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Veïns del Masnou faran de
mentors dels joves migrants

La Generalitat impulsa un programa per acompanyar els MENA que viuen a l’Alberg Batista i Roca pàg 8

PREMIÀ DE MAR pàg 12

Polèmica per la
necessitat o no del
futur institut-escola

MEDI AMBIENT pàg 3

Neix la Plataforma 
Ciutadana Residu Zero 

FUTBOL SALA pàg 20

Sant Joan i Premià de Mar,
en la recta final del curs

ELECCIONS 26-M pàgs 13, 16 i 17

Els partits de Premià de Mar,
Cabrils i Cabrera expliquen 
les seves propostes electorals

TEATRE DE NIVELL pàg 18

El Casal d’Alella aixeca el teló amb 
‘El Llibertí’, protagonitzat per 
Abel Folk i Àngels Gonyalons

pàg 10

A tocar
L’Ajuntament de Vilassar de Mar, 
a punt de comprar l’Ateneu
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La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclat-
ge net va ser del 32%, segons da-
des de l’Agència de Residus de Ca-
talunya, molt per sota de l’objec-
tiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Re-
cursos a Catalunya (PRECAT 20).

“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estanca-
ment”, explica Mercè Girona, fun-
dadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
han creat la Plataforma Ciutada-
na Residu Zero, la qual aposta per

acabar amb els abocaments i la in-
cineració.

UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una pro-
posta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de pre-
venció de residus. “El millor re-
sidu és el que no es produeix”, as-
senyala Girona. Un dels princi-
pals canvis que hauria d’inclou-
re aquesta nova normativa, se-
gons l’entitat, és obligar els pro-
ductors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’admi-
nistració fa recaure la responsa-
bilitat als ciutadans, però no fa
complir la responsabilitat als pro-
ductors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels pro-
grames de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del pro-
grama de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.

INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Genera-
litat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels re-
sidus és prioritària abans que la re-
cuperació energètica. 

A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al trac-
tament de la “fracció resta”, inci-
neradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de re-
sidu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus

» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%

Abril 2019

3 | 

líniamar.catReportatge

Augusto Magaña
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PLÀSTICS AL MAR4Els alum-
nes de 1r d’ESO de l’escola El
Pilar de Premià de Mar han
construït una balena de 7,5
metres de llargada feta amb
ampolles de plàstic. L’objectiu
de l’obra és denunciar les
conseqüències d’abocar plàs-
tics al mar. El passat 12 d’abril
es va traslladar la represen-
tació del cetaci en una cerca-
vila festiva, des de l’escola on
es va crear fins a la plaça dels
Països Catalans. Allà es va
llegir un manifest signat pels
joves estudiants i per l’alcal-
de del municipi, Miquel Àngel
Méndez. L’escrit denunciava

la situació als mars i oceans de
tot el món i animava a aplicar
propostes per evitar que els
plàstics envaeixin les aigües.
L’acte va culminar al port de
Premià de Mar, on un camió
va transportar la balena fins a
la planta de valorització de re-
sidus de Mataró, on quedarà
exposada. 

La idea de l’obra va sorgir
després que la professora de
visual i plàstic d’El Pilar,
Cristina Prats, veiés a les
xarxes socials un acte similar
de Greenpeace, en el qual es
va construir un cetaci artifi-
cial a les Filipines.

Una balena de plàstic contra
la contaminació marítima

La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.
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La lupa

per Francesc Reina 

Despullant la pobresa

Cuando el dirigente
comunista italiano En-

rico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Al-
mirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Las ideas de extrema
derecha de Vox no jus-

tifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase demo-
crático.

@iescolar

Ja he llegit les primeres
crítiques per part de

gent de Junts per Cata-
lunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrar-
se de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha mol-
ta por o molta mala llet.

Quan hi ha un Sánc-
hez a la presidència del

govern de l’estat espa-
nyol i un altre Sánchez a la presó per in-
dependentista, el debat dels orígens fa-
miliars dels catalans em sembla com-
pletament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Es-
tat espanyol!

@EnricPujol1960@silvia_mur@EnricJuliana

En la societat de l'abundància i del crè-
dit era difícil explicar que s'estava pro-
duint una extensió dels riscos davant la
crisi econòmica. Era gairebé impossible
acceptar que cada vegada més s'anava es-
tenent a capes més àmplies. La crisi de les
hipoteques en el marc de l'especulació im-
mobiliària va trencar amb la sensació de
tranquil·litat: la manca de treball, el blo-
queig a mesures de protecció social, la
vida en soledat amb malalties o disca-
pacitats mal ateses; totes les violències van
fer la resta. En quatre anys, el lloguer a
Catalunya s'ha incrementat un 20%; el
64% dels desnonaments són derivats per
impagament del lloguer; el 34% pateix
problemes de salut crònica
(s'incrementa en les dones
majors de 55 anys).

La pobresa extrema s'ha
associat a la figura del roda-
món, persona que viu de l'al-
moina i al carrer sota l'empa-
ra d'entitats caritatives. Encara
avui existeix un pensament il·lògic que fo-
namenta que viure sense llar està associat
a algú que ha portat una mala vida i no vol
refer-la. Però, més enllà d'idees precon-
cebudes, les circumstàncies que porten a
situacions d'exclusió superen qualsevol eti-
queta. L'estereotip d'alcohòlic marginal cau
davant dades –sovint insuficients- que vi-
sualitzen el drama de persones agredides,
forçades i robades.

Viure sense llar significa viure en
provisionalitat, amb poques possibili-
tats de reconstruir xarxes de suport que
permetin desenvolupar relacions estables,
una funció social desprotegida que s'a-

carnissa especialment amb el futur de la
infància. És hora d'ajustar el concepte de
"normalitat" i traslladar-lo a tantes po-
blacions desprotegides que pateixen l’in-
cident de no disposar d'un espai físic, o te-
nir-lo però no tenir privacitat, o sense les
comoditats necessàries. Viure o dormir al
carrer, a casa de familiars o amistats, en
cotxes o caravanes, en centres d'acollida
limitada, relloguers, ocupacions irregulars,
etc, és conseqüència de pobreses diferents
que evidencien l'esgotament dels recur-
sos administratius i un malestar que do-
narà molt de què parlar en anys venidors.

La societat del risc es va gestar amb
la globalització d'un nou capitalisme,

imposat violentament, que afebleix les
xarxes de relació amb reformes que po-
sen en risc a molts grups als quals se'ls fa-
brica una sensació de deute creditor i cul-
pabilitat. Un parany per a pobres privi-
legiant el model burocràtic de certificats
per necessitats, a través del que Foucault
diria microfísica del poder, on l'esquema
jurídic dóna pas a un de tècnic per ser el
dit botxí. Una plutocràcia cada vegada
amb més ingressos que operen des de la
comoditat dels seus despatxos d’inversors
i a la qual li importa un rave el que pas-
si als altres. La dècada passada els gua-
nys dels milmilionaris es van incremen-

tar en un 13%, 21 vegades més que el sa-
lari mitjà del 2%  anual obrer.

El sistema de les pensions, pilar de l'Es-
tat del Benestar, tremola tot i ser l'únic in-
grés de familiars a l'atur que depenen del
seu pare o mare. 70 mil desnonaments, la
majoria per impagament del lloguer. El Sa-
lari Mínim Interprofessional és un dels més
baixos d'occident (a Catalunya, els guanys
anuals del 18% de les dones està per sota
de l'SMI). Un informe de la Comissió Eu-
ropea va constatar que de la Garantia Ju-
venil només es va beneficiar un 11% a di-
ferència de França amb un 80%. La po-
blació femenina és especialment vulnera-
da. Tres vegades més dones que homes tre-

ballen en contractes parcials i
les llars monomarentals qües-
tionen la igualtat d'oportuni-
tats: la mitjana europea de pro-
tecció a la família i la infància
és de 2'4%, a Espanya és de
l'1’3%; a Catalunya l‘abando-
nament dels estudis és del

17%, set punts més de la mitjana europea.
Un terç de la despesa anual de les famílies
catalanes dedica el 30% al pagament de
subministraments, i l'increment d'aigua,
gas i electricitat s’ha apujat més del 60%.

Ha nascut una nova classe social,  diu
el sociòleg Guy Standing: el precariat.
Així ho publica ECAS i FOESSA en re-
cents estudis. Convindria prendre les
regnes del nostre destí, en reflexions de
Locke, i deixar de posar l'esperança
només en un individu il·luminat que imi-
ta l'actitud dominant del "jo abans que
ningú", per començar a realitzar pro-
jectes socials en clau col·lectivista.

Més enllà d'idees preconcebudes, les 
circumstàncies que porten a situacions
d'exclusió superen qualsevol etiqueta

Els semàfors

Generalitat
El Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies impulsa un programa de
mentoria per millorar la convivència

dels joves migrants sense referents fa-
miliars. L’Ajuntament del Masnou ha
estat un dels primers a adherir-s’hi. 

pàgina 8

Aj. de Premià de Mar
Ja s’ha acabat el termini de dos mesos

que va donar el jutge per buscar una so-
lució a les famílies en risc de ser desno-

nades del bloc d’Enric Granados, propie-
tat de la Sareb, i l’Ajuntament encara no

ha pogut trobar una alternativa. 
pàgina 12

Aj. de Vilassar de Mar
L’oposició critica el govern municipal

per haver prorrogat 9 mesos el contrac-
te de gestió de la neteja i recollida de

residus a l’empresa Urbaser. Conside-
ren que s’hauria d’haver fet un nou con-
tracte abans que acabés la legislatura.

pàgina 10
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El Masnou: parlen els candidats 
de les municipals1

2
Vilassar de Dalt, cap a les eleccions 
del 26 de maig

Premià de Dalt fa balanç 
del mandat i apunta al 26-M

L’Estat denuncia l’Ajuntament 
del Masnou pel suport a l’1-O

Teià demana per unanimitat 
la reforma del Codi Penal

El + llegit líniamar.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al ju-
dici menteixen, tots ho sabem
i ells també.

Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien re-
trocedir i que cantaven tot ai-
xecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions”  que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici in-
just i patim pels presos polí-
tics, les seves declaracions ens
farien molt riure. 

Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sen-
cers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgo-
netes plenes de policies uni-
formats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i al-
tres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.

En fi, no calen gaires co-
mentaris. Si jo fos ells i expli-
qués davant les càmeres de te-
levisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa ver-
gonya tot plegat.

Les seves cares
per Teresa Calveras

Laboratori d’autoritarisme
per Andreu Parera

El Tribunal Suprem espany-
ol està celebrant un judici
polític als líders polítics i so-
cials que van impulsar, de
manera pacífica i democràti-
ca, la celebració d’un refe-
rèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de so-
lucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, final-
ment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els vo-
tants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per te-
levisió, estem comprovant
moltes irregularitats. 

Els presos pateixen inde-
fensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus ad-
vocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testi-
monis de la defensa, i no per-
meten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violèn-
cia” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asse-
guts a terra amb les mans
enlaire). 

Espanya, sense cap sepa-
ració de poders en la qüestió
de la unitat territorial,  està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’inde-
pendentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevarica-
dor de la llei, per condemnar
una aspiració política i in-
tentar destruir-la. Els mit-
jans de comunicació espany-
ols, molt irresponsablement,
han convençut la població es-
panyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.

Però el judici sobretot in-
tentarà vendre, a la comuni-
tat internacional, que Espa-
nya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets hu-
mans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix con-
vèncer la comunitat interna-
cional del seu relat absoluta-
ment fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model au-
toritari amb aparença demo-
cràtica, contribueixi a l’actu-
al deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

Les millors
perles

El monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bro-
mejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us

desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

Sergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar

Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La pe-
culiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

La cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denun-
cia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectado-
ra criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions

meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

Un aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’ale-

gria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

Pamela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afir-
ma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb

el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

A les xarxes

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Bar-
celona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapu-
leos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#IncendiNotreDame

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#CampanyaPACMA #MessiÉsDéu

per Alex Suárez
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 

doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat
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El Masnou

MIGRACIÓ4El Masnou tindrà
un equip de mentors per als
menors estrangers sense refe-
rents familiars, coneguts com a
MENA, que viuen a l’Alberg Ba-
tista i Roca. El Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat ha dissenyat un
programa pilot d’acompanya-
ment, que té com a objectiu fo-
mentar la convivència i la inter-
acció d’aquests joves migrants
amb els habitants dels municipis
que els acullen. L’Ajuntament del
Masnou ha estat un dels primers
a sumar-s’hi.

El projecte consisteix en la
formació de “tàndems de men-
toria” entre persones adultes i
adolescents i joves, assenyalen
des de l’Ajuntament. La novetat
d’aquest programa és que els
mentors tenen una figura de “re-
ferent”, amb un paper molt dife-
rent del professional, però sem-
pre amb la supervisió i el suport
d’un referent professional, el qual

farà el seguiment del funciona-
ment del tàndem i procurarà re-
soldre dubtes i demandes.

La relació amb els mentors
haurà de permetre als joves mi-
grants practicar el català o el cas-
tellà i conèixer la població i les se-
ves tradicions. 

L’Ajuntament va celebrar el
10 d’abril passat una sessió in-
formativa, en la qual van parti-

cipar més de vint persones, de les
quals deu es van acabar apuntant
al programa. 

El consistori, però, explica que
qualsevol persona que es vulgui
apuntar com a mentor pot fer-ho
a través de l’Àrea de Participació
Ciutadana. Els únics requisits són
tenir més de 25 anys i tenir con-
tacte i participar en la vida social
i/o cultural del Masnou.

Els futurs mentors van participar en una sessió informativa. Foto: Ajuntament

La guia l’ha fet la Xarxa d’Habitatge del Masnou. Foto: Twitter (@HabitatgeMasnou)

Veïns faran de mentors dels
joves migrants no acompanyats

» La Generalitat impulsa un programa per acompanyar els MENA
» L’objectiu és fomentar la interacció d’aquests menors amb el poble

Presenten una guia per a
l’autodefensa dels llogaters

HABITATGE4La Xarxa d’Habi-
tatge del Masnou va presentar el
7 d’abril passat la Guia per a l’Au-
todefensa de les Inquilines. L’en-
titat ha desenvolupat aquesta eina
conjuntament amb la Xarxa
d’Habitatge del Baix Maresme i re-
cull informació bàsica sobre la si-
tuació actual dels preus del lloguer
i els problemes d’accés a l’habi-
tatge, al Maresme i a Catalunya.

Aquest document, a més, re-
cull una sèrie de recomanacions
i recursos per a aquelles perso-

nes que es troben amb un pro-
blema d’accés a l’habitatge o
per aconseguir pagar el lloguer.

A la guia, a més, proposen
també un “programa de mínims”
per fer front al problema de
l’habitatge. Dins d’aquestes me-
sures es contempla aturar les
pujades del lloguer perquè no re-
presentin més del 30% dels in-
gressos de les famílies, una mo-
ratòria de desnonaments i aturar
la proliferació de pisos turístics als
municipis del Maresme.

Ocata Activa denuncia un cop
més la degradació del barri

DENÚNCIA VEÏNAL4L’entitat
veïnal Ocata Activa ha publicat
recentment un document on de-
nuncia la “degradació” del barri
i el “menyspreu” de l’Ajunta-
ment a les seves reivindicacions.
L’escrit critica diversos àmbits
d’actuació descuidats pel con-
sistori, segons els autors. És el cas
de la manca de carrers asfaltats,
l’existència de voreres inacces-
sibles, d’arbres malalts i d’ele-
ments de la via pública malme-
sos. També es fa especial èmfa-
si en la manca de neteja de la via
pública i el clavegueram, fet que

pot causar inundacions sobtades
en cas de pluja torrencial. 

El text recull la moció apro-
vada al ple del 21 de juny de 2018
i que, segons els autors, encara
no s’ha aplicat. Des de l’entitat
afirmen que volen “acabar amb
la degradació del barri, fer-lo
acollidor, amable i accessible
per a tothom”. Amb la premissa
“no volem ser més que altres ba-
rris, però tampoc menys”, Oca-
ta Activa també critica la publi-
citat des de l’Ajuntament d’ac-
tuacions a altres barris mentre es
descuida el d’Ocata.

La pianista masnovina Ester
Lecha emociona el seu poble

CULTURA4La guardonada pia-
nista masnovina, Ester Lecha, va
emocionar el públic de casa seva
amb un concert a l’Espai Escènic
del Masnou, que es va dur a
terme el 13 d’abril passat.

Lecha va interpretar l’espec-
tacle musical Concert a dos pianos,
acompanyada pel reconegut con-
certista canari, Miguel Ángel Dio-
nis, el qual ha tocat com a piano so-
lista per directors de prestigi com
Víctor Pablo Pérez i Mark Peters.

Durant la primera part del
repertori, Lecha i Dionis van in-
terpretar de forma magistral
peces dels compositors Astor
Piazzolla, Frazil Say, Isaac Al-
béniz i Darius Milhaud. En la
segona part, en canvi, el cinema
va ser el protagonista, amb un
repertori que incloïa temes de
Leonard Bernstein i George
Gershwein. Els músics van
comptar amb la col·laboració
del Cor Scandicus.

Comerç | La Fira Comercial es farà al port
L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el director gerent de Promociones Por-
tuarias, Fernando Mestre, van signar un acord el passat 9 d’abril per fer la Fira

Comercial i Gastronòmica al port. La fira es celebrarà del 3 al 5 de maig.
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Vilassar de Mar

URBANISME4La compra de
l’edifici de l’Ateneu Vilassanès
per part de l’Ajuntament podria
fer-se efectiva els pròxims dies.
El govern municipal està ne-
gociant amb l’entitat propietà-
ria de l’espai, amb la intenció de
remodelar-lo i convertir-lo en
una sala d’actes, teatre i cinema
municipal.

L’alcalde de Vilassar de Mar,
Damià del Clot, explica a Línia
Mar que es tracta d’una “com-
pravenda molt complexa”, però
que han decidit tirar-la endavant
perquè va ser una promesa elec-
toral del seu partit quan van
arribar a l’alcaldia l’any 2015.

En el moment de tancament
d’aquesta edició, l’Ajuntament
havia aconseguit tancar ja els as-
pectes “polítics” de la negociació,
com ho va definir el mateix al-
calde, i només quedaven els as-
pectes tècnics i jurídics. 

Entre els acords que ja esta-
ven tancats hi havia la voluntat

de mantenir el nom actual de
l’espai i conservar l’estructura
original de l’edifici.

