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L’hora de la política
4Miquel Àngel Méndez (JxCat) reté ‘in extremis’
l’alcaldia de Premià de Mar gràcies al PSC

4 Jaume Oliveras (ERC) segueix al Masnou i Damià 
del Clot (ERC) revalida Vilassar de Mar Especial Investidures

Nous ajuntaments

Oliveras (El Masnou)
Méndez (Pre

mià de Mar)
Del Clot (Vilassar de Mar) Llauró (Vilassar d

e Dalt)

Triadó (Premià de
 Dalt)

ELECCIONS 26-M pàg 3

ERC es va imposar al conjunt
del Baix Maresme amb un 31%
dels vots, seguida de JxCat

RECONEIXEMENT pàg 6
L’educadora masnovina
Carme Giralt rep la
Creu de Sant Jordi

Bosch (Teià)Mir (Cabrera de Mar) Vinyals (Cabrils) Almendro (Alella)
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Els vots que van obtenir els par-
tits independentistes al Baix Ma-
resme en les eleccions municipals
conformen una majoria clara i su-
men més del 59% del total. ERC
va ser el clar guanyador del 26-M
al territori, amb el 31% dels vots,
gairebé 19.000 en total. D’a-
questa manera, els republicans
van aconseguir imposar-se en
un territori que fins ara havia
apostat majoritàriament per l’an-
tic espai convergent.

Junts per Catalunya (JxCat),
hereus de l’antiga CiU, va ser re-
legat a la segona posició amb el
20% dels vots. Els postconver-
gents van ser la força més vo-
tada només a tres dels vuit mu-

nicipis analitzats: Cabrera, Pre-
mià de Dalt i Premià de Mar.
En aquest últim cas, però, ERC
va quedar a només 424 vots de
JxCat.

La CUP no va obtenir els re-
sultats esperats i només el 8%
dels votants del Baix Maresme
van apostar per les seves candi-
datures. Tot i això, conformen
juntament amb ERC i JxCat un
bloc independentista contun-
dent al territori.

PSC I CS ES MANTENEN
Contràriament al que va passar
a altres comarques, el PSC es va
quedar molt enrere d’ERC al
Baix Maresme. Els socialistes
van endur-se un 12% dels vots i
van aconseguir mantenir-se en la
tercera posició de les llistes més
votades.

Ciutadans (Cs) en canvi no va

poder superar els 6.000 vots i es
va quedar a la quarta posició
amb el suport d’un 10% dels
votants del territori.

FORÇA MUNICIPALISTA
Les candidatures municipalistes
fa anys que agafen força al Baix
Maresme i aquestes darreres
eleccions municipals ho van
constatar. En total, aquestes llis-
tes locals sense direcció nacional
van reunir el 9% dels vots, més
que els que van rebre partits tra-
dicionals com el PP o fins i tot

més vots que les candidatures del
sector dels comuns.

Tot i això, cap candidatura
municipalista va obtenir majories
àmplies als municipis. Un cas pa-
radigmàtic és el de Babord, una
llista local que va comptar amb el
suport de la CUP i Catalunya en
Comú i que es va endur més de
1.500 vots a Vilassar de Mar.

PATACADA DELS COMUNS I PP
Els grans perdedors de les da-
rreres eleccions municipals van
ser, sens dubte, els comuns i el
PP. Al Baix Maresme, les candi-
datures de Catalunya en Comú i
Podem van ser presents a només
tres municipis (Masnou, Vilassar
de Mar i Premià de Mar) i van su-
mar tan sols un 6% dels vots,
3352 en total.

El PP, però, va ser el partit que
va treure menys vots, tot i ser pre-

sent a sis dels vuit municipis
analitzats. Els populars es van
quedar només amb el 3% dels
vots i amb un total de 1557 vots
a tot el territori. 

De fet, el PP no va aconseguir
representació a cap municipi del
Baix Maresme, una patacada im-
portant per a un dels partits més
importants de l’àmbit estatal.

ALTA PARTICIPACIÓ
Els resultats del 26-M dibuixen
una panoràmica molt represen-
tativa de la ideologia dels habi-
tants del territori, ja que els nivells
de participació van superar cò-
modament la barrera del 60%  a
tots els municipis. Sorprèn, so-
bretot, Cabrera,  on la participació
va arribar fins al 73%. En canvi, el
municipi a on la participació va ser
menor va ser Premià de Mar,
amb un 64%, una xifra important.
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Augusto Magaña
BAIX MARESME

Majoria independentista
» ERC es va imposar al Baix Maresme amb un 31% dels vots el 26-M i JxCat va quedar en segon lloc
» Les eleccions municipals van tenir un alt nivell de participació: més del 60% a tots els municipis

ERC va ser el partit més votat al conjunt del Baix Maresme. Infografia: Línia Mar

59%
dels vots del 26-M al
Baix Maresme van ser
per a candidatures
independentistes
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Dani García
El teianenc, resident a Granollers, ha

posat el punt final a la temporada 2018-
19 amb tres medalles de plata en el

campionat d’Espanya de bàdminton
que es va jugar el mes passat. Ara des-
cansarà abans de preparar el nou curs.

pàgina 13

Els semàfors

La ruptura Valls-Rivera
refleja un fenómeno

viejo: los intereses de la
élite barcelonesa y estatal divergen
cada vez más. Pedralbes teme al indepe,
quiere inversión estatal y sabe que Vox
quema. Pero Salamanca puede entre-
tenerse contra Iglesias, quiere centra-
lismo y ve útil a Vox.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pels que som aficio-
nats del bàsquet i ens

hem llevat als 80 i 90 a
veure els anells de Jordan, Bird o Ma-
gic Johnson com si fossin déus mito-
lògics, potser encara no ens podem
creure la transcendència esportiva del
que han fet els germans Gasol per al
bàsquet català.

@termitaelefante

Que el nuevo ayunta-
miento de PP y Ciuda-

danos ya esté relanzan-
do la pesadilla Olímpica no solo es un
ejercicio de profunda irresponsabili-
dad financiera sino que transmite
una pésima señal sobre cuáles son sus
prioridades: propaganda y pelotazo la-
drillero.

