de prop de 13 mi-
lions d’euros, tot i que El Masnou
no forma part de l’AMB.

El parc d’habitatge destinat al
lloguer serà de prop del 40%,
mentre que el de venda arribarà
a un 60%. Un cop l’operació es-
tigui amortitzada, els pisos de llo-
guer i els solars tornaran a ser
propietat del municipi.

El conveni amb l’AMB es va firmar el 20 de desembre. Foto: Ajuntament

L’AMB construirà més de 100
habitatges de protecció oficial
» S’ha constituït el Consorci per a la Promoció d’Habitatges Protegits
» Els pisos es faran a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i a l’Illa Centre

El Servei de Teleassistència
beneficia més de 500 veïns

SERVEIS4Un total de 588 per-
sones grans del Masnou s’han vist
beneficiades pel Servei Local de
Teleassistència que ofereix la Di-
putació de Barcelona durant el
2018. Al conjunt del Maresme
s’han atès més de 7.700 usuaris.

Aquest servei d’atenció do-
miciliària garanteix la seguretat i
acompanyament a les persones
que poden estar en situació de risc
per factors d’edat, fragilitat, soli-
tud o dependència, les 24 hores
del dia i cada dia de l’any.

CREIX EL NOMBRE D’HABITANTS
El Masnou va augmentar la seva
població en un 0,22% l’any pas-
sat, arribant fins als 23.340 ha-
bitants. El municipi segueix la
tendència de tota la comarca,
que en l’últim any va guanyar
més de 3.700 habitants, un crei-
xement demogràfic que supera
la mitjana de tota Catalunya. El
Masnou és el tercer dels munici-
pis de la comarca amb major
nombre d’habitants, superat no-
més per Premià de Mar i Mataró.

URBANISME4L’Ajuntament del
Masnou va acabar l’any passat i
començar l’actual amb una sèrie
de millores urbanístiques. Una
de les més recents va ser la de la
millora de l’eficiència energèti-
ca de l’enllumenat públic, que va
contemplar diverses vies del
municipi i l’accés del cementiri.

A més, el passat 8 de gener
van començar també les obres de
rehabilitació parcial de la masia
de Can Tarfa, construïda al segle
XVI. La superfície d’intervenció

és de 180 metres quadrats i in-
clourà la reparació de l’estruc-
tura de la coberta, la col·locació
d’aïllament i la substitució del cel
ras de la segona planta. Tota la
intervenció tindrà un cost apro-
ximat de 35.500 euros.

El parc de patinatge del Mas-
nou també serà restaurat. El 4 de
gener van començar les obres a
l’skatepark de l’avinguda Pau
Casals, que consistiran en l’ins-
tal·lació de nous elements per
practicar les diferents disciplines

de skate i la restauració del pa-
viment, així com d’altres peces
de la instal·lació original. L’ac-
tuació costarà al voltant dels
48.000 euros.

El passat 19 de desembre, a
més, van finalitzar les obres de
creació de la rotonda per regu-
lar el trànsit en la intersecció en-
tre la carretera d’Alella i el pont
del carrer de Rosa Sensat. Les
obres, dutes a terme per la Di-
putació de Barcelona, han costat
prop de 527.282 euros.

El servei dona assistència les 24 hores del dia a la gent gran. Foto: Diputació

L’any arrenca amb noves obres

Cultura | Les pintures de Pere Pujadas tornen a casa
La família de l’artista masnoví Pere Pujadas Roig va donar a mitjans de gener part de
la seva obra pictòrica a l’Ajuntament. La donació consisteix en acrílics, aquarel·les i

quadres de tècnica mixta que representen diferents paisatges de Catalunya.
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Preservem el Maresme tallarà
la C-32 en el seu 50è aniversari
MOBILITAT4Preservem el Ma-
resme prepara una gran mobi-
lització per commemorar el 50
aniversari del peatge de la C-32.

El portaveu de la plataforma,
Antoni Esteban, explica que ara
mateix estan creant una comissió
de treball (que estarà integrada
per gent de tots els municipis del
Maresme afectats pel peatge) en
la qual definiran com es farà la
protesta. Tot apunta, però, que la
mobilització es durà a terme el 7

de juliol i es farà a través d’un tall
de la carretera o l’aixecament de
les barreres del peatge.