El regidor de Babord Pau
Arona afirma a Línia Mar que
estan d’acord amb la compra de
l’edifici l’Ateneu, perquè és una
entitat que “ha fet una tasca
molt generosa” a l’hora de dina-

mitzar l’esbarjo i la cultura al
municipi, ja que “a la pràctica ja
feia d’auditori municipal”. 

Tot i això, Arona subratlla
que la compra de l’Ateneu “no
justifica ni compensa una pobra
dinamització de la cultura com
la que ha fet ERC durant aques-
ta legislatura”.

L’Ateneu fa més de 134 anys que és un espai cultural al poble. Foto: Álex Suárez 

La compra de l’Ateneu per part
de l’Ajuntament, a tocar

» L’objectiu és que l’espai es converteixi en una sala d’actes municipal
» L’alcalde assegura que ha estat “una compravenda molt complexa”

L’Ajuntament prorroga 
el contracte de neteja viària

PLE4El Ple municipal va aprovar
a la sessió del 18 d’abril passat la
pròrroga del contracte de gestió de
serveis de recollida de residus ur-
bans i de neteja de la via pública.
L’aprovació va tirar endavant amb
els vots d’ERC-VdM Diu Sí, Gent
per Vilassar de Mar i Vilassar de
Mar Sí que pot, i les abstencions de
Babord, PDeCAT, Cs i PSC.

El servei de neteja i residus
continuarà sent gestionat per
l’empresa Urbaser, que ha acon-
seguit la pròrroga del contracte
per un període de 9 mesos.

Des de Vdm sí que pot van
assegurar que durant aquest pe-
ríode s’ha de treballar “consen-
suadament entre totes les forces”
per aconseguir que el pròxim
contracte s’adapti millor a les ne-
cessitats del poble.

PDeCAT i Babord van asse-
gurar que nou mesos és poc
temps per treballar aquest tema
i van criticar la “deixadesa” i
“mala gestió” del govern per no
haver confeccionat un nou con-
tracte de neteja abans del final
de la legislatura.

SALUT4La Setmana de la Sa-
lut es va celebrar a Vilassar de
Mar del 3 al 12 d’abril. La ini-
ciativa tenia com a objectiu in-
formar, prevenir i fomentar
hàbits saludables entre la po-
blació mitjançant diverses ac-
tivitats. L’activitat que va donar
el tret de sortida a aquestes jor-
nades saludables va ser una
caminada de marxa nòrdica.
Sessions de dansa, maratons de
recollida de sang o desfilades
canines van ser algunes de les

altres propostes que es van dur
a terme.  

CUIDANT LA GENT GRAN
Durant aquesta vuitena edició
s’ha volgut fer èmfasi no només
en la bona alimentació i la pràc-
tica d’activitat esportiva, sinó en
el benestar emocional. En
aquest sentit, la Setmana de la
Salut va servir per iniciar el
passat 10 d’abril el projecte
‘Cuidem els vincles’, que con-
sisteix a fer trobades interge-

neracionals entre la gent gran
del Casal de Curació, la Casa
Pairal i els infants de La Bres-
soleta. Així, podran compartir
experiències, fer activitats ple-
gats, aprendre els uns dels altres
i conèixer diferents punts de vis-
ta de la vida.

D’altra banda, durant la
Setmana de la Salut també es
van fer diverses xerrades re-
lacionades amb les relacions
familiars i la gestió emocional
de pares i fills. 

Una imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Foto: Arxiu

Èxit de la Setmana de la Salut

Política | Juan Díaz, candidat de Ciutadans per al 26-M 
L’actual regidor i portaveu de Ciutadans a Vilassar de Mar, Juan Díaz, serà el
candidat de la formació taronja a les pròximes eleccions municipals. El passat

11 d’abril es va confirmar la candidatura de Díaz a l’alcaldia del municipi. 
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Premià de Mar

HABITATGE4Divisió dins del go-
vern municipal per les negocia-
cions amb la Sareb per donar so-
lució a les famílies del bloc d’En-
ric Granados, les quals tenen pen-
dent un desnonament. A principis
d’abril, la regidora de serveis so-
cials Imma Morales  (PDeCAT) va
assegurar a Ràdio Premià de Mar
que ja havien arribat a un acord
amb l’entitat bancària per rea-
llotjar les quatre famílies en risc
d’exclusió social. Però el seu com-
pany de govern, el segon tinent
d’alcalde, David Gutiérrez (PSC),
va sortir a desmentir aquest acord
i va demanar perdó per com
s’havia informat sobre el cas.

El desnonament d’aquest
bloc, en el qual viuen 9 famílies,
havia d’efectuar-se l’1 de febrer.
La mediació de l’Ajuntament i la
Xarxa d’Habitatge del Baix Ma-
resme va fer que el jutge accedís
a ajornar el desnonament i do-
nar dos mesos per buscar una so-
lució. El termini, però, va acabar

l’1 d’abril passat i encara no hi ha
cap solució per a les famílies.

Aquest mitjà ha intentat po-
sar-se en contacte amb algun
membre del govern per saber en
quin estat es troben les nego-
ciacions (en les quals no només
intervé el consistori, sinó també
l’Agència de l’Habitatge de la Ge-
neralitat i el jutjat), però des de
l’Ajuntament han assegurat que
és un tema que estan tractant in-

ternament i han rebutjat fer
qualsevol declaració al respecte.

El que ha quedat clar arran
d’aquest cas és que el govern mu-
nicipal està dividit. El portaveu
del grup municipal del PDe-
CAT, Antoni Subirà, va haver de
sortir en defensa de Morales i va
afirmar a Ràdio Premià de Mar
que estava “sorprès” que Gutié-
rrez hagués desautoritzat la re-
gidora de serveis socials.

Hi ha 5 famílies en risc d’exclusió al bloc d’Enric Granados. Foto: Arxiu

El conseller d’Educació va visitar l’escola Mar Nova. Foto: Twitter (@AFAMarNova)

Divisió al govern per la gestió del
cas del bloc d’Enric Granados

» El consistori busca solució per a les famílies en risc de desnonament
» Morales diu que ja hi ha acord amb la Sareb i Gutiérrez la contradiu

Polèmica per la necessitat 
o no del futur institut-escola 

ENSENYAMENT4La futura
construcció del nou institut-es-
cola està aixecant polèmica en-
tre les diferents parts implicades
en el projecte.

Tal com va avançar Ràdio
Premià de Mar, existeixen di-
vergències entre l’AFA de l’escola
Mar Nova, que es mou en la lí-
nia del conseller Bargalló d’a-
postar per tirar endavant el pro-
jecte, i l’Institut Premià de Mar,
ja que el seu director, Salva Re-
dón, ha afirmat que el nou cen-
tre “no és necessari, ni oportú ni
viable”. Per la seva banda, el re-

gidor d’ensenyament, Rafa Na-
varro, ha atribuït el desacord a
causa del clima electoral, al ma-
teix temps que ha afirmat que
tot el procés necessita el màxim
consens possible. El desacord
entre l’AFA de l’escola Mar Nova
i l’Institut Premià de Mar, doncs,
són evidents. 

Tot i això, el 25 d’abril passat
el Ple va aprovar una moció per
a la construcció del nou edifici de
la Mar Nova. El Ple va mostrar-
se favorable també en relació a
la construcció d’una segona es-
cola bressol per al municipi.

Crida Premianenca es postula
per “liderar el canvi” al poble

ELECCIONS4La Crida Premia-
nenca ha començat a fer els pri-
mers moviments per bastir una
majoria de canvi després de les
eleccions municipals amb l’ob-
jectiu de desbancar del govern
municipal Junts per Catalunya i
el PSC.

En declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar, Andreu Mumbrú,
cap de files del partit, afirmava
fa pocs dies que “és urgent que
hi hagi un canvi de govern da-
vant d’un model de Convergèn-
cia i PSOE que està esgotat”. En
les mateixes declaracions, Mum-

brú deia que la prioritat del seu
partit és parlar amb les forma-
cions d’esquerra però també
amb els nous partits que han
aparegut: Sempre per Premià o
Empenta per Premià. Sobre les
noves formacions, però, Mum-
brú creu que “tanta fragmenta-
ció comporta riscos” i argu-
menta que “és important con-
centrar el vot en aquelles for-
macions que estan en millors
condicions de liderar el canvi”.

De moment, la Crida ja s’ha
reunit amb ERC, Premià En
Comú Podem i Primàries.

El TSJC reobre la causa contra
Miquel Buch per l’1-O

POLÍTICA4El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha estimat parcialment
un recurs d'apel·lació de fiscalia
i va anunciar el 9 d’abril la reo-
bertura de la causa contra el
conseller d'Interior, Miquel
Buch, per la seva actuació com a
alcalde de Premià per la cele-
bració  del referèndum de l'1-O. 

El tribunal constata que hi ha
unes diligències d'investigació de
la fiscalia que sostenen que Buch

hauria signat un decret mos-
trant el seu suport al referèndum
i hauria ofert locals que po-
guessin ser utilitzats com a cen-
tres de votació. El tribunal havia
arxivat inicialment el procedi-
ment contra Buch i Neus Llove-
ras com a presidents de l'Asso-
ciació Catalana de Municipis
(ACM) i l'Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI),
però no s'havia pronunciat sobre
la parcel·la municipal.