A França (on encara
viuen de la hipocresia

'Libertè, Égalité, Frater-
nitè') acaben d'instaurar pena de cinc
anys de presó per a qui publiqui esta-
dístiques de sentències judicials. Així
els intocables es protegeixen de l’a-
valuació social. Sí, amb Macron, gran
liberal.

@gebelque@juanrallo@apuente

La lupa

per @ModernetdeMerda

Ho tornaran a fer

Ho tornarem a fer. Els presos polítics
-la majoria- van deixar intuir que ho
tornarien a fer, i poca estona després va
arribar Jordi Cuixart per deixar clarís-
sim, apuntin-s'ho a les seves respecti-
ves Moleskine, senyors jutges, que ho
tornarà a fer. Noti's la tranquil·litat d'es-
perit amb la que pronuncia aquelles pa-
raules, perquè es fa real-
ment complicat que no se't
glaci l'ànima d'admiració i
de patiment.

Davant d'un tribunal
que el té segrestat des de fa
prop de dos anys, amb totes
les circumstàncies perso-
nals que l'envolten, amb una sentència
dura i venjativa sobrevolant-li aquell
cap tan ben moblat, Cuixart s'asseu i,
amb un mig somriure, pausant el
temps, amb una mirada que Déu me'n
guard de ser repressor i tenir-la al da-
vant, els diu que la segona part serà mi-
llor que la primera.

Cuixart va exercir de líder civil i

pràcticament moral. I va fer-ho acom-
panyat de l'exemple humanista de Ro-
meva, de l'abraçada pedagògica de Rull,
de l'embat ferm de Turull, i de tantes al-
tres contundències i emocions.

Ho tornarem a fer, efectivament.
Ara mateix encara no sabem com, no sa-
bem amb qui, no sabem quan. Però ho

tornarem a fer. I aquest mantra ha de ser
útil per redecorar-nos les conviccions, sí,
però també per reversionar-lo i tenir pre-
sent altres realitats tan importants com
la nostra. Com, per exemple, que l'Estat
també ho tornarà a fer. Tot, fil per ran-
da. O com, per exemple, que els que no
van fer res llavors per garantir drets fo-
namentals, tampoc tornaran a fer res ara.

A banda dels nostres plans, de les in-
tencions que tinguem a partir d'ara, avui
ens trobem en un moment de lucidesa
i de realisme prou envejable per pensar
també en els plans dels altres i intentar
endevinar-los. L'octubre de 2017 no els
vam endevinar; ara podem dibuixar-los
una mica més, avançar-nos als esdeve-

niments o crear-ne de nous.
Fem-ho, perquè probable-
ment ens ajudarà a tenir
èxit, a banda de tenir raó.

Tornem-ho a fer, però
tornem-ho a fer sabent que
ells també ho tornaran a
fer, sabent que hi ha qui no

té res a repetir. Tenint en compte
aquest context sencer, i amb uns líders
que, amb encerts i errors, han demos-
trat dia rere dia que hi són i que hi se-
ran, que la presó els ha segrestat els cos-
sos però no les idees ni les ganes de con-
quistar futurs, el repte col·lectiu que ens
ve a sobre ha d'acabar bé per força. I
sense força. Com sempre, però diferent.

Tornem-ho a fer, però tornem-ho a fer 
sabent que ells també ho tornaran a fer, 

sabent que hi ha qui no té res a repetir 
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Ajuntament del Masnou
El consistori ha intentat des de l’agost 

passat acabar amb l’abocador i el càmping
il·legals que hi ha en uns terrenys abando-

nats entre el carrer Àngel Guimerà 
i el Camí del Mig. De moment no se 

n’ha sortit i Ocata Activa ho denuncia. 
pàgina 6

Conselleria d’Educació
Les famílies de l’Escola Pérez Sala de
Vilassar de Mar no descarten prendre

mesures legals contra el tancament d’u-
na línia de P3. L’AMPA critica el De-
partament d’Educació perquè aquests
canvis perjudicarien l’escola pública.

pàgina 9
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

habitatge.gencat.cat
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El Masnou

Oliveras enceta un nou mandat
amb una minoria ampliada 

» El candidat d’ERC va revalidar l’alcaldia amb els vots de JxCat
» L’alcalde ja va anunciar l’organització del govern amb 9 regidors

POLÍTICA4L’alcalde Jaume Oli-
veras estarà al capdavant de l’A-
juntament del Masnou quatre
anys més. El 15 de juny passat el
Ple municipal va tornar a inves-
tir el candidat d’ERC, amb els
nou vots dels republicans i els
dels tres regidors de Junts per
Catalunya (JxCat). Però l’acord
entre forces sobiranistes va ser
només per a la investidura i Oli-
veras haurà de governar el poble
en minoria un mandat més.

La portaveu d’ERC, Sílvia
Folch, va destacar en el ple d’in-
vestidura que inicien un mandat
en minoria però que es compro-
meten “a treballar amb la màxima
col·laboració amb la resta de for-
ces”. Des de JxCat, el seu portaveu,
Romà López i Bolart, va deixar clar
que el suport a Olveras a la inves-
tidura va ser a canvi del compro-
mís de fer les polítiques necessà-
ries per fer efectiva la república ca-
talana des del municipi i trobar un
espai públic que recordi l’1-O.

Oliveras va anunciar que el
seu pla de govern per al període
2019-2023 “combinarà conti-
nuïtat en alguns àmbits, amb la
innovació i la posada al dia d’al-
tres”. L’alcalde va subratllar que
el seu projecte tindrà tres pilars
bàsics: crear un pla educatiu del
Masnou, elaborar una agenda
verda municipal i un pla de salut
comunitària.

Per altra banda, tota la resta
de formacions del Ple van votar-
se a si mateixes a la investidura;
excepte el regidor de la CUP, ja
que el seu vot va ser declarat nul.