Esteban recorda que el 2015
el Parlament de Catalunya va
aprovar per unanimitat una de-
claració en la qual es compro-
metien a alliberar el peatge una
vegada hagués acabat la con-
cessió, que teòricament hauria
de finalitzar el 2021.

El portaveu de la Plataforma
assenyala que el peatge de la C-

32 fa que tot el tràfic pesat es re-
dirigeixi a la Nacional 2, per on
passen més de 30.000 vehicles
diaris i que és, segons els informes
del RACC, la carretera amb més
sinistralitat de tota Catalunya.

“El Maresme és la comarca
més perjudicada per aquest sis-
tema de peatges”, afirma Esteban.
Des de la plataforma denuncien
que Abertis ja ha amortitzat “sei-
xanta vegades l’autopista” i ha
guanyat 1.400 milions d’euros.

PLE4El Ple de l’Ajuntament va
aprovar el passat 17 de gener el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS) per al període 2017-2022,
amb els vots a favor d’ERC-VdM
diu sí, Gent per Vilassar de Mar, Vi-
lassar de Mar Sí que Pot, PSC, Ba-
bord i la regidora no adscrita.

Els objectius del PMUS són
realitzar una diagnosi actualit-
zada de les disfuncions del sis-
tema de mobilitat a l’àrea urba-
na del municipi, proposar ac-
tuacions concretes que desen-
volupin els objectius i estratègies
del pla i formular un programa
d’actuació a 6 anys; establir els in-
dicadors i mecanismes de segui-
ment i avaluació del pla, així
com realitzar l’avaluació am-
biental estratègica del pla.

El Ple aprova el
Pla de Mobilitat
Sostenible

POLÍTICA4L’Agrupació Socia-
lista de Vilassar de Mar va esco-
llir a principis de gener Quico Za-
mora com el seu candidat per a
les pròximes eleccions municipal,
que se celebraran al maig.

El PSC explica que Zamora és
un tècnic comptable que ha des-
envolupat la seva tasca profes-
sional durant més de 40 anys, 20
d’ells a Vilassar de Mar, en una
entitat financera. Té experiència
a l’Ajuntament, del que ha sigut
regidor en diverses legislatures,
tant al govern com a l’oposició.

Els socialistes asseguren que
Zamora s’ha compromès a treba-
llar des de la proximitat amb els
ciutadans, per donar resposta als
seus problemes i fer un poble
més amable, més sostenible, més
emprenedor, compromès amb la
cohesió social i on els joves puguin
començar un projecte de vida.

Quico Zamora,
candidat del PSC
a les municipals

El peatge de la C-32 al Maresme celebra 50 anys. Foto: Google Maps

Cultura | Es convoca una nova edició de la Mostra Literària
Tots els veïns i veïnes de Vilassar de Mar que vulguin participar en la nova edició de la

Mostra Literària poden enviar els seus treballs fins al 15 de març. Són tres premis: 200 eu-
ros, per a menors de 18 anys, 300 per a menors de 25 anys i 400 pels majors de 26 anys.
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Premià de Mar

Prop de 26 veïns i veïnes de Pre-
mià de Mar podrien quedar-se al
carrer el pròxim 1 de febrer, des-
prés que el fons d’inversions Sareb
demanés el desnonament d’un
edifici sencer al carrer Enric Gra-
nados, del qual és propietari.

Així ho va fer públic el 21 de ge-
ner la Xarxa d’Habitatge del Baix
Maresme, que demana una solu-
ció per a les 9 famílies, amb 5 me-
nors,  que podrien quedar-se sen-
se llar. Aquestes persones sense re-
cursos ocupen des del 2014 aquest
bloc de pisos propietat de la Sareb.

L’Ajuntament, arran de la pe-
tició de la Xarxa, està elaborant
uns informes de risc d’exclusió so-
cial per a aquestes famílies, perquè
puguin presentar-se davant del
jutge i intentar suspendre així l’e-
xecució del desnonament. La pla-

taforma exigeix a la Sareb que ne-
gociï amb els veïns i veïnes un llo-
guer social perquè puguin quedar-
se a les seves llars actuals.

Àlex Appel, membre de la
Xarxa, assegura a Línia Nordque
encara creuen en la possibilitat que
el desnonament es pugui aturar,
però també deixa clar que si fi-
nalment tira endavant faran una
convocatòria per tal de forçar la
suspensió “per la via social”. El
consistori, a més, està en contac-
te amb la Generalitat per tal de tro-

bar una solució d’habitatge per a
aquestes famílies. Appel, però,
alerta que aquesta solució hauria
de ser a dins del poble.