Societat | Joves migrants obtenen el certificat de català
La sala de Plens del Consell va acollir a principis d’abril l’acte d’entrega dels certifi-
cats d’assistència als cursos de català a 47 joves migrants que viuen als centres de
menors de la Generalitat de Canet de Mar, Arenys de Mar, el Masnou i Dosrius. 

Foto: Núria Torres / ACN
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De l’1 al 10, com valora la seva
gestió aquesta legislatura?
Crec que hem fet una tasca impor-
tant per millorar el benestar de les
persones que viuen a Premià de
Mar, però sempre hi ha marge de
millora. Un 8 seria una autovalora-
ció correcta.

Si després del maig torna a ser
alcalde, quina serà la primera
decisió que prendrà?
La creació del nou equip de treball
i els canvis organitzatius correspo-
nents. Però si ens referim a pro-
grama de govern, la planificació
immediata de totes les accions
que ens hem compromès realitzar.

Quins projectes li han quedat
pendents aquest mandat?
La rotonda de la carretera de Pre-
mià de Dalt, que ens ajudarà a mi-
llorar la mobilitat; la finalització del
nou edifici municipal; solucionar la
no disponibilitat d’habitatge pú-
blic per la manca de terrenys mu-
nicipals; la facilitació de més places
d’aparcament o l’oferta de més
serveis per als joves.

Si guanyen les eleccions, repeti-
ran el pacte amb el PSC?
Confiem que tindrem el suport
majoritari de la població que ens
permeti governar en solitari. De no
aconseguir-ho, estem oberts a par-
lar amb tothom, llevat de forma-
cions amb les quals estem molt
lluny ideològicament.

Si els veïns no li renoven la con-
fiança i es queda a l’oposició,
quina serà la seva línia de treball?
És una opció que no contemplem.
Estem convençuts que la nostra
experiència és demostrable.

Miquel A. Méndez (JxC)

“Hem fet una tasca
important per 

millorar el 
benestar dels veïns”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquesta legislatura?
La sociovergència no pot ser valo-
rada amb més d’un 3. Ha estat un
govern propagandístic i presiden-
cialista, basat en quotes de mante-
niment del poder, incapaç de crear
un projecte de ciutat il·lusionant. 

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Democratitzar l’Ajuntament. Limi-
tar els sous, càrrecs i mandats,
crear un reglament que garanteixi
la pluralitat política i l’accés de les
entitats als mitjans de comunica-
ció públics...

Què proposa per fer front al pro-
blema d’accés a l’habitatge?
Començarem per consolidar el
servei municipal i la taula d’habi-
tatge amb recursos propis. Segui-
dament, cal una bona radiografia
de situació amb un cens d’habitat-
ges buits, ocupacions, pisos turís-
tics... Amb aquestes dades es
poden impulsar mesures davant
d’aquesta emergència  social.

Estaria disposat a pactar amb al-
guna formació per entrar al go-
vern municipal?
Som conscients que per transfor-
mar la ciutat només és possible
amb la mà estesa a la resta de for-
ces de progrés. No pactarem amb
els partits de l’statu quo ni amb l’es-
panyolisme més reaccionari.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Seguirem generant activació po-
pular al costat de les entitats i mo-
viments socials, controlant l’acció
del govern municipal.

Andreu Mumbrú (CP)

“Limitarem els
sous, càrrecs 

i mandats dels 
regidors”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquesta legislatura?
Molt negativament. L’alcaldia ha
estat al servei de l’anomenat procés
separatista i no ha treballat per so-
lucionar els problemes dels habi-
tants de Premià de Mar. Ha fet
perdre quatre anys als nostres veïns.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Posar en marxa un pla de millora
contínua de les àrees de benestar
social, seguretat i neteja.

Què proposa per fer front al pro-
blema d’accés a l’habitatge?
L’habitatge no ha estat una priori-
tat del govern, per això només
tenim 23 pisos públics de lloguer.
Cal disposar d’habitatge de lloguer
assequible. Proposem obtenir-ne
exercint el dret de tanteig i re-
tracte, però també buscant solu-
cions urbanístiques que permetin
obtenir sostre per desenvolupar
habitatge públic o assequible. 

Estaria disposat a pactar amb al-
guna formació per entrar al go-
vern municipal?
Si no aconseguim la majoria abso-
luta, buscarem el suport dels par-
tits que siguin respectuosos amb
el marc constitucional i vulguin mi-
llorar Premià sobre la base del nos-
tre programa polític.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
El nostre compromís és continuar
treballant per un ajuntament de
tots que doni prioritat a les políti-
ques socials i econòmiques, per
garantir la protecció i les oportuni-
tats dels veïns de Premià de Mar.

José María Cano (Cs)

“L’alcaldia ha estat
al servei del procés

i no ha treballat
per als veïns”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquesta legislatura?
Un suspens, amb un 3.

Si és escollit alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
Reuniré tot el personal de l’Ajunta-
ment. És vital que se sentin escol-
tats. Motivació equival a millora de
servei i fluïdesa comunicativa.

Què proposa per fer front al pro-
blema d’accés a l’habitatge?
Crear una Oficina Local d’Habi-
tatge per donar resposta a les ne-
cessitats de les veïnes i veïns i
establir contactes amb propietaris
i arrendataris en unes condicions
especials. 

Pep Ripollès (ERC)

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquesta legislatura?
Amb un 2. 

Si és escollit alcaldessa, quina
serà la seva primera decisió?
Dotar els serveis socials del pres-
supost i els professionals necessa-
ris per fer front als reptes del poble.

Què proposa per fer front al pro-
blema d’accés a l’habitatge?
Cal una oficina d’habitatge, per
oferir ajudes al lloguer, suport al
lloguer social, mediació per aturar
desnonaments i el combat de l’es-
peculació exercint els controls per-
tinents dels pisos turístics.

Elena Martín (PECP)

De l’1 al 10, com valora la gestió
del seu partit com a part del go-
vern aquest mandat?
Amb un notable alt. Vam decidir
continuar al govern perquè ens
sentíem en l’obligació de donar
estabilitat política per poder tirar
endavant aquells projectes im-
portants del poble i per evitar que
els discursos populistes bloque-
gessin l’acció de govern.

Quins projectes considera que
han quedat pendents al govern
aquest mandat?
Vam pactar un Pla d’Actuació Mu-
nicipal que ha estat el nostre prin-
cipal full de ruta. Acabarem el
mandat amb més del 80% dels
compromisos en fase avançada o
bé finalitzada.

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Prioritzar i engegar una agenda
100% social al nostre poble fo-
mentada en tres eixos: polítiques
socials, educatives i medi ambien-
tals. Els governs de CiU a Premià de
Mar no han fet una aposta clara
per les polítiques socials.  

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Els i les socialistes sortim a guanyar
l’alcaldia. Ara bé, donat el cas,
farem una oposició constructiva,
defensant els nostres valors i les
polítiques progressistes.

David Gutiérrez (PSC)

“Els governs de CiU
no han fet una

aposta clara per les
polítiques socials”

Premià de Mar - Eleccions municipals 2019

Premià de Mar: parlen els partits
» Tant l’alcalde com Gutiérrez aproven el govern, però el PSC critica la manca de polítiques socials
» L’oposició destaca el problema de l’habitatge com una de les prioritats de la pròxima legislatura

Línia Mar ha ofert al PP
aparèixer en aquest

espai, però no ha 
obtingut resposta.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

Del 7 al 16 de juny Vilassar de
Dalt es convertirà per setena
vegada en l’aparador interna-
cional de la fotografia analògica.
El Revela’t és el primer festival
al món dedicat exclusivament a
aquesta modalitat que hi ha da-
rrere d’algunes càmeres.

Si una cosa ha fet el festival
des dels seus inicis és no parar de
créixer i enguany no en serà
una excepció. 

CREIX LA PROGRAMACIÓ...
El Revela’t 2019 programarà
una cinquantena d’exposi-
cions, amb desenes d’activitats
paral·leles com tallers, pre-
sentacions i projeccions al vol-
tant d’aquesta disciplina ar-
tística.

El leitmotiv d’aquesta edició
és Klaatu Barada Nikto, un
missatge clau de la mítica pel·lí-
cula de ciència-ficció de Robert

Wise, Ultimátum a la tierra.
Per aquest motiu el festival ha
volgut aprofitar aquestes pa-
raules que van salvar la huma-
nitat i la terra i exhibir i estimu-
lar projectes fotogràfics que tin-
guin a veure amb la relació dels
humans amb el planeta.

Un dels convidats de luxe
serà Alberto García-Alix, autor
del film De donde no se vuelve,
el qual es projectarà durant el
festival.

... I CREIXEN LES GALERIES
Les anteriors edicions l’orga-
nització va apostar per l’OFF Re-
vela’t, expandint la seva activi-
tat a Barcelona i, fins i tot, a Ma-
drid, on es va celebrar la primera
edició hivernal el 2018. En-
guany Vilassar, com a seu prin-
cipal, acollirà 35 exposicions.
Però la presència del festival a la
capital catalana augmenta fins
als 15 espais expositius. Al juny,
Vilassar tornarà a revelar-se.

Hi haurà grans noms com Alberto García-Alix o Bruce Gilden. Foto: Arxiu

VILASSAR DE DALT4Enguany
es compleixen 80 anys de la fi de
la Guerra Civil a Espanya. Per
aquest motiu, la Xarxa de Mu-
seus Locals de la Diputació de
Barcelona ha engegat un pro-
jecte, que inclou 25 museus de la
demarcació de Barcelona, els
quals exposen una selecció d’ob-
jectes que evidencien la petjada
del franquisme. 