El principal grup de l’oposició,
Fem Masnou, va deixar clar que
des de l’oposició intentaran fer
valdre les seves tres prioritats: re-

cuperar sobiranies respecte a les
grans empreses “que s’enriquei-
xen amb els serveis públics”,
promoure l’habitatge assequible
perquè ningú hagi de marxar del
poble i promoure un govern que
escolti la ciutadania.

NOU CARTIPÀS DEL GOVERN
L’alcalde no ha perdut el temps i
el 17 de juny, només dos dies des-
prés de la investidura, va firmar
els decrets amb els quals va atri-
buir les responsabilitats que os-
tenta cadascun dels membres
del govern, així com les funcions
que delega a la Junta de Govern
Local i els regidors i regidores que
en formen part.

La primera tinença d’alcaldia
és per a la regidora Sílvia Folch,
que s’encarregarà de l’àrea de Ser-
veis Generals; la segona serà per
a Ricard Plana, al capdavant de
l’àrea de territori; i la tercera per
a Cristina Ramos, que tindrà l’à-
rea de comunitat i persones.

Els altres regidors republicans
que estaran al capdavant de les
regidories són  Oriol Fernández
a Hisenda i Serveis Generals;
Neus Tallada a Turisme; Albert
Alfaro a mobilitat i Via Pública;
Sergio González a Acció Cívica i
Gent Gran  i  Yulay Martínez Cas-
tillo a Acció Social i Igualtat.

RESULTATS DEL 26-M
D’aquesta manera s’enceta un
nou mandat d’ERC, després que
guanyessin les eleccions muni-
cipals del 26-M amb el 39% dels
vots. La segona força va ser Fem
Masnou, els quals van aconse-
guir tres regidors amb el 13%
dels vots. El PSC també va tenir
el 13% dels vots (només 36 vots
per darrere de Fem) i va acon-
seguir tres regidors. JxCat es va
quedar amb el 12%, també amb
tres regidors. Ciutadans amb el
10% i dos regidors, mentre que
la CUP va aconseguir un regidor
amb el 7% dels vots.

Medi ambient | Els infants volen millorar les platges
El Consell d’Infants va proposar, al seu darrer Ple, la creació d’una plataforma flotant
al mar amb diferents jocs i espai per fer activitat física. També van presentar un pro-
jecte per a millorar l’accessibilitat a les platges per a persones amb mobilitat reduïda.

Creu de Sant Jordi per a la
masnovina Carme Giralt

RECONEIXEMENT4L’educado-
ra masnovina Carme Giralt i
Rosés va ser guardonada el mes
passat  amb la Creu de Sant
Jordi, un dels màxims reconei-
xements que atorga la Genera-
litat de Catalunya. El guardó el
va rebre de mans del president
Quim Torra a l’acte de lliura-
ment que es va fer al Centre de
Convencions Internacional de
Barcelona el 17 de maig.

Giralt va anar-hi acompan-
yada de familiars i amistats, així
com de l’alcalde Jaume Oliveras
i la primera tinenta d’alcaldia Síl-

via Folch, en representació de
l’Ajuntament. L’acte a més va ser
presentat per la periodista mas-
novina Laia Servera.

El jurat va valorar la tasca de
Giralt “a favor de la coeducació,
així com la seva contribució a la
unificació de l’escoltisme laic
amb la creació d’Escoltes Cata-
lans”, entre altres.

A més, Giralt va ser recone-
guda també per haver estat la
primera dona regidora electa a
l’Ajuntament del Masnou, des-
prés de les primeres eleccions
democràtiques, el 1979. 

Veïns denuncien un càmping
il·legal en uns terrenys d’Ocata
SOCIETAT4L’entitat veïnal Oca-
ta Activa denuncia que des de fa
més d’un any hi ha un abocador
i un càmping il·legals en uns te-
rrenys abandonats entre el carrer
Àngel Guimerà (l’autopista N-II)
i el Camí del Mig, a la frontera
amb Premià de Mar.

Des de l’associació assenya-
len que es tracten d’uns terrenys
catalogats com a zona industrial,
que són de propietat privada,
però que fa molt de temps que
estan abandonats, un fet que ha
permès que hi hagi caravanes i
un abocador il·legal.

Segons l’entitat, aquesta si-
tuació pot convertir-se en un punt
de conflicte, però des de l’Ajunta-
ment asseguren que ja han obert
un expedient als propietaris dels
terrenys. El consistori defensa
que van assabentar-se que la zona
s’estava utilitzant “com a magat-
zem de ferralla i dipòsit de vehi-
cles de fira” a final d’agost passat.

L’Ajuntament va requerir als
propietaris que en el termini de
dos mesos procedissin a legalitzar
la situació de l’activitat o cessar-la.
Els expedients segueixen en trà-
mit i el termini finalitza al juliol.

Torra va entregar la Creu de Sant Jordi a Giralt. Foto: Pau Cortina/ACN
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Méndez reté l’alcaldia 
‘in extremis’ gràcies al PSC

» Pep Ripollès (ERC) es va quedar a un vot de la majoria absoluta
» Els socialistes es van retirar del preacord amb les esquerres

POLÍTICA4Finalment, l’acord
dels partits d’esquerres per acon-
seguir un govern amb majoria ab-
soluta a Premià de Mar no va ti-
rar endavant. I és que el passat 15
de juny Miquel Àngel Méndez
(Junts per Premià de Mar) va ser
reelegit alcalde després que cap
altra candidatura aconseguís la
majoria absoluta.

El candidat d’ERC, Pep Ri-
pollès, es va quedar molt a prop
de la investidura, ja que només li
va faltar un vot.  Els republicans
van rebre el suport dels tres re-
gidors de Crida Premianenca i els
dos de Premià en Comú Podem
(PECP) que, sumats als seus cinc
regidors, feia que els tres partits
es quedessin a un regidor de la
majoria. Els tres regidors del
PSC, amb qui comuns, Crida i
ERC tenien un preacord per for-
mar un govern d’esquerres fi-
nalment es van fer enrere, ja
que l’assemblea local va descar-
tar donar suport al candidat
d’ERC. Aquesta decisió d’últim
moment va permetre revalidar,
de facto, l’alcaldia a Méndez.

