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ERC guanya les eleccions
generals al Baix Maresme
Els republicans s’imposen a tots els municipis amb solvència i arriben amb empenta a les eleccions del 26-M pàg 3
pàg 10

CABRILS pàg 16

La Fira Professional
es consolida amb la
seva cinquena edició
EL MASNOU pàg 8

En ‘stand by’
El futur de l’Espigó de Garbí de Vilassar, sense aclarir-se

La 20a Fira Comercial i
Gastronòmica venç la pluja
ESPORTS pàg 20

La UE Vilassar guanya la
lliga i torna a Tercera Divisió
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ERC es va imposar clarament al Baix Maresme el 28-A. Infografia: Línia Mar

Tenyits de groc
» ERC va guanyar a tots els municipis del Baix Maresme el 28-A, amb el PSC i JxCat a molta distància
» La participació va augmentar i va superar el 80% a pràcticament totes les localitats del territori
Augusto Magaña
BAIX MARESME
El Baix Maresme va apostar clarament per ERC en les darreres
eleccions generals. Els republicans van obtenir el 31% dels
vots del territori el 28-A, gairebé el doble que la resta de formacions més votades. La segona força va ser el PSC, amb un
suport del 18% dels votants, tot
i que es va quedar a prop de deu
mil vots d’ERC (22.034 contra
12.704).
Un 15% dels votants del territori van votar Junts per Catalunya (JxCat), una xifra que és
lleugerament inferior als resultats que va obtenir Convergència i Unió (CiU) a les generals del
2016, en les quals van superar el

15% a pràcticament tots els municipis del Baix Maresme.
En Comú Podem (ECP) va
obtenir un 14% dels vots al territori, només mil vots menys
que JxCat. Ciutadans (Cs) va
ser la cinquena força més votada, amb el suport de l’11% dels
votants. Finalment, el PP no va
aconseguir superar el 4% i va
aconseguir només sis-cents vots
més que Vox, que es va endur el
3% dels vots.
LA PARTICIPACIÓ, CLAU
L’augment de la participació va
ser clau en la configuració final
dels resultats. El municipi que va
tenir una participació més alta va
ser Cabrera de Mar, on va votar
el 85% de les persones censades,
un augment de 14 punts respecte dels comicis del 2016. A Vilassar de Mar, Teià i Cabrils la

participació va arribar fins al
83%. Premià de Dalt i Vilassar de
Dalt van tenir el mateix nivell de
participació: un 81%.
A Alella i El Masnou la participació va ser del 80%, només
un punt per sobre del municipi
del Baix Maresme que va tenir
menys participació, Premià de
Mar, amb un 79%.

31%

dels votants del
Baix Maresme van
votar ERC en les
eleccions generals

ERC S’IMPOSA A VILASSAR
ERC va aconseguir imposar-se a
tots els municipis del Baix Maresme, però el seu resultat més

contundent va ser a Vilassar de
Dalt, on va obtenir un 36% dels
vots, més del doble que la segona força més votada, JxCat
(17%).
Els republicans van aconseguir una xifra semblant a la localitat veïna, Vilassar de Mar, on
van arribar fins al 32% dels vots
i van estar molt a prop de doblar,
en aquest cas, el PSC, que es va
quedar en el 17%. JxCat va ser,
finalment, la tercera força més
votada al municipi amb un 16%.
ECP es va quedar amb el 13%, Cs
amb el 9% i el Front Republicà
va superar el PP i Vox, amb un
4% dels vots.
EL MASNOU, REPUBLICÀ
Així com a Vilassar de Mar, ERC
va aconseguir un 32% dels vots a
un altre municipi governat pels
republicans: El Masnou. El PSC

es va posicionar com a segona força amb un 18% al poble, mentre
que ECP va arrabassar a JxCat la
tercera posició amb un 15% dels
vots (només per un centenar de
vots de diferència). Cs va rebre el
10% dels vots, el PP el 4% i el
Front Republicà un 3%.
JXCAT PERD A PREMIÀ DE MAR
El municipi del Baix Maresme on
ERC va obtenir un suport més
baix va ser a Premià de Mar, on
es va quedar amb el 27% dels
vots. El PSC va quedar a prop
seu, amb el suport d’un 21% dels
votants, mentre que ECP va
aconseguir un 17% dels vots.
Ciutadans va ser la quarta força
al municipi, amb un 12%, i JxCat
va obtenir només un 10% dels
vots, un resultat sorprenent si es
té en compte que el partit governa al municipi.
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Els semàfors

La lupa

Viva Mongolia
per @Modernetdemerda

Esquerra Republicana

ERC es va imposar al Baix Maresme en
les eleccions generals del 28-A. Els republicans van aconseguir un 31% dels
vots al territori, gairebé el doble que el
PSC (18%), i van guanyar en pràcticament tots els municipis del territori.
pàgina 3

La revista Mongolia fa molta gràcia. sense dur amb ells la bandera de les lli- dos tontos muy tontos de Berga, i el que
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi bertats, l'humor àcid, la transgressió, el fan cada vegada que es refereixen a la realitat catalana des de diverses vies làcties
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen- modernisme i la valentia.
Van a buscar el pa amb la bandera. Van (mentals) de distància. Tot plegat, enta possible; i no sempre ho fa intencionadament, en podem estar segurs. El pa- al lavabo amb la bandera. Critiquen els que tremig de plors i crides a la moderació
triotisme és un líquid viscós que sovint lluiten contra el feixisme amb la bandera. quan el feixisme els apreta, perquè, efeccorre per la tinta d'aquelles pàgines ple- Van a comprar una nova bandera amb la tivament, el feixisme ens apreta a tots els
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im- bandera. I això fa que després se'ls vegin antifeixistes, tontaines, que a aquestes alpuls natural, poc controlable. Com en tan- totes les vergonyes quan ells, defensors de çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de tenir ben après.
tes ments progressistes esSí, la hipocresia de Monpanyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba- “El cas de Mongolia és especialment singular golia és dolorosa perquè genera una certa sensació d'imtec nacional. A l'hora d'ordeperquè són una gent que no van ni a la
potència i indefensió, però
nar les prioritats vitals, en detambé és explícita, ajuda a enfinitiva, el concepte Espanya
cantonada sense dur amb ells la bandera” tendre bé per què som on
noqueja el concepte humor.
som. D'aquí a molts anys,
Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais la puresa i de l'atreviment, cauen a les quan els alumnes del futur vulguin comhumorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo- mans de la totpoderosa bandera. L'altra. prendre què va passar durant aquelles dècades turbulents en aquest país, que falogia i d'una altra. És un mal compartit La que nos dimos entre todos.
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
La rojigualda se'ls menja quan, per ex- cin una repassada al compte de Twitter
dèries, en aquest àmbit és complicat te- emple, posen Jordi Borràs en una diana de Mongolia. Els caldrà ben poc context
nir les mans lliures per poder llençar la rabiosa. Els colors els devoren les entra- més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
primera pedra. Però el cas de Mongolia nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent mals de l'Espanya més progressista i diés especialment singular i bonic, perquè el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
són una gent que no van ni a la cantonada ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels seu país. El que en quedi.

Aj. del Masnou

El darrer Ple del mandat al Masnou no va
estar exempt de polèmica. ICV-EUiA va
criticar fortament el govern (ERC) per retirar la votació sobre el canvi del pla urbanístic després que els verds aconseguissin
aprovar les seves al·legacions al document.
pàgina 8

Premià Acull

L’entitat de Premià de Mar va celebrar
una taula rodona per posar la lluita contra els discursos racistes en el focus d’aquesta campanya electoral. Premià
Acull va alertar sobre els perills de l’entrada de Vox als consistoris del país.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@MElAmrani

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí davant l’obertura d’un centre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la polarització social i la por. És realment
preocupant.

