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Ajornen dos mesos a Premià
el desnonament de 26 veïns

Les 9 famílies es podran quedar de moment a l’edifici de la Sareb, però l’Ajuntament ja busca alternatives pàg 8

pàg 10

Decideix la Generalitat
Demanen una moratòria urbanística per a la Cisa

VILASSAR DE MAR pàg 7

Acord entre Ajuntament 
i Interior per millorar 
la seguretat viària

EL MASNOU pàg 6

ERC, PSC i ICV-EUiA pacten
per aprovar els pressupostos

CABRERA DE MAR pàg 10

L’escola Pla de l’Avellà també
serà institut l’any que ve

MÉS ATUR pàg 3

El Maresme comença l’any
amb 368 persones que han
perdut la feina al gener

ADEU A UN GRAN pàg 13

El boxejador premianenc 
Juli Giner penja els guants
després de vuit anys
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La comarca ha arrencat el 2019
amb més gent sense feina. Un to-
tal de 368 persones del Mares-
me han perdut el seu lloc de tre-
ball aquest gener, un fet que
deixa la comarca amb un total de
25.630 persones registrades com
a demandants d’ocupació i amb
una taxa d’atur del 12,49%. 

Aquestes xifres suposen un
increment de l’atur en un 1,46%
respecte del mes anterior (des-
embre 2018), tot i que encara
són inferiors a les de gener de l’any
passat en un 5,90%. El fet preo-
cupant, però, és que la manca de
feina es concentra en dos col·lec-
tius molt concrets: els treballadors
del sector serveis i les dones.

SERVEIS, ELS MÉS AFECTATS
L’anàlisi de les dades que ha fet
l’Observatori de Desenvolupa-
ment Local del Consell Comarcal
del Maresme mostra que hi ha
una important concentració de les
persones sense feina en el sector
serveis: gairebé un 71%.

L’increment mensual que
s’ha produït en l’atur prové pre-
cisament d’aquest sector eco-
nòmic. En total, el sector serveis
ha registrat un increment de
persones sense feina del 2,40%
respecte de l’últim mes del 2018,
mentre que altres sectors com
l’agricultura, la indústria i la
construcció han reduït les seves
taxes d’atur (3,38%, 0,17% i
3,73%, respectivament).

La secció del comerç és la que
més persones aturades concentra,
amb un total de 4.088, el 15,95%
del total comarcal. La segueixen les

activitats administratives (3.553;
13,86%), l’hostaleria (3.492;
13,62%) i les indústries manufac-
tureres (3.233; 12,61%). D’aques-
ta manera, només quatre sec-
cions econòmiques concentren
més de la meitat de l’atur comar-
cal: el 56,04%.

MÉS DONES SENSE FEINA
Dins dels serveis, però, les més
afectades són les dones. Aquest
sector econòmic suposa el
76,79% de tot l’atur femení. En
total, al Maresme hi ha 14.702

dones sense feina. Això suposa
un increment de la taxa d’atur de
l’1,65% en el col·lectiu femení,
mentre que en els homes només
ha augmentat un 1,20%. En les
dones, de fet, la taxa d’atur total
segueix sent un 5% més gran que
la dels homes.

Un 40% de l’atur comarcal és
de llarga durada (més de 12 me-
sos), però aquest percentatge
augmenta considerablement
quan es tracta només de les do-
nes: un 62,76% de l’atur de llar-
ga durada és femení, mentre que
els homes només representen
un 37,28% d’aquest col·lectiu. 

Aquesta situació agreuja la
desigualtat que viuen les dones,
ja que demostra que per a elles
és molt més difícil trobar una fei-
na en un període curt de temps. 

Pel que fa a l’edat, els més
afectats són les persones d’entre

55 i 64 anys, amb un total de
7.885 aturats.

L’ATUR PER MUNICIPIS
Dels 30 municipis de la comar-
ca, només sis poblacions han
comptabilitzat una reducció en la
llista de persones aturades, com
és el cas de Cabrera de Mar, on
l’atur ha baixat en un 8,16% res-
pecte del desembre, i Cabrils, on
l’any ha començat amb dues
persones menys a l’atur.

El Masnou, en canvi, no ha in-
crementat ni reduït el nombre
d’aturats i aquesta xifra s’ha es-
tancat en les 1.011 persones. Men-
trestant, a la resta de municipis
l’atur ha augmentat al gener en
un 3,25% a Alella, un 2,44% a
Premià de Dalt, un 1,80% a Pre-
mià de Mar, un 2,55% a Teià, un
4,97% a Vilassar de Dalt i un
2,05% a Vilassar de Mar.

Any nou, aturats nous
» El Maresme ha començat el 2019 amb un total de 368 persones que han perdut la feina

» Els treballadors del sector serveis i les dones són els més afectats per aquest augment de l’atur

Augusto Magaña
MARESME

Els treballadors del sector serveis i les dones són els principals afectats per la pujada de l’atur al Maresme. Foto: Arxiu

71%
de l’atur registrat
aquest gener al
Maresme correspon 
al sector serveis

Reportatge
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Dipòsit Legal: B 6618-2015 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

La lupa

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Debats polítics als jutjats

Ha començat al Tribunal Suprem de l’Es-
tat espanyol el judici contra el Procés. L’es-
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una
flaire de naftalina que no l’han pogut re-
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist
que sempre presidia la sala.

El primer acusat a l’estrena de les acu-
sacions proclamà: soc un pres polític. I
de forma natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al Suprem.
I l’acusat va utilitzar la me-
tàfora de la cadira buida,
l’absència d’Espanya a la
taula de la negociació amb
Catalunya, i , a continuació,
mirada a Marchena i als al-
tres sis membres del tribunal
per dir-los que, per culpa
d’aquesta absència, ara són ells, els jut-
ges, els que s’han d’encarregar de la fei-
na que no han fet els polítics.

Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat
espanyol (sobretot el profund) li és més fà-
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as-
seu sempre a la taula del diàleg però Es-
panya no hi compareix mai. Quan Jun-
queras diu al tribunal que “votar no és de-
licte, impedir-ho per la força sí” queda clar
que ell i els altres encausats captaran l’a-
tenció de l’auditori espanyol i estranger.

Quin moment per a la història! Ses se-

nyories devien sentir un calfred premo-
nitori avisant que tot el prestigi que se su-
posa a un alt magistrat de la judicatura pot
anar-se’n en orris en un procés que té una
alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal
d’Estrasburg dels Drets Humans. Sens
dubte, un moment difícil per a aquests set
senyors que no ens semblen imparcials i
que més aviat es mostren sospitosos de
contaminació ideològica. Potser aquests

jutges, fiscals i advocats de l’Estat, nota-
bles tots del poder judicial, dubtin i tin-
guin por per les seves carreres i reputa-
ció personal. O potser hi ha algú (per pur
atzar) que tingui por de no estar a l’altu-
ra del que la pàtria espera d’ell i esguer-
ri una sentència tal com van fer aquells es-
trangers maldestres amb la sentència
d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi-
rat, potser no hi van els millors sinó els
amics dels més ben col·locats, i aquestes
minúcies morals o ètiques no cal consi-
derar-les quan es tracta de la pàtria. 

A mesura que passin els dies del judi-
ci quedarà palès que no hi va haver cap
mena de violència per part de la ciutada-
nia convocada a votar, la DUI va ser una
mera declaració política sense conseqüèn-
cies legals, els Mossos van seguir les ins-
truccions de la Justícia i no hi va haver mal-
baratament de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys distorsions
mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,

i els mitjans estrangers i espa-
nyols no tindran més remei
que escoltar durant tot el judi-
ci com s’expliquen els prota-
gonistes catalans de l’1-O. Uns
líders polítics que es troben en
una situació d’indefensió acu-
sats per les seves idees.

El pànic està instal·lat a l’altre costat:
els inculpats han engegat l’altaveu amb
valentia, confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític entre Cata-
lunya i Espanya ha acabat polititzant la
justícia i el Tribunal Suprem es conver-
tirà els pròxims mesos en l’àgora de de-
bat que no han volgut ser les Corts. Les
idees no es poden tancar a la presó: n’a-
caben sortint. Al carrer, les idees segu-
eixen ben vives, els presos polítics les tre-
uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.

El Tribunal Suprem es convertirà 
els pròxims mesos en l’àgora de debat 

que no han volgut ser les Corts

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata
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Miquel Buch
El conseller d’Interior, Miquel Buch, es va
reunir amb tots els alcaldes i alcaldesses
del Consell Comarcal del Maresme per

escoltar les seves preocupacions en matè-
ria de seguretat i ha anunciat que obriran

una borsa de policies locals interins.
pàgina 7

Aj. de Vilassar de Dalt
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt im-

pulsa una campanya per captar la cessió
d’habitatges buits al municipi, amb l’ob-
jectiu de poder-los destinar a lloguer so-

cial. Els serveis socials escolliran les
persones que se’n podran beneficiar.

pàgina 10

Aj. de Premià de Mar
Fa més d’un any que el Ple va aprovar

una moció per regular els pisos turístics
a Premià de Mar. Ja s’ha fet una mora-
tòria, però encara no s’ha publicat cap
reglament específic per regular aquesta

activitat controvertida.
pàgina 8

Els semàfors
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El Masnou

POLÍTICA4Tot apunta que el
govern municipal (ERC) podrà
tirar endavant la seva proposta
de pressupostos per al 2019
quan la porti al pròxim ple mu-
nicipal, que se celebrarà el 28 de
febrer. El document ja està pac-
tat amb els regidors del PSC i
d’ICV-EUiA, amb els quals su-
men 10 vots. 

Aquests vots, però, encara no
serien suficients per aprovar ini-
cialment els comptes. El regidor
del PSC, Ernest Suñé, explica a
Línia Mar que la idea dels tres
partits que han pactat el pres-
supost era presentar-se al ple
municipal amb l’esperança que
algun regidor s’abstingués per
poder-los aprovar. Suñé, però,
assegura que el regidor no ads-
crit Joan Fontcuberta (exmem-
bre de Cs) ja s’ha mostrat favo-
rable a donar el seu vistiplau als
comptes, fet que suposaria la
seva aprovació amb 11 vots fa-
vorables contra 10.

Des del PDeCAT avisen que
encara no descarten votar tam-
bé favorablement a la proposta
pressupostària d’ERC. El regidor
Jordi Matas assenyala a aques-
ta publicació que ja han presen-
tat esmenes i que segons la res-
posta que rebin decidiran si hi
donen el seu vistiplau o no el
pròxim 28 de febrer.

Entre les mesures pactades
per ERC, PSC i ICV-EUiA per ti-
rar endavant els pressupostos de

2019 destaquen la millora de la
policia local com a base per a l’es-
tratègia de seguretat i la creació
d’una empresa municipal que
tindrà com a missió “ser un refe-
rent en la gestió pública dels ser-
veis que li siguin encomanats”.

Pel que fa a inversions, el PSC
va demanar incrementar les par-
tides per afrontar les millores
necessàries al barri d’Ocata, mi-
llorar els Jardis de Can Targa i re-
posar arbres morts, entre altres.

