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Parlen els alcaldables
del Masnou, Premià
de Dalt i Vilassar de Dalt

Ramon Cotarelo parlarà
sobre la consciència nacional
a la Biblioteca Martí Rosselló
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L’Estat denuncia l’Ajuntament
del Masnou pel suport a l’1-O
Foto: Jordi Pujolar / ACN

L’alcalde creu que el motiu principal de la denúncia és la reprovació a la monarquia que es feia al text pàg 8
pàg 12

MEMÒRIA HISTÒRICA pàg 11

Vilassar de Mar elimina
definitivament els noms
de carrers franquistes
ROBATORIS pàg 19

Canvi de plans
Premià de Mar aposta ara per fer pisos socials a Can Sanpere

Teià demana la reforma del
Codi Penal per unanimitat
ESPORTS pàg 20

Un Vilassar de Mar irregular
continua liderant la lliga
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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
BAIX MARESME
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Saltar el mur
per @ModernetdeMerda

Ministeri de Justícia

Vivim temps convulsos, i en diem con- que ens és fàcil. La resta, passa de llarg ens el cronifica. Em refereixo a les opivulsos per no dir que l'auge de l'extrema perquè es troba amb una barrera in- nions grises, aquelles raonables, les que
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre- franquejable: la de les nostres decisions, pugen i baixen, les que discrepen de tu des
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota condicionades per les nostres preferèn- de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
la força del món, i ho estan fent per mil mo- cies. Tu sí, tu no.
que probablement algun dia també et dotius que s'analitzen cada dia amb prou enI d'aquesta manera es van creant naran la raó. No cal que se situïn a l'excert. No hi aprofundiré, però sí que voldria mons paral·lels, completament des- trem oposat. De fet, potser millor que no
destacar-ne un, el que té a veure amb les connectats entre ells, que a la vegada es s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
nostres pròpies decisions. El perquè del retroalimenten perquè són incompati- que tu hagis escollit?
món on vivim avui té a veure també amb bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
Si no hi són, potser és el moment de
les nostres tries: què volem veure, què vo- emocions, els estats d'ànims, i això aca- prendre una decisió: que hi siguin. No
lem llegir, què volem sentir.
permetem que ens diguin el
Les opcions que escollim
que volem sentir. No ens ho
Quantes persones seguim a les xarxes tolerem, perquè el que ens
diàriament en qualsevol àmbit, però sobretot les que essembla que ens fa forts per
collim a les xarxes socials, allà que no pensin com nosaltres en qüestions fora ens està empetitint per
on ens fem el menú a mida,
dins. Però molt, fins a límits
clau, les que ens defineixen?
amb tot el sucre que ens ve de
insospitats.
gust, sense ingredients que
L'oportunitat que ens
ens remoguin l'estómac, marquen les nos- ba traduint-se en el nostre comporta- donen les xarxes -gairebé com qualsetres vides i -compte- el nostre futur ment, els nostres impulsos i, evident- vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels ment, en la nostra manera de fer i actuar interessa és enganyosa, perquè acagustos personals -i per la comoditat, fo- políticament.
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
namentalment- estimulen la recepció
Fem un recompte ràpid. Quantes I que ens donin la raó en tot és letal. Sud'un únic discurs, el que diu el mateix que persones seguim a les xarxes que no pen- perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el sin com nosaltres en qüestions clau, les llegim, debatem, contrastem i posemque corrobora les nostres idees. I aques- que ens defineixen? Quants dels comp- nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nostes decisions impossibiliten l'entrada de tes que admirem ens fan pensar o posen tres pròpies opinions.
discrepàncies imprescindibles als nostres en dubte les nostres conviccions? Quants
Amb el temps ens adonarem que som
imaginaris.
ens trenquen estereotips o prejudicis? millors ciutadans, més informats, toleAixò, en major o menor mesura, Probablement, ben pocs.
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
I no em refereixo a seguir les idees que nostres idees hagin canviat massa. I ens
a cada compte obert en cada xarxa social. representen l'antítesi absoluta de les adonarem d'una cosa encara millor, fanI no parlo només des d'un punt de vista nostres, el monstre fàcil i caricaturitza- tàstica, el somni de qualsevol nadiu dipolític, podem aplicar-ho a qualsevol ble, tot allò que reforça encara més els gital: els nostres punts de vista seran tan
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer- nostres esquemes. Això ja ho fem tots i rics i diversos que ens semblarà que totvell hi introduïm només allò que cap bé, no ens soluciona el problema, més aviat hom, poc o molt, ens dóna la raó.

L’Advocacia de l’Estat, depenent del Ministeri de Justícia, ha denunciat l’Ajuntament del Masnou per haver aprovat
una moció en la qual donaven suport a
una declaració del Parlament sobre el
referèndum d’independència de l’1-O.
pàgina 8

Aj. de Vilassar de Mar

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha eliminat definitivament la nomenclatura
dedicada a personatges franquistes. El
carrer Dr. Modrego i la plaça Carlos
Trias passaran a dir-se carrer de la Mar
i plaça del Barato, respectivament.
pàgina 11

Aj. de Premià de Mar

El consistori ha decidit canviar els plans
per al futur de l’antiga fàbrica de Can
Sanpere. El govern vol construir-hi més
de 100 pisos socials, tot i que un procés
participatiu va determinar que s’hi havien
de fer equipaments i una zona verda.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@G_Pisarello

El faristol que recordava les tortures franquistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

@PabloMM
Vecinos de Madrid retiran los lazos amarillos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los políticos catalanes. En realidad eran cintas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.
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Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa
res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el ministre de Justícia avança resolucions judicials i no passa res. Aquesta vergonyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata espanyol, però NO PASSA RES!
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Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los
Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Valencia (Telecinco) y Susanna Griso debatiendo sobre Vox y las armas (Antena 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

amela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment independentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

P

etenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles
d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

D

a NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha marcat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

L

lberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut
com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

A

roben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el conductor els transportava a un poble xinès. Els animals es movien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’atenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

T

El + llegit
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L’AMB construirà més de 100 pisos
de protecció oficial al Masnou

2

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

3

Judit Neddermann homenatja
el poble en el seu nou disc

4

Vigilants nocturns contra
l’augment de robatoris a Premià de Dalt

5

Jordi Borràs presenta el seu
últim llibre a Cabrils

La primavera

Els arbres i el bosc

per Roger Valsells

per Teresa Calveras

La primavera es presenta moguda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les eleccions al Parlament espanyol serviran per comprovar si les dretes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els partidaris de la independència de Catalunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonistes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el mateix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els suïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entreveure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeterminació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evidència a personatges com Borrell que volen amagar el multitudinari suport que té la
independència de Catalunya.

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’enrabio, m’escandalitzo. Tots estem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tècnic; comentem si diuen això o
allò, si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’espera d’un tribunal, etc.
Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No importa si els guàrdies civils van tenir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no.
A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’actuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal encaminades a espiar un govern electe; hi ha una destitució i empresonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Catalunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es responsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les restriccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empresonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns moments. S’intenta de totes les maneres possibles atemorir la població seguint un estil que és habitual a estats que no són precisament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.
Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui distreure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres governants pot ser que en algun moment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#Maristes

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haverme ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#EntrevistaBorrell

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los periodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#Briconsell

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese programa que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahorrarte 50€ en un mueble de Ikea.
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Política | Salvador Illa dona suport a Ernest Suñé

El secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, va participar el 16 de
març passat en un acte a la plaça del Dr. Ramón y Cajal, a on va donar
suport al candidat socialista a l’Ajuntament del Masnou, Ernest Suñé.