@judici1O
Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel
hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sorprendiendo lo de Marchena en el Tribunal Supremo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
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@HiginiaRoig
Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú
mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan terriblement els dolors de Sarajevo. Sarajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).
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Safata d’entrada
Les millors

perles

anquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurarse. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpidament d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

T

nscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tancament d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de
Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

I

raven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el sistema Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel fundador de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte
de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

G

l tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Nikoloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

E

esallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una estranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500
persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

D
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Cabrils: els partits fan balanç
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Premià de Mar: parlen els partits
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Cabrera de Mar, cap al 26-M

4

Veïns del Masnou faran de
mentors dels joves migrants

5

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

Cuixart

Madrid té el poder

per David Rabadà

per Jordi Lleal

Una societat que vota amb emocions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern dediqui la quarta part dels seus ingressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia consolidada. Podem deixar les emocions de banda i posar-nos pragmàtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Estat, i no pas a favor de la democràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veritat vol poques paraules, la mentida mai no en té prou.

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matriculats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que després anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Estat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Senat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO, seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tribunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes oficials amb els seus xofers.
Això és el nucli dur de l’Estat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informació, Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, Industrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dubte, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.
Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolució dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran altres tàctiques i accions, acompanyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i permetre el referèndum per a la
independència.

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

#IcetaPerd

#91Milions

@xaviermaurister: Si Miquel Iceta volia
ser president del Senat que no hagués
donat suport al 155. De aquellos polvos
estos lodos.

@Cuauh_h: La escultura del conejo metálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#CapturatAFrança

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportunistas y demás especies interfieran.
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Política | Arcadi Oliveres dona suport a Fem Masnou

Maig 2019

La candidatura municipalista Fem Masnou va presentar les seves 150 propostes per
al futur del poble en un acte el 12 de maig passat. L’esdeveniment va comptar amb la
participació de l’economista Arcadi Oliveres, que va donar suport a la candidatura.

Polèmica per l’intent de canviar
el Pla d’ordenació urbanística
» El govern retira la proposta després de les esmenes d’ICV-EUiA
» La modificació hauria permès la creació d’habitatge dotacional
POLÍTICA4El darrer Ple del
mandat al Masnou no va estar
exempt de polèmica. La modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbanística (PGOU)
per permetre la creació d’habitatge dotacional finalment no va
tirar endavant, ja que el govern
va retirar la proposta després que
s’aprovessin les esmenes que va
presentar ICV-EUiA.
La modificació del PGOU
afectava només els àmbits dels
carrers d’Olivé Gumà i Montevideo i l’avinguda de Cusí i Furtnunet. “Ubiquem unes parcel·les
d’equipament i els donem la
possibilitat de construir-hi habitatge per a gent jove, gent gran
o altres col·lectius”, va explicar el
regidor d’Urbanisme, Ricard Plana. L’objectiu era permetre la
construcció de prop de 55 habitatges entre les dues parcel·les.
No obstant això, el grup
d’ICV-EUiA va presentar una esmena per reservar a l’avinguda de

CUP i PSC presenten els seus
programes electorals

POLÍTICA4La CUP i el PSC van
presentar els programes electorals amb els quals competiran
per l’alcaldia del Masnou en les
eleccions municipals del 26-A.
CUP PER “CANVIAR-HO TOT”
La CUP aposta per “canviar-ho
tot” amb les 284 propostes del
seu programa electoral. La candidatura independentista divideix
el seu projecte per al poble en 21
eixos, dels quals el primer és la
vertebració dels Països Catalans
des dels municipis. Però entre les
mesures que proposen desta-

El darrer Ple del mandat no va estar exempt de polèmica. Foto: Ajuntament

Cusí i Fortunet una parcel·la no
inferior a 3.000 metres quadrats
perquè pugui ser qualificada com
a equipament educatiu.
Aquesta esmena es va aprovar amb els deu vots afirmatius
d’ICV-EUiA, PDeCAT i Cs, les sis
abstencions del regidor no adscrit, la CUP, PSC i PP i els sis vots
en contra d’ERC. Però, finalment, la proposta va ser rebutjada perquè el regidor d’Urba-

nisme va anunciar que “la modificació del document no permetia tirar endavant la votació”.
El portaveu d’ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, va amenaçar d’impugnar el Ple, ja que “les esmenes
afectaven una petita part” del
text i que no podia ser considerada
una esmena a la totalitat. Però l’alcalde, Jaume Oliveras, va mantenir que l’esmena alterava el document i s’havia de refer sencer.

L’Ajuntament finança les
activitats educatives del poble

SOCIETAT4L’Ajuntament va signar diversos convenis de col·laboració amb els centres educatius
del Masnou el 25 d’abril passat.
En concret, el consistori va arribar a acords amb les escoles Ocata, Lluís Millet, Ferrer i Guàrdia,
Rosa Sensat, Marinada, Escolàpies i Sagrada Família, i els instituts Maremar i Mediterrània.
Tots els convenis tenen com a
objectiu la participació municipal
en el finançament de les activitats

educatives que realitzin les escoles i instituts del poble durant el
2019. La suma d’aportacions municipals incloses en els acords
amb els centres educatius està xifrada en 56.500 euros.
L’Ajuntament va firmar també un conveni amb l’Associació de
Voluntaris pel Masnou Protecció
Civil. L’acord suposa una subvenció anual de 5.000 euros per
a formació, material, assegurança i altres despeses de l’entitat.

quen, sobretot, la moratòria a la
construcció d’habitatge privat i la
recuperació de la gestió de l’aigua.

EL PSC VOL REORGANITZACIÓ
El PSC s’ha marcat com a objectius estratègics per al pròxim
mandat la promoció dels serveis
socials que necessita el poble, la
creació de nous llocs de treball, fomentar la cultura com un dels eixos vertebradors de la societat i garantir un millor espai públic. A
més, els socialistes aposten clarament per reorganitzar els serveis
per millorar la gestió municipal.

La 20a Fira Comercial i
Gastronòmica supera la pluja

COMERÇ4El bon temps va
acompanyar els dos dies de la
vintena edició de la Fira Comercial i Gastronòmica del Masnou, després que s’hagués d’ajornar el seu inici per la pluja.
La fira es va tornar a celebrar
al port esportiu i va tenir com a
novetat una distribució diferent,
amb espais més amplis que van
permetre dinamitzar les diferents activitats que es van oferir
als visitants. La zona gastronòmica i les actuacions musicals
van complementar les parades
dels petits comerciants.

La mostra va ser un aparador per als establiments locals i
la tradicional desfilada de moda
va tornar a ser com cada any un
dels esdeveniments que més
persones va aplegar. L’Ajuntament va qualificar la fira com un
èxit, ja que durant el 4 i el 5 de
maig va atraure molts masnovins i masnovines, així com visitants dels municipis veïns.
Aquest va ser el primer cop que
va comptar amb la col·laboració de
Bon Preu, amb qui l’Ajuntament
va signar un conveni perquè aportés 1.000 euros a la fira.
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Urbanisme | L’Ateneu Vilassanès ja és de l’Ajuntament

El 26 d’abril passat, l’Ajuntament i l’Ateneu Vilassanès van signar el contracte de
compravenda pel qual el consistori adquireix la propietat de la planta baixa de
l’Ateneu, la part que correspon al teatre. La compra es va fer per 280.000 euros.

El futur de l’Espigó de Garbí
continua sense aclarir-se
» Segueix la incertessa sobre si finalment haurà d’enderrocar-se
» L’Ajuntament aposta per declarar-lo Bé d’Interès Nacional
URBANISME4El futur de l’Espigó de Garbí continua sense
aclarir-se. Les històriques casetes de la platja de Vilassar segueixen amenaçades per la Llei
de Costes, així com el Club Nàutic i el Restaurant Palomares.
A principis de maig la Generalitat va demanar que els clubs
de vela de platja puguin disposar
d’una superfície màxima de 700
metres quadrats, en lloc dels
300 que marca la llei. Però
aquesta petició no empararia
altres tipus d’instal·lacions, com
l’Espigó de Garbí, que té una sentència ferma d’enderroc de les casetes que data de l’any 1999.
A l’estiu de l’any passat, el
Ministeri per a la Transició Ecològica va comunicar a l’Ajuntament que es tiraria endavant
amb l’enderroc i va donar una
pròrroga de tres mesos per ferho. Aquesta pròrroga, però, ja
hauria caducat, ja que han passat més de tres mesos.