“La reivindicació de partida de
les veïnes és aconseguir un lloguer
social on són ara”, apunta Appel,
qui també subratlla que van de-
manar a l’Ajuntament que fes de
mediador entre la Sareb i les fa-
mílies per tal d’aconseguir el llo-
guer social. Sembla ser, però, que
el consistori està apostant més per
trobar-los una altra solució.

La Xarxa d’Habitatge es va manifestar al Ple municipal. Foto: Xarxa d’Habitatge

La Sareb podria deixar 
26 veïns de Premià sense casa
» L’1 de febrer hi ha programat el desnonament d’un edifici sencer

» La Xarxa d’Habitatge i l’Ajuntament treballen per aturar-lo

Xicu Masó porta a Premià 
el seu‘Metge de Lampedusa’

CULTURA4L’actor Xicu Masó,
guanyador del Premi de la Críti-
ca 2018 al millor actor principal,
visitarà  l’Espai l’Amistat de Pre-
mià de Mar el 9 de febrer per pre-
sentar la seva obra El Metge de
Lampedusa. Aquesta adaptació
de la novel·la autobiogràfica Llà-
grimes de sal, escrita pel metge
italià Pietro Bartolo i la periodista
Lidia Tilotta, va rebre 3 nomi-
nacions als Premis Butaca 2018.

Masó interpreta al protago-
nista de la història, el metge
Bartolo, un personatge de carn
i ossos que fa trenta anys que viu

a l’illa de Lampedusa, on s’ha de-
dicat a atendre als exiliats que
arriben a Itàlia des de les costes
africanes.

Miquel Gorriz ha estat l’en-
carregat de dirigir el muntatge,
mentre que l’adaptació de l’ita-
lià al català ha anat a càrrec de
la dramaturga Anna Maria Ri-
cart. L’espectacle és una pro-
ducció del Teatre Lliurede Bar-
celona i compta amb un mun-
tatge amb una gran càrrega
emocional, que s’endinsa en les
reflexions del metge italià davant
de tanta injustícia.

Més de 70.000 euros per
rehabilitar els edificis antics

SUBVENCIONS4L’Ajuntament
posa en marxa el Projecte d’In-
tervenció Integral del barri de
Santa Maria-Santa Anna-Tió. El
17 de gener, el consistori va apro-
var les justificacions dels ajuts
econòmics per a sis projectes de
rehabilitació d’edificis, que tindran
un  valor total de 78.341,10 euros.

Els projectes subvencionats
tenen a veure amb la reparació de
cobertes d’edificis, baixants, alu-
minosi, humitats, claus de pas i al-
tres deficiències estructurals es-
devingudes amb el pas dels anys
i que requereixen una intervenció.

La intenció és millorar l’habi-
tabilitat en una zona en la qual la
majoria dels edificis tenen més de
30 anys d’antiguitat. La subven-
ció cobreix el 72,60% de les reha-
bilitacions i els beneficiaris hauran
de fer-se càrrec del 21,40% restant.

L’Ajuntament recorda que
aquest projecte d’intervenció
integral és possible gràcies a un
conveni de col·laboració sig-
nat el 2010 entre l’Ajuntament
i la Generalitat de Catalunya, a
partir del qual cada adminis-
tració es fa càrrec del 50% del
cost d’aquests ajuts.

El mòdul de l’escola La Lió es
retirarà abans de finals d’any
EDUCACIÓ4Ajuntament i Ge-
neralitat es comprometen a trobar
una solució definitiva al mòdul de
l’escola La Lió abans de finals
d’any. Segons la Generalitat,
aquest espai és innecessari, però
l’escola, l’associació de pares i
mares i el mateix consistori con-
sideren que és un espai vital per
desenvolupar el projecte educatiu.

L’acord al qual van arribar
amb els Serveis Territorials d’E-
senyament el passat 17 de gener

estableix que es retirarà el mòdul
prefabricat i es consensuarà un
projecte per alçar un nou edifici al
mateix espai.