El govern va presentar els pressupostos al Consell de la Vila. Foto: Ajuntament

L’alcalde els va donar la benvinguda el 14 de febrer. Foto: Ajuntament

Acord per tirar endavant 
els pressupostos per al 2019

» El 28 de febrer es voten els comptes pactats per ERC, PSC i ICV-EUiA
» El regidor no adscrit Joan Fontcuberta també hi és favorable

L’Ajuntament contracta 
13 persones a través del SOC

OCUPACIÓ4Un total de 13 per-
sones en situació de dificultat per
a accedir al món laboral van ser
contractades per l’Ajuntament
gràcies a la subvenció rebuda en
el marc del programa Treball i
Formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). El passat 14
de febrer, l’alcalde Jaume Oli-
veras els va donar la benvingu-
da a la sala de plens.

En total s’han contractat qua-
tre conserges, quatre peons i
cinc operaris de neteja. La du-
ració dels contractes oscil·la en-
tre sis mesos i un any, i es pa-

garan amb la subvenció de més
de 165.000 euros.

Recentment, a més, també es
van incorporar a treballar al
consistori tres auxiliars admi-
nistratius que van ser contractats
a través de la borsa temporal del
Consell Comarcal del Maresme.

Segons l’Ajuntament, amb
aquestes contractacions es com-
pleix un doble objectiu: “es fo-
menta la contractació i la rein-
serció de persones que han estat
a l’atur durant una temporada
llarga alhora que el municipi
obté una millora”.

El passeig marítim fins a
Premià tornarà a tenir llum

OBRES4La Junta de Govern
Local del 7 de febrer va aprovar
un projecte tècnic d’enllume-
nat del passeig Marítim amb
balses fotovoltaiques. “Aquest és
el primer pas d’una actuació
que té per objectiu millorar la vi-
sibilitat i la seguretat de les per-
sones usuàries del passeig Ma-
rítim des del límit dels termes
municipals del Masnou i Premià
de Mar”, assenyalen des de l’A-
juntament.

Aquest tram, que arriba fins
a l’altura del carrer Brasil, no dis-
posa d’enllumenat. La solució

trobada pel consistori serà la
instal·lació de balises d’alimen-
tació fotovoltaica similars a les
que ja hi ha a Premià, amb la in-
tenció de donar continuïtat al re-
corregut i unificar les lluminàries
de tots dos pobles. 

NOU MENJADOR ESCOLAR
Les obres de construcció d’un
menjador amb cuina i lavabos
a l’Escola Ferrer i Guàrdia es
troben a la seva recta final i es
preveu que estiguin enllesti-
des a finals de març, segons in-
forma l’Ajuntament.

Antonio Marset, nou regidor 
i candidat del PP al Masnou

POLÍTICA4Antonio Marset
Boza va prendre possessió com
a nou regidor del grup munici-
pal del PP el passat 13 de febrer.
Marset és president de la Junta
Local del PP des de març de
2018 i el passat 5 de febrer va ser
confirmat també com a candidat
dels populars per a les eleccions
municipals del maig. 

El nou regidor arriba per a
substituir a Federico de Las He-
ras, que va ser regidor des del

principi de l’actual mandat
(2015-2019) i que va fer pública
la seva renúncia al ple ordinari
del 24 de gener, per “motius
personals”.

Al seu discurs de presa de
possessió, Marset va assegurar
que no és “gaire diferent quant
a ideologia” respecte al seu an-
tecessor i, per tant, seguirà man-
tenint “els pilars essencials” del
que el PP entén per “política i per
actuació municipal”.

Política | Fem Masnou presenta la seva llista electoral
La candidatura va fer oficial el passat 17 de febrer les 10 primeres posicions de la seva
llista per a les eleccions municipals. La llista l’encapçala Neus Villarubia, professora

que no ha militat mai en cap partit, però que es defineix com una persona d’esquerres.  
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Vilassar de Mar

Interior i Ajuntament signen un
conveni sobre seguretat viària

SEGURETAT4El departament
d’Interior i l’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar van signar a prin-
cipis de febrer un conveni de
col·laboració en matèria de se-
guretat viària. L’acord es va fer
coincidint amb la reunió del
conseller d’Interior, Miquel
Buch, amb els alcaldes del Con-
sell Comarcal del Maresme,
amb els quals va tractar les ne-
cessitats dels municipis en ma-
tèria de seguretat.

L’acord signat comprèn, entre
altres temes, l’aportació per part
del departament d’Interior de di-
versos “kits de detecció de subs-
tàncies estupefaents” i material de
suport per a millorar el control.

BORSA DE POLICIA LOCAL
El Maresme serà prova pilot en la
creació d’una borsa comuna per a
tota Catalunya d’agents interins de
policia local, per tal que els ajun-
taments hi puguin recórrer en

cas de necessitat. Aquesta inicia-
tiva la va anunciar Buch el passat
5 de febrer, com a una de les me-
sures per fer front a la situació d’in-
seguretat que pateixen alguns
municipis de la comarca.

Buch va informar que es mi-
llorarà el Pla Operatiu Especial de
l’Habitatge i s’incorporaran 500
nous agents de Mossos d’Esqua-
dra aquest estiu, els quals se su-
maran a la convocatòria d’una pro-
moció de 750 agents aquest any.

POLÍTICA4L’Ajuntament va
aprovar inicialment el pressu-
post per al 2019 el passat 11 de
febrer. Els comptes, però, no van
aconseguir un vistiplau majori-
tari i es van acabar tirant enda-
vant amb el vot de qualitat de
l’alcalde Damià del Clot i gràcies
al fet que una regidora de Ba-
bord no va assistir al Ple. 

La votació del pressupost, de
21,6 milions d’euros, va quedar
empatada a 10 vots. A favor hi van
votar els 5 regidors d’ERC-VdM
diu Sí, els 2 de Gent per Vilassar
de Mar, 1 de Vilassar de Mar sí que
pot/sí puede, la regidora no ads-
crita i la regidora del PSC, Alicia
Rodríguez Luna. El Grup Muni-
cipal Demòcrata (5), Cs (2) i Ba-
bord (3) van votar-hi en contra.