Els partits es preparen per a
la recta final de la campanya

POLÍTICA4Arriba la recta final
de la campanya per a les municipals i totes les candidatures ja
han presentat els seus programes electorals a la ciutadania.
Junts per Vilassar de Mar
(JxVdm) va apostar per l’expresident de la Generalitat Artur
Mas per presentar el seu programa en un acte que va tenir
lloc el 4 de maig passat.
La coalició ERC-Gent per
Vilassar de Mar realitzarà el seu
acte oficial de campanya el pròxim 17 de maig als jardins de Can
Bisa. L’alcalde i candidat de la
coalició, Damià del Clot, aprofi-

tarà l’acte per fer també balanç
del seu govern municipal.
Babord va anunciar que per a
aquestes eleccions compta amb el
suport no només de la CUP, sinó
també de Catalunya en Comú i
Som Alternativa. La candidatura,
encapçalada per Pau Arona, presentarà el seu programa el 18 de
maig a la plaça del Círcol.
El mateix dia, Ciutadans celebrarà el seu acte central de campanya a la Sala Roser Carrau. El
PSC, en canvi, esperarà fins al 23
de maig per fer el seu acte central
de campanya a la Sala Galbany, tot
i que ja ha presentat programa.

Les casetes van ser declarades Bé Cultural d’Interès Local. Foto: Álex Suárez

Al ple de gener es va aprovar
la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de les casetes
i s’espera que al darrer ple del
mandat es pugui fer el mateix amb
les barques dels pescadors que ja
han hagut de ser retirades de la sorra per la petició del Ministeri per
a la Transició Ecològica.
El regidor d’Urbanisme, Àngel
Font, explica a Línia Mar que si es
presenta qualsevol mena de contenciós administratiu que obligui

a fer l’enderroc, l’Ajuntament té
l’alternativa de dir que estan declarades com a BCIL i pot demanar mesures cautelars per no haver de procedir a l’enderroc fins
que no hi hagi sentència ferma.
L’objectiu és preparar les casetes com a espai cultural amb un
projecte de poble. Des de l’Ajuntament consideren que el següent
pas és la declaració de l’Espigó de
Garbí com a Bé d’Interès Nacional,
per assegurar el seu futur.

L’expresident Artur Mas va donar suport a JxVdm. Foto: Twitter (@BlancaBragulat)

Els independentistes debaten

Els candidats independentistes durant el debat. Foto: Twitter (@Babord_vdm)

POLÍTICA4 Les formacions independentistes que es presenten
a les eleccions municipals de Vilassar de Mar van participar en un
debat organitzat per l’ANC el 14 de
maig passat a la Sala Roser Carrau.
Els candidats de Junts per
Vilassar de Mar (JxVdm), Vilassar de Mar per la República
(VxR), Babord i la coalició d’ERC
amb Gent per Villassar (ERCGxV) van exposar les seves propostes per avançar cap a la independència des del municipi.

La candidata de JxVdm, Laura Martínez Portell, va aprofitar
la seva intervenció per demanar
unitat d’acció entre partits, ajuntaments i administracions. “Necessitem tenir el màxim d’institucions compromeses amb el
projecte independentista”, va
assegurar Martínez Portell.
L’alcalde i candidat d’ERCGxV, Damià del Clot, va assenyalar que “els alcaldes han de ser
eines al servei del país per posar
en relleu que des dels valors in-

dependentistes i republicans es
pot fer bona política”.
En canvi, el cap de llista de Babord, Pau Arona, va manifestar
que “guanyar sobiranies i emancipar-nos de l’IBEX35 és el camí a
seguir per aconseguir una República Catalana des dels municipis”.
La candidata de VxR, Maria
Teresa Sierra Fornells, va tornar
a apel·lar a “la unitat de base” i
va concloure que la independència només avança “quan la
ciutadania pren la iniciativa”.
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Vilassar de Mar, cap al 26-M
» L’alcalde Damià del Clot destaca la feina feta, tot i la complexa situació econòmica que va heretar
» Els partits de la oposició carreguen contra el govern municipal per manca d’iniciativa i transparència

Laura Martínez (JxVdM) Damià del Clot (ERC)

Pau Arona (Babord)

Juan Díaz (Cs)

Quico Zamora (PSC)

“Quan hem fet
“Faré tot el
propostes, el
possible perquè el
govern s’ha negat a que hem avançat
posar-les en marxa”
no es perdi”

“No hi ha hagut
iniciativa per
afrontar els reptes
del municipi”

“Ha sigut un
govern amb
dèficits
democràtics”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 5. No han aportat solucions als
problemes del poble.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 4. No hi ha hagut iniciativa política per afrontar els principals reptes que té Vilassar, per exemple
davant del problema de l’habitatge o amb la renovació del contracte de recollida de residus.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 3. Un govern sense model de
poble, sense programa cultural ni
mediambiental, sense pla d’habitatge, sense acció de govern proactiva... Només ha actuat tard i
reactivament davant els problemes.
Ha sigut un govern amb dèficits democràtics, que ha actuat d’esquena
a la voluntat del Ple i que ens ha deixat un poble pitjor.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un suspens. La situació d’abandonament que pateixen tant els carrers com els equipaments no
s’havia vist mai.

De l’1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquest mandat?
Em poso un 8. Reconec que no tot
ho he fet bé. Tanmateix, la situació
heretada va ser complexa en termes
de recursos econòmics i humans.

Si és alcaldessa, quina serà la
primera decisió que prendrà?
De manera urgent, farem un pla integral de reparació de carrers i voreres a tot el municipi, un nou
contracte de neteja i promoció de
lloguer social. També proposem
més presència policial al carrer, més
il·luminació en zones fosques i lectors de matrícules a les entrades del
municipi per reforçar la seguretat.

Si revalida l’alcaldia, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Anar a buscar recursos per culminar totes les coses que han quedat
per fer i que estan planificades.
Només calen recursos econòmics
i algun de tècnic per tancar inversions que malauradament no hem
pogut tancar per la fi del mandat.

Quines mesures urgents en matèria de polítiques socials o cultura s’haurien de dur a terme?
Volem tenir cura de qui més ho necessita, amb especial atenció a les
persones grans que viuen soles.
També volem promoure la tecnologia com a eina de progrés al servei
de les persones, dinamitzar l’economia local, el comerç i l’ocupació.
Estaria disposada a pactar per
entrar al govern municipal?
Sembla difícil que hi hagi majories
absolutes. Per tant, caldrà arribar a
pactes i entesa amb altres formacions. Però hem d’esperar els resultats per parlar d’això.
Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Dependrà de qui governi. Actualment hem estat a l’oposició i, cada
vegada que hem presentat propostes, encara que les aprovés el plenari, el govern s’ha negat a posar-les
en marxa. Amb governs així és difícil fer una oposició constructiva.

Quines projectes li han quedat
pendents aquest mandat?
La culminació, per causes alienes a
la nostra voluntat, de la senda marítima que uneix Vilassar de Mar i
Premià de Mar. L’altre, la transformació de l’Escola Nàutica en una
Casa de la Cultura i la creació d’una
gran àrea de Serveis Personals damunt del Mercat Municipal.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Inversió. S’han de remodelar carrers i places. Nosaltres ho hem fet i
molt, però n’hauríem d’haver fet
més. El poble estava molt abandonat en aquest sentit, perquè abans
només importaven les grans
obres. En seguretat, hem renovat
tot el parc automobilístic de la policia i hem obert una oficina a l’Ajuntament per posar denúncies.
Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Fer el possible perquè tot el que
hem avançat no es perdi. Parlo en
termes de rigor en la gestió dels recursos, transparència i participació.