PRESSUPOST EXECUTAT
Premià de Mar va va executar el
100% del pressupost destinat a
millorar les escoles públiques per al
2018. En total, s’hi han destinat
200.000 euros, repartits en parti-
des de 30.000 euros per a cadas-
cun dels sis centres del municipi.

Política | PP i Cs, en contra de la “ciutat antifeixista”
Al darrer ple, celebrat el 23 de gener, la Crida Premianenca va presentar

una moció per declarar Premià de Mar com a “ciutat antifeixista”.
Els grups municipals de PP i Cs van ser els únics en votar-hi en contra.

Augusto Magaña
PREMIÀ DE MAR
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PREMIÀ DE DALT4Un dels mu-
nicipis del Maresme que més ha
patit les darreres onades de ro-
batoris ha estat Premià de Dalt.
Precisament, buscant solucions
preventives per evitar robatoris,
l’Ajuntament ha volgut recuperar
la figura del sereno i fer front així
a la creixent percepció d’insegu-
retat al municipi.

Els serenos eren vigilants
nocturns que rondaven de nit
per les poblacions. I això serà
exactament el que hauran de fer
les 12 persones escollides, que
es coordinaran amb la Policia
Local. 

A partir del 28 de gener, di-
vidits per diferents zones,
aquests vigilants reforçaran la vi-
gilància i combatran l’incivisme
i els actes vandàlics, que també
preocupen a Premià.

PRIORITAT DEL GOVERN
L’aposta pels vigilants nocturns
és una de les noves mesures in-

closes en els pressupostos per a
aquest exercici, amb l’objectiu
d’incidir en la seguretat ciuta-
dana. 

Premià de Dalt dedica 103,53
euros per habitant en matèria de
seguretat ciutadana, una quanti-
tat molt superior a la mitjana de
Catalunya, que se situa als 62,34
euros per habitant.

En aquest sentit, des de fa
mesos han augmentat els con-
trols policials a punts estratègics
del municipi i s’han instal·lat una
vintena de càmeres lectores de
matrícules. 

Són només alguns dels exem-
ples que ha seguit el govern per
tal d’evitar la proliferació de
més actes delictius.

L’Ajuntament vol combatre la inseguretat ciutadana. Foto: Arxiu

Vigilants nocturns per fer front
a l’augment dels robatoris

Si alguna cosa crida l’atenció dels
comptes públics aprovats per a
aquest curs a Cabrera de Mar, és
l’increment de gairebé un milió
d’euros respecte de l’any passat,
motivat pel capítol d’inversions
que seguirà l’Ajuntament.

En total, 27 actuacions que es
reparteixen 1,4 milions d’euros
aproximadament. Una reforma
de la zona escolar, la insonorit-
zació de la biblioteca, excava-
cions arqueològiques a Cal Con-
de o la reforma dels vestidors del
pavelló són algunes de les inver-
sions més rellevants que es duran
a terme aquest any. Ara bé, el que
s’emporta el tros de pastís més
gran és la sala La Maresma, el
nou teatre de Cabrera de Mar.

SALA DE TEATRE POLIVALENT
Aquest 2019, la inversió més gran
que destinarà l’Ajuntament anirà

destinada a les obres que refor-
maran l’espai del nou equipa-
ment cultural La Maresma, amb
un total de 797.000 euros. 

El projecte, que es va aprovar
inicialment al desembre, s’aca-
barà de tancar pròximament,
després d’haver estat sotmès a in-
formació pública. 

Un cop estigui aprovat defi-
nitivament, ja es podrà començar

amb el desmuntatge i l’enderroc
de l’edifici industrial annex.

ALTRES PARTIDES
Entre els serveis generals de l’A-
juntament, els espais públics i les
inversions ocupen més d’un 50%
de la previsió de la despesa. En
aquest sentit, l’Ajuntament calcula
en el seu conjunt una despesa per
habitant d’uns 2.000 euros.

L’Ajuntament crearà una nova sala de teatre per a Cabrera. Foto: Diputació

Cabrils | Cabrera de Mar

Premià de Dalt | Vilassar de Dalt Festa popular | Sant Antoni Abat
Traginers i animals domèstics van vestir els 

carrers de Vilassar de Dalt el cap de setmana del 
19 i 20 de gener per celebrar els Tres Tombs.

Can Batalló | Noves taules de ping-pong
Can Batalló ha millorat el seu espai lúdic-esportiu amb dues taules de
ping-pong. Va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos
participatius del 2018 i ara l’Ajuntament ha decidit donar-li forma. 