“No tenim un govern tan fort
com voldríem”, va reconèixer
Méndez en el seu discurs d’in-
vestidura i va afegir que conti-
nuaran buscant acords que donin
més estabilitat al poble. L’alcal-
de es va comprometre a conti-
nuar amb la tasca de manteni-
ment dels carrers i places, la
creació d’habitatge social i un
major desenvolupament del co-
merç local, entre altres objectius.

“OPORTUNITAT PERDUDA”
Les forces d’esquerres que van
arribar a un preacord per formar
govern veuen la investidura de

Méndez com una “oportunitat
perduda” per fer un canvi de
rumb en la política municipal.

Ripollès va criticar el PSC per
no tenir en compte “la voluntat
popular dels premianencs”, però
va deixar clar que “això no ha
acabat” i que continuaran nego-
ciant amb les forces d’esque-
rres per aconseguir un canvi de
govern. 

El candidat de la Crida, An-
dreu Mumbrú, també va insistir
en la necessitat de continuar
amb el diàleg. “Hem perdut una
oportunitat, però no la donem del
tot per perduda”, va subratllar.

Tot i això, el cap de llista del
PSC, David Gutiérrez, va defen-
sar que no van donar suport a la
candidatura d’ERC perquè va
ser una decisió de l’assemblea.
Gutiérrez va assegurar, en de-
claracions a Ràdio Premià de
Mar, que el motiu va ser que te-
men que a causa del context na-
cional se’ls fes fora del govern.

MÉNDEZ APUNTA AL PSC
Tot i que ERC, Crida i els comuns
han deixat la porta oberta a arri-
bar a un acord d’esquerres, l’al-
calde va apuntar des del primer
moment que la seva intenció és re-
editar el govern amb el PSC. “La
nostra preferència serà el nostre
antic soci, el PSC, però allarguem
la mà a totes les forces”, va afirmar
Méndez al ple d’investidura.

RESULTATS DEL 26-M
JxPdm i ERC van empatar en re-
gidors després del 26-M: cinc ca-
dascú. Tot i això, Méndez és al-
calde perquè va aconseguir 424
vots més que els republicans i, en
total, un 21% dels vots. ERC, en
canvi, es va quedar en el 18%. La
Crida va rebre el 14% dels suports
i va perdre un regidor respecte el
2015, quedant-se amb 3. El PSC va
treure un 13% dels vots i tres re-
gidors, Cs un 11% i també tres re-
gidors, mentre que PECP va rebre
el 10% dels vots i dos regidors.

Societat |Visites a les persones grans que viuen soles
Durant aquest mes de juny un equip de persones voluntàries del projecte Ra-
dars ha començat una sèrie de visites a tots els domicilis on viuen persones

grans soles o acompanyades d’altres persones per explicar-los la seva iniciativa.

La Crida crítica que la moratòria
de pisos turístics hagi caducat

HABITATGE4Crida Premianen-
ca ha alertat que ha caducat la
moratòria de pisos turístics sen-
se tenir enllestida la seva regula-
ció. La formació va criticar el go-
vern en funcions per “deixadesa”,
ja que creuen que la manca de re-
gulació que hi ha ara mateix so-
bre els habitatges d’ús turístics
provocarà “la proliferació de nous
establiments d’aquest tipus”.

En un comunicat, la Crida as-
senyala que “un any després de
l’aplicació de la moratòria” en-
cara no hi ha la regulació que es
demanava a la moció que es va

aprovar al ple de juliol de 2017.
A més, la formació va subratllar
que el Consell Comarcal no dis-
posarà d’un marc legal comú
fins d’aquí a un any, un fet que
pot provocar que es multipli-
quin els pisos turístics al poble.

Segons la Crida, el govern els
hauria respost que preferien es-
perar a la constitució del nou go-
vern per prendre mesures. Línia
Mars’ha posat en contacte amb el
servei de premsa de l’Ajunta-
ment, que ha reiterat que fins
que no s’organitzi el nou govern no
hi haurà novetats al respecte.

El Parlament demana més
Mossos per al municipi

SEGURETAT4La Comissió d’In-
terior del parlament de Cata-
lunya va aprovar per unanimitat,
a principis de juny, la proposta
de resolució presentada per Ciu-
tadans (Cs) per ampliar la plan-
tilla dels Mossos d’Esquadra a
Premià de Mar, com va avançar
Ràdio Premià de Mar.

La resolució aprovada insta
al Govern de la Generalitat “a
destinar els recursos necessaris,
inclosos els pressupostaris, amb
l’objectiu d’ampliar la plantilla
dels Mossos d’Esquadra de l’À-
rea Bàsica Policial (ABP) de Pre-

mià de Mar i de la resta d’ABP de
Catalunya”.

El document, a més, recull
que aquestes ampliacions de
plantilles de Mossos s’hauran de
fer dins el tercer trimestre de
2019, “d’acord amb la distribu-
ció d’efectius arreu del territori
que permetin les convocatòries
en curs d’accés al Cos de Mossos
d’Esquadra”.

El regidor i diputat de Cs, Jo-
sep Maria Cano, un dels impulsors
d’aquesta resolució, va anunciar
que treballaran perquè la policia
local ampliï també els efectius.
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ERC i Gent per Vilassar 
de Mar revaliden l’alcaldia

» La coalició va investir Damià del Clot després de guanyar el 26-M
» L’alcalde tornarà a governar en minoria amb nou regidors

POLÍTICA4L’alcalde Damià del
Clot (ERC-Gent per Vilassar de
Mar) va revalidar el seu càrrec
per quatre anys més el 15 de juny
passat. El Ple municipal el va tor-
nar a investir com a candidat de
la llista més votada a les darre-
res eleccions municipals des-
prés que cap de les altres candi-
datures presentades aconseguís
reunir els suports suficients per
tenir la majoria absoluta d’onze
dels vint-i-un regidors. 