Si és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Recuperar la titularitat municipal del
solar de Can Vies, ampliar l’actual
moratòria de pisos turístics i activar
la mesura del 30%. També canviarem l’estructura de les regidories.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Els problemes s’han d’abordar de
forma integral. Espai públic i seguretat van de la mà. Per això apostem
per una diversificació dels usos de
l’espai públic. Com més viu i divers
és l’espai públic, més es redueixen
els conflictes. També apostem per
desenvolupar serveis de mediació i
potenciar la policia de proximitat.
Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
L’entesa i el consens són un exercici
quotidià per a nosaltres. Ara bé,
qualsevol pacte al qual arribi Babord haurà de ser d’acord a un programa d’esquerres i a una manera
de fer política transformadora. No
donarem xecs en blanc.
Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
La que hem seguit els darrers 4
anys: una oposició transformadora
i constructiva a la vegada. Fiscalitzarem el govern, però també intentarem tirar endavant els màxims
punts del nostre programa.

Si és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Parlar amb tot el personal per millorar l’eficiència de la gestió.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
L’espai públic i la neteja necessiten
un pla de xoc. No podem dir que
Vilassar és un poble insegur, però
hem de millorar. Cal replantejarnos la ubicació de la seu de la Policia Local per fer-la fàcilment
accessible al ciutadà.

Si és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Retornar l’Ajuntament i l’espai públic a tots els veïns i veïnes de Vilassar, sigui quina sigui la seva
idiologia. Qualsevol veí s’ha de
sentir còmode i gaudir en qualsevol lloc del nostre poble.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
S’ha d’alliberar l’espai públic de la
presència permanent de simbologia ideològica. En matèria de seguretat, proposem l’increment de
les dotacions i recursos de la policia local, tant els humans com els
materials, adequant-los a les necessitats del present, seguint criteris tècnics i operatius.
Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
Estaria disposat a formar un govern
plural que respecti la legalitat constitucional i que prioritzi el poble i el
bé comú. És obvi que l’independentisme no hi tindria cabuda.
Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Continuarem fent propostes perquè el nostre poble sigui millor, un
exemple de convivència i benestar.

Manuela Calero (Podem)
Si és escollida alcaldessa, quina
serà la seva primera decisió?
Crear un espai de participació amb
els nostres veïns i veïnes i reunirme amb el personal municipal.
Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Gestió municipal de la neteja viària i de les platges. Apostem per un
model de seguretat on la ciutadania participi elaborant els mapes
de focus d’inseguretat.
Estaria disposada a pactar per
entrar al govern municipal?
Més que mai. És necessari bastir
ponts. Pactes sempre progressistes.
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Urbanisme | La nova Gran Via portarà el nom de Neus Català

El Ple va aprovar per unanimitat la proposta de la Comissió de Nomenclàtor de posar
al nou tram de la Gran Via el nom de Neus Català, que va ser la darrera supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrük i va morir a l’abril d’aquest any.

Vox, boicotejat pels assistents
al debat de Ràdio Premià
» El debat va incloure els 11 candidats que es presenten als comicis
» L’habitatge va ser el tema que va centrar les crítiques al govern
POLÍTICA4Premià de Mar va
viure el passat 14 de maig un debat insòlit amb la presència dels
11 candidats i candidates que es
presenten a les eleccions municipals del 26-M. L’acte, organitzat per Ràdio Premià de Mar, es
va centrar en els àmbits de l’economia, el comerç, l’ocupació i l’urbanisme. Però el més destacat de
l’esdeveniment va ser el boicot
que va viure el representant de
Vox, Alejandro Tamarit, al qual
bona part dels assistents van escridassar cada cop que intentava
fer la seva intervenció.
“No admetem que participi
en aquest debat una candidatura
feixista com Vox”, va dir el cap de
llista de Crida Premianenca, Andreu Mumbrú. La Unitat contra el
Feixisme i el Racisme (UCFR), de
fet, va demanar per escrit que no
es permetés la participació de
Vox, ja que consideren que va en
contra de la moció antifeixista
que es va aprovar al gener.

Els candidats van debatre per primer cop. Foto: Twitter (@PremiaRepublica)

DEBAT DESCAFEÏNAT
La presència de tants candidats
va complicar que realment es poguessin debatre temes importants del poble i l’acte es va centrar més en l’exposició de les
prioritats de cada partit.
L’alcalde i candidat de Junts
per Premià, Miguel Àngel Méndez,
es va limitar a defensar la feina feta
aquest mandat, mentre que el
candidat de la Crida va atacar
fortament el govern municipal, so-

bretot perquè “no han fet cap política d’habitatge en 12 anys”.
Precisament sobre habitatge, el cap de llista del PSC, David
Gutiérrez, va apuntar un dels
reptes del pròxim mandat: l’expropiació de Can Sanpere. El
candidat de Cs, José Maria Cano,
va dir que les promeses del govern “són poc creïbles”, perquè
“no hi ha hagut cap mesura per
obtenir habitatge social” al poble
durant aquest últim mandat.

Llum verda a part dels
pressupostos participatius

PRESSUPOSTOS4Quatre dels
dotze projectes elegits en la darrera
edició dels Pressupostos Participatius podran veure la llum aquest
any. Com va avançar Ràdio Premià de Mar, el Ple va aprovar el
15 de maig passat una modificació del pressupost prorrogat de
2018 per incorporar-hi una partida de 250.000 euros per dur a
terme aquestes iniciatives.
En concret, es tirarà endavant amb el Pla Educatiu per la Di-

versitat, el qual és el projecte que
té més pressupost: 150.000 euros.
A més, també s’adaptaran les
platges de Llevant i Bellamar per
a persones amb mobilitat reduïda, es millorarà el sender cap al
Mercat de la Flor i s’instal·laran
bancs en el sector est per facilitar
el descans dels vianants.
Aquesta modificació pressupostària va ser possible gràcies a
la liquidació del deute que es va
aprovar fa dos mesos.

Arriba la quarta edició d’Arts
Visuals a Espais Alternatius

CULTURA4El programa Arts Visuals a Espais Alternatius arriba
enguany a la quarta edició. Des
del 5 de maig i fins al 9 de juny,
els veïns i veïnes de Premià de
Mar poden gaudir d’una programació variada de disciplines
artístiques visuals, com la fotografia, la pintura o els grafitis.
El 5 de maig es va inaugurar
la mostra amb el concurs de
Fotografia antiga, el ral·li fotogràfic, l’exposició de Bodegons i
la Fira Mercat d’Art. Les fotògrafes Marina Castells i Marta
Mas van ser les encarregades, en

canvi, de la trobada fotogràfica
que es va celebrar el 9 de maig a
l’Espai l’Amistat, en la qual van
poder compartir la seva experiència amb els premianencs
amants de la imatge.
El programa continuarà el 6
de juny amb una xerrada amb
l’artista mataroní Josep Maria
Codina, el qual convidarà altres
artistes per parlar sobre pintura.
El festival tancarà les seves portes amb una jornada d’activitats
a la Gran Via, amb la Mostra de
grafiti, l’estudi fotogràfic al carrer
i la Fira Mercat d’Art.

Premià Acull posa el focus
en el racisme electoral

La taula rodona es va fer a la plaça Països Catalans. Foto: Twitter (@PremiaAcull)

POLÍTICA4Premià Acull vol posar el focus en la lluita contra el
racisme durant la campanya i les
eleccions del 26-M. L’entitat va
organitzar una taula rodona el 8
de maig passat a la plaça dels
Països Catalans on van reflexionar entorn de com “l’acollida digna i la lliure circulació de les persones es veu amenaçada per polítiques racistes i liberals”.
Un dels ponents, el portaveu de
la Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), David Karvala, va
alertar sobre l’ascens de partits
d’extrema-dreta, com Vox. “En

l’àmbit de classes, a qui realment
beneficia Vox és a la gent rica. Retallar en serveis socials és també la
seva política”, va assegurar Karvala, que va insistir que per frenarlos cal una resposta col·lectiva.
En canvi, el portaveu de Papers per Tothom, Bengali Taore,
va apuntar que garantir l’acolliment de les persones migrades és
un dels reptes del pròxim govern
municipal. “És necessària la sensibilització per tal de poder entendre els processos migratoris.
Hi ha gent molt mal informada”,
va manifestar Taore.
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Guillem Roma acomiada
l’EscenArts de primavera
Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT
A diferència de la resta d’activitats de l’EscenArts, la proposta
que va tancar la programació del
Festival d’Arts Escèniques de
Premià de Dalt va ser un Escenari Secret. Només se sabia el
lloc i l’hora.
Amb aquesta informació, els
assistents de l’EscenArts, citats a
l’Associació Cultural Sant Jaume,
van rebre fins a tres sorpreses.
DEL FESTIVAL PÍNDOLES...
Els primers regals que van rebre
els espectadors van ser dues peces de micro teatre que van participar en la darrera edició del
Festival Píndoles, celebrat al
Castell de Montjuïc.
L’activitat es va partir en
dos a causa de l’aforament.
Per aquest motiu una part va
veure primer La vella evasió,
sobre una parella d’avis que
planeja a través de WhatsApp

La connexió a l’escenari entre Guillem i Marta Roma. Foto: Carlos Sánchez

la seva fugida d’una residència.
La resta van ser espectadors de
Duérmete niño, un espectacle
còmic d’una parella que, a partir d’un manual, prova de fer
dormir el seu fill.L’element característic del Festival Píndoles
és que les obres de micro teatre es desenvolupen en llocs
fora del teatre.
En aquest sentit, les dues peces interpretades van tenir lloc a

espais de Sant Jaume que no tenien res a veure amb el seu teatre.