VANDALISME4Les pintades i
altres atacs vandàlics en equi-
paments públics i en domicilis
privats han sacsejat el poble de
Vilassar de Dalt les últimes set-
manes. Fins i tot l’alcalde ha pa-
tit directament atacs i pintades
a casa seva amb un rerefons
ideològic.

Per aquest motiu l’Ajunta-
ment ha decidit posar fil a l’a-
gulla i coordinar-se amb l’Ofi-
cina per a la Defensa dels Drets
Civils i Polítics de la Generali-
tat, així com amb la resta de
municipis del Maresme que pa-
teixen sistemàticament accions
ultres.

D’aquest acord neix l’elabo-
ració d’un registre d’aquest tipus
d’accions amb la intenció de ge-
nerar una resposta política de-
mocràtica al respecte. En aquest
sentit, una de les mesures que es
contempla és la de fer denúncies
concretes per accions contra la
llibertat ideològica i d’expressió. 

Lluita contra 
les pintades i els
actes vandàlics

Carme Terrades
relleva Josep C.
Babot al govern

POLÍTICA4El Ple de Vilassar de
Dalt del mes passat va confirmar
una notícia que ja s’havia anticipat:
la presa de possessió de Carme Te-
rrades, professora del municipi.
Terrades es convertia en nova re-
gidora d’Educació i d’Esports.

El nomenament és fruit de la
renúncia de Josep Carles Babot,
el qual va deixar el càrrec el mes
de novembre. Les carteres de
Seguretat i Mobilitat i Comerç les
han assumit l’alcalde i la regido-
ra Paula Lloret, respectivament. 

Terrades s’incorpora a l’e-
quip de govern, com a mínim fins
al mes de maig, a l’espera de les
noves eleccions municipals. 

SEGURETAT4 Els mesos de
menys llum solar són l’època de
l’any en què es produeix un aug-
ment de robatoris, sobretot al
Maresme, que compta amb mol-
tes zones residencials. 

I Cabrils és un dels munici-
pis que més en pateix. Durant el
2018 es van arribar a registrar
una trentena d’assalts a diferents
domicilis.

Segons va informar La Van-
guardia, fonts policials han atri-
buït que la resolució de prop

d’un 30% dels robatoris que es
duen a terme a la comarca han
estat gràcies a la col·laboració
ciutadana.

Per aquest motiu l’Ajunta-
ment ha engegat diverses cam-
panyes ciutadanes facilitant con-
sells i recomanacions evitant
possibles robatoris a les llars.

Així mateix, a les urbanitza-
cions del municipi, els veïns han
arribat a imprimir adhesius als
seus cotxes per identificar els ve-
hicles dels residents.

    Mesures dissuasives a Cabrils
per combatre els robatoris

Víctor Ferran
CABRERA

La sala La Maresma, la gran
inversió de l’any a Cabrera
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PRESSUPOSTOS4Durant la cri-
si econòmica, el govern espanyol
va retallar el poder adquisitiu
dels treballadors públics, amb
mesures com la congelació de les
pagues dobles. 

Enguany, però, l’Ajunta-
ment de Teià ha disposat d’una
partida econòmica, seguint el
decret del govern espanyol, per
satisfer un augment lineal del
2,25% del salari dels funciona-
ris i recuperar  així una part d’a-
questa quantitat econòmica
perduda. 

A banda d’aquesta compen-
sació econòmica, el 2019  es re-
cupera la jornada laboral de 35
hores setmanals, la qual es va
allargar fa 7 anys fins a les 37 ho-
res i mitja. 

PRINCIPALS INVERSIONS
Les novetats pel que fa a les mi-
llores laborals arriben en con-
sonància amb un seguit d’in-
versions per satisfer diverses
necessitats del municipi.

Per exemple, les obres d’a-
dequació de la pista esportiva de

l’AE Teià, inhabilitada fa uns
mesos, que es podran dur a ter-
me fruit d’un conveni de cessió
de l’equipament a l’Ajuntament
per als 50 anys vinents.

A banda, s’arranjarà el to-
rrent de Sant Berger i també es
faran obres a l’Escola El Cim i a
la Biblioteca.

Sobre això, se li han de su-
mar els 100.000 euros que ani-
ran destinats als pressupostos
participatius d’aquest any.