Per la seva banda, el Museu
Arxiu de Vilassar de Dalt expo-
sa des del 20 d’abril un espai que
compara els canvis de retolació
i el nomenclàtor dels carrers
del municipi abans i després de
la Guerra Civil. 

El títol de l’exposició porta
per nom Els carrers de Vilassar.
Testimonis d’un canvi, i és una
mostra que reflecteix el traspàs
del règim. Un exemple clar és el
nom del municipi, que durant
l’etapa franquista es va dir San
Ginés de Vilassar.

En alguns casos, l’Ajunta-
ment va substituir les antigues
plaques per unes de noves i en
altres es van reutilitzar.

Una exposició
sobre la petjada
del franquisme

L’EscenArts de
primavera acaba 
el 10 de maig

PREMIÀ DE DALT4El novè Fes-
tival Internacional de Dames
màgiques, que va tenir lloc al
març, a marcar el nivell de la
programació de l’EscenArts de
primavera. 

Com a commemoració del
Dia Internacional de la Visibili-
tat Trans, aquest abril ha tingut
lloc l’espectacle Ella y mi géne-
ro, d’Alberto García Sánchez.

El 10 de maig, la proposta
que tancarà el cercle d’aquest ci-
cle d’arts escèniques serà l’es-
pectacle clownesc Hats, amb la
companyia JAM. A més, l’ende-
mà, la cirereta del pastís serà
l’Escenari Secret, una activitat
gratuïta al pati de Sant Jaume.

Vilassar de Dalt | Festa Major
Una de les efemèrides de la Festa Major

que se celebra per Sant Màrtir és el primer
quart de segle dels Diabòlics Anònims.

Víctor Ferran Mir
VILASSAR DE DALT

Compte enrere per a la setena
edició del Revela’t 
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Els cabrilencs podran 
tornar a ‘dir la seva’

PARTICIPACIÓ4Per quart any
consecutiu, l’àrea de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de
Cabrils interpel·la els seus veïns
perquè participin en el projecte
‘Digues la teva’. 

De nou, els cabrilencs han
pogut proposar i escolliran a
què invertir dues partides de
30.000 euros i 5.000 euros.

El termini per presentar les
propostes va finalitzar el 15 d’a-

bril. I ara, fins al 9 de maig, és el
torn perquè tothom esculli la
seva opció preferida.

Algunes de les propostes que
es poden votar són la reforma de
la Biblioteca, una aposta per es-
coles obertes o l’augment de sis-
temes de seguretat al carrer.

L’any passat les propostes
escollides van ser l’adequació
del Parc Eucaliptus i la millora
del refugi d’animals.

Llum verda als habitatges
socials de Cal Conde 

CABRERA DE MAR4Dos anys i
mig després de l’acord que va
signar l’Ajuntament, finalment
s’iniciarà la construcció dels ha-
bitatges de protecció oficial de
Cal Conde.

L’obra s’ha endarrerit sis
mesos més de la previsió inicial
perquè s’han dut a terme tre-
balls arqueològics a la zona.
Com que les excavacions no
han localitzat cap nova troballa,
ara ja es podran començar les

obres dels 24 habitatges. El
conveni amb Llar Unió Catalò-
nia, que pertany a l’UGT, vol po-
tenciar que aquests habitatges
siguin un referent a la comarca
pel que fa a sostenibilitat i efi-
ciència energètica.

Quatre d’aquests habitatges
seran de l’Ajuntament i estan
destinats al lloguer. Ara, si tot se-
gueix la nova previsió, es calcu-
la que les obres tinguin una du-
rada de 18 a 22 mesos.

PATRIMONI4Una de les zones
que va resultar més afectada
pels aiguats del mes d’octubre va
ser la del Castell de Burriac, en
què la pluja va provocar des-
perfectes que impedien la segu-
retat de les visites i, fins i tot, que
no es pogués garantir una de les
parets del castell. 

Precisament per això es va
cancel·lar qualsevol activitat pro-
gramada en aquest element de
patrimoni local tan important
per a Cabrera de Mar.

OBRES DE RESTAURACIÓ
De fet, l’Ajuntament ha comptat
amb la col·laboració de la Di-
recció General de Patrimoni Cul-
tural de la Generalitat de Cata-
lunya per dur a terme la restau-
ració del castell. 

Els treballs els ha dut a terme
una empresa experta en obres i
restauració especials, i, alhora,
amb el suport d’una empresa es-
pecialitzada en edificacions tan
antigues com aquesta. 

El total de l’operació ha estat
de 22.000 euros, un cost patri-

monial que també ha contemplat
l’arranjament dels esglaons que
donen accés a la part baixa de la
torre.

OBERT DE NOU
Amb tot, des de finals de març ha
reobert el castell, just a temps
perquè se celebri la quarta pu-

jada a Burriac per a la gent gran
del municipi.

En aquest sentit, dijous 25
d’abril es va facilitar el transport
a aquelles persones amb pro-
blemes de mobilitat per dur a
terme l’activitat. Un cop realit-
zada la pujada, va haver-hi una
botifarrada i la foto de grup.

Burriac torna a estar obert al públic. Foto: Arxiu

El Castell de Burriac 
torna a onejar la bandera

Cabrils | Festa Major
Fins al 5 de maig Cabrils viurà la Festa Major de Santa Creu. Durant

aquests dies hi haurà el tradicional concurs de dibuix, la plantada de Ge-
gants, la Fira de foodtrucks i artesania els repics de campanes o el Correfoc. 
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De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura? 
Valoro la gestió del govern muni-
cipal durant aquesta legislatura
amb un 7. S’han fet coses bé, però
no hi ha hagut un projecte a llarg
termini. Crec que s’ha seguit una
política d’improvisació.

Si després del maig és escollida
alcaldessa, quina serà la primera
decisió que prendrà? 
Tal com deia, crec que el més im-
portant és fer un programa a llarg
termini per als quatre anys de
mandat.

Quins projectes considera que
han quedat pendents aquest
mandat? 
Respecte al que ha quedat pen-
dent, volem renovar completa-
ment la gestió municipal, farem
net i tornarem a començar. El que
volem és fer un gran canvi.

Aquesta legislatura han gover-
nat amb el suport del MUC. Si
guanyen les eleccions, seguiran
en aquesta línia o buscaran pac-
tes amb altres grups munici-
pals?
Des de Junts per Catalunya estem
completament oberts a totes les
formacions polítiques. Considerem
que com més representativitat tin-
gui el govern municipal, millor.

Si finalment es queda a l'oposi-
ció, quina serà la seva línia de
treball?
Si ens quedem a l’oposició, treba-
llarem igualment per al poble,
amb la mateixa empenta i il·lusió
que si fóssim al govern. Des de l’o-
posició també es pot treballar.

Marta Gómez (JxCAT)

“S’han fet coses bé,
però no hi ha

hagut un projecte
a llarg termini”

De l'1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquesta legisla-
tura? 
La feina feta la valoro amb un 9.
Hem fet moltes coses, tot i que al-
gunes no es veuen a simple vista.

Si després del maig torna a ser
alcaldessa, quina serà la primera
decisió que prendrà? 
El més important és millorar la se-
guretat al municipi. També seria
necessari el CAP nou i millorar el
servei d'autobusos.

Quins projectes li han quedat
pendents aquest mandat? 
El nou edifici de la policia i l'espai
de gent jove. Probablement hau-
rem d'esperar fins després de les
eleccions per estrenar-lo.

Aquesta legislatura han gover-
nat amb el suport del MUC. Si
guanyen les eleccions, seguiran
en aquesta línia o buscaran pac-
tes amb altres grups munici-
pals?
Serà difícil governar en solitari amb
la gran fragmentació de partits
que hi haurà a les eleccions. No
tinc cap problema amb tornar a
pactar, amb el MUC he estat molt a
gust. El cap de llista és molt res-
ponsable i no m'importaria repetir.
També podria pactar amb ERC o
amb qui doni suport a la indepen-
dència.

Si els veïns no li renoven la con-
fiança i es queda a l'oposició,
quina serà la seva línia de tre-
ball? 
Principalment controlar el govern,
vigilar que actuïn com cal i que no
se'ls descontroli res. Tots des d'una
oposició constructiva.

Lina Morales (UxC)

“Amb el MUC he
estat molt a gust: 
el cap de llista és

molt responsable”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat? 
Amb un 4. Hem  estat 4 anys sense
un clar programa de govern i s'ha
notat. Han estat incapaços de re-
dactar un Pla d’Actuació Municipal.
La sensació és que Cabrils ha per-
dut 4  anys. 

Si és escollida alcaldessa, quina
serà la primera decisió que pren-
drà? 
Una auditoria interna per saber
com estan les finances públiques,
després de gastar massa en focs
artificials els darrers mesos. També
cal externalitzar la gestió del CEM i
crear un sistema de recollida més
eficient de la fracció verda.  

Què proposa per millorar la se-
guretat al poble? 
La solució és difícil i el risc 0 no exis-
teix. I el que ho prometi menteix.
Una gestió més eficient dels recur-
sos disponibles, una bona utilització
i potenciació de noves  tecnologies
com les càmeres i una major profes-
sionalització del cos policial serien
les primeres  mesures a tenir en
compte.