...ALS GERMANS ROMA
La cirereta del pastís va ser un
concert càlid a sota el pati de les
moreres. Els germans Guillem i
Marta Roma, amb guitarra i violoncel respectivament, van tocar
cançons com El teu llit, Senyals,
o Connexions, nom que porta
l’últim disc del cantautor.

Vilassar de Dalt | Moto trobada

La Policia Local va identificar una moto estacionada al municipi que va ser sostreta a Barcelona
el setembre del 2018. La segona en dos mesos.

Vilassar de Dalt
també celebra el
centenari Brossa

El Festival Menuts
i la Foto Nadons,
a Can Rafart

PARTICIPACIÓ4Vilassar de Dalt
no ha volgut faltar a la celebració de l’aniversari del centenari
de Joan Brossa. Una de les activitats que s’han dut a terme al
municipi ha estat el concurs d’aparadors Joan Brossa.
Aquesta iniciativa ha tingut
sis comerços visitants que van
vestir els seus aparadors amb
motius relacionats amb la figura i obra de l’artista català.
D’aquesta manera, des del dia
de Sant Jordi, Electrodomèstics
i regals Riera Baylach, Perruqueria i estètica Nuova, Pastisseria Maria Teresa, L'aromer,
Modes Nuri i Calaix de costura
van exhibir els seus productes
amb la col·laboració de la Biblioteca de Can Manyer, que va
facilitar referències als participants per poder inspirar-se.
El jurat va escollir l’aparador
d’Electrodomèstics i regals Riera Baylach com a primer premiat,
que va obtenir una recompensa
de 200 euros. La votació popular, en canvi, va escollir la Perruqueria i Estètica Nuova.

VILASSAR DE DALT4Can Rafart
va ser el punt de trobada d’una
vintena de nadons i les seves famílies per fer-se la tradicional
Foto Nadons, en el marc del
Festival Menuts.
Els últims anys, el municipi
ha apostat per aquesta iniciativa amb l’ajuda de l’Escola infantil de Can Roura i l’entitat
Petits i Grans per reunir els
nadons que van néixer durant
l’any passat.
En total, va haver-hi 22 dels
66 nens i nenes nascuts a Vilassar. A banda de la foto, també hi
va haver un espectacle infantil i
el sorteig d’una panera entre
tots els familiars inscrits.
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Cabrils acull la seva
cinquena Fira Professional
EMPRENEDORIA4Cinc anys
després de la seva creació, Cabrils
Professional és un referent. L’aposta de l’Ajuntament per remarcar l’economia del municipi
i dotar-se d’una eina de dinamització econòmica es consolida
com un recurs molt positiu per a
Cabrils.
De fet, el president del PIMEC Jove, Carlos Martínez, durant la taula rodona que es va celebrar el primer cap de setmana
de maig, va manifestar que “tots
els municipis haurien de tenir
una fira d’aquestes característiques”.
L’ECONOMIA LOCAL, CLAU
A més, amb paraules de la regidora de Promoció Econòmica,
Isabel Tamboleo, la Fira ha de
servir per facilitar possibles
col·laboracions entre professionals, emprenedors i autònoms.
“I, perquè no, iniciar algunes
col·laboracions, tal com ha succeït altres anys”, va afegir.
A banda, Cabrils Professional
també va comptar amb directius

Literatura | 8è Premi Literari Anton Isert

Cabrera va acollir la vuitena edició del certamen literari Anton Isert, el qual
reconeix fins a dotze premis de set categories diferents. Cristina Serradell
Badia va ser la guanyadora de la màxima categoria amb 30 de març.

Les excavacions de Cal Conde
recuperen el seu curs

OBRES4Fa uns mesos que les
obres del sector de Cal Conde es
van aturar per unes troballes a
les excavacions de les obres.
Un cop s’han conegut els resultats preliminars, ja es pot
afirmar que l’operació urbanística seguirà amb el seu curs.
Tot i l’excepcionalitat de les
troballes, les quals es podran inventariar i desmuntar de l’espai
en què s’han trobat, aquest pro-

cés no afectarà el desenvolupament de les obres, les quals aixecaran vint-i-quatre pisos de
protecció oficial.
Es tracta d’un parell de fosses que contenien deixalles domèstiques i de restes de ceràmica datades entre el 4000 i el
3000 aC. Això afirmaria que en
aquesta zona hauria existit una
ocupació humana en el període Neolític mitjà.

La col·laboració entre Mossos
i Policia Local té premi
Les Jornades es van celebrar en el marc de la Festa Major. Foto: Ajuntament

del Tecnocampus, una universitat que manté una clara aposta per l’emprenedoria, i altres
professionals que van compartir
la seva trajectòria.
LA FESTA MAJOR COM A TELÓ
Enguany, igual que en l’edició
anterior, les Jornades han coincidit amb la Festa Major del

municipi. L’ambient festiu i l’afluència de la gent ha servit per
confirmar que ha estat la fira
més visitada fins al moment.
En consonància amb això, hi
ha hagut dues novetats respecte dels anys anteriors, amb l’habilitació d’una zona de jocs gegants infantils i un espai de degustació gastronòmica.

ROBATORIS4Malauradament,
Cabrils és un dels municipis amb
una de les taxes de robatoris a domicilis amb força més elevades
de tota la comarca.
Dimecres 8 de maig hi va haver l’enèsima notícia d’aquest tipus que va publicar l’Ajuntament.
En aquest cas, es van detenir dos
homes com a presumptes autors
de dos robatoris amb força.
El resultat que va donar la
Unitat d’Investigació dels Mos-

sos d’Esquadra va correspondre amb els robatoris que es van
produir a la zona nord del municipi el passat 23 d’abril, dia de
Sant Jordi.
Els fruits de la coordinació
entre els cossos de seguretat ciutadana els últims anys estan sent
exemplars.
Per aquest motiu, l’Àrea Bàsica Policial de Premià de Mar va
lliurar una placa commemorativa al cap de la Policia de Cabrils.
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Festa Major | Concurs de cartells

Maig 2019

La Festa Major d’Alella se celebra del 31 de juliol al 4 d’agost. L’Ajuntament ja ha obert tant a professionals com a artistes novells el concurs per il·lustrar la Festa. Els aspirants podran presentar les seves
propostes fins al 23 de maig a Can Lleonart i a partir del 27 del mateix mes ja es podran votar.