PRIMER, LA SEGURETAT
L’Ajuntament va instal·lar el
passat desembre un lector de
matrícules i ja n’ha programat
dos més pròximament per com-
batre els robatoris.  

D’aquesta manera Teià se
suma a municipis com Alella,
Tiana o Premià de Dalt que ja
utilitzen aquest sistema, no no-
més com a una mesura preven-
tiva, sinó com un sistema eficaç
per detectar autors de delictes.

L’Ajuntament augmenta un 2,25% el salari dels seus treballadors. Foto: Arxiu

Teià incorpora millores laborals
per als treballadors públics

URBANISME4La Diputació de
Barcelona ha engegat un estudi
a la via que connecta l’N-II amb
la C-32 a través del nucli urbà del
Masnou a tocar amb Alella. 

És una zona per on circulen
més de 16.000 vehicles de mit-
jana al dia i la intenció és trobar
mecanismes que puguin reduir
la sinistralitat a la zona. 

Una de les mesures dins
aquest pla de millora de segu-
retat viària ha estat la construc-
ció d’una rotonda de 28 metres
entre el carrer Rosa Sensat i la

carretera. Seguidament, es com-
pletarà la semaforització de la
zona i es construiran passos de
vianants i altres elements que  fa-
cin més amable l’itinerari. 

En consonància amb això, la
Diputació té previst invertir més
de 600.000 euros en la millora
de la seguretat i la pacificació de
les vies estudiades. 

Per altra banda, ja ha quedat
inaugurada la connexió turísti-
ca des de l’àrea de descans de la
C-32 al seu pas per Teià fins al
celler romà de Vallmora.

Volen millorar la seguretat
viària a prop de l’N-II

Vinstagram | Segona edició
Els amants de la fotografia i apassionats del món del vi ja poden participar en
el concurs de fotografia a Instagram amb el món del vi de la DO Alella com a
temàtica. El termini de participació és fins al 31 de març i hi ha premis en joc.

Alella | Teià
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Juli Giner compta enrere els
dies que falten per disputar un
dels combats més accidentats
de la seva carrera. El premianenc
tornarà a pujar al quadrilàter el
pròxim dia 2 de febrer, en la vet-
llada Irreductibles, que se cele-
brarà al pavelló de la Vall d’He-

bron de Barcelona (un escenari
que li porta molt bons records i
on només ha perdut un cop), per
veure’s les cares contra el boxe-
jador francès Samir Ziani en una
lluita per decidir el nou campió
europeu del pes superploma.

Per fer-ho, haurà de derrotar
el francès Samir Ziani, un púgil de
28 anys i tetracampió del seu país.
El seu rival és esquerrà, una con-
dició que va fer que Giner viatgés
al Japó per entrenar contra altres

boxejadors esquerrans i preparar
millor aquesta cita continental. 

D’aquesta manera, Giner vol-
drà tornar a fer-se fort davant la
seva gent per tornar a tenir un
cinturó que ja va aconseguir a fi-
nals de l’any 2015.

A la vetllada, a banda del
combat del premianenc es podrà
gaudir d’altres lluites de nivell
com el Franky Urquiaga - Is-
mael García en una disputa pel
campionat d’Espanya.

La UE Vilassar afron-
ta la segona volta de la
lliga amb un objectiu
clar: recuperar la seva

condició de líder (una plaça que
des d’abans de les vacances na-
dalenques ocupa el Girona B) i
mantenir aquesta condició fins al
final de la temporada per tornar
a Tercera Divisió.

Els blanc-i-vermells posaran
el punt final al primer mes de
l’any el dia 27 a Rubí, però el par-
tit més esperat de la segona vol-
ta arribarà el primer cap de set-
mana del mes que ve: el diu-
menge 3 rebran el Girona B al
Xevi Ramon en un partit im-
portantíssim, tant pel que fa a la
puntuació com pel cop que su-
posaria derrotar els gironins.

La UE Vilassar vol
recuperar la seva
condició de líder

Les victòries han de
començar a arribar, i
ben aviat, si el primer
equip del Vive El Mas-

nou no vol veure’s condemnat a
perdre la categoria. I és que des-
prés d’un primer tram de tem-
porada decebedor, l’estrena de la
segona volta del conjunt masno-
ví tampoc va ser gaire positiu (de-
rrotar per 68-77 contra el JAC
Sants barceloní el passat dia 20).