El pressupost de
2019, aprovat
pels pèls

URBANISME4L’Ajuntament
haurà de buscar una altra ubi-
cació per a l’skate parc que ini-
cialment s’havia projectat a la
plaça del barri de la Xinesca. La
decisió arriba després que el
consistori es reunís amb veïns,
veïnes i representants del barri,
els quals van reivindicar la re-
modelació de la plaça en lloc de
la construcció d’aquest parc de
patinatge que va sortir a pro-
posta del Consell d’Infants. Els
veïns també han reivindicat la
millora de les àrees verdes.

Ara l’Ajuntament ha decidit
reconsiderar la ubicació i refor-
mular el projecte perquè sigui
una instal·lació més gran que la
inicialment projectada i de més
utilitat per a tots els practicants
d’aquest esport. S’estan estudiant
possibles ubicacions al voltant
de l’àrea esportiva del municipi.

L’skate parc ja no
es construirà al
barri de la Xinesca 

El conseller Buch i l’alcalde Damià del Clot van signar l’acord. Foto: Ajuntament

Obres | La plaça Vicenç Martí tindrà un parc inclusiu
Tots els nens i nenes amb diferents capacitats podran jugar junts al barri del
Barato, gràcies a una desena d’elements de jocs inclusius que s’instal·laran als

171 m2 de la plaça Vicenç Martí. L’obra té un pressupost de 48.166 euros. 



L’esforç de la Xarxa d’Habitatge
del Baix Maresme va aconseguir
a principis de febrer que la Sareb
demanés la suspensió del des-
nonament d’un bloc sencer de pi-
sos al carrer d’Enric Granados, on
encara viuen 26 persones.

La plataforma, però, recorda
que l’ajornament aconseguit no-
més és de dos mesos. En aquest
temps, l’Ajuntament haurà de
trobar una alternativa d’habi-
tatge per a les famílies afectades. 

No obstant això, des de la
Xarxa d’Habitatge insisteixen
en el fet que les famílies volen
quedar-se a les seves llars actuals
i insten el consistori a negociar
amb la Sareb perquè els donin
un lloguer social. 

Des de l’Ajuntament avisen
que, de moment, encara no s’ha

fet cap reunió amb la Sareb i que
els Serveis Socials municipals es-
tan tractant el cas de cadascuna
de les 9 famílies afectades de ma-
nera individual. 

“L’únic que pot fer l’Ajunta-
ment ara per ara és trobar una
solució per a cada família”, ex-
pliquen fonts municipals.

La Xarxa d’Habitatge consi-
dera que, ja que “la Sareb és una
entitat bancària que va absorbir

els deutes del sector financer
espanyol” i que “ho va fer amb
subvencions públiques”, tots els
immobles d’aquest banc haurien
de dedicar-se a “cobrir les ne-
cessitats d’habitatge de totes
aquelles persones afectades per
l’emergència habitacional”. Per
tant, asseguren que les famílies
que viuen al bloc d’Enric Gra-
nados haurien de tenir tota la le-
gitimitat per poder-s’hi quedar.

El bloc afectat és al carrer d’Enric Granados. Foto: Google Maps

Els 12 membres de la llista de la Crida Premianenca. Foto: Crida Premianenca

La Sareb ajorna dos mesos 
el desnonament de 26 veïns

» Les famílies del bloc d’Enric Granados hauran de buscar alternatives
» La Xarxa d’Habitatge reivindica el seu dret de quedar-se a l’edifici

La Crida i En Comú Podem
presenten les seves llistes

POLÍTICA4La Crida Premia-
nenca i Premià en Comú Podem
(PECP) han presentat ja les se-
ves llistes per a les pròximes elec-
cions municipals.

La Crida ha tornat a apostar
per l’actual regidor Andreu
Mumbrú com al seu cap de llis-
ta, però cap dels altres tres regi-
dors de l’actual grup municipal
repetiran a les llistes, afavorint
així una renovació gairebé com-
pleta de la candidatura. 

En total, han donat a conèi-
xer les 12 primeres candidates,
les quals conformen “un equip

divers, paritari i que recull ex-
perteses i experiències en tots els
àmbits”, segons assenyalen des
de la formació.

PECP, en canvi, ha escollit a
Elena Martín com a la seva cap
de llista per als comicis de maig.
PECP serà la candidatura que
substituirà a l’actual Coalició
d’Esquerres, la qual sumarà
també a Podem Premià.

Martín es va imposar a les
primàries amb 25 vots. Una xi-
fra molt més àmplia que els 7
vots que va rebre l’altre candidat,
Kino Herrero.

Un any després encara no hi
ha reglament de pisos turístics
HABITATGE4L’Ajuntament de
Premià de Mar va aprovar al ple
de juliol de 2017 una moció per
regular els pisos turístics al mu-
nicipi. La iniciativa va ser pre-
sentada per Crida Premianenca
i ERC. Entre les seves demandes
incloïa la necessitat d’aprovar un
reglament que regulés aquesta
activitat econòmica. Però un
any i mig després aquest regla-
ment encara no està llest.

S’ha aprovat una moratòria de
llicències, la qual va arribar amb
un any de retard, assegura la Cri-
da; fet que va permetre que en

aquell període de temps aug-
mentessin els pisos turístics en un
70%, segons les estimacions d’a-
questa formació política.

El regidor de la Crida, An-
dreu Mumbrú, explica a Línia
Mar que han preguntat al go-
vern en diverses vegades sobre
el reglament i que els hi han do-
nat l’excusa que “no tenen mit-
jans humans” i estan esperant
“que hi hagi una regulació a es-
cala comarcal”. Des de l’Ajunta-
ment, però, s’assenyala que sí
que s’està elaborant però enca-
ra no està terminat.

Ja es poden votar els
pressupostos participatius

PARTICIPACIÓ4Els veïns i les
veïnes de Premià de Mar tindran
fins al 3 de març per votar el
pressupost participatiu 2019-
2020. Els ciutadans hauran d’es-
collir d’entre 62 propostes a
quines actuacions volen que es
destinin 500.000 euros.