D’aquesta manera, la coalició
ERC-GxVdm governarà en mi-
noria amb 9 regidors. L’alcalde
va subratllar en el seu discurs
d’investidura que la coalició
“està en condicions de governar
des dels valors republicans que
ens identifiquen: prudència, hu-
militat, transparència, proximi-
tat i rigor en la gestió dels re-
cursos municipals, així com tre-
ballar des del municipalisme
per fer realitat la plena llibertat
de Catalunya”.

Del Clot va insistir que ERC-
GxVdm és “una gran suma, una
suma multiplicadora, un col·lec-
tiu disposat a treballar plegats
amb la capacitat per fer front a les
dificultats que sorgeixin” i va
destacar que han demostrat que
tenen “l’actitud, les conviccions
republicanes, els valors demo-
cràtics, el compromís nacional, la
força, la intel·ligència, la capaci-
tat i la perseverança per trans-
formar el nostre entorn vital”.

L’OPOSICIÓ S’EXPLICA
Els grups de l’oposició van votar
tots als seus candidats i van jus-
tificar aquesta decisió. Ciuta-
dans (Cs) va presentar al seu cap
de llista, Juan Díaz, assenya-

lant que la seva investidura se-
ria “una oportunitat perquè el
consistori representi tot el poble,
sense excepció, sense dedicar
ni un sol euro a la promoció de
cap ideologia”.

En canvi, el candidat del
PSC, Quico Zamora, va refermar
el compromís del partit pel tre-
ball “ferm pel bé comú del poble
i l’interès general”. El regidor
més jove del Ple i cap de llista de
Babord, Pau Arona, va remarcar
que faran una oposició cons-
tructiva al servei del poble i va
deixar clar que no han d’esperar
d’ells “xecs en blanc ni indul-
gència davant polítiques conti-
nuistes que segueixen repro-
duint inèrcies injustes i consoli-
dant privilegis”.

La candidata de Junts per
Catalunya (JxCat), Laura Mar-
tínez, va justificar el vot a la
seva candidatura perquè era
l’única dona que es presentava
com a candidata a l’alcaldia.

RESULTATS DEL 26-M
La coalició d’ERC i GxVdm va
aconseguir uns grans resultats el
26-M: el 38% de la representació
i més de dos mil vots que la sego-
na força més votada, JxCat. Fa
quatre anys, els dos partits es van
presentar per separat, però la co-
alició d’aquest any els hi va servir
per guanyar més de 1.300 vots res-
pecte dels que sumaven el 2015.

El canvi de marca no va afa-
vorir a l’antiga CiU a Vilassar de
Mar. Tot i que JxCat va ser se-
gona força amb el 16% dels vots,
aconseguint quatre regidors, els
postconvergents van perdre gai-
rebé 500 vots respecte a fa qua-
tre anys, quan van guanyar les
eleccions. Babord va pràctica-
ment repetir els resultats del
2015: 1537 vots (van tenir-ne
1581 fa quatre anys), tot i que van
perdre un regidor i ara es queden
amb tres. El PSC va treure el 13%
dels vots, mentre que Ciutadans
va aconseguir el 10% dels vots.

Habitatge | Lloguer social per a la Karima
L’Ajuntament va aconseguir a principis de juny frenar el desnonament de la Karima,

veïna del poble, i els seus dos fills. El consistori li va habilitar un contracte, amb un llo-
guer social, en un pis del poble a principis de juny, tal com va avançar Vilassar Ràdio.

L’AMPA Pérez Sala es mou per
mantenir totes les línies de P3

EDUCACIÓ4Les famílies de l’Es-
cola Pérez Sala de Vilassar no
descarten prendre mesures le-
gals contra el tancament d’una lí-
nia de P3 al centre. Fonts de
l’AMPA Pérez Sala expliquen a
Línia Marque actualment estan
rebent assessoria jurídica per
buscar maneres de pressionar el
Departament d’Educació per-
què mantingui les dues línies de
P3 del centre per al pròxim curs.

De moment, Educació ja ha
pres la decisió de mantenir no-
més una línia de P3 a l’Escola Pé-
rez Sala. Això faria que l’única lí-

nia restant hagi de suportar el
màxim de places possibles (25)
i que fins a set places hagin de ser
recol·locades en altres centres.

Les famílies de diverses es-
coles del municipi, representants
de l’Ajuntament i dels sindicats es
van manifestar el 30 de maig pas-
sat davant els Serveis Territorials
d’Educació al Maresme, on van
presentar prop de 2.000 signa-
tures a favor del manteniment de
totes les línies de P3.

L’AMPA critica que aquests
canvis augmentarien les ràtios
de la resta d’escoles del poble.

El poble celebra amb música 
i color la Festa Major

CULTURA4Vilassar de Mar ja ha
celebrat la seva Festa Major.
Del 21 al 25 de juny, el munici-
pi es va omplir de música, teatre,
exposicions i un munt d’activi-
tats lúdiques, esportives i cultu-
rals als carrers del poble.

Enguany, la penjada de l’ase
Innocenci es va fer al terrat de l’A-
juntament, perquè el campanar de
l’església es trobava en obres.
També hi va haver una holi party
a la plaça Tarradellas i dues acti-
vitats per recuperar el patrimoni
marítim: exvot del Sant Ramon i
la tirada de l’art de platja.

El 22 de juny, els veïns i veï-
nes van poder gaudir de la fira
d’americans, que va portar al po-
ble diversos tallers per elaborar
el guarapo (suc de canya) i tas-
tar xocolata. Els grans protago-
nistes de la festa, però, van ser les
actuacions musicals dels rum-
beros Gertrudis, La Cuca Viu, la
vilassarenca Judit Neddermann
i el grup infantil Macedònia.

La Festa Major va comptar
amb diversos punts liles per pre-
venir les agressions, així com un
punt d’assessorament per reduir
els riscos del consum de drogues.