El conjunt de Xavi Pardina és
el cuer del grup C-B de la lliga
EBA (només ha guanyat dos dels
14 partits que s’han jugat) i afron-
ta un calendari imminent exi-
gent. L’últim partit del mes, el
dissabte 26, haurà de visitar la
pista del segon, el CB Mollet,
mentre que l’estrena del febrer
serà el dissabte 9, quan els mas-
novins jugaran a casa contra el
CB Alfindén de Saragossa.

El Vive El Masnou
ha de reaccionar 
a la segona volta

Pau Arriga
PREMIÀ DE DALT

Juli Giner tornarà a lluitar a casa. Foto: Gallego Prada

Premià de Mar | El CFS Premià de Mar comença l’any amb bon peu
Empat a casa i victòria a domicili. El primer equip del CFS Premià de Mar ha estrenat el 2019
amb bones sensacions, i gràcies a aquests resultats, ara ocupa la cinquena posició a la taula. El
calendari més immediat de l’equip passa per visitar el Ciutat de Mataró i rebre l’Esparreguera

Ara és l’hora: Juli Giner busca
reconquerir el cinturó europeu
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M I K IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
Ha format part de l’última edició del concurs musical

Famosos

Representarà Espanya a Eurovisión 
El cantant de Terrassa interpretarà la cançó ‘La venda’

Agraeix el suport dels seus fans  
L’audiència va votar Miki per anar a Eurovisión

QUÈ HA FET?

Carme Portaceli és l’encarregada de di-
rigir aquesta adaptació d’una novel·la
que critica els patrons de gènere i de
classe de l’Anglaterra victoriana. Ariad-
na Gil representa l’heroïna romàntica
més inclassificable, acompanyada
d’actors com Abel Folk, Joan Negrié,
Pepa López o Jordi Collet.

Al Lliure de Gràcia de Barcelona.

Jane Eyre (una autobiografia)
Charlotte Brontë

Les aventures d’un policia francès, el
detectiu Jules Magret, enmig d’una
Barcelona en plena Guerra Civil, l’hi-
vern del 1936. El comissari arriba a Ca-
talunya en cerca de l’anarquista Llibert
Tarrés, però el que es troba és un país
on regna el caos. L’obra va ser la guan-
yadora del V Premi Memorial Agustí
Vehí, que atorga el festival Tiana Negra.

Magret i els anarquistes
Francesc Puigpelat

Movistar estrena una nova sèrie de
producció pròpia, que arriba de la mà
dels creadors de La casa de papel. La
trama planteja un triangle amorós: les
vides de dues dones (Alejandra i Veró-
nica) s’entrecreuen després del suïcidi
del marit d’una d’elles (Óscar). L’altra és
la seva amant, i la vídua comença un
viatge per intentar trobar respostes.

El embarcadero
Álex Pina i Esther Martínez Lobato

El Tàpies més polític
Fins al 24 de febrer es pot visitar a la Fundació Antoni Tàpies
l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’, que trasllada l’es-
pectador a l’etapa que va del 1946 al 1977, on l’artista va fer
el seu propi recorregut des de la postguerra i la dictadura

fins a les acaballes del franquisme i la transició democràtica.
Amb més de 50 grans obres, l’exposició mostra com era pos-
sible ser modern sota un règim feixista que sistemàticament
reprimia qualsevol intent d’exercir la llibertat que pregonava
la modernitat crítica. El recorregut de la mostra és discontinu
i està marcat per moments icònics i esdeveniments crucials.    

| Resident Evil 2
Anys després de la seva aparició, un dels clàssics d’aquesta

coneguda saga de zombies arriba a la PS4 i la XBOX 360.

No t’ho perdis
Tot i que ‘Operación Triunfo’ va acabar abans de Na-
dal amb Famous com a guanyador, el concurs musi-
cal encara tenia pendent triar l’artista que represen-
tarà Espanya a Eurovisión. Amb aquest objectiu, diu-
menge 20 de gener La 1 va emetre una gala perquè
alguns dels triunfitosde l’última edició interpretessin

les cançons que des del programa es proposaven
per participar a Eurovisión el pròxim mes de maig.