L'Últim indi obrirà la nova
edició del Festival d'Alella
CULTURA4El Festival d'Alella es
fa gran. Del 4 al 13 de juliol se celebrarà la quinzena edició del festival que apropa la música amb
el món enogastronòmic a diferents cellers de la DO Alella.
Enguany el concert que obrirà el festival serà el d'Eduard
Costa, l'exmembre d'Els Amics
de les Arts, que va començar la
seva carrera en solitari fa uns
mesos amb L'Últim indi.
El cap de cartell serà Mishima, que arribarà amb el seu últim disc Ara i res. També hi seran la Sant Andreu Jazz Band i
Joan Chamorro, Sandra Bautista i Halldor Mar, que tancarà el
festival.
A més, hi haurà una nit temàtica amb el funky com a nexe
d'unió, que comptarà amb la
prestigiosa Vicens Marting Dream Big Band, entre altres protagonistes.
S'OBRE AL TERRITORI
Aquest any el festival comptarà
amb la col·laboració de tres cellers,
tots ells de la DO Alella. Repetiran

Un concurs únic
a Catalunya i a tot l’Estat

Eduard Costa ha emprès un projecte en solitari. Foto: Arxiu

Alta Alella i Bouquet d'Alella i, per
primera vegada, se suma a la cita
el celler de Can Roda, de Santa
Maria Martorelles.
ESCENARIS ÚNICS
Els concerts tindran lloc als Jardins de Cal Marquès, el Celler de

les Aus, el parc de Can Sors i el
celler de Can Roda.
Per altra banda, les cites
musicals aniran acompanyades d’un espai de food trucks
per degustar vins de la DO Alella i diferents propostes gastronòmiques.

CULTURA4Per segon any consecutiu, el Maridatge dels Sentits
va anar acompanyat del Concurs
Internacional de Perfumeria
Mouillette d’Argent.
Com a conseqüència, del 30
d’abril al 5 de maig, Teià va ser
el centre d’atenció del món de la
perfumeria, atraient professionals d’arreu del món.
De fet, van participar-hi perfumistes procedents de nou països i tres continents, un fet que
demostra la projecció del festival amb tan sols dues edicions a
les espatlles.
La millor de les 23 creacions
olfactives va ser la del brasiler

Daniel Pescio, que va apostar per
una fragància floral que destaca
per les seves notes de fusta, especiades i orientals.
L’alcalde de Teià, Andreu
Bosch, es va mostrar més que satisfet. Per a Bosch, “la progressió del certamen indica que
anem pel bon camí”.
Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del
Departament d'Agricultura a
Barcelona, Josep Pena, va comparar l’aposta pel Maridatge
com “una alquímia de petites
obres d’art”. A més, “des de la
primera edició ja feia flaire d’un
festival consolidat”, va afegir.
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Alella: parlen els candidats
» Des del govern municipal defensen la gestió del mandat i es marquen una línia continuista
» La majoria de l’oposició situa la seguretat com un problema al municipi, però aprova la gestió

M. Almendro (ERC-SA)

Josep Bardés (Gd’A)

“Portem 16 anys
“No han deixat
planificant i
participar ni fer
implementant
aportacions a cap
l’Alella que volem” grup de l’oposició”
De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Crec que ningú pot posar en
dubte que ERC+SxA ha fet una
gran feina. Per això, poso una nota
de 8,5, no sent més alta perquè sóc
autoexigent i crec que sempre cal
deixar marge a la perfecció.
Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Garantir la continuïtat de la feina
feta, del model de poble que
tenim, dels serveis i activitats. L’altra, és la de continuar compromesos treballant sempre per a les
persones.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Molt baix perquè amb la majoria
absoluta no han deixat participar
ni fer aportacions a cap grup de l’oposició. A més, han fet una gestió
nefasta amb el Casal, perquè hem
perdut la subvenció de la Generalitat i hem acumulat dos anys de
retard en les obres.
Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Formar un govern ampli, molt representatiu, i convocar pressupostos
participatius per a les urbanitzacions
i la gran inversió del mandat.

E. García-Ossorio(JxC)

Mark Ullod (AA-CUP)

M. José de Aguilar (PP)

“Cal intervenir
de manera urgent
en l’àmbit
de la seguretat”

“Objectivament,
Alella no és
un municipi
insegur”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
El més fàcil seria dir que nefasta,
però la gestió dels serveis és notable, tot i que han causat malestar
als constitucionalistes. Poso un 6.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Un aprovat just, un 5. Amb els mitjans que disposa el nostre Ajuntament, comparat amb d’altres de
característiques similars, el balanç
és molt pobre.

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Un 6,5. Ha estat positiva en termes
generals, però presenta algunes
llacunes amb els serveis socials. Alhora, és clarament deficitària i, per
tant, clarament millorable.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
De manera urgent, intervenir en
l’àmbit de la seguretat. Hem de
dotar el nostre cos policial d’eines
i recursos perquè facin la seva
tasca. Necessitem que la ciutadania se senti segura, evitant les ocupacions, els robatoris i generant
una convivència veïnal positiva i
enriquidora.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
No seré alcalde, però responc igualment. Crearia poder popular. Fomentaria totes les formes de
sobirania local i estudiaria la rescissió dels contractes amb proveïdors i empreses de l'IBEX-35.

Quins projectes han quedat
pendents aquest mandat?
Portem 16 anys planificant i implementant l’Alella que volem. Encara
tenim molta feina a fer i moltes
ganes de fer-la. En l’àmbit d’inversió destaca la construcció de la
nova Biblioteca i Arxiu Municipal a
la Fàbrica de Pintures.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Tenim el nostre Projecte Alella Segura fet per professionals, no per
polítics. És el full de ruta per a la
convivència ciutadana, la cura del
bosc, frenar els robatoris i aturar les
ocupacions.

Aquest mandat s'ha trencat el
pacte de govern amb el PSC. Si
guanyen sense majoria, buscaran altres pactes o repetirien?
Cal esperar a veure la voluntat de la
ciutadania. Tanmateix, el nostre és
un projecte social però també nacional. Els drets socials i de país seran
els que l’Assemblea d’ERC+SxA tindrà presents a l’hora de debatre possibles pactes.

Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
Per descomptat. Som una plataforma de veïns i veïnes, totalment
independent de qualsevol partit, i
molt transversal. Ens interessa fer
la millor gestió possible dels recursos. A Gent d’Alella hi cap qui s’estimi el poble, que sigui demòcrata
i comparteixi els nostres valors.

Estaria disposat a pactar amb alguna altra formació per entrar al
govern municipal?
Si, sempre que es respecti que l’alcaldia d’Alella serà per a una força
que lluiti per la Independència de
Catalunya. Qualsevol altra opció
no comptarà amb el nostre suport.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Seguir escoltant els nostres veïns i
ajudant-los. Però això també ho
farem si governem, i creiem que és
la vegada que estem més a prop
d’aconseguir-ho.

Si finalment es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Serem lleials al mandat de l’1 d’Octubre i donarem suport a qualsevol alcalde del municipi que lluiti
per la independència.

Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de
treball?
Nosaltres sempre ens presentem
per governar i estar al servei del
poble i de les seves persones.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Com he dit, dotar d’eines i recursos
humans la nostra policia. Potenciar
la nostra Associació de Voluntaris
perquè, coordinats amb la policia
local, ofereixin serveis de proximitat i ajuda als veïns i veïnes.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Dissenteixo en la segona part de la
pregunta. Genera alarma social,
però no és un dels “grans temes de
debat” perquè no hi ha gaire més
coses a fer des del municipi. Objectivament, Alella no és un poble
insegur. Una cosa és clara; els lectors de matrícules no han dissuadit. L'única mesura efectiva és
l'enduriment de les penes, tal com
passa a França o Alemanya.

Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
Sí, excepte amb els partits del 155.
Amb la resta hi ha d’haver reciprocitat i un interès sincer per sumar
en benefici del poble.
Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
La mateixa que hem fet aquests 4
anys: constructiva, però implacable. Aportem rigor, dedicació, esperit crític i voluntat de millora.

Si és alcaldessa, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Retornar la convivència a la línia
d'on mai s'hauria d'haver mogut.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Cal escoltar els veïns i les associacions. Un sereno municipal seria
una bona opció.

C. Zueras (AP-PSC)
Si és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Primer cal parlar amb tothom.
Amb la informació podrem identificar els problemes més urgents.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans
temes de debat al municipi?
Implantarem i millorarem el Pla de
Seguretat Local; reorganitzarem
els recursos de la Policia Local i cercarem noves mesures de control.
Estaria disposat a pactar per entrar al govern municipal?
Sense dubte. El resultat electoral és
incert, caldrà fer un pacte sí o sí.
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Teià: els partits fan balanç
» Andreu Bosch valora positivament el pacte de govern i vol formar una majoria independentista
» Gent de Teià posa un notable al govern municipal però proposa reforçar la vigilància

Andreu Bosch (CaT+ERC)

Maria Núria Andinyac (GdT)

Francesc Ribas (JxCAT)

“En el nostre programa electoral
ens hem compromès a formar
un nou govern municipal de
majoria independentista”

“Aquesta legislatura,
com tothom sap, ha estat
en moltes ocasions
complicada i calia unitat”

“Volem un govern que aglutini,
sense escletxes, totes les forces
independentistes que apostin
per treballar per la República”

De l'1 al 10, com valora la seva gestió durant aquest
mandat?
Crec que és la ciutadania qui ho ha de valorar, però hi posaria un notable alt. Hem millorat moltíssim l’espai públic
i les instal·lacions municipals: el camp de futbol de Sant
Berger, amb la gespa artificial, l’Espai de Can Llaurador, la
Casa Municipal de Cultura, el Casal de Joves, el celler romà
de Vallmora, etc. També hem pogut abordar la renovació
del clavegueram del passeig de la Riera, una obra de gran
importància. A més, hem impulsat i consolidat el Maridatge dels Sentits en l’àmbit de la promoció econòmica i
enoturística. I posaria un excel·lent en participació ciutadana i els primers pressupostos participatius, i també en
tasques de prevenció d’incendis forestals.

De l'1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
En faig una valoració positiva. En general, ho valoro amb
un 7. Han escoltat les nostres propostes i hem sigut crítics
quan ha estat necessari perquè hem cregut que les mesures no estaven en sintonia amb la nostra línia política.
Aquesta legislatura, com tothom sap, ha estat en moltes
ocasions complicada i calia unitat. Gent de Teià va respondre sempre al servei del poble i dels seus vilatans.

De l'1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
durant aquest mandat?
Valorem la gestió del govern municipal durant aquest
mandat amb un 7.

Si després del maig torna a ser escollit alcalde, quina
serà la primera decisió que prendrà?
Procedir a l’aprovació del projecte executiu de millora de
la Pista de l’A.E. Teià i intentar tancar el conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió de la planta de
tractament de fangs per a ús dels serveis municipals de
manteniment i medi ambient.
Quins projectes li han quedat pendents aquest mandat?
L’adequació del parc de can Llaurador, tot i que a l’inici
del mandat hi vam instal·lar el parc de lleure per a gossos. És un repte del nou mandat. I continuar millorant
l’espai públic.
Aquesta legislatura han governat amb el suport del
PDeCAT. Si necessiten tornar a pactar per governar,
seguirien aquesta línia o pactarien amb altres formacions?
Ha estat un bon pacte de govern i hem pogut executar
més del 90% de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació Municipal (2015-2019), elaborat i aprovat per primera vegada a Teià. I en el nostre programa electoral ens
hem compromès a formar un nou govern municipal de
majoria independentista.

Si els veïns no li renoven la confiança i es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de treball?
Espero i desitjo que em renovin la confiança, perquè vull
continuar millorant Teià i m’estimo el meu poble. I compto
amb un bon equip per fer-ho.

Si després del maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
No ens aturarem, acabarem el que està pendent d’executar de l’anterior mandat i després prioritzarem les nostres
propostes que impacten més a la població i que portem
en el nostre programa.
Què proposa per millorar la seguretat del poble, un
dels grans temes de debat al municipi?
Sabem que aquesta és una de les preocupacions més
importants dels vilatans, i per això som sensibles a
aquest problema. Nosaltres reforçarem la vigilància a les
zones del poble amb un índex més alt de robatoris, fomentarem la col·laboració ciutadana en matèria de seguretat, ja que sabem que en altres municipis veïns,
iniciatives conjuntes entre policia local i veïns, s’han
posat en funcionament.
Estaria disposada a pactar amb alguna altra formació
per entrar al govern municipal?
Estaríem disposats a fer un pacte de govern si som capaços de posar-nos d’acord amb les accions prioritàries que
necessita el poble i que nosaltres portem al programa.
Una cosa volem deixar clara, no pactarem mai amb cap
força política del 155.
Si finalment es queda a l'oposició, quina serà la seva
línia de treball?
Esperem que aquest cop no sigui així perquè la nostra intenció és governar. Creiem que l’Ajuntament necessita
aire fresc i independent dels partits polítics. Si ens toqués
estar a l’oposició, actuaríem pel bé del poble i sempre defensant els interessos de la majoria de vilatans. Estaríem
molt amatents a tota l’acció de govern i intentaríem que
les propostes que portem al programa electoral també
fossin tingudes en compte i valorades. Òbviament seríem
crítics quan calgués.

Si és escollit alcalde a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig, quina serà la primera decisió que
prendrà?
La primera decisió que prendré, si sóc escollit alcalde a les
pròximes eleccions municipals, serà implementar el nostre programa electoral fil per randa i que ha d'anar encaminat a convertir Teià en el millor poble per viure-hi.
Volem una neteja intensiva, apostem per les energies renovables, la inversió productiva en cultura, esport, educació, lleure i promoció econòmica. També proposem un
suport inapel·lable a les entitats de tots els àmbits, pel fet
que sempre arriben a llocs on l'administració municipal
no arriba. També són necessàries les polítiques d'igualtat,
de participació ciutadana, de transparència, d’honestedat
i de proximitat.
Quins projectes han quedat pendents aquest mandat?
Alguns dels projectes que han quedat pendents aquest
mandat són els serveis de neteja viària, de manteniment
d'equipaments municipals, la nova nau dels serveis de
manteniment i la seguretat.
Aquesta legislatura han governat en un pacte de govern amb CaT+ERC. Si necessiten tornar a pactar per
entrar al govern, seguirien aquesta mateixa línia o
buscarien el suport d’altres formacions representades
al consistori?
La nostra prioritat és el municipi i el país i, per tant, estem
aquí per configurar un nou govern, netament independentista. Volem que aglutini, sense escletxes, totes les forces independentistes que apostin per treballar colze a
colze per la república catalana i per ser fidels al mandat
de l'1 d'octubre.
Si finalment no aconsegueix els suports necessaris i
es queda a l'oposició, quina serà la seva línia de treball?
Si finalment no governem, farem una oposició propositiva, ferma i rigorosa, però que no posi bastons a les rodes
en els projectes que van en pro d'una millora en el benestar dels vilatans i vilatanes.
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Atletisme | La sisena Santjaumenka es disputarà el 22 de juny

Premià de Dalt es convertirà en l’escenari de la sisena edició de la Santjaumenka, la cursa
popular del poble, el pròxim 22 de juny. La prova, organitzada per la Societat Cultural Sant
Jaume, brindarà als atletes la possibilitat de triar entre curses de cinc i de 10 quilòmetres.

La UE Vilassar guanya
la lliga i torna a Tercera Divisió
» L’equip es va proclamar campió del grup 1 de Primera Catalana
amb dues jornades d’antel·lació després d’una campanya excel·lent
Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
Era un dels candidats a l’ascens
i no ha fallat. La UE Vilassar de
Mar es va proclamar campiona
del grup 1 de Primera Catalana el
passat diumenge 12 al Xevi Ramon (gràcies al triomf per 2-1
contra el Sant Cugat) i va certificar el seu retorn a Tercera només
un curs després d’haver patit el
descens de categoria.
El conjunt d’Alberto Aybar ha
dominat, de forma gairebé incontestable, la categoria des del
començament i ben aviat es va
veure que el títol i l’ascens directe eren cosa de dos equips: la
UEVM o el filial del Girona.
L’empenta dels vilassarencs, molt
més fiables que els gironins, ha
permès celebrar la primera gran
alegria del curs, l’ascens de categoria, que els jugadors van poder

L’eufòria dels jugadors després de certificar l’ascens. Foto: UEVM

celebrar amb l’afició sobre la gespa del Xevi Ramon.
Ara, els blanc-i-vermells
afronten els dos darrers compromisos d’aquesta temporada. A
la lliga només falta per jugar-se
una última jornada, el pròxim diumenge 26 contra un Club Esportiu Farners que s’està jugant

ATLETISME4El diumenge 9 de
juny és una data que està marcada de color vermell en el calendari dels corredors, de més o
menys nivell, de la comarca. I és
que el segon diumenge del mes
que ve es disputarà la setena
edició de la Cursa Popular del
Masnou, una prova organitzada
pel Club La Sansi (en col·laboració amb el Club Nàutic i l’Ajuntament) i que, un any més, reunirà prop d’un miler d’atletes
que faran un recorregut pel passeig Marítim de la ciutat.
El recorregut, de cinc quilò-

metres, farà que els runners arrenquin des del punt del passeig
Marítim que està a tocar del
Club Nàutic, molt a prop de l’estació de Renfe d’Ocata. Des d’allà hauran d’anar cap al nord, fins
a haver completat la meitat del
recorregut, quan faran mitja volta per tornar cap al punt de partida, on també hi haurà la meta.
El termini d’inscripcions encara està obert, i tots els inscrits
tindran com a repte ser els successors de Pablo García i d’Eva
Arias, els vencedors de la darrera edició de la prova.

Final de temporada per
al Sant Joan i el CFS Premià

la salvació, mentre que el partit
que tancarà el curs definitivament
serà l’enfrontament pel títol de
Catalunya contra el campió del
grup 2.
Després d’això, la feina serà
per a la directiva i la secretaria tècnica, que hauran de dissenyar l’equip de la temporada que ve.

El Club Patinatge el Masnou,
cinquè al campionat d’Europa

L’escenari era imponent, però el resultat va
ser magnífic. El Club
Patinatge el Masnou va
aconseguir una meritòria cinquena posició en el campionat
d’Europa, l’Euro Reggio, que es
va disputar a principis d’aquest
mes a la localitat italiana de
Reggio Emilia.
Les masnovines van aconseguir aquest cinquè lloc en la modalitat de grups grans gràcies a la

Compte enrere per a la 7a
Cursa Popular del Masnou

seva actuació anomenada Reflexió. De fet, la seva excel·lent rutina els va permetre quedar-se a
una sola posició d’un dels conjunts més potents de Catalunya
i d’Europa, el CPA Olot. La victòria en la competició va ser per
al CPA Girona, mentre que les segones i les terceres, Diamant i
Royal Eagles, van ser italianes.
Amb aquesta competició, el
CPM dona per tancada la temporada 2018-19.

FUTBOL SALA4Darrera jornada abans de començar a gaudir
d’unes merescudes vacances. El
grup 1 de la Tercera Divisió de
futbol sala encara la seva darrera jornada i els dos equips de la
comarca, el Sant Joan de Vilassar i el CFS Premià de Mar ja
han fet els deures, certificant la
permanència a la categoria.
Els vilassarencs, que en
aquest tram inicial de mes han
patit una petita mala dinàmica,
voldran posar el punt final a la
lliga 2018-19 amb un bon resultat, però el dissabte 25 viatjarà a

Barcelona per jugar a la pista
d’un Gràcia FSC que s’està jugant la permanència.
Per la seva banda, el conjunt
de Premià de Mar tindrà l’oportunitat de sumar els darrers
punts de la temporada a casa el
diumenge 26 contra l’Arrels. El
conjunt d’Óscar Larrotcha ha
alternat actuacions discretes a la
lliga (perdent nou dels darrers 14
partits que ha jugat) amb una
molt bona trajectòria a la Copa
Catalunya, competició en la qual
va quedar eliminat als quarts de
final contra l’Aliança de Mataró.
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| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a
convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Famosos

No t’ho perdis

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al
festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació
sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelona en una actuació emmarcada en una campanya publicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per
crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i
ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va començar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En
qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoamericà li ha servit per situar-se entre els principals noms
de la música internacional.

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la
Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Fotografies de gent del segle XX’, del fotògraf alemany August
Sander. Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colònia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat espanyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de Sander. Es poden veure 187 fotografies organitzades segons els
esquemes tipològics de Sander i inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

Llibres

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría
No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construeixen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del territori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

?

N A T H Y

QUI ÉS

...

El seu vessant feminista ha marcat la seva música

?

Actuar a Barcelona en un petit concert

QUÈ HA FET

El recital formava part d’una campanya publicitària

...

S’ha generat un debat sobre l’artista

A LES XARXES

Els ocells
Aristòfanes
La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dramatúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoliberal i qüestionar-se el seu auge.
A la Sala Beckett de Barcelona.

P E L U S O

Ser una cantant de trap llatinoamericà

ÉS FAMOSA PER

Teatre

La fitxa

Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

Música

Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Timadores compulsives
Chris Addison

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les muntanyes de Prades amb energia solar.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comèdia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decideixen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

23 |

Viu en línia
agenda@comunicacio21.com

El Masnou
DIMARTS 11 DE JUNY
18:30 Francesc Bailón s’encarregarà de la conferència anomenada L'expedició de Sir John
Franklin: la gran tragèdia de l'exploració Àrtica. / Sala Joan Comellas.

Tasta el Masnou, una degustació
de productes locals
Dissabte 15 de juny a les 19:30

PROPOSTES

Premià de Mar Vilassar de Mar
Maribel del Molino coordina una
sessió de lectura en veu alta
Dimarts 28 de maig a les 12:15

Maribel del Molino serà l’encarregada
de coordinar la pròxima sessió del cicle de lectures en veu alta del cicle Lletres i diàlegs. / Biblioteca Martí Rosselló
i Lloveras.

DIVENDRES 24 DE MAIG
17:30 El penúltim divendres d’aquest mes està
previst que se celebri una trobada amb Muriel Villanueva, l’autora de Duna : Diari d´un
estiu, en el marc del cicle Lletres i diàlegs. / Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.
Tasta el Masnou serà una jornada
pensada per degustar productes fets
a la ciutat i maridats amb vins de la Denominació d’Origen Alella. / Casa de
Cultura.

DIUMENGE 26 DE MAIG
18:30 Quarta i darrera representació de l’adaptació que la companyia La Tropa Teatre ha
fet de la clàssica història El llibre de la Selva.
El preu de l’entrada és de vuit euros. / Ateneu Vilassanès.

DIMARTS 28 DE MAIG
18:00 Les tècniques pictòriques serà el nom de
la xerrada que anirà a càrrec de Josep Malagarriga i que forma part de les activitats de
l’Aula d’Extensió Universitària. / Sala Roser
Carrau- Espai Cultural Can Bisa.

Comarca

Una tertúlia a Alella
amb Vicenç Villatoro
Dijous 6 de juny a les 19:00

ALELLA El periodista Vicenç Villatoro
serà el responsable de coordinar una
tertúlia sobre temes culturals. / Centre Cultural de Can Lleonart.

Esports
DIUMENGE 9 DE JUNY
EL MASNOU El club La Sansi organitza, un cop
més, la Cursa Popular del Masnou, que en
aquest 2019 arriba a la seva setena edició
(09:30).

La UE Vilassar de Mar tanca
la lliga rebent el CE Farners
Diumenge 26 de maig a les 12:00

DISSABTE 25 DE MAIG
PREMIÀ DE DALT L’últim dissabte d’aquest mes,
la Coral Xic Estel organitzarà la 46a edició de
l’activitat infantil Juguem cantant (12:30). /
Teatre La Massa.

DIVENDRES 30 DE MAIG

DIVENDRES 31 DE MAIG

19:00 La projecció del documental Les noies del
Carmel, fet pels premianencs Caroline Mignot i Martí Sala, serà una de les darreres propostes culturals d’aquest mes. / Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

CABRILS El Senyor de les Ombres apareix a les
nits a la Biblioteca de Cabrils, de manera que
els més menuts hauran d’ajudar la Nenúfar
i la Matoll per trobar-ho (20:00). / Biblioteca Municipal.

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 34a jornada del grup 2 de Primera
Catalana entre la UE Vilassar i el CE Farners. / Municipal Xevi Ramon.
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