Concentració de famílies contra el tancament d’una línia de P3. Foto: Ajuntament



Carola Llauró ha estat el relleu
de Xavier Godàs a l’alcaldia de
Vilassar de Dalt. La candidata
d’ARA Vilassar va ser investida
com a nova alcaldessa, un fet
històric, ja que serà la primera
dona que ostentarà la vara del
municipi.

A diferència de la resta d’e-
leccions, en les municipals que-
da proclamat alcalde o alcal-
dessa el cap de la llista més vo-
tada si no hi ha una majoria ab-
soluta alternativa.

En aquest cas, les eleccions
municipals del darrer 26 de maig
van evidenciar, tal com va passar
a la contesa electoral del 2015,
que ARA Vilassar segueix sent la
força amb més suport al poble. 

MAJORIA SIMPLE
De totes maneres, fa quatre anys
el mateix partit va obtenir els 7
regidors necessaris per a la ma-

joria absoluta, amb 139 vots més
que en les eleccions d’enguany.

En aquestes eleccions, el par-
tit que lidera Llauró va obtenir 5
regidors dels 13 possibles, fet
que li va valer per ser investida
com a alcaldessa al ple d’inves-
tidura, però sense la majoria
absoluta. 

Per la seva banda, JxCat va
obtenir 4 regidors i els partits de
CUP-Amunt i del PSC van sumar
2 regidors cadascun.

UN CANVI DE LIDERATGE
Per afrontar les darreres elec-
cions, ARA Vilassar va impulsar
un canvi generacional i va apos-
tar per un canvi al capdavant de
la representació del partit, amb
Carola Llauró en detriment de
Xavier Godàs, que havia estat l’al-
calde els darrers cursos. 

El repte durant els quatre
anys que venen serà trobar l’en-
tesa amb la resta de grups per po-
der arribar a acords.

Carola Llauró pren el relleu de Xavier Godàs a l’alcaldia. Foto: Ajuntament

Festa Major | Premià de Dalt
Del 27 al 30 de juny, Premià viurà la Festa de
Sant Pere amb els tradicionals Pere Tapes, el

concurs de playbacks o la guerra de bombardes.

POLÍTICA4Nou Impuls - Junts
per Premià de dalt va obtenir la
majoria absoluta en les darreres
eleccions municipals. Aquest fet
va revalidar Josep Triadó com a
alcalde del municipi, el qual re-
petirà com a màxim represen-
tant del municipi.

El resultat de les eleccions
va ser molt similar a les del
2015. Fa quatre anys l’encara
CiU va sumar 8 regidors. La
principal diferència  d’aquest 26
de maig va ser l’obtenció del
novè regidor per a Nou Impuls,
fet que li ha atorgat la majoria
absoluta al consistori. 

ERC serà la màxima força de
l’oposició, amb 3 regidors, i la se-
gueixen el PSC i la CRIDA, amb
2 regidors, i Ciutadans, que suma
un regidor per primera vegada.

EXERCICI DE MEMÒRIA
Per poder governar fa quatre
anys, CiU va haver de pactar amb
ERC. Mesos després, el PSC, que
tenia tres regidors, també va do-
nar suport al govern de Triadó.

A la sessió d’investidura del
15 de juny, el PSC no va voler
presentar candidatura i els seus
dos regidors van votar el candi-
dat de Nou Impuls.

Josep Triadó lidera el Nou
Impuls de Premià de Dalt
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Víctor Ferran Mir
VILASSAR DE DALT

Carola Llauró es converteix en la
primera alcaldessa de Vilassar
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CABRERA DE MAR4Jordi Mir
inicia un nou mandat al capda-
vant de l’Ajuntament de Cabrera
de Mar. Junts per Cabrera, a més
de ser la força més votada el 26-
M, va voler assegurar el govern
amb un acord previ al ple d’in-
vestidura amb ERC-AM i PSC, un
pacte amb el qual va obtenir la
majoria absoluta necessària.

En aquesta línia, els respon-
sables dels partits, Enric Mir
(ERC) i Daniel Meroño (PSC), van
signar dos dies abans del ple de
constitució l’acord de govern.

Uns dels compromisos d’a-
quest pacte eren la continuïtat de
Mir com a alcalde del municipi i la
inclusió dels regidors republicans
i socialistes a l’equip de govern.

UN PACTE REPETIT
Junts per Cabrera, que el 2015
era CiU, ja va haver de pactar
aleshores amb ERC per obtenir
la majoria necessària per afron-
tar el govern. 

La complicitat entre aquests
dos partits a Cabrera no és no-
més la segona vegada que es veu,

ja que el 2011 també es va optar
per aquesta fórmula, amb Jordi
Mir com a protagonista. 

Aquell cop, però, van neces-
sitar els regidors d’Alternativa
Independent, partit que ara ro-
man a l’oposició.

Vuit anys després, doncs, es
repeteix el patró, però amb un
intercanvi de forces.

ELS RESULTATS DEL 26-M
A banda dels 4 regidors de Junts,
els 2 regidors d’ERC i el regidor
del PSC, l’oposició estarà forma-
da per 2 regidors de Gent per Ca-
brera, 1 regidor d’Alternativa In-
dependent i 1 regidor de la CUP.
Ciutadans no va aconseguir els
vots suficients i es va quedar sen-
se representació municipal.

Jordi Mir és reelegit alcalde
amb els vots d’ERC i del PSC

Seguretat | Noves detencions per robatoris
Cabrils es consolida com una de les zones del Maresme amb més robatoris a
domicilis. A finals de maig es va detenir el presumpte autor de tres robatoris
i a principis d’aquest mes es van detenir dos homes més pel mateix motiu.

POLÍTICA4Maite Vinyals ja és la
nova alcaldessa de Cabrils i Es-
querra surt de l’ombra a Ca-
brils. Com que cap candidatura
va obtenir la majoria absoluta,
ERC, la llista més votada a les
eleccions municipals, és el par-
tit que formarà govern durant els
quatre anys que venen.