Podrà votar qualsevol per-
sona amb més de 16 anys i que
estigui empadronada al muni-
cipi. Les votacions es poden fer
a través de la pàgina web habi-

litada o bé presencialment a la
Biblioteca Municipal i al Centre
Cívic. Com a novetat, aquest any
també hi haurà punts de votació
al carrer que s’aniran rotant.

Es votaran per separat els
projectes grans (de 50.001 euros
a 150.000) i els petits i mitjans
(fins a 50.000 euros). Cada per-
sona podrà votar tantes pro-
postes com vulgui. Es garantirà
que hi hagi 2 propostes grans i 4
petites o mitjanes guanyadores.

Fe d’errades | Declaracions a Línia Mar
A la peça “La Sareb podria deixar 26 veïns de Premià sense casa”, publicada al darrer núme-
ro d’aquest periòdic, es feia referència al fet que des de la Xarxa d’Habitatge del Baix Mares-
me es van fer declaracions “a Línia Nord”. En realitat, les declaracions van ser a Línia Mar.líniamar.cat Febrer 2019
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Premià de Mar

Augusto Magaña
PREMIÀ DE MAR
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials

@diba
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

Tot just farà un any quan Línia
Mar avançava que el verd del co-
rredor de la Cisa canviaria pel
gris del formigó. Al darrere hi ha
un projecte urbanístic que aixe-
carà 89 habitatges al voltant del
santuari. 

Paral·lelament, també es va
endegar un nou pla urbanístic
que permetria construir 280 ha-
bitatges a Can Nolla.

Fruit d’aquestes dues opera-
cions, va néixer la Plataforma La
Cisa i Can Nolla per a tothom, els
quals estan en contra de la cons-
trucció d’aquestes urbanitza-
cions i lluiten per preservar l’es-
pai verd que queda. 

MORATÒRIA URBANÍSTICA
Per aquest motiu, la Plataforma
i la coordinadora de Preservem

el Maresme van demanar fa
unes setmanes l’aturada dels
processos urbanístics amb la
presentació d’una moratòria ur-
banística a la Generalitat.

Amb aquest document, pre-
tenen alertar de l’alt risc d’inun-
dacions a la Cisa i Can Nolla si les
obres segueixen endavant .

En aquest document, re-
marquen que “són espais d’un
gran valor ambiental, paisatgís-
tic, patrimonial i identitari” i

que, malgrat això, “s’estan a
punt de perdre”.

INUNDACIONS
Per altra banda, la Plataforma
argumenta que els dos espais ac-
tuen com a reguladors hidrològics
evitant l’augment de cabals dels to-
rrents.

Relacionat amb això, l’any
2000 es va demanar un estudi
d’inundabilitat del municipi,
però encara no s’ha realitzat.

Les obres continuen avançant amb força al corredor de la Cisa. Foto: Línia

CABRERA DE MAR4A partir del
curs que ve, Cabrera de Mar
comptarà, per fi, amb un institut.
De fet, l’actual escola Pla de l’A-
vellà es convertirà en el que es co-
neix com a escola-institut.

La Generalitat ha escollit
aquest centre i 24 més per dotar-
los d’una infraestructura que
aculli tant el servei d’educació in-
fantil primària com també el de
secundària, una experiència que
ja es desenvolupa en 28 espais
d’arreu del territori.

En aquest sentit, el Departa-
ment d’Educació ha rebut amb
bons ulls la proposta de l’Ajun-
tament de Cabrera, que ha estat
una de les escollides d’entre 200
peticions. 

A PARTIR DEL CURS VINENT
La implantació de la nova esco-
la-institut serà gradual. Per
aquest motiu, a partir del se-
tembre de 2019, el centre oferi-
rà la possibilitat d’estudiar pri-
mer d’ESO. 

A més, malgrat que no ho

serà al principi, s’espera que els
alumnes de secundària acabin
comptant amb espais propis.

REFORMA DE LA ZONA
Aquest nou projecte obliga l’a-
juntament a dur a terme una re-
modelació urbanística de la zona.
El consistori destinarà fins a
120.000 euros per a reformar la

zona escolar així com per a ha-
bilitar la ubicació definitiva de
l’edifici de l’institut, a tocar de la
Rambla dels Vinyals.

En paraules del conseller
d’Educació, “els projectes que
donen continuïtat a les propos-
tes pedagògiques i que potencien
la convivència als centres, re-
dueixen l’absentisme escolar”.

El nou projecte començarà a partir del curs que ve. Foto: Ajuntament

L’escola Pla de l’Avellà també
tindrà institut l’any que ve

Cabrils | Cabrera de Mar

Aniversari | Gegants nous
Any important pels gegants de Vilassar. Fa 20

anys dels gegants nous, en Pere Màrtir i la Genisa,
i en fa 50 de la recuperació d’en Lluís i la Maria.

Medi Ambient | A partir d’ara, paper reciclat
L’Ajuntament utilitzarà paper reciclat a la major part de documents pro-
duïts als equipaments municipals. A part de sostenible, es tracta d’una
mesura pensada en l’estalvi, ja que pot arribar a ser un 17,5% més barat.

HABITATGE4Tens un habitatge
buit a Vilassar? Així ha impul-
sat l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt una campanya per a captar
la cessió d’habitatges buits al
municipi i poder-los destinar a
lloguer social.

Aquesta iniciativa neix de
l’acord entre el govern munici-
pal i la Fundació Hàbitat 3, amb
l’objectiu de facilitar l’accés a un
habitatge digne a les famílies que
es troben en situació de vulne-
rabilitat. Els Serveis Socials serà
qui escollirà les persones bene-
ficiàries del lloguer social.