Finalment, la votació de l’audiència va decidir que el
guanyador fos Miki amb el tema La venda, compo-
sat per Adrià Salas de la Pegatina. El cantant, natural
de Terrassa, es va mostrar molt il·lusionat per aques-
ta oportunitat a través de les seves xarxes socials, on

va agrair el suport dels seus seguidors. D’aquesta
manera, Miki haurà de viatjar el 18 de maig a Tel

Aviv (Israel), on intentarà aconseguir la millor pun-
tuació amb una cançó festiva que barreja l’estil de la

rumba catalana amb un toc d’ska.

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Recentment el partit d’extrema dreta
Vox ha posat una denúncia contra el
cantant de Pepet i Marieta, Josep Bor-
des, per "exhibicionisme" per un stripte-
asedurant un concert a Castelló. Da-
vant aquests fets, el grup ha decidit res-
pondre amb el llançament d'un nou vi-
deoclip, Que nos quiten lo bailao, tema
que formarà part del seu pròxim EP.

Que nos quiten lo bailao
Pepet i Marieta

Viu en línia
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 10 DE FEBRER
11:00 La visita a la Mina d'Aigua convida els as-
sistents a submergir-se sota terra per descobrir
un tram de les mines d'aigua Cresta i Malet.
/ Plaça d’Ocata. 

DES DE L’1 DE DE FEBRER
Matí-Tarda El pròxim divendres 1 de febrer es
farà l’acte d’inauguració de la mostra Raimon
Panikkar, que recull l’essencial de la seva vida
i del seu pensament. / Biblioteca Martí Ros-
selló i Lloveras.

DIMARTS 5 DE FEBRER
10:00 Alèxia Guilera serà l’encarregada de co-
ordinar la primera sessió del Club de lectu-
ra fàcil en català, en col·laboració amb el Con-
sorci de Normalització Lingüística. / Biblio-
teca Martí Rosselló i Lloveras.

DIVENDRES 1 DE FEBRER
19:00 El baile, d’Irene Nemirovsky, serà el títol
seleccionat per a la primera lectura del mes
que ve. Toni Iturbe coordina aquesta jorna-
da del Club de novel·la del s. XX. / Bibliote-
ca Ernest Lluch i Martín.

DIMECRES 13 DE FEBRER
18:00 La segunda mujer, una pel·lícula del di-
rector d’origen kurd Umut Dag, en què es re-
trata la situació de la dona musulmana en un
entorn europeu, serà la protagonista del Ci-
nefòrum. / Biblioteca Ernest Lluch i Martín.

DIUMENGE 27 DE GENER
VILASSAR DE DALT La la Banda Municipal de
Barcelona torna a visitar el poble per oferir
un concert amb temes que van des de Mil-
haud a Julie Giroux (19:00). / Teatre Audito-
ri La Massa.

DIVENDRES 1 DE FEBRER
PREMIÀ DE DALT L’escriptor badaloní Marcel Rie-
ra arriba al poble per presentar el seu darrer
llibre,No seràs un estrany (19:30). / Sala de l'Or-
feó de la SC Sant Jaume.

DISSABTE 9 DE FEBRER
EL MASNOU Partit de bàsquet corresponent a
la dissetena jornada de la lliga EBA entre el
Vive El Masnou i el CB Alfindén (20:00). / Pa-
velló Municipal del Masnou.

TEIÀ En aquesta formació ens apro-
parem al concepte dels microrelats i ob-
tindrem les pautes principals per ela-
borar-ne un recull. / CMC la Unió.

Una sessió de microrelats
a la Unió de Teià

Dilluns 4 de febrer a les 18:30

El dia 25 es farà la inauguració d’una
mostra de pintures de José Miguel Se-
villano que es podrà visitar fins al diu-
menge 3 de febrer. / Sala d’Art de Pre-
mià de Mar.

S’inaugura la mostra de
pintures de José Sevillano
Divendres 25 de gener a les 10:00

David Jou serà l’encarregat de coordi-
nar la xerrada Aplicacions de la física a
la medicina: raigs X, ressonància mag-
nètica, medicina nuclear, ecografia i là-
ser. /Sala Joan Comellas.

Una conferència aplicacions 
de la física a la medicina
Dimarts 12 de gener a les 18:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 20a jornada de Primera Catalana en-
tre la UE Vilassar de Mar i el Girona B.
/ Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar de Mar comença
el febrer contra el Girona B
Diumenge 3 de febrer a les 12:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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