Si tracem una línia que con-
templa l’evolució d’Esquerra al
municipi en les últimes dècades,
veiem que els republicans han
passat de tenir un paper gairebé
residual a haver obtingut gaire-
bé un 35% del total de vots. 

En aquest sentit, el 2011 ERC

va obtenir 207 vots, una xifra
molt similar a les anteriors de
feia quatre anys. El 2015, amb
775 vots, el partit es va situar
com a segona força del munici-
pi, per darrere de CiU. 

Aquest 2019, la formació li-
derada per Vinyals ha estat la
més votada amb un total de
1.237 vots, traduïts en 4 regidors. 

Per la seva banda, JxCat ha
obtingut 3 regidors i Units x
Cabrils, amb Lina Morales al
capdavant, que es va separar
de JxCat, comptarà amb 2 regi-
dors. Ciutadans, Municipalis-
tes i PSC tenen un regidor.

Esquerra governarà Cabrils
amb Vinyals al capdavant

Jordi Mir revalida l’alcaldia. Foto: Twitter (@jordimirboix)
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POLÍTICA4Esquerra Republica-
na va obtenir el 26-M el mateix
nombre de regidors que el 2015.
Amb 7 regidors, va renovar la ma-
joria absoluta i governarà de nou
al municipi. Malgrat tot, hi ha una
diferència considerable respecte
de l’anterior mandat. 

Després de 16 anys com a al-
calde del municipi, Andreu Fran-
cisco va deixar pas a Marc Al-
mendro com a nou líder d’ERC.

UN VOT INESPERAT
Per sorpresa, ERC va obtenir el
vot d’Alternativa per Alella - CUP
a la sessió d’investidura, un acte
d’honestedat cap al govern, segons
explica Almendro a Línia Mar. 

El cap de llista republicà as-
segura que els últims quatre  anys
ha estat el partit amb qui han
“compartit un percentatge més
elevat de polítiques”.

Per altra banda, Almendro es
mostra serè davant la majoria ab-
soluta. “No l’entenem com un aval
per fer el que vulguem, sinó com
una responsabilitat per oferir dià-
leg a la resta de partits polítics”.

En aquesta línia, el nou alcal-
de pretén trobar complicitats més
enllà d’AxA - CUP.

LA NOVA ERC D’ALELLA
La voluntat d’Esquerra en els
quatre anys que venen és man-
tenir la continuïtat del projecte
polític que arrossegava el partit
en els mandats anteriors. “Vo-
lem ser garants del model de
municipi que hem tingut fins
ara”, explica.

A banda de Francisco, ERC ha

volgut apostar per una renovació
del grup municipal. De fet, només
repeteixen 3 dels 7 regidors de
l’anterior mandat.

Entre ells hi ha el nou alcalde,
Marc Almendro, que va ser regi-
dor des del 2011 fins al 2015  i es
va incorporar de nou a l’equip de
govern el 2018, com a primer ti-
nent d’alcalde.

El resultat dels altres grups po-
lítics el 26-M va deixar JxCat
amb 2 regidors i Gent d’Alella,
Ciutadans i PSC amb 1 regidor.

Amb 7 regidors, ERC repeteix el resultat de l’anterior mandat. Foto: Ajt.

Marc Almendro pren el relleu
d’Andreu Francisco a Alella

Cultura | Vuitena edició del Remor a Teià
Teià vol fer remor. Per això ha convocat una programació amb sis pro-

postes que posen en relleu la música i el patrimoni. Divendres 28 de juny
hi haurà una retransmissió del Liceu a la fresca amb Tosca de Puccini.

POLÍTICA4ERC governarà en
solitari per primera vegada a
Teià després d’obtenir la majo-
ria absoluta el 26-M.

El mandat anterior els repu-
blicans van necessitar els regi-
dors de JxCat per formar govern,
però aquest 2019 s’acaba aques-
ta coalició gràcies als 1.722 vots
aconseguits a les urnes per part
d’Esquerra. 

El resultat de les eleccions va
deixar el partit amb 8 regidors
dels 13 que formen el total del
consistori.

EL PASTÍS, MÉS REPARTIT
Les eleccions municipals del 2015
van deixar només tres grups amb
representació al consistori. En-
guany, en canvi, hi haurà fins a
cinc formacions diferents. 

A banda dels 8 regidors d’ERC,
JxCat en va obtenir 2 i Gent de
Teià, Ciutadans, que s’estrena al
municipi, i PSC van sumar-ne 1 ca-
dascun. 

Bosch va assegurar a la sessió
d’investidura que “hi haurà dià-
leg constant i permanent amb
tots els grups municipals”.

Andreu Bosch enfila el seu
quart mandat a Teià amb ERC
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La UE Vilassar de Mar d’Alber-
to Aybar tenia la possibilitat de
posar el punt final a la tempora-
da del retorn a Tercera amb el
premi extra del Campionat de
Catalunya, però els blanc-i-ver-
mells no van aconseguir-ho. L’e-
quip va perdre la final contra el
campió del grup 2 de Primera Ca-
talana, l’FC Andorra, el passat
dissabte 1 a Manresa (0-2).

La falta d’encert va condem-
nar els vilassarencs, que van
gaudir de les millors oportunitats
en el tram inicial del partit, però
en una de les primeres aproxi-
macions del conjunt del Princi-
pat, al minut 26, Ernest Forgas va
aprofitar una centrada per su-
perar Imanol Castilla. Sofi El
Maymouni va tenir l’empat en
una jugada posterior, però de nou

serien els andorrans, amb un
gol de Rubén Bover al minut
39, van sentenciar el matx.

La UEVM va tenir l’ocasió
més clara per reduir el desavan-
tatge dels de Gabri García en el
primer tram del segon temps,
amb un cop de cap d’Edu Do-
mingo, però de mica en mica l’e-
quip va anar perdent gas da-
vant d’un Andorra que va anar
tancant-se cada cop més.

La derrota també deixa els vi-
lassarencs sense el bitllet per a l’e-
dició 2019-20 de la Copa del
Rei, de manera que ara toca des-
cansar i preparar el curs que ve.