El programa planteja dife-
rents beneficis per tots aquells
que vulguin cedir els seus habi-
tatges. De fet, es garantirà una
renda mensual garantida i, en
cas que sigui necessari, també es
finançarà la rehabilitació de
l’habitatge.  

De retruc, l’Ajuntament tam-
bé vol lidiar amb l’ocupació il·le-
gal i la degradació dels immobles.

Habitatges buits
destinats al
lloguer social

Mishima per
celebrar els 130
anys de La Massa

MÚSICA4Mishima inaugura di-
vendres 22 de febrer la celebra-
ció del 130 aniversari de La
Massa amb el nou àlbum sota el
braç, Ara i res. Amb motiu de la
commemoració, el Centre de
Cultura Vilassarenc ha progra-
mat activitats durant tot l’any, la
primera de les quals serà el con-
cert del grup barceloní.

En el marc del concert, Mis-
hima ja ha començat a treballar
a Vilassar de Dalt per preparar
els concerts de la nova gira i, a
més, el grup ha escollit L'Estre-
lla per fer una sessió de fotos
promocionals, les quals es po-
dran veure pròximament. 

PARTICIPACIÓ4 Els alumnes
d’entre 11 i 13 anys del munici-
pi van escollir per majoria que
els 5.000 euros adreçats al pro-
jecte Expressa’t aniran dedicats
íntegrament a la millora del
centre d’acollida d’animals.

De 154 vots emesos, la pro-
posta més votada va comptar
amb 74 vots, seguida de l’habi-
litació d’una discoteca a l’Espai
Jove, amb 46 vots. La darrera
opció sotmesa a vot va ser la
construcció d’un parc per a
majors d’11 anys. 

L’Ajuntament es compromet
a tirar endavant la millora del
centre d’acollida d’animals i, a
més, estudiarà les altres opcions
que han quedat finalistes. 

Els anys anteriors, els 5.000
euros van anar destinats a po-
tenciar un espai de lleure juvenil
i a la construcció d’un skatepark.

En els mesos que venen, serà
el torn de Digues la teva, que
contempla la participació de
persones majors de 16 anys per
decidir dues inversions, una de
30.000 i una de 5.000 euros.

Els alumnes de Cabrils pensen
en el centre d’acollida d’animals

‘La Cisa i Can Nolla per a tothom’
porta el cas a la Generalitat

Víctor Ferran
PREMIÀ DE DALT
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Alella | Teià

TEIÀ4Des de l’1 de febrer, l’e-
quip assistencial del consultori
de Teià ha crescut de 2 a 3 met-
ges, augmentant així el temps
d’assistència i dedicació a cada
pacient. S’ha aconseguit amb
això la reducció del temps d’es-
pera per obtenir visita, una quei-
xa generalitzada al municipi.

A més, molts dels pacients
que tenien el seu professional de
referència al CAP d’Ocata, ara el
tindran a Teià.

NOU HORARI DE PEDIATRIA
Malgrat tot, no tot són bones no-
tícies pel que fa als canvis que ha
aplicat l’Institut Català de Salut
(ICS) al consultori local de Teià. A
priori, l’augment del nombre de
professionals només hauria de
suposar beneficis, però no és així. 

El que més ha preocupat als
veïns, i així ho han expressat a les
xarxes socials, és el canvi d’ho-
rari pel que fa al servei de pe-
diatria, el qual entrarà en vigor
a partir del primer de març. 

En aquest sentit, es mantin-
dran les tardes del dilluns, però

es perdran les dels dimecres, que
passaran a ser de matins.

Per aquest motiu, la regido-
ra de Sanitat, Gemma Rossell, va
fer arribar a la directora de l’À-
rea Bàsica de Salut de la zona les
disconformitats d’alguns veïns
del municipi.

L’ICS CONTESTA
Per la seva banda, l’ICS entén
que el canvi permet ampliar la
cobertura als matins i atendre

així la demanda d’usuaris que
existeix en la franja horària que
s’estén fins a les 14 hores.

A més, des de l’ICS també
apunten que el CAP del Masnou
garantirà l’accessibilitat al servei
dels teianencs que ho sol·licitin,
amb un horari ininterromput
fins a les 20 hores.

Per boca de Rossell, la valo-
ració s’haurà de fer d’aquí a
unes setmanes, “moment de fer
balanç i treure’n conclusions”.

El servei de pediatria està disponible dilluns i dimecres. Foto: Ajuntament

Els veïns es queixen dels canvis
proposats al servei de pediatria

Taxi a demanda | Nou telèfon
A partir del 18 de febrer, la gestió del servei de taxi a demanda haurà de seguir un nou protocol. S’hau-
rà de trucar al telèfon 900 696 566 amb un mínim de 24 hores d’antelació. El cost del servei puja de 6

a 7 euros, però els usuaris seguiran pagant 2 euros, mentre que l’Ajuntament assumirà la resta. 

Nous equipaments esportius i
habitatges a La Serreta i El Pla
ALELLA4L’Ajuntament conti-
nua apostant per mecanismes
que apropen la gestió municipal
al municipi. 

Després de la consulta ciu-
tadana per a l’elaboració del
nou Reglament Orgànic Muni-
cipal (ROM) de principis de
mes, el govern va convocar una
audiència pública la setmana
del 18 de febrer per a exposar el
Pla Parcial que tindrà lloc entre

els barris de La Serreta i El Pla.
En aquesta trobada es va expli-
car amb un pla monogràfic la
previsió del nou projecte, el qual
contempla la construcció de 198
habitatges, la meitat dels quals
seran de protecció oficial.

A més, també hi tindran ca-
buda diversos equipaments es-
portius i de lleure, els quals es
construiran en una extensió de
4,5 hectàrees aproximadament.