Estaria disposada a pactar per
entrar al govern municipal? 
Som contraris a parlar de pactes
abans de les eleccions. Tanmateix,
descartem  pactes amb el bloc del
155. No sempre és necessari bus-
car pactes per tenir majories que
et fan més còmode la feina.  

Si es queda a l'oposició, quina
serà la seva línia de treball?  
La mateixa que si governem. Fer
feina i treballar per millorar la vida
de Cabrils i dels seus habitants. 

Maite Viñals (ERC)

“La sensació 
és que Cabrils 

ha perdut 
quatre anys”

Cabrils: els partits fan balanç
» Junts per Catalunya valora positivament la gestió, però fa autocrítica de la manca de planificació

» L’oposició critica la manca de comunicació del govern i que no els tinguin en compte

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 3. Gairebé no s’ha complert cap
de les propostes electorals. A més,
es prenen decisions importants i no
es comuniquen. Els cabrilencs mai
no reben resposta o s’actua tard. 

Si després del maig és alcal-
dessa, quina serà la primera de-
cisió que prendrà?
Conèixer i parlar amb tots els tre-
balladors de l'Ajuntament. No es
pot governar un poble sense
equip i el més important és conèi-
xer i saber com s'organitzen.

Què proposa per millorar la se-
guretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
La seguretat és una cosa de tots,
tant dels ciutadans com de l'Ajun-
tament, així com dels Mossos d'Es-
quadra, dels quals hi ha una gran
mancança. És urgent buscar solu-
cions a mida per a cada urbanitza-
ció. Cal dotació econòmica per a la
seguretat que a hores d'ara no
existeix.

Estaria disposada a pactar amb
alguna altra formació per entrar
al govern municipal?
Sí, segurament hi hauran d'haver
pactes entre partits. Arribar a
acords vol dir que amb diferents
visions s'arriba al mateix punt.

Si es queda l'oposició, quina serà
la seva línia de treball? 
Igual que hem fet fins ara, col·la-
borar en tot el necessari. Les deci-
sions que  siguin positives les
aprovarem i les que creiem que
poden ser errades les votarem en
contra i advertirem del perquè.

Anabel Sorroche (PSC)

“Es prenen 
decisions 

importants i no es 
comuniquen”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Fer una valoració global seria sim-
plificar una realitat complexa. Tan-
mateix, hi ha accions que valorem
positivament, com la consolidació
dels pressupostos participatius.
També cal treballar en urbanisme,
mobilitat...

Si després del maig és alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Crear un organisme per incorporar
els veïns i veïnes en la cogestió de
l’acció política municipal. Volem
que els veïns i veïnes tinguin un
paper central en la presa de deci-
sions. 

Quins projectes han quedat
pendents aquest mandat?
Hi ha molts projectes que han
quedat a mitges, com l’equipa-
ment per a joves al Mas Maria. 

Aquesta legislatura han gover-
nat amb JxCAT en coalició. Si
després de les eleccions els nú-
meros tornen a sumar, seguiran
en aquesta línia? 
Nosaltres no parlem d’aquestes
qüestions perquè serà el veïnat qui
determini qui ha de governar. Evi-
dentment, ens agradaria ser nosal-
tres mateixos.

Si finalment es queda a l'oposi-
ció, quina serà la seva línia de
treball?
Continuar treballat amb les nos-
tres línies de treball, tot i que amb
una capacitat d’incidència menor.
Som un partit municipal i munici-
palista, la nostra existència només
té sentit per treballar pel municipi.

Miguel Doñate (MUC)

“Volem que els
veïns tinguin un

paper central en la
presa de decisions”
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De l'1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquesta legisla-
tura? 
Valoro la gestió del govern muni-
cipal durant aquesta legislatura
amb un 9.

Si després del maig torna a ser
escollit alcalde, quina serà la pri-
mera decisió que prendrà? 
El primer que faré serà consensuar
amb totes les forces polítiques
amb representació al consistori el
desenvolupament urbanístic del
municipi.

Quins projectes considera que li
han quedat pendents aquest
mandat? 
Aquest mandat s’han iniciat dos
grans projectes: els 24 habitatges
de protecció oficial de cal Conde i
la rehabilitació i l’ampliació de la
sala de teatre. També estem licitant
el projecte d’enllumenat del castell
de Burriac.

Aquesta legislatura han gover-
nat amb el suport d'ERC i AI-CM.
Si guanyen les eleccions, segu-
iran en aquesta línia o buscaran
pactes amb altres grups munici-
pals?
Nosaltres mai no ens hem negat
a negociar amb cap formació
política. Estem satisfets amb el
pacte de govern que hi ha actu-
alment.

Si els veïns no li renoven la con-
fiança i es queda a l'oposició,
quina serà la seva línia de tre-
ball? 
Si finalment em quedo a l’oposició,
la meva línia de treball serà, com
sempre, procurar el millor per al
meu poble.

Jordi Mir (JxCAT)

“Estem satisfets
amb el pacte de

govern que hi ha
actualment”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
És difícil una puntuació global. Hi ha
hagut bones iniciatives, però les for-
mes no han estat les millors. La
transparència i la voluntat de fer
participar tots els partits en temes
importants no ha arribat a l’aprovat.

Si és escollida alcaldessa, quina
serà la seva primera decisió?
Aturar-ho tot i mirar on som. No ens
agrada com s'han dut a terme al-
guns projectes, com el teatre i la
modificació urbanística que no està
clara, tot i que ja s’ha contractat
l'empresa que ha d'enderrocar-ne
una part. També cal parlar amb els
treballadors de l'Ajuntament, ja que
hi ha una estructura poc operativa i
un desconcert força generalitzat.

Què proposa per millorar la se-
guretat del municipi?
Millorar l'enllumenat i definir les
preferències d'acció dels torns de
la policia, com les rondes de vigi-
lància, l'atenció directa...

Estaria disposada a pactar per
entrar al govern municipal?
Crec que els pactes seran del tot
necessaris i hi estem oberts. Caldrà
veure finalment quins són els pro-
grames i les prioritats de cadascú. 

Si es queda a l'oposició, quina
serà la seva línia de treball? 
La mateixa que fins ara. Seguir el
que es fa i aportar el nostre punt
de vista, la qual cosa no és gens
fàcil perquè sovint les propostes
de l'oposició es prenen com si fos-
sin entrebancs. Confio que Ca-
brera entengui que cal un canvi i
que ens doni la seva confiança.

Anna Maluquer (GxC)

“Hi ha hagut bones
iniciatives, però 

les formes no han
estat les millors”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 8, ja que hem hagut de prendre
decisions difícils i que costen d'en-
tendre. Alguns projectes s'han en-
darrerit molt i deixem els temes
encaminats a finalitzar-los en el se-
güent mandat.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Parlar amb els treballadors de l'A-
juntament, personalment, per co-
nèixer la seva opinió de la feina
que fan i punts a millorar en el ser-
vei al ciutadà.

Quins projectes han quedat
pendents aquest mandat?
La construcció dels habitatges de
protecció Social, el soterrament de
la rambla dels Vinyals, la regenera-
ció de la nostra platja i la construc-
ció  d'una  nova sala polivalent.
Projectes d'envergadura i que no
depenen directament del govern.

Aquesta legislatura han gover-
nat amb JxCAT i AI-CM. Si els nú-
meros tornen a sumar, seguiran
en aquesta línia o buscaran pac-
tes amb altres grups? 
No tanquem cap porta a ningú, ja
que tothom  és  necessari per fer
projectes de millora. Mirarem els
programes de tots els partits amb
representació i buscarem les mi-
llors aliances. Amb els actuals socis
hem fet una bona feina.

Si es queda a l'oposició, quina
serà la seva línia de treball? 
Estic convençut que això no pas-
sarà, però treballarem amb la ma-
teixa intensitat i voluntat per fer
una Cabrera millor per a tots.

Enric Mir (ERC)

“Hem hagut de
prendre decisions

difícils i que 
costen d’entendre”

Cabrera de Mar - Eleccions municipals 2019

Cabrera de Mar, cap al 26-M
» Jordi Mir considera que el pacte de govern amb ERC i AI-CM ha estat satisfactori

» L’oposició demana més mesures de seguretat al municipi i col·laboració amb la resta de partits

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 4,99. Sóc radicalment moderat.
Cal canviar les clàssiques polítiques
demagògiques de ‘tot està bé’ o
malament. Hi ha hagut encerts,
però cal fer un canvi. Existeix la
inèrcia del control per interessos.

Si és escollit alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
Reunir les forces polítiques, establir
les prioritats, els deures de cadas-
cuna i repartir responsabilitats.
Volem formar un govern ampli i
buscar altres fórmules de col·labo-
ració si algú queda fora, com la de-
legació de competències. 

Què proposa per millorar la se-
guretat del municipi?
Mesures preventives i dissuasives,
com la il·luminació de punts con-
flictius. D’altra banda, les noves
tecnologies poden afavorir el con-
tacte entre ciutadà i policia.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal?
Per descomptat. No vetem ningú,
tot i que altres ja ho han fet. El
temps de les majories absolutes ha
acabat. 

Si es queda a l'oposició, quina
serà la seva línia de treball? 
No contemplo aquesta possibilitat.
Entenc la política com un projecte
de vida. Vaig estar tres anys en una
agrupació sense representació,
després he estat 4 anys a l’oposició.
Ara el que toca, de manera natural,
és entrar al govern. Quan ets molts
anys a l’oposició, es pot entrar en
un bucle de demagògia que no va
amb el meu caràcter.