De moment, l’equip ha anun-
ciat el fitxatge de Rubén Canela-
da i la renovació de Roger Ma-
tamala, mentre que l’apartat de
les sortides ha estat més intens,
amb les baixes de Gerard Beltrán,
Imanol Castilla i Roger Peña.

Els blanc-i-vermells no van poder marcar contra els del Principat. Foto: FCF

La UE Vilassar perd la final 
del Campionat de Catalunya

» Els d’Alberto Aybar no van poder superar l’Andorra i es queden
també sense el premi extra de disputar la Copa del Rei

Castro i Saltor guanyen la 
7a Cursa Popular del Masnou

ATLETISME4Rubén Castro i Ali-
cia Saltor van ser els més ràpids
en la Cursa Popular del Masnou,
que va celebrar la seva setena edi-
ció el passat diumenge 9. La pro-
va va reunir més de 550 atletes
(un dos per cent més que en l’e-
dició de l’any passat), que van
gaudir un cop més amb el recor-
regut de cinc quilòmetres pel
passeig Marítim.

El corredor barceloní va ser el
més ràpid dels participants, com-
pletant el recorregut en 16 minuts
i 10 segons. El segon, David
Campo, va arribar a la meta qua-

tre segons més tard, mentre que
el tercer en discòrdia va ser Albert
Ruz, que va invertir 16 minuts i
17 segons en acabar el recorregut.

Per la seva banda, Saltor va
completar els cinc quilòmetres
del recorregut en 20 minuts i 57
segons, i va estar acompanyada
al podi per Melina Araque i per
Nuria Ortilles, segona i tercera,
respectivament.

Com a curiositats, Isidre Fer-
rer, de 84 anys, va ser el corredor
més veterà, mentre que la més
jove va ser Julietta Velázquez, que
només té 10 mesos.

Quim Solà dirigirà el Vive El
Masnou la temporada que ve

Després d’una tem-
porada decebedora
amb el descens de
categoria, el Vive El

Masnou ha posat fil a l’agulla per
estar a punt per al repte 2019-20
a Copa Catalunya.

En aquest sentit, el passat
dia 18 es va anunciar que Quim
Solà serà el tècnic del sènior
masculí, després del comiat de
Xavi Pardina, que seguirà a la lli-
ga EBA al SESE. Solà es va for-
mar al Sant Josep de Badalona.

En una piulada a Twitter, el
nou tècnic del conjunt masnoví va

dir que està “molt agraït per la
confiança i amb molta il·lusió per
començar aquesta aventura”.
D’aquesta manera, amb la pri-
mera peça definida, el club co-
mençarà aviat a anunciar la con-
figuració de la plantilla que llui-
tarà per intentar tornar a EBA.

SUBCAMPIONS
Competitivament, la darrera
bona notícia per al club és el
subcampionat de Catalunya del
sènior B. L’equip va perdre la fi-
nal de la competició contra el CB
Bescanó (60-51).

El teianenc Dani García 
es penja tres plates a l’estatal
BÀDMINTON4El jugador de
bàdminton teianenc Dani García
va guanyar tres medalles de pla-
ta en el campionat d’Espanya que
es va celebrar durant el mes
passat  a la localitat mallorquina
de Pollença.

García va competir en tres
modalitats (individual masculi-
na, dobles masculins i dobles
mixtos), un calendari tremen-
dament exigent que el va fer
disputar 12 partits en tan sols dos

dies, primer els corresponents a
les diferents fases de grups i
posteriorment a les eliminatòries.

Quan va tornar a casa, García
va fer un balanç excel·lent dels re-
sultats obtinguts al portal web de
l’Ajuntament de Teià. “Tinc 34
anys, fa vuit que competeixo i en
aquest temps acumulo sis sub-
campionats d’Espanya i una lli-
ga nacional”, va explicar. El ju-
gador descansarà abans de pre-
parar la temporada 2019-20.

Vilassar de Mar | Rubi canvia l’Espanyol pel Betis
L’entrenador vilassarenc Joan Francesc Ferrer, Rubi, ja és un dels grans protagonistes de
l’estiu futbolístic després que el passat dia 6 s’anunciés el seu fitxatge pel Betis. El tècnic,

deixa l’Espanyol després d’una gran curs en el qual ha classificat l’equip per a Europa.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-
mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-
ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que
el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-
ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un
piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà

transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)
celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-

rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-
re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?



DIUMENGE 30 DE JUNY
20:00 La Coral Xabec de Gent del Masnou i la Co-

ral Clúster de Dosrius s’encarregaran del tra-
dicional concert de la Festa Major. / Parròquia
de Sant Pere. 

DISSABTE 29 DE JUNY
21:00 Vides de mala mort serà el nom de l’obra

de teatre que els alumnes adults de l’escola
de teatre han preparat sota la supervisió i la
direcció de la professora Mònica Barrio. / Pa-
tronat Teatre.

DES DE L’1 DE JULIOL
19:00 El pròxim  1 de juliol es posarà en mar-

xa un espai d’intercanvi lingüístic que esta-
rà obert a tothom durant els quatre dilluns
del mes que ve. / Biblioteca Martí Rosselló i
Lloveras.

DIJOUS 27 DE JUNY
18:30Nova oportunitat perquè els veïns del po-

ble i de la rodalia demostrin la seva solida-
ritat. El Banc de Sang i Teixits instal·la una uni-
tat mòbil per recollir donacions (Matí-Tarda).
/ Carrer de Narcís Monturiol.

DISSABTE 6 DE JULIOL
18:00 En el marc del 28è Cicle de concerts Rosa

Sabater, el pròxim 6 de juliol es farà l’actua-
ció de Quartet Cosmos. L’entrada per als
menors de 16 anys serà gratuïta. / Sala Ro-
ser Carrau - Espai Cultural Can Bisa.

DISSABTE 29 DE JUNY
VILASSAR DE DALT La Coral Mareny farà un con