Quatre esquelets dels segles
VI i VII dC al celler romà

ARQUEOLOGIA4El parc ar-
queològic de Vallmora exposa
des de principis de mes la repro-
ducció fidedigna de quatre es-
quelets que van ser trobats in situ. 

Això ha estat possible gràcies
a la subvenció de 28.000 euros
per part del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia del Departament
de Cultura de la Generalitat.

D’aquesta manera, el pro-
jecte museogràfic que es va con-

cebre cap al 2009, s’ha pogut dur
a terme una dècada després. 

Les restes originals es conser-
ven al dipòsit del Museu Munici-
pal del Masnou. Per preservar el
seu ús, s’exposen unes rèpliques
fetes amb resina i fibra de vidre. 

Els trobadors creuen que els
cossos, que daten del 550 al 650
dC i pertanyen a dos adults i dos
adolescents, probablement te-
nien relació de parentiu.
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El passat dilluns 4, només dos dies
després de perdre la lluita pel cin-
turó europeu del pes superploma,
Juli Giner va anunciar la seva re-
tirada. “Moltes gràcies a tothom
que ha seguit la meva carrera, tot
el que he aconseguit ha estat grà-
cies a vosaltres. Se m’ha apagat la
flama sense voler-ho”, va escriu-
re The Rock al seu perfil d’Insta-
gram. Giner es retira amb 35
anys i un balanç de 23 victòries (8
d’elles per KO), un empat i 4
derrotes, i posa el punt final una
trajectòria com a professional
que ha durant prop de vuit anys.

“La darrera lluita m’ha afec-
tat molt, psicològicament i eco-
nòmicament”, explica el púgil a
Línia Mar. I és que el combat
contra Samir Ziani, que final-
ment es va celebrar el passat dis-

sabte 2 a la Vall d’Hebron, es va
haver d’ajornar en dues ocasions.
“Per desgràcia vivim en un país
on és molt complicat dedicar-se
només a la boxa quan s’està en un
nivell com el meu (en l’òrbita de
títols continentals). Sempre m’ho
he passat molt bé, és la meva pas-
sió, però no cobrem el que me-
reixem”, lamenta.

Giner, doncs, penja els guants
amb un palmarès amb múlti-
ples campionats d’Espanya, però

on brilla amb llum pròpia el cin-
turó de l’EBU que va guanyar a
Boulogne-sur-Mer el novembre
de 2015 contra Romain Jacob.
“Sens dubte, és el millor mo-
ment, el més especial de la meva
carrera”, conclou.

Ara, doncs, se centrarà en al-
tres projectes (relacionats amb la
boxa i amb el seu poble) i tindrà
molt més temps per passar amb
la seva filla, que farà dos anys el
pròxim mes de maig.

El premianenc pot presumir d’una gran carrera. Foto: Diego Valenzuela / GP

Derrota i retirada: 
Juli Giner penja els guants

» El púgil es retira amb 35 anys i un títol d’Europa al seu palmarès
» La seva intenció es continuar vinculat a la boxa i al seu poble

Canvi radical o descens: 
el Vive El Masnou se la juga

O la situació canvia
molt en les nou jor-
nades de la lliga EBA
que falten, o el Vive El

Masnou corre un gran risc de
perdre la categoria. Els masno-
vins, que la temporada passada
van tenir opcions de lluitar per
pujar a LEB Plata, viuen ara im-
mersos en la lluita per un objec-
tiu molt diferent: evitar el des-
cens a Copa Catalunya.

L’equip de Xavi Pardina va
aconseguir frenar l’hemorràgia de
quatre derrotes el passat diu-
menge 17 (a Badalona, derrotant

el Sant Josep per 68-71), en un
dia en el qual els tres equips que
els masnovins tenen per sobre en
la taula van perdre. La salvació,
doncs, és una mica més a prop,
tot i que segueix sent difícil.

L’últim partit del mes per al
conjunt de Pardina serà a casa, el
pròxim diumenge 24, contra el
BBA Castelldefels. Quan girem el
full del calendari, els dos primers
reptes per al conjunt masnoví se-
ran dos desplaçaments exigents:
les visites a la pista del líder, el CB
Pardinyes de Lleida, i de l’UBSA
de Sant Adrià.

Continua el frec a frec entre 
la UE Vilassar i el Girona B

En les darreres jor-
nades, les dues pri-
meres posicions del
grup 1 de Primera

Catalana han alternat constant-
ment entre la UE Vilassar i el Gi-
rona B, i en les pròximes setma-
nes pot continuar passant. Els
blanc-i-vermells i el filial gironí
continuan batallant per la pri-
mera posició (la de l’ascens di-
recte a Tercera) en aquesta rec-
ta final de la temporada.

Els vilassarencs, que el passat
diumenge 17 van patir la prime-
ra derrota de l’any (1-2 contra el

Manlleu, en el primer partit que
perden al Xevi Ramon), un re-
sultat que interrompia una bona
dinàmica de quatre victòries i dos
empats consecutius.

Els d’Alberto Aybar posaran
el punt final als partits del mes vi-
sitant el camp del San Juan At-
lético de Montcada el pròxim
diumenge 24, mentre que els
primers partits del març portaran
la Unió Esportiva Tona al Xevi
Ramon (el diumenge 10 del mes
que ve, després de l’aturada),
mentre que el següent viatge
serà al camp de la Guineueta.

Un gran mes per al Sant Joan 
i irregular per al CFS Premià

FUTBOL SALA4Les darreres jor-
nades de competició al grup 1 de
Tercera Divisió han estat molt bo-
nes per a l’FS Sant Joan de Vi-
lassar, mentre que el CFS Premià
de Mar ha obtingut uns resultats
més irregulars. Tot i això, els
premianencs continuen dos punts
per sobre dels seus veïns (27 a 25).