Daniel Meroño (PSC)

“Ara el que 
toca, de manera 

natural, és 
entrar al govern”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Valoro la gestió del govern muni-
cipal amb un 6. Hi ha hagut alguns
temes durant el mandat en els
quals no hi hem estat d'acord, i tot
i això s'han tirat endavant. Tanma-
teix, no puc dir que hagi estat una
gestió nefasta.

Si després del maig és escollit al-
calde, quina serà la primera de-
cisió que prendrà?
El primer que faré serà parlar amb
la resta de regidors del consistori
per tenir una bona entesa amb tot-
hom.

Què proposa per millorar la se-
guretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Per millorar la seguretat el que cal, 
sobretot, és que hi hagi molta més
presència policial física als carrers.
Volem que hi hagi més patrulles a
peu pels carrers, i no sempre en
cotxe. A més, cal canviar algunes
rutines de la Policia Local.

Estaria disposat a pactar amb al-
guna altra formació per entrar al
govern municipal?
Sí, tal com sembla que seran les
eleccions municipals, segurament
serà gairebé impossible que cap
partit tingui majoria sense fer pac-
tes amb altres formacions.

Si finalment es queda a l'oposi-
ció, quina serà la seva línia de
treball? 
Si ens quedem a l’oposició, inten-
tarem proposar nous projectes i
millorar els que ja estiguin en
marxa. Volem fer valer la nostra
opinió a l’Ajuntament.

Francesc Caldés (AI-CM)

“Cal molta 
més presència 

policial física als 
carrers del poble”
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CULTURA4El Llibertí serà el
primer espectacle que lluirà a
l’espai d’arts escèniques Casal
d’Alella, una obra d’Eric-Emma-
nuel Schmitt dirigida per Joan
Lluís Bozzo i protagonitzada per
Abel Folk i Àngels Gonyalons.

D’aquesta manera es farà
efectiu un dels projectes culturals
més importants al municipi en
les últimes dècades. Encara ulti-
mant els últims retocs, Alella
podrà presumir del seu nou tea-
tre, amb un aforament previst de
400 persones.

ENTRADES EXHAURIDES
Prova de l’expectació que ha ge-
nerat l’obertura del nou espai
d’arts escèniques del municipi ha
estat que en només un matí ja es
van exhaurir les entrades per
veure El Llibertí. 

Per altra banda, la convoca-
tòria d’eleccions del diumenge 28
d’abril, el mateix dia que hi hau-
rà l’estrena del Casal d’Alella, ha
fet impossible la jornada de por-
tes obertes prevista per donar a
conèixer el nou espai. 

La nova data ha quedat pos-
posada per a l’1 de juny, després
de les eleccions municipals.

PROGRAMACIÓ COMPLETA
A banda d’aquesta comèdia o vo-
devil filosòfic, l’àrea de Cultura
també ha programat especta-
cles i propostes de diferents dis-
ciplines artístiques, un tastet del

que serà la programació estable
a partir del mes d’octubre.

En aquest sentit, també des-
filaran pel mateix escenari Pau
Vallvé i l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà, Joan Pera, la
companyia Maduixa amb Mu-
lïer i l’espectacle familiar La
nena dels Pardals, amb la Tres-
ca i la Ventresca.

Abel Folk i Àngels Gonyalons protagonitzen El Llibertí. Foto: Arxiu

El Casal d’Alella aixeca 
el teló amb Abel Folk 

GASTRONOMIA4En els darrers
anys Teià ha apostat per enfor-
tir la seva marca. En aquest sen-
tit, enguany se celebrarà la ter-
cera edició del Maridatge dels
Sentits, un esdeveniment social
que conjuga la fira del perfum
amb la flor i amb la gastronomia.

En relació amb això, un dels
actes que dona sentit a aquesta ini-
ciativa és el Concurs Internacio-
nal de Perfumeria Mouillette d’Ar-
gent, en què s’exposaran les es-
sències participants fins al 4 de
maig. El mateix cap de setmana es
prepararan les paradetes espe-
cialitzades en perfumeria, flora i
articles de regal a la fira de carrer. 

El tret de sortida d’aquesta
edició tindrà lloc el 30 d’abril amb
una experiència culinària de pri-
mer ordre. La xef biodinàmica,
Iolanda Bustos, i el campió del
món de pizzes, Fabián Martín,
oferiran un menú exclusiu a la te-
rrassa de la masia de Ca l’Antiga.

La programació contempla
una major presència del vi, pro-
postes gastronòmiques i actua-
cions musicals.

Teià es prepara
per al Maridatge
dels Sentits

Teià inaugura 
el Consell
d’Infants 

SOCIETAT4Dos alumnes de
cada classe de 4t, 5è i 6è de l’Es-
cola El Cim constitueixen el pri-
mer Consell d’Infants del mu-
nicipi des del 29 de març.

El projecte liderat per la re-
gidoria d’Educació pretén tre-
ballar l’esperit crític, l’empatia i
el diàleg dels nois i noies parti-
cipants.

A partir d’ara, el primer di-
marts de cada mes es reunirà el
Consell en horari extraescolar
sobretot per treballar aspectes
relacionats amb els drets dels in-
fants. A més, aquest òrgan serà
partícip de determinades deci-
sions d’ordre públic.

Mobilitat | Novetats al transport interurbà
Alella i Teià compten amb novetats pel que fa al principal servei de transport públic dels municipis, el bus.

Per la seva banda, Alella compta amb un servei de bus que connecta directament el municipi amb l’Hospital
Trias i Pujol de Badalona, mentre que Teià amplia la bonificació de la T10 de bus urbà dels 18 als 25 anys.
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Esports

La temporada 2018-19 de futbol
sala encara la seva recta final
per al Sant Joan de Vilassar i per
al Premià de Mar. Els dos con-
junts tenen assegurada la seva
continuïtat en la categoria, de ma-
nera que les tres jornades finals
es podran afrontar sense cap
pressió, amb un objectiu tan sim-
ple com intentar aconseguir els
millors resultats per tancar el
curs en la millor posició possible.

El conjunt de Vilassar de Mar
ocupa una posició més alta en la
classificació i podria, en el millor
dels casos, acabar en el cinquè
lloc. Per fer-ho, haurà de guany-
ar els partits que li falten (a la pis-
ta del Ripollet, a casa contra el Va-
carisses i a Barcelona contra el
Gràcia FSC) i esperar punxades
dels seus rivals.

El conjunt de Premià, men-
trestant, arriba immers en una
mala dinàmica de resultats (en-
tre març i aquest mes només ha
pogut guanyar un partit) i voldrà
tornar a somriure en els seus
darrers tres enfrontaments. Tots
tres seran al maig, contra l’O-
lympic Floresta (a casa), a la pis-
ta de l’Arrahona i, de nou, al

Municipal de Premià de Mar
contra l’Arrels.

LA COPA, UN ALTRE FRONT
El Premià, a més, té el front
obert de la Copa Catalunya de fut-
bol sala. El conjunt d’Óscar Lar-
rotcha jugarà l’eliminatòria de
vuitens de final el pròxim di-
marts 30 contra el Mataró.

Els premianencs també estan vius a la Copa Catalunya. Foto: CFSPM

Sant Joan i Premià de Mar 
encaren la recta final del curs

» Els dos equips repetiran a Tercera Divisió la temporada que ve
» Els vilassarencs estan en ratxa i els premianencs han de millorar

La UE Vilassar no falla i torna
a liderar la lliga en solitari

El final del curs cada
cop és més a prop i la
UE Vilassar de Mar
l’afrontarà defensant,

novament, la seva condició de lí-
der en solitari. I és que entre fi-
nals de març i durant bona part
d’aquest mes, els vilassarencs
han estat molt més fiables que
el Girona B (no ha patit cap der-
rota, mentre que els gironins
van caure a Montcada, a la Gui-
neueta i a casa contra el Banyo-
les), de manera que tornen a te-
nir el títol i l’ascens a Tercera Di-
visió en les seves mans.

Els d’Alberto Aybar, que va
tancar l’abril al Xevi Ramon con-
tra el Lloret, afrontarà les quatre
darreres jornades del campionat
visitant el camp del degà del
futbol català, el Palamós, el prò-
xim diumenge 5 de maig, rebent
la visita d’un Sant Cugat que
s’està jugant la permanència set
dies després, visitant el camp d’u-
na UE Vic que també està im-
mersa en la pugna per no perdre
la categoria el dissabte 18 i, per
últim, amb un enfrontament al
Xevi Ramon contra el Farners,
un dels equips del descens.

El Teià Futbol Cinc defensa
la seva vuitena posició

Falten dues jor-
nades perquè s’a-
cabi la Lliga Na-
cional, la màxima

categoria masculina de les com-
peticions que organitza la Fede-
ració Catalana de Futbol Sala, i
el sènior del Teià Futbol Cinc vol
defensar, en aquests darrers
compromisos de la temporada, la
seva vuitena posició.

De fet, des de fa unes quan-
tes jornades és matemàticament
impossible per a l’equip assolir
una posició més alta, de manera
que el repte serà aquest vuitè lloc,

al qual també aspiren la Unión
Llagostense, el Futsal Dante i, en
menor tant per cent de possibi-
litats, l’Albelda Futsal. 