Març 2019

L’Estat denuncia l’Ajuntament
per donar suport al procés
» La raó és el suport del Ple a una resolució del Parlament sobre l’1-O
» La reprovació de la monarquia al text pot ser el motiu principal
POLÍTICA4L’Estat ha portat l’Ajuntament del Masnou als jutjats
per haver donat suport a una resolució del Parlament de Catalunya. La moció era una declaració institucional, aprovada al
Ple de novembre de 2018, en la
qual el consistori mostrava el seu
acord respecte a una sèrie de
plantejaments que va fer el legislatiu català, entre els quals
destaquen “el compromís amb
els valors republicans” i l’aposta per abolir la monarquia.
La resolució parlamentària a
la qual feia referència l’esmentada moció es va aprovar l’11 d’octubre de 2018. En ella, el Parlament reprovava “els actes repressius contra la ciutadania”
que consideraven que havien tingut lloc l’1 d’octubre de 2017, dia
que es va celebrar el referèndum
sobre la independència, i condemnava “la judicialització de la
política i la violència exercida
contra els drets fonamentals”.

Llum verda a l’aparcament
públic a l’Illa Centre

MOBILITAT4La nova plaça que
es farà en el marc de la promoció urbanística Illa Centre acollirà un aparcament públic subterrani. El Ple va aprovar el 6 de
març, en una sessió extraordinària, el projecte per a impulsar
aquest nou espai. La votació va
ser molt ajustada: es va aprovar
amb els 10 vots dels regidors
d’ERC, PSC i PP; amb els 9 vots
en contra del PDeCAT-Unió, Cs
i ICV; i l’abstenció dels dos representants de la CUP.
L’aparcament tindrà, previsiblement, 250 places d’esta-

cionament, tot i que una part d’aquestes seran cedides al supermercat que s’obrirà pròximament a la plaça.
El servei serà públic, però de
pagament, encara que es preveu
la gratuïtat durant una o dues hores per a les persones que l’utilitzin per comprar al comerç local.
L’Ajuntament licitarà la gestió
de l’aparcament. Tindrà una durada d’un any més un altre de pròrroga. Però, mentre no s’enllesteixi
la licitació, serà el consistori qui ho
gestionarà de manera directa per
posar-ho en funcionament aviat.

El Ple va donar suport a una resolució que reprovava el Rei. Foto:Arxiu

Segons explica a Línia Mar
l’alcalde Jaume Oliveras, El Masnou no ha estat l’únic ajuntament en rebre un recurs semblant per part de l’Estat. L’alcalde
assenyala que presentaran al·legacions per tal d’evitar que hagi
de comparèixer davant del tribunal, ja que considera que només es tracta d’una declaració
política, com altres similars que
s’han aprovat al Ple.
A l’escrit que va rebre l’Ajuntament, l’Advocacia de l’Es-

tat no especifica les raons per les
quals interposen el recurs i només es remeten al text aprovat al
Parlament (el qual va ser ratificat pel Ple municipal a través d’aquella moció aprovada el novembre de 2018). Oliveras, però,
considera que la raó principal és
l’esment que es fa sobre la monarquia al text parlamentari. En
concret, la resolució ressalta “l’aposta per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica
com la monarquia”.

El consistori ret homenatge
a les dones del tèxtil

FEMINISME4El Masnou va homenatjar el passat 7 de març les
dones que van treballar a la indústria del tèxtil al municipi
durant la postguerra. Durant
l’acte, emmarcat en la commemoració del Dia de la Dona, es va
reivindicar el paper de la dona
treballadora a través de la presentació del quart Quadern
D’Història Local, titulat Records
de les dones del tèxtil.
L’esdeveniment va comptar

amb la presència de l’autora del
quadern, la humanista Marta Tabaras, i de la primera dona que va
formar part del consistori masnoví, Carme Giralt, membre de
l’entitat Capitanes del Masnou.
Tabaras va explicar que la intenció del quadern és donar a
conèixer el que va suposar la industrialització del territori per a les
dones del municipi. L’obra es va
elaborar a partir d’entrevistes a extreballadores de les fàbriques.

El Ple restringeix les llicències
noves per a pisos turístics

HABITATGE4El Ple va aprovar el
21 de març passat una modificació del Pla general d’ordenació
urbanística del Masnou per tal
de restringir la concessió de noves llicències per a pisos turístics.
La mesura va ser aprovada amb
els 12 vots a favor d’ERC, CUP,
ICV-EUiA, PP i el regidor no adscrit, Joan Fontcuberta; les 5
abstencions dels regidors de
PDeCAT-Unió i els 4 vots en
contra de Cs i PSC.
La Xarxa d’Habitatge del Masnou va convocar una concentració davant l’Ajuntament hores
abans que comencés la sessió del
Ple, amb l’objectiu de pressionar

perquè s’aprovés aquesta nova
regulació dels pisos turístics. Els
manifestants també van ser presents a la sala de plens.
Aquesta nova regulació estableix dues zones a la ciutat. A la
zona A, que engloba el barri antic
i l’àrea més cèntrica del poble, no
es podran concedir més llicències
per a pisos turístics. A la zona B,
en canvi, només es concediran en
habitatges unifamiliars aïllats. El
consistori no ha concedit cap llicència nova des del 7 de juny, quan
es va aprovar una moratòria.
Ara mateix al poble hi ha 33
habitatges que es fan servir per
a l’ús turístic.
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El Masnou: parlen els partits
» ERC considera que s’han tirat endavant projectes importants, malgrat governar en minoria
» L’oposició parla de manca de diàleg del govern i veu l’augment del preu del lloguer com un repte

Jaume Oliveras (ERC)

Romà López (JxMasnou)

Frans Avilés (Cs)

CUP El Masnou

Neus Villarrubia (Fem)

“S’ha assolit un
percentatge alt del
Pla d’Actuació
Municipal”

“Apostarem per
una llista unitària,
transversal i
indepententista”

“El govern ha fet
una gestió
autoritària, pròpia
de règims passats”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Negativament, per tres motius: ha
anul·lat la participació, no ha fet polítiques efectives i no ha avançat en
la municipalització de cap servei.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Hi ha coses que es podrien haver
fet millor. S’ha disparat greument
el preu del lloguer, expulsant desenes de veïns i veïnes.

Si la seva llista és la més votada a
les eleccions, quina serà la primera decisió que prendran?
Mesures urgents perquè no es faci
més habitatge privat i per recuperar
per al parc públic els habitatges buits
que són propietat de bancs i grans
tenidors. Aprovaríem una rebaixa
dels sous dels regidors.

Si és alcaldessa, quina serà la
seva primera decisió?
Tenim prioritats clares, com l’habitatge, la cohesió social o la millora
de l’espai públic per fer-lo més verd
i amable amb les persones.

De l’1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquest mandat?
Malgrat les dificultats de governar
en minoria en aquest darrer tram
del mandat, si hagués de posar
una nota, hi posaria un 8. S’ha assolit un percentatge alt dels objectius del Pla d’Actuació Municipal.
Si després del maig torna a ser
alcalde, quina serà la primera
decisió que prendrà?
El primer de tot serà tirar endavant
aquells projectes que han quedat
a mitges o per aprovar en aquest
darrer tram de mandat, especialment en l’àmbit urbanístic. També
tirar endavant projectes transversals en els àmbits de la salut, el
medi ambient i l’educació.
Quins projectes li han quedat
pendents aquest mandat?
Per posar dos exemples: la creació
de les àrees verdes d’aparcament
prioritàries per a residents o el procés per arribar a un acord amb el
Casino per obrir-lo al municipi.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Amb un 4. El govern municipal va
començar amb un pacte en el qual
tenia majoria absoluta i ha acabat
el mandat amb 6 regidors de 21. No
s’ha fet una bona gestió.
Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Enviar una carta al president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, posant-me al seu servei.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat, dos dels
temes de debat al municipi?
Proposem millorar la neteja viària,
el mobiliari urbà i l’estat dels parcs
i jardins, així com la creació d’una
brigada d’intervenció ràpida. Respecte a la seguretat, s’han d’estrènyer els llaços entre els cossos
policials i estudiar la possibilitat
que hi hagi patrulles a peu i establir la policia de proximitat. Una
bona mesura seria la instal·lació de
càmeres de seguretat.

En els últims mesos han governat en minoria. Si guanyen les
eleccions, seguiran en aquesta
línia o buscaran pactes?
La nostra prioritat no és governar
en minoria. El nostre objectiu és
buscar acords que donin la màxima estabilitat política i institucional a l’Ajuntament del Masnou.

Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
Hi estaríem disposats per governar, per tal de millorar el municipi i
treballar per construir la República
Catalana. Nosaltres apostarem fins
a l’últim moment per una llista unitària, transversal i independentista.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Em presento i ens presentem per
governar el municipi, no per anar
a l’oposició. Si s’està a l’oposició,
sempre cal tenir una posició constructiva que afavoreixi la governabilitat del municipi.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Intentaríem arribar a consensos
amb tots els temes que afectin el
municipi, fent valer els punts del
nostre programa electoral i fent tot
el possible per fer del Masnou un
lloc millor.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 4. Una gestió autoritària, més
pròpia de règims passats, sense
ganes ni voluntat d’arribar a consensos, imposant decisions per decret. El govern no ha estat capaç de
solucionar els dos grans problemes
del Masnou: la seguretat i la neteja.
Ha fet una desastrosa gestió de l’arribada dels immigrants menors a
l’Alberg, el qual ha provocat massa
incidents.

* La CUP encara no ha triat
el seu candidat o candidata.

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Cal un nou model de neteja i manteniment. Apostem per models de
seguretat de proximitat.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Retirar tots els símbols partidistes
que el govern ha col·locat o ha deixat de col·locar en els edificis públics i mobiliari urbà, per tal
d’aconseguir que la nostra institució respecti la neutralitat ideològica que per llei correspon.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat, dos dels
temes de debat al municipi?
La instal·lació de càmeres de videovigilància. Incrementar el
nombre d’efectius de policies locals. Demanar al cos dels Mossos
més implicació, així com que estudiïn la possibilitat de tenir comissaria pròpia o compartida al nostre
municipi. Garantir una inversió mínima anual de 2 milions d’euros.
Reforçar els contractes de neteja
viària, recollida de brossa i zones
verdes.
Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
D’entrada, ho veig difícil. A no ser
que sigui per tenir un alcalde de Cs
al Masnou i, en qualsevol cas, amb
forces que respectin la Constitució.

Ernest Suñé (PSC)

Antonio Marset (PP)

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Han mantingut un nivell alt d’execució dels projectes que nosaltres
vam deixar enllestits, però la manca
d’atenció a determinats barris ha
perjudicat moltes persones.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 3. És hora que la política torni a
les institucions.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Nomenar les regidores o regidors
que s’encarregaran d’atendre les
demandes dels barris i col·lectius
menys afavorits per la inacció d’aquest govern. Els principals problemes són l’habitatge, l’atur i les
poques feines a la vila.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Rebaixar els impostos després de
fer una auditoria de la gestió municipal, econòmica i social.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Demanarem incrementar el control
i la vigilància, tant amb nous efectius de la Policia Local com amb una
major col·laboració dels Mossos.
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Reconeixement | Transformació digital de l’Ajuntament

L’Ajuntament va rebre un dels reconeixements que atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya als ajuntaments i consells comarcals que van destacar
l’any 2018 en la seva transformació digital respecte a la relació amb la ciutadania.

Els noms de carrers franquistes,
eliminats definitivament

La plaça Carlos Trias passarà a dir-se plaça del Barato. Foto: Google Maps

El cartell‘Llibertat
Presos Polítics’,
tret amb una grua

POLÍTICA4Una furgoneta amb
grua i cistella va entrar sense autorització a la plaça de l’Ajuntament el passat 17 de març i va retirar la pancarta amb el lema
‘Llibertat Presos Polítics’ que
penjava del balcó de l’Ajuntament. Les persones que van
sostreure i es van endur la pancarta van pujar el vídeo a Facebook amb un compte que porta
el nom d’Unió de Mossos Per la
Constitució. Com va avançar
Vilassar Ràdio, l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot,
va presentar l’endemà dels fets
una denúncia davant els Mossos
d’Esquadra per tal que es prenguin les mesures oportunes. A la
denúncia, l’alcalde va aportar el
vídeo publicat a la xarxa social.

L’Ajuntament es
querella contra
una constructora

TRIBUNALS4El govern municipal ha decidit querellar-se contra
l’empresa A2a2 Construccions i
Reformes després que aquesta fes
una publicació a Facebook, concretament en un grup de veïns del
municipi, on va denunciar que,
suposadament, l’alcalde Damià
del Clot hauria fet “un plec de
condicions fet a mida” per a les
empreses que finalment van
guanyar la licitació pel manteniment de la via pública i els edificis municipals. “Sóc i seré absolutament transparent”, va contestar l’alcalde a través d’un missatge de Facebook.
La querella presentada pel
consistori fa referència a un presumpte delicte d’injúries i calumnies, amb l’agreujant de publicitat. Primer es farà, al Jutjat
de Primera Instància de Mataró,
un acte de conciliació previ.

MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha
acabat el procés per eliminar la
nomenclatura dedicada a personatges franquistes, feixistes i
militaristes de la via pública. El
17 de març va acabar la votació
per al canvi de nom del carrer
Dr. Modrego i la plaça Carlos
Trias, que passaran a dir-se carrer de la Mar i plaça del Barato, respectivament.
Les dues propostes guanya-

dores (que van ser, precisament,
les opcions presentades pels veïns
d’aquests dos indrets) es van imposar clarament en el procés participatiu després d’obtenir més del
50% dels vots en els dos casos.

PLAÇA 1-O, REBUTJADA
Un altre procés participatiu va
arribar al seu final aquest mes de
març: el de la votació per canviar
el nom de la plaça de l’Ajuntament per plaça 1 d’Octubre. La

mesura va ser rebutjada amb només 702 vots en contra, enfront
dels 685 vots a favor del canvi.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El 17 de març va ser el dia límit
per votar els pressupostos participatius. Els projectes més votats
han estat substituir les canyes de
la riera per alocs, sincronitzar els
semàfors per afavorir la fluïdesa
del transit i incentivar la recollida de brossa selectiva.
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Política | Empenta per Premià fa un programa ‘obert’

La nova candidatura municipal ja ha presentat el programa electoral amb el qual
concorrerà a les eleccions. Un programa que es mantindrà obert perquè les entitats i ciutadans hi puguin incloure aportacions fins poc abans de la campanya.

L’Ajuntament aposta per fer
habitatge social a Can Sanpere
» Això canviaria els plans de fer zones verdes a l’antiga fàbrica
» L’alcalde diu que l’habitatge és “la urgència més significativa”
HABITATGE4L’Ajuntament ha
decidit tornar a canviar els plans
per al futur de l’antiga fàbrica de
Can Sanpere. El 20 de març el
Ple va aprovar una moció presentada pel govern municipal en
la qual es demanava prioritzar la
construcció d’aproximadament
150 pisos de lloguer social a
l’antic espai industrial.
Aquesta declaració d’intencions es va aprovar amb els 10
vots favorables de l’equip de govern (PDeCAT i PSC) i del PP. El
grup municipal de Cs es va abstenir i, d’aquesta manera, va
permetre que tirés endavant.
La resta de partits, en canvi, van votar-hi en contra perquè van dir que la proposta del
govern contradiu el resultat de
la consulta que es va fer el
2014. En aquella votació, una
àmplia majoria de la població
va votar a favor d’expropiar
l’edifici per fer-hi equipaments
i una zona verda.

PARTICIPACIÓ4El pressupost
participatiu del període 2019 2020 ja té definides les seves
dotze propostes guanyadores.
No obstant això, aquestes iniciatives votades per la ciutadania
hauran d’esperar que s’aprovi un
nou pressupost municipal per
poder ser executades, ja que el
Ple va rebutjar a la sessió ordinària de febrer l’aprovació de la
proposta de pressupost municipal del govern.
Algunes de les 12 propostes
guanyadores del pressupost participatiu van ser: adaptar les

platges de Llevant i Bellamar per
a persones amb mobilitat reduïda, millorar el camí al mercat
de les Flors de Vilassar, canviar
les dutxes de Pla de l’Os, aplicar
mesures per al control de la població de coloms, arranjar la
plaça Nova i habilitar una zona
tancada a la platja per accedir-hi
amb gossos, entre d’altres.
Al pressupost participatiu
2019-2020 s’hi destinaven un
total de 500.000 euros però, de
moment, aquestes propostes quedaran en paper mullat, ja que es
prorrogaran els comptes de 2018.

El veïnat havia votat a favor de convertir l’espai en zones verdes. Foto: Crida

Les crítiques més fortes van
arribar des de la Crida Premianenca. Els seus regidors van
avisar els dies previs al Ple que
votarien en contra de la proposta dels pisos de lloguer social.
Des de la Crida van oferir al govern el seu suport per aprovar
una modificació pressupostària
que permeti l’expropiació de
Can Sanpere per executar el resultat de la consulta. A més, van
demanar un pla de xoc per fer
front a l’emergència d’habitatge.

L’alcalde Miquel Àngel Méndez, però, va defensar la seva
proposta i va explicar a Línia
Mar que, tot i que són conscients
del que plantejava el resultat de
la consulta, consideren que “en
aquests moments la urgència
més significativa del municipi és
tenir lloguer social”.
Méndez va criticar la Crida
per no haver aprovat la proposta de pressupostos, ja que aquesta incloïa una partida per a l’expropiació de Can Sanpere.

El manteniment d’escoles,
planificat a 5 anys vista

Foto: Diputació de Barcelona

El pressupost participatiu
es queda en paper mullat

EDUCACIÓ4La Diputació de
Barcelona va entregar passat 5
de març el Pla Inicial de Manteniment d’escoles públiques del
municipi, el qual tindrà un període d’incidència de cinc anys.
Els centres educatius que es
veuran beneficiats per aquest
pla són les escoles El Dofí, Sant
Cristòfol, La Lió, Mar Nova i
Montserrat. Segons expliquen
des de la Diputació, els estudis
“recullen una descripció deta-

llada dels edificis, les patologies,
les disfuncionalitats i deficiències
detectades, així com les propostes de solució i el seu cost”.
L’objectiu d’aquests plans és
determinar les accions que s’han
de fer als centres públics i proveir als ajuntaments amb eines
per mantenir la qualitat de la
xarxa de centres municipals.
Aquests documents, a més, detallen els riscos en matèria de seguretat que hi poden haver.

Cotarelo farà una conferència
a la Biblioteca Martí Rosselló

POLÍTICA4El professor i politòleg madrileny Ramón Cotarelo
oferirà una conferència el 29 de
març a la Biblioteca Martí Rosselló de Premià de Mar. La conferència es titula ‘La consciència
nacional en els catalans i espanyols’ i tractarà sobre les diferències i similituds entre el nacionalisme català i l’espanyol.
L’acte està organitzat per Òmnium Cultural del Maresme que,
mentre es fa a Madrid el judici

contra els independentistes presos, organitza tota una sèrie d’actes per parlar sobre l’actualitat política a Catalunya.
Cotarelo és conegut pel seu
suport al procés independentista. De fet, el madrileny tancarà previsiblement la llista de
Junts per Catalunya al Congrés.
Els últims anys ha publicat diversos llibres sobre el tema,
com La República Catalana i
España quedó atrás.

Els contrastos de l’art romànic
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Pàgines especials

4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aquella època. T'agradaria comprovar-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba escampat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Març 2019

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Catalunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i la Cerdanya.

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca procedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les decorant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evidentment, al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una
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singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva planta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada.

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament esculpits amb temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardona: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. Demostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb empremtes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Terrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arquebisbe de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 capitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'apuntis a una visita guiada!
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Arriba el projecte ‘Premià
de Dalt, vila amiga de l’esport’
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va presentar el passat 4 de març
el nou projecte d’instal·lacions,
serveis i equipaments per a la
vida esportiva de Premià de
Dalt. La proposta, titulada ‘Premià de Mar, vila amiga de l’esport’, defineix la construcció
d’un gran parc esportiu al municipi.
El projecte, presentat en un
vídeo, consisteix en la millora i
ampliació del pavelló poliesportiu, els camps de futbol del
poble, La Poma BikePark i la
construcció d’una piscina municipal. L’objectiu, segons l’Ajuntament, és crear un gran parc
esportiu per fer del municipi
una vila amiga de l’esport.
L’alcalde del poble, Josep
Triadó, va explicar que la idea és
“que el parc esportiu doni cabuda a tota la població i que converteixi el poble en un centre de
salut, oci i esport de referència
que promogui l’intercanvi generacional”.
El parc esportiu tindrà com
a prioritats el foment de l’esport

El projecte preveu construir un gran parc esportiu. Foto: Ajuntament

base, l’educació en els valors
esportius i convertir-se en un
motor de creixement econòmic
i social per a Premià de Dalt.
El regidor d’Hisenda, Alejandro Costa, també va comentar el projecte: “Comencem a
materialitzar un somni llargament reivindicat per la població.
I ho fem començant pel princi-

pi, buscant el finançament necessari sense recórrer a préstecs
o apujar impostos”.
Al projecte s’hi sumen altres mesures, com les reparacions de l’actual pavelló, la renovació de la gespa dels camps
de futbol, la construcció d’una
tercera pista per a l’escoleta i la
creació d’un nou skate park.

Atac | Pintades polèmiques

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va lamentar
en un comunicat del passat 5 de març les pintades de VOX a casa de l’alcalde, Xavier Godàs.

Presenten una guia per lluitar
contra l’augment del lloguer

VILASSAR DE DALT4La Xarxa
d'Habitatge del Baix Maresme
va presentar la 'Guia d'Autodefensa d'Inquilines' el 28 de març
a la Biblioteca Can Manyer. La
guia té com a objectiu ajudar a
les persones en situació de vulnerabilitat a causa de la pujada
del preu del lloguer.
La publicació explica consells a l'hora de signar un contracte, què fer en un cas d’impagament per la pujada de les
quotes o com actuar en cas de
desnonament.

Durant l'acte es van distribuir diferents exemplars de la
guia, que també es pot consultar gratuïtament a través de les
xarxes socials de l'organització. A més, els assistents van poder resoldre tota mena de dubtes relacionats amb l’habitatge
directament amb els membres
de la Xarxa.
La trobada va tenir una bona
rebuda entre les entitats locals,
com ara l'Associació de Veïns de
Can Salvet, que va participar en
la presentació de la guia.
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Premià de Dalt fa balanç
» Triadó prioritza recollir firmes per assolir una ILP per a l’enduriment del codi penal
» Des de l’oposició critiquen la manca de policia per lluitar contra la inseguretat al municipi

J. Triadó (JxCat)

I. Fernández (PSC)

J. Font (ERC)

Crida Premià de Dalt

L. Torrens (PP)

“Volem assolir
una ILP per a
l’enduriment del
codi penal”

“Pactar
un nou acord
de govern pot
ser possible”

“El més important
per al municipi és
treballar en un
millor pressupost”

“Cada cop tenim
més clar, com
molta gent, que
cal un canvi”

“Duplicarem
la plantilla
actual de la
Policia Local”

De l'1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquesta legislatura?
Amb un 8. Hem hagut de fer front
a realitats complexes d’àmbit nacional que han dificultat i endarrerit l’execució de grans projectes en
l’àmbit local.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Diria que un 7. Sempre hi ha coses
a millorar però s’ha fet una bona
gestió.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Un 8. Crec que sempre hi ha coses
que es poden millorar. Tot i això, si
hagués de valorar la feina del meu
equip exclusivament, diria que un
10, ja que hem treballat molt dur
durant tota la legislatura.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
No podem aprovar ni de lluny una
gestió tan opaca i tancada . Manquen participació i transparència
reals, hi ha hagut incompliment de
promeses i presa de decisions
sense comptar amb l'oposició, la
ciutadania ni les entitats. Cada cop
tenim més clar, com molta gent,
que cal un canvi.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
3 sobre 10.

Si després del maig torna a ser
alcalde, quina serà la primera
decisió que prendrà?
Iniciar una campanya de recollida
de signatures per assolir una ILP
que exigeixi un enduriment del
codi penal respecte els robatoris a
l’interior de domicilis.
Quins projectes li han quedat
pendents aquest mandat?
En procés han quedat el nou Centre d’Atenció Primària Víctor Català o el futur complex de salut,
oci i esport.
Aquesta legislatura han governat amb el suport d’ERC i PSC. Si
guanyen les eleccions, seguiran
en aquesta línia o buscaran pactes amb altres grups municipals?
El nostre compromís és millorar la
vida del poble d’acord amb uns pilars com són la democràcia, la llibertat i la justícia. Sempre mantindrem
un diàleg obert amb forces que
comparteixin aquesta filosofia, allunyant-nos de populismes d’un extrem i l’altre.
Si els veïns no li renoven la confiança i es queda a l'oposició,
quina serà la seva línia de treball?
Fer una oposició constructiva per
a seguir millorant la vida de les
persones de Premià de Dalt.

Si després del maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Continuar treballant els projectes
en marxa, valorar nous projectes i
prioritzar en funció de les necessitats del municipi.
Quins projectes considera que
han quedat pendents aquest
mandat?
Segons el nostre punt de vista, la
joventut necessita un Espai Jove
com a punt de trobada i també
som partidaris de crear un Centre
de Dia per a la gent gran. També hi
ha molt recorregut a fer en el tema
de participació ciutadana.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
El més important per a Vilassar de
Dalt és treballar en un millor pressupost.
Quins projectes han quedat
pendents aquest mandat?
L'únic projecte que no s'ha pogut
acabar és el CAP, un projecte que
fa 10 anys amb el qual s'està treballant. No és culpa de l’Ajuntament, però crec que s'hauria
d'haver construït. Finalment, però,
no ha estat així.

Aquesta legislatura han governat PDeCAT, ERC i PSC en coalició. Si després de les eleccions
els números tornen a sumar, seguiran en aquesta línia o buscaran pactes amb altres grups
municipals?
Nosaltres vam fer un acord amb el
PDeCAT, i hem tingut bona sintonia a escala municipal. Pactar un
nou acord és una opció que pot
ser possible.

Aquesta legislatura han governat PDeCAT, ERC i PSC en coalició. Si després de les eleccions
els números tornen a sumar, seguiran en aquesta línia o buscaran pactes amb altres grups
municipals?
Primer eleccions, després solucions. Hem d'esperar a veure com
es desenvolupen les votacions per
decidir com actuar.

Si finalment es queda l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
La nostra línia de treball sempre
és aportar propostes constructives i treballar per la millora del
benestar dels nostres veïns i de
Premià de Dalt.

Si finalment es queda l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Ni ho contemplo. Estem treballant per guanyar les eleccions
municipals i no quedar-nos a l’oposició. No pensem en absolut
en aquesta opció.

Si després del maig poden governar, quina serà la primera decisió que prendran?
Fer que siguin els veïns i veïnes qui
decideixin, amb pressupostos participatius, i tornar a deixar parlar la
gent als plens. També ens reduirem els sous equiparant-los al que
cobra una persona mitjana.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Augmentar els agents de proximitat i la formació. Feminitzar l'espai
públic, eliminant carrers foscos. No
serveix de res contractar vigilància
si l'urbanisme té racons insegurs.
Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Sempre que un acord sigui beneficiós per a la ciutadania estarem
disposades a parlar.
Si finalment es queden a l'oposició, quina serà la línia de treball?
Obrir l’Ajuntament als veïns i veïnes per construir conjuntament
un poble que compti amb tothom.
* Crida Premià de Dalt encara no ha
triat el seu candidat o candidata.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
La primera decisió serà recuperar
els símbols nacionals als edificis
públics, tant la bandera nacional
que avui dia no està a la façana de
l’ajuntament, com la fotografia del
Rei S. M. Don Felipe de Borbón a la
sala de plens del consistori.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels temes
de debat més importants al municipi?
Cancel·larem el projecte de ‘serenos’que ha iniciat sense èxit l’actual
govern municipal i convocarem
oposicions per a Policia Local, duplicant la plantilla actual. A més, reforçarem els pocs mitjans que
tenen actualment les nostres forces de seguretat.
Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
La nostra intenció és guanyar les
eleccions, però si cal, arribarem a
acords de govern o acords puntuals amb partits que defensin la
constitució.
Si finalment es queda l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
En el cas de quedar a l’oposició,
continuarem treballant pel poble,
defensant la constitució i les institucions espanyoles, així com proposant al govern municipal una
política fiscal reduïda.
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Vilassar de Dalt, cap al 26-M
» Carola Llauró i Sastre destaca haver superat el pla d’ajust financer amb uns serveis d’alta qualitat
» L’oposició critica la inseguretat, la manca de neteja i la poca comunicació de l’Ajuntament

C. Llauró (ARA)

J. A. Cusidó (JxCat)

“Hem prestat
“Amb majoria
molts serveis d’alta absoluta no es pot
qualitat, malgrat
tenir el poble tal
el pla financer”
com està”
De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Objectivament, un 7, ja que hem
complert el 70% dels objectius del
PAM. En profunditat, hem superat
un pla d’ajust financer molt estricte sense deixar ningú enrere.
Destaco que a Vilassar prestem
molts serveis d’alta qualitat i rigor.
Si després del maig és escollida
alcaldessa, quina serà la primera
decisió que prendrà?
Reunir-me amb els grups polítics
per saber les accions que consideren necessàries. Per part meva, la
millora en la prestació de serveis.
Quins projectes han quedat
pendents al govern del qual formava part aquest mandat?
La millora de l’espai públic i l’impuls del comerç i l’empresa. També
les polítiques públiques d’habitatge, sobre les quals ja hem endegat el Programa d’actuació
municipal d’habitatge.
Aquesta legislatura han governat amb majoria. Si guanyen
però no la revaliden, governaran en minoria o buscaran pactes per formar un govern més
ampli?
Ens podem entendre amb tothom
que conegui els problemes de Vilassar i com millorar el poble.
Si els veïns no renoven la confiança al seu partit i finalment es
queda a l'oposició, quina serà la
seva línia de treball?
Tindré el mateix objectiu: Vilassar.
Serà la mateixa línia que si governés, buscar l’entesa amb qui prioritza Vilassar per damunt de tot.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 4. Amb majoria absoluta no es
pot tenir el poble tal com està de
neteja viària, espais públics i vendre el sòl municipal d’habitatge a
la banca. A més de no respondre
als escrits de la ciutadania.

CUP Vilassar de Dalt

M. À. Bosch (PSC)

G. Martín-Moreno (PP)

“No podem donar
un aprovat, tot i
que l’alcalde ha
estat valent”

“La deriva
independentista
ha creat un gran
malestar social”

“Han governat
sectàriament
oblidant els no
independentistes”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
No podem donar un aprovat, tot i
que l’alcalde ha estat valent en el
tema nacional. Les polítiques municipals han estat insuficients per
a resoldre els problemes del poble.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Li posaria un cinc. Tot i que s’han
emprès polítiques positives per
baixar el sever grau d’endeutament tot mantenint la major part
dels serveis a les persones, la deriva independentista ha creat un
gran malestar social al nostre
poble.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
La meva valoració està fora d'aquests barems, ja que és absolutament negativa. Han governat
sectàriament, oblidant als habitants no independentistes. A més,
el poble fa pena.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Una auditoria complerta de la gestió dels darrers anys d’aquest govern tant de l’Ajuntament com de
l’empresa pública municipal.

Si després del maig poden governar, quina serà la primera decisió que prendran?
No creiem en mesures espectaculars, però cal reorganitzar la Policia
Local. També avaluar els serveis
municipals i renegociar les condicions del deute municipal.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Estabilitzar la plantilla de la Policia
Local, tant en efectius com en distribució de comandaments i establir convenis d’actuació conjunta
amb els Mossos d’Esquadra pels
casos més greus d’inseguretat.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
La delinqüència ve de problemes
socials, i és difícil posar-hi remei,
però impulsarem la reforma integral de la policia local. A més, es
necessiten mesures perquè les
dones se sentin més segures.

Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Estaria disposat a pactar abans i
després, i fins i tot a fer una llista
única per treballar conjuntament i
recuperar la normalitat i el dia a dia
de Vilassar. Per això vam col·laborar en unes primàries amb l’ANC i
la CUP, però no va ser possible per
l’oposició oberta d’ARA-ERC.

Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Sí, amb un programa rupturista
amb les inèrcies d’anys de govern
del mateix grup. Ara bé, ha de permetre polítiques de transformació.

Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
De control i seguiment dels òrgans
de govern, i de col·laborar i buscar
acords en tots els punts comuns
del programa electoral.

Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Continuarem intentant fiscalitzar
el govern municipal. Si es fa en un
sentit progressista, serem constructives. Si gira cap a la dreta, ens
hi oposarem frontalment.
* La CUP encara no ha triat
el seu candidat o candidata.

Si després del maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Consolidar un projecte de model
de creixement econòmic social i
solidari, i possibilitar la rehabilitació de l’habitatge vuit per pal·liar la
manca d’habitatge de lloguer assequible existent.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Formar un cos de policia que treballi de forma transversal en totes
les àrees i crear la figura del vigilant
municipal nocturn que vetlli per la
seguretat dels veïns.
Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Un pacte és possible si es coincideix amb un nombre de propostes
en els respectius programes.
Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Fer seguiment de totes les polítiques que es plantegin des del govern municipal i fer oposició amb
tot el que es consideri que no s’ajusta ni al dret i a l’interès general
de Vilassar de Dalt.

Si després del maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Escoltar a tots els habitants. Un alcalde és com un metge. Hi vas
amb una malaltia i surts de la consulta amb una cura. L'error més
gran d'aquest govern ha estat no
donar solució a les necessitats que
es reivindicaven.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
M'asseuria a parlar amb tots els policies del poble i els faria entendre
que han de treballar en equip. El
gran problema és que no hi ha unitat a la policia. No permetria que
quedessin només agents interins
sense pistola i sense poder sortir a
patrullar. També posaria 'serenos'.
Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Sí. Pactaria amb el compromís de
mirar per a tot el poble i deixant
enrere temes independentistes.
Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Seguiria en la meva línia d'escoltar tots els habitants de Vilassar
sense fer distincions segons la
seva ideologia.

| 18

Cabrils | Cabrera de Mar
líniamar.cat

Març 2019

Un nou pla d’addiccions que
incorpora el mòbil i el joc en línia
CABRERA DE MAR4Cabrera de
Mar té, des d’aquest mes de
març, un nou pla d’addiccions
que també tracta trastorns relacionats amb els dispositius mòbils i el joc en línia. El consistori va aprovar el projecte a principis de mes, tot i que la proposta
s’ha estat elaborant des de l’any
passat.
El principal canvi del nou pla
d’addiccions és que ja no se centra únicament en el tractament
de la drogaddicció. Ara inclou la
prevenció de les addiccions relacionades amb les noves tecnologies, pensant sobretot en
la població infantil i adolescent.
El projecte contempla diverses actuacions, sobretot centrades en el treball comunitari.
Es promouran xerrades amb
pares per saber com parlar amb
els fills sobre aquest tema, a més
de tallers i activitats especials
amb els joves per a prevenir les
addiccions.
La iniciativa va sorgir a partir del diagnòstic que l’equip de
serveis socials de l’Ajuntament

Cabrera de Mar | Formació per a aturats

Can Martinet acull un cicle formatiu per a persones a l’atur i empreses. Els cursos van començar el 28 de març i duraran fins al novembre. L’ús de xarxes socials per trobar feina és un tema destacat.

El poble estrena
semàfors intel·ligents

CABRILS4L'Ajuntament de Cabrils ha instal·lat aquest març un
nou sistema de semàfors intel·ligents per millorar la seguretat a
la cruïlla de la Vela. Ara els dispositius situats al pas de zebra
s'il·luminen quan detecten un
vianant a punt de creuar.
Les llums estan situades a la
part inferior del pas de vianants
i al cartell elevat que indica la
proximitat d'aquest.

D'aquesta forma, es busca
millorar la seguretat del vianant i ajudar els conductors a
adonar-se més ràpidament quan
un algú travessa la carretera.
La cruïlla és un dels llocs on els
vehicles del municipi arriben
amb major velocitat.
La mesura forma part del
Pla Local de Seguretat 20192022, impulsat per l'Ajuntament de Cabrils.

Detingut un grup criminal
que va robar en tres cases

El nou pla inclou addiccions a les noves tecnologies. Foto: Investe

va fer. A través d’enquestes i entrevistes amb professors, monitors i professionals relacionats amb la infància, es va detectar un augment dels trastorns relacionats amb l’addicció
a les noves tecnologies. La manca de control amb el mòbil que
tenen els joves i les excessives
hores dedicades als jocs en línia

són un dels principals motius
d’aquesta tendència.
Igualment, es mantindrà
l’atenció i prevenció per a drogaddiccions. A més, l’Ajuntament distribuirà decàlegs sobre
un consum d’alcohol responsable i formació per als dependents de les barres a les festes del poble.

CABRILS4Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 14 de
març un grup criminal dedicat
als robatoris en domicilis i al tràfic de droga. La banda, distribuïda entre les localitats de Santa Susanna, Lliçà de Munt, Dosrius i l’Ametlla del Vallès, hauria
participat en tres robatoris amb
força a domicilis de Cabrils.
En total, el grup hauria protagonitzat disset assalts violents,
en els quals robaven joies, vehi-

cles i altres objectes de gran valor. A banda, es van intervenir
2.700 plantes de marihuana,
amb quasi 40 quilos de la droga
premsada. També s’han localitzat armes de foc, més de 5.000
euros en efectiu i 100 grams de
cocaïna en roca.
Aquest tipus d’organitzacions criminals són molt difícils de detectar, ja que canvien
constantment de domicili i són
molt volubles.

19 |

Alella | Teià
líniamar.cat

Art | Can Manyé inaugura ‘Lumin.Essències’
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Alella exposa des del 15 de març un recull de pintures, dibuixos i fotografies sobre
com influeix en l’estat d’ànim la forma en què es representen les coses. L’exposició
‘Lumin.Essències’, de Francesc Bordas es podrà visitar fins al 14 d’abril a Can Manyé.

Teià demana per unanimitat
la reforma del Codi Penal
INSEGURETAT4Teià es va unir
el passat 21 de març a la moció
per la reforma del Codi Penal.
Els darrers robatoris a domicilis particulars han disparat la
sensació d'inseguretat entre els
veïns. Ara, l'Ajuntament de Teià
demanarà canviar la llei per endurir les penes i castigar més durament la reincidència en aquest
tipus de delictes.
D'aquesta manera, Teià s'adhereix a la moció del Consell Comarcal del Maresme i l'Associació Catalana de Municipis
per a crear un front unitari respecte aquesta matèria.
La moció, que es va aprovar
per unanimitat en el Ple municipal, planteja una sèrie d’accions per reduir els robatoris a
domicilis. Algunes propostes
que es fan són augmentar les actuacions policials, la instal·lació
de lectors de matrícules als accessos dels municipis afectats o
crear una borsa comuna d’agents de Policia Local per a
tots els municipis. D'altra banda, la moció denuncia que els

L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, reunit amb els Mossos. Foto: Ajuntament

recursos per combatre els crims
són clarament insuficients. Així,
reclamen al govern espanyol
que desbloquegi més de 800
milions d'euros destinats a la
millora de recursos materials i
humans del cos dels Mossos
d'Esquadra.
Igualment, el plat fort de la
proposta és l'esmentada refor-

ma del Codi Penal, que es transmetria al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats
i plantejaria unes penes més
contundents pels robatoris.
Des de l'Ajuntament es denuncia l'alarma social derivada
d'aquest tipus de delictes i reclamen més protecció als municipis del Maresme.

‘Lladres silenciosos’,
una nova forma de robar

ALELLA4 Els robatoris a domicilis han pres formes diferents en
els diferents municipis del Maresme. Segons els Mossos d'Esquadra, des del març, Alella fa
front a 'robatoris silenciosos'.
Aquest modus operandi es
caracteritza perquè els lladres actuen en altes hores de la nit i de
forma ràpida en l'entrada i sortida de l'habitatge assaltat. A
més, acostumen a actuar silenciosament mentre dormen les
persones que habiten el domicili.
Tant la Policia Local com els
Mossos afirmen que han incre-

mentat el nombre de patrulles
per evitar els robatoris, incloenthi algunes de paisà.
Per la seva part, l'Ajuntament d'Alella convocarà tres
places addicionals per a la Policia Local amb l’objectiu de combatre aquests tipus de crims.
També reclamen col·laboració
ciutadana, tant per evitar l'accés
dels lladres als domicilis com per
identificar als assaltants.
El balanç dels Mossos a Alella des del febrer ha estat de 6 robatoris a cases particulars i 3 a
centres educatius.
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Teià | El sènior masculí del Teià F5 tanca un mes notable

Dues victòries, un empat i una sola derrota. Aquest és el balanç provisional del primer
equip masculí del Teià F5, que gràcies a aquests resultats ha aconseguit pujar fins al 8è
lloc. Els teianencs descansaran fins a l’abril, ja que havien de jugar contra el retirat Tiana.

Un Vilassar de Mar irregular
continua liderant la lliga
Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
Aquest març que encara els seus
darrers dies no ha estat el millor
mes per a la UE Vilassar de Mar
però, tot i això, el conjunt blanci-vermell continua liderant el
grup 1 de Primera Catalana. Després de 26 jornades, els vilassarencs estan empatats a punts
amb el Girona B.
I és que des del mes passat,
tant la UEVM com els gironins
han començat a encadenar una
ratxa irregular al mateix temps.
De fet, des del segon cap de setmana del mes de febrer, el conjunt d’Alberto Aybar només ha
pogut guanyar un partit (2-0 al
Xevi Ramon contra el Tona) i ha
empatat quatre partits i ha patit
la primera derrota com a local
(per un ajustat 1-2 contra el
Manlleu). L’únic consol que queda als vilassarencs és que la dinàmica del filial gironí és gairebé idèntica.

La permanència del Vive El
Masnou, gairebé impossible

Si no hi ha una sèrie de
resultats força improbable en les quatre jornades que falten, la temporada
que ve, el primer equip del Vive
El Masnou jugarà a Copa Catalunya. I és que després d’un curs
decededor (en comparació, sobretot, a l’extraordinària campanya passada), els masnovins
haurien de guanyar els quatre
partits que resten i esperar que el

Barberà o el Sant Josep (o tots
dos) no guanyin cap més per
acabar en una de les dues places
de promoció.
El conjunt masnoví tancarà el
mes rebent la visita del Palma el
pròxim dissabte 30 a dos quarts
de sis de la tarda, mentre que els
tres compromisos del mes d’abril
seran a la pista de l’Arenys, a casa
contra el Barberà i a Barcelona
contra el Martinenc.

Compte enrere per a la 14a
Caminada dels Tres Pobles

El títol i l’ascens de categoria és cosa de dos equips. Foto: UEVM

El frec a frec entre el Vilassar
i el conjunt de Girona continuarà durant els mesos d’abril i
maig i, si cap dels dos afluixa, la
condició de campió i la plaça
d’ascens directe a Tercera es decidirà a finals de maig.
L’últim partit del mes dels homes d’Aybar serà el pròxim dissabte 30, amb una visita al camp

del CF Argentona. Ja a l’abril, els
blanc-i-vermells rebran la visita
del CF Can Vidalet (el diumenge
7), es desplaçaran a l’incòmode
camp de la UE la Jonquera (una
setmana més tard) i després descansaran durant dues setmanes
abans de rebre un CF Lloret que
viu una dinàmica molt negativa
al Xevi Ramon.

ATLETISME4Una de les cites comarcals que combinen esport i
patrimoni ja és a tocar. El pròxim
diumenge 14 d’abril se celebrarà
la catorzena edició de la Caminada dels Tres Pobles, una prova organitzada, de forma conjunta, pels ajuntament d’Alella, el
Masnou i Teià.
Els organitzadors la defineixen com “una activitat totalment
popular, que té com a objectiu
principal la realització d’una ac-

tivitat física de caire lúdic i festiu”.
Els tres punts de sortida seran
l’IES El Bosquet d’Alella, la plaça de Ramón y Cajal del Masnou
i El Cim de Teià. A partir d’aleshores, les marxes circularan fins
que arribin al Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora, on podran compartir un esmorzar de
germanor.
Les inscripcions ja estan obertes, i se n’admetran fins arribar als
1.400 participants.
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| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la possibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.

Famosos

No t’ho perdis

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada
ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Barcelona per denunciar l’abandonament d’immigrants al
mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’aigua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedicada a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de
l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va
dir que donaria un zasca als polítics que parlen de feminisme rodejats de dones a les quals tracten com a objectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de denúncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels
exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llenguatge de signes. Combinant una música íntima i que
barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La
desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MACBA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adreçades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festival continua aposant per noves formes d’animació cinematogràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta
edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consisteix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un
grup d’experts, artistes i professionals diversos.
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Ser una cantautora reconeguda

ÉS FAMOSA PER

Combina el talent musical amb l’activisme social

?

Visitar un vaixell d’Open Arms

QUÈ HA FET

Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Aplaudeixen la implicació de la cantant

Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

Música

Pelis i sèries

Sakura
Matilde Asensi

Federico García
Pep Tosar

Nuclear
Leiva

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixeria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri captivant de l’andalús més universal el recull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara.
Es pot veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 28 d’abril.

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu gravades amb mòbil que recullen les primeres gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

El reconegut director es treu de la màniga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crítics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un director de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas també s’ha endut l’aplaudiment de la crítica pel seu rol protagonista.
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El Masnou
DIUMENGE 14 D’ABRIL
11:00 El segon diumenge del mes que ve, l’Ajuntament organitzarà una visita guiada a la
Mina d'Aigua. / La sortida es farà des de la plaça d’Ocata.

Najat El Hachmi presenta el
seu llibre ‘Mare de llet i mel’
Dimecres 10 d’abril a les 18:30

PROPOSTES

Premià de Mar Vilassar de Mar
Cristina Clemente i Marc
Angelet arriben amb ‘Lapònia’
Dissabte 13 d’abril a les 21:00

Lapònia explica la història de la Mònica,
en Ramon i el seu fill de cinc anys, en
Martí, han viatjat a Finlàndia per passar les festes de Nadal amb la germana
d'ella. / Espai L’Amistat.

DIMARTS 2 D’ABRIL
10:00 Alèxia Guilera s’encarregarà de coordinar
la primera sessió del mes que ve del Club de
lectura fàcil en català, que girarà al voltant d’un
gran clàssic de la nostra literatura. / Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
En el marc de les activitats del cicle Descobrim el Marroc, l’escriptora Najat El
Hachmi s’encarregarà de presentar el
seu llibre Mare de llet i mel. / Biblioteca
Joan Coromines.

DISSABTE 6 D’ABRIL
Tot el dia El Banc de Sang i Teixits arribarà al
poble amb una unitat mòbil per organitzar
una marató de donacions de sang. Es difondrà amb l’etiqueta #MSangVilassar. / Escola
Pérez Sala.

DIJOUS 11 D’ABRIL
19:00 L’escriptora Maria Barbal visitarà el poble per presentar el seu darrer llibre, L’amic
escocès, en una sessió que s’encarregarà de
presentar Sílvia Cantos. / Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín.

Comarca

La poesia, protagonista a la
biblioteca de Can Llaurador
Dimecres 17 d’abril a les 19:00

TEIÀ El pròxim 17 d’abril, Teià serà l’escenari d’una activitat cultural anomenada Racó poètic. / Biblioteca de Can
Llaurador

Esports
DISSABTE 30 DE MARÇ
EL MASNOU Partit de bàsquet corresponent a
la vint-i-tresena jornada de la lliga EBA entre el Vive El Masnou i el Palma Air Europa
(17:30). / Pavelló Municipal del Masnou.

La UE Vilassar estrena
l’abril rebent el Can Vidalet
Diumenge 7 d’abril a les 12:00

DIVENDRES 5 D’ABRIL
VILASSAR DE DALT Enric Alonso, farmacèutic,
s’encarregarà de la xerradaVacunes: informació
i conscienciació. Actitivtat gratuïta, places limitades (19:30). / Biblioteca can Manyer.

DIUMENGE 7 D’ABRIL

DIJOUS 11 D’ABRIL

18:00 En Bernat el pescador és la proposta testral que explica la història d’un petit poble de
pescadors anomenat Maror, un bon dia tenen
un gran ensurt, trobant quilos i quilos de deixalles. / Patronat Teatre.

CABRILS Joc brut, una de les grans obres de la
trajectòria de Manuel de Pedrolo, serà la novel·la protagonista de la sessió d’abril de la
tertúlia literària Cabrils Noir (18:00). / Biblioteca Municipal.

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la vint-i-vuitena jornada de la Primera Catalana entre el la UE Vilassar i el
Can Vidalet. / Municipal Xevi Ramon.
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