El conjunt de Premià, que
només ha guanyat un dels seus
darrers quatre partits, tancarà
el mes amb una exigent visita del

líder, l’FS Ripollet, mentre que els
primers partits del març seran a
Vacarisses i a casa contra el Grà-
cia FSC de Barcelona.

Per la seva banda, els vilassa-
rencs visitaran la pista del CFS
Arenys de Munt el pròxim dis-
sabte 23 (serà el segon desplaça-
ment consecutiu), mentre que
el dissabte 9 de març rebran la vi-
sita de l’Olympic Floresta. La se-
güent sortida serà a Sabadell, a la
pista de l’Arrahona.

Pau Arriaga
PREMIÀ DE DALT

Futbol sala | El Teià Futbol Cinc necessita millorar
El primer equip del Teià Futbol Cinc ha de començar a enllaçar bons resultats per fugir

definitivament de la zona baixa. Després de 18 jornades, l’equip és novè amb 17 punts. La
lliga no tornarà a posar-se en marxa fins al 10 de març, quan els teianencs rebran el Dante.
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Després de més de quatre anys junts, Gorka González i 
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit se-

guir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu
de la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la

família tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es
va posar a ella mateixa com a exemple, ja que té una fi-

lla adoptada, una altra que va sorgir de la seva relació
amb el músic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho.
“A la meva filla Martina, a la que vaig anar a buscar a

Etiòpia, li vaig dir que aquesta família l’havíem arren-
cat nosaltres dues. I ara m’he separat de nou i torna
a ser monoparental”, va comentar en una entrevista

que va concedir a El Periódico. Olivares, que es va
fer famosa pel seu paper a Aída, està immersa

actualment en la gravació de la sèrie 
Benvinguts a la famíliade TV3.  

| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la 

pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

No t’ho perdis

Viu en línia

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publi-
ca el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, se-
gueix apostant per convertir en can-
çons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de Ja-
mes Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, inten-
tarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida 
en els misteriosos carrers d’Iron City.

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Mel i llimó
EnZel

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelo-
na. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aques-
tes persones decideixen passar la jo-
ventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit. 

A La Villarroel de Barcelona.

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

A LES XARXES...

Ser una actriu reconeguda
És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Famosos

Confirmar la ruptura amb el seu marit 
Olivares estava casada amb el músic Gorka González

Mostres d’afecte i missatges d’ànim  
Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

M E L A N I  O L I V A R E SQUI ÉS?
La fitxa

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a

la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutada-
nia de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els

ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i

tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la

figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gra-
tuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.

Llibres Teatre Música Pelis i sèries



DIUMENGE 24 DE FEBRER
11:00 Un cop més es farà l’itinerari guiat El Mas-

nou, terra de mar, una caminada que va des
de la plaça de l’Església fins a Cal Ros de les
Cabres. / Plaça de l’Església. 

DIVENDRES 1 DE MARÇ
17:30 Coraline, de Neil Gaiman, serà el llibre se-

leccionat per a la pròxima sessió del Club de
lectura per a joves lectors de 12 i 13 anys. Cal
inscripció prèvia. / Biblioteca Martí Rosselló
i Lloveras.

DISSABTE 9 DE MARÇ
19:00 Bobbi Jene és una ballarina americana de

renom que ha crescut com a professional a
la companyia de dansa Batsheva a Israel.  El
documental homònim explica la seva histò-
ria. / Patronat Teatre.

DIMECRES 27 DE FEBRER
18:00 Isla de perros, de Wes Anderson, serà el

títol seleccionat per a la darrera sessió del ci-
cle Cinema amb essència d’aquest mes.
Quan acabi hi haurà una tertúlia. / Bibliote-
ca Ernest Lluch i Martín.

DISSABTE 9 DE MARÇ
20:30 Terra Baixa, una de les grans obres d’Àn-

gel Guimerà, serà una de les primeres pro-
postes del grup de teatre amateur, dirigit per
Joan Valls. El preu de l’entrada serà de vuit eu-
ros. / Ateneu Vilassanès.

DIMECRES 6 DE MARÇ
PREMIÀ DE DALT El treball en cooperació en un

món capitalista és el nom d’una xerrada
que coordinarà Josu Ugarte (19:30). / Sala Te-
atre de l’SC Sant Jaume.

DIVENDRES 15 DE MARÇ
TEIÀ Aprendrem a elaborar tres salses gustoses:

la salsa barbacoa per acompanyar un plat de
carn, la salsa tàrtara per a un plat de peix i
la salsa tatziki per a complementar una
bona amanida (19:00). / CMC La Unió.

DISSABTE 23 DE FEBRER
EL MASNOU Partit de bàsquet corresponent a

la divuitena jornada de la lliga EBA entre el
Vive El Masnou i el BBA Castelldefels (20:00).
/ Pavelló Municipal del Masnou.

CABRILS Els responsables de l’Altell fa-
ran un taller de cuina en el qual s’en-
senyarà a preparar delicioses truites.
/ Espai Jove l’Altell.

Una sessió per aprendre 
a cuinar truites a Cabrils

Dimecres 27 de febrer a les 17:30

Vells i nous masclismes: la igualtat de
gènere un repte pendent serà el nom de
la pròxima sessió de l’Àgora, informació,
anàlisi i debat. / Biblioteca Martí Ros-
selló i Lloveras.

La biblioteca acull un 
debat sobre masclisme
Dimarts 5 de març a les 18:30

La secció local de l’ANC ha preparat una
conferència, anomenada Sabem cap  a
on anem, que anirà a càrrec de la
seva presidenta, Elisenda Paluzie. / Ca
n'Humet.

Elisenda Paluzie, presidenta
de l’ANC, a Ca n’Humet

Divendres 1 de març a les 19:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la vint-i-quatrena jornada de Prime-
ra Catalana entre la UE Vilassar i la UE
Tona. / Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar de Mar comença
el març contra la UE Tona
Diumenge 10 de març a les 12:00
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar
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