EL FILIAL POT SER CAMPIÓ
Mentrestant, el filial continua im-
mers en la batalla pel títol del seu
grup de Primera Territorial, que
també li serviria per pujar de ca-
tegoria. Quan només falta una
jornada per al final, l’únic equip
que el pot privar del títol és el
Montsant. El Teià B rebrà la vi-
sita del Gadex el diumenge 5 a
dos quarts d’una del migdia.

La 14a Caminada dels Tres
Pobles reuneix 775 persones
ATLETISME4Prop de 800 per-
sones (una xifra lleugerament
més baixa que la de l’any passat)
van participar en la catorzena
edició de la Caminada dels Tres
Pobles, que van organitzar de
forma conjunta els ajuntaments
d’Alella, Teià i el Masnou. La
data seleccionada va ser el di-
umenge 14, que en aquest 2019
va coincidir amb la festivitat del
Diumenge de Rams.

Les diferents comitives van

haver de recórrer uns 10 quilò-
metres del Parc de la Serralada
Litoral, confluint a la vall de
Rials (havien arrencat des de les
seves respectives poblacions d’o-
rigen), des d’on es van endinsar
per la part més silvestre de la
ruta. La caminada va acabar
cap a la una del migdia, quan els
participants van gaudir d’un
bon esmorzar a la Cella Vinaria,
el Celler Romà i Centre Enotu-
rístic i Arqueològic de Vallmora.

El Masnou | Obertes les inscripcions per a la 7a Cursa Popular
Des del passat dia 8 està obert el procés d’inscripcions per participar en la setena edició de
la  Cursa Popular del Masnou, una prova que, des de fa anys, organitza el Club LaSansi. La

prova, de cinc quilòmetres, es disputarà durant el matí del pròxim diumenge 9 de juny.

Pau Arriaga
BAIX MARESME
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El 6 d’agost de 2007, Lluís Maria Xiri-
nacs va pujar a la muntanya per morir-
hi sol. Darrere, només va deixar un
breu escrit on deia que buscava “sole-
dat i silenci”. L’enigmàtica mort del sa-
cerdot, pacifista i filòsof barceloní ha
plantejat moltes preguntes. Va ser un
suïcidi? Per què ho va fer? L’obra gira
entorn d’aquest misteriós succés.

Llibres

Sis nits d’agost
Jordi Lara

Mowgli, un nen salvatge que s’ha criat
rodejat d’animals, haurà de superar les
adversitats que se li presenten a la sel-
va. Amb qüestions morals, reflexions fi-
losòfiques i molt d’humor, en aquesta
obra es representa tot un clàssic de la
literatura universal, essencial per a pe-
tits i grans. Es pot veure al Teatreneu
de Barcelona fins al 12 de maig. 

Teatre

El llibre de la selva
Albert Pueyo

Homes Llúdriga estrena el seu primer
àlbum de llarga durada. El grup de rap
i hip hop català ha comptat amb diver-
ses col·laboracions, com Senyor Oca,
Panxo -membre de Zoo- o Lil Russia
per al seu darrer disc. A ‘Pampallugues’
tornen amb el seu característic so in-
fluenciat per la música negra, barrejant
trap i hip hop, entre altres gèneres.

Música

Després d’11 anys i 21 pel·lícules, l'Uni-
vers Cinematogràfic de Marvel arriba
al final amb la batalla decisiva entre
Thanos i els venjadors supervivents.
S’espera una recaptació rècord per a
un dels desenllaços més importants de
la història del cinema. Els amants de
Tony Stark, Thor, el Capità Amèrica i
companyia no se la poden perdre.

Pelis i sèries

Venjadors: Endgame
Anthony Russo i Joe Russo

Pampallugues
Homes Llúdriga

Des de Síria amb amor
La Guerra Civil siriana ha estat un dels conflictes més devasta-

dors del segle XXI, deixant centenars de milers de morts i re-
fugiats. Davant d’aquesta tragèdia, més de quinze músics de
diverses nacionalitats s’uniran el pròxim 2 de maig al concert

‘Love in Syria’ per demanar el final de la guerra. Liderats pel
duet sirià ‘Athrodeel’, format pel guitarrista Ahmad Diab i la

soprano Aseel Massoud, els artistes actuaran a l’Auditori del
Conservatori Liceu, a Barcelona. Allà es podrà escoltar una va-
riada i rica combinació d’instruments, des dels clàssics violins i

pianos fins a alguns de tradicionals a Síria, com el ‘kanun’. 

El cantant i guitarrista escocès Mark Knopfler va
actuar el passat 25 d’abril al Palau Sant Jordi de

Barcelona. El mític líder dels ‘Dire Straits’ va tornar
a demostrar el seu incalculable talent amb la gui-

tarra. Knopfler va presentar la gira del seu darrer
àlbum ‘Down the Road Wherever’ (2018), i va

anunciar per sorpresa que aquesta seria la seva
última gira. “Soc un home vell”, va dir l’artista so-
bre el seu comiat. La superestrella del rock no va
deixar de banda el repertori clàssic que el va dur
a la fama amb ‘Dire Straits’. El grup britànic va ser

tot un símbol del rock als anys 80 i 90, amb grans
èxits com ‘Sultans of Swing’, ‘Money for Nothing’ o

‘Walk of Life’. Les llegendàries imatges del grup
omplint estadis immensos a tot el món van tor-

nar-se un costum durant l’època daurada dels
rockers. Tot i haver venut milions de discos a di-

versos països, Knopfler sempre ha considerat que
la seva part preferida és tocar en directe.  

M A R K  K N O P F L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock

Va ser el guitarrista, cantant i líder dels ‘Dire Straits’

Famosos

Actuar al Palau Sant Jordi
Va demostrar per què és un mite del món del rock

L’artista comparteix clàssics dels ‘Dire Straits’ 
Els aficionats més veterans recorden els èxits dels britànics

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Mortal Kombat 11
El mític joc de lluita torna amb més personatges, modes de joc i possibilitats de personalització. Per
descomptat, la darrera entrega conserva la violència i espectacularitat tan característica de la saga.Viu en línia

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIVENDRES 3 DE MAIG
19:00 Esther Campillo, metgessa de l’EAP Vic,

s’encarregarà de la xerrada anomenada Mi-
rant de cara la fibromiàlgia. Activitat gratuï-
ta. / Can Malet. 

DILLUNS I DIMECRES 
10:30 Aprofitant la jornada festiva del Primer

de Maig es farà una nova sessió del Taller de
teatre per a homes i dones, que es fa tots els
dilluns i els dimecres fins al mes de juny. / Bi-
blioteca Martí Rosselló i Lloveras.

DISSABTE 11 DE MAIG
18:00 El rei dels lleons és un musical sobre el lloc

que ens pertany, sobre la lluita per la justí-
cia, sobre l’amistat i l’amor, basat en la clàs-
sica història de la factoria Disney. / Patronat
Teatre.

DIVENDRES 3 DE MAIG
19:00 La jutgessa Lucía Avilés, magistrada i sò-

cia fundadora de Mujeres Juezasm, s’enca-
rregarà de la conferència anomenada Femi-
nisme i drets humans. / Biblioteca Municipal
Ernest Lluch i Martín.

DIUMENGE 5 DE MAIG
17:30 L'illa del tresor serà el nom de l’obra de te-

atre que s’emmarca en la programació de pri-
mavera de l’Ateneu. La companyia Veus Veus
s’encarregarà d’aquesta adaptació per a nens
i nenes. / Ateneu Vilassanès.

DIMECRES 1 DE MAIG
PREMIÀ DE DALT Aprofitant la jornada festiva

del Primer de Maig se celebrarà l’edició d’en-
guany de l’Aplec de la Cisa, amb la Fira d’Ar-
tesans inclosa (Tot el dia). / Voltants del San-
tuari de la Mare de Déu de la Cisa.

DIUMENGE 12 DE MAIG
VILASSAR DE DALT Baboo Experience és una

discoteca per als més petits, un espai per ba-
llar, saltar i moure’s (Tot el matí). / Teatre La
Massa.

DIUMENGE 12 DE MAIG
PREMIÀ DE MAR Partit de futbol sala corres-

ponent a la 28a jornada del grup 1 de Terce-
ra Divisió entre el Premià de Mar i l’Olympic
Floresta (12:30). / Municipal de Premià.

CABRILS Roger Pera i Sam Sánchez
arriben a Cabrils per representar Or-
gasmos, una comèdia sobre els dos se-
xes. / La Fàbrica.

‘Orgasmos’, una comèdia
sobre sexe arriba a Cabrils
Dijous 2 de maig a les 21:30

El pròxim divendres 3 de maig es farà
l’acte d’inauguració d’una mostra de
pintures de Pilar Calduch que es podrà
visitar fins al dia 31 del mes que ve. /
Centre Cívic.

Compte enrere per a 
una mostra de Pilar Calduch

A partir del 3 de maig

Joan Tres Arnal serà l’encarregat de la
conferència anomenada Miquel Mar-
tí i Pol, la tendresa s'instal·la a les pa-
raules. Activitat gratuïta. / Sala Joan
Comellas.

Joan Tres recordarà la 
figura de Miquel Martí i Pol
Dimarts 7 de maig a les 18:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 32a jornada de Primera Catalana en-
tre la UE Vilassar i el Sant Cugat. / Mu-
nicipal Xevi Ramon.

Penúltim partit a casa: la UE 
Vilassar rebrà el Sant Cugat
Diumenge 12 de maig a les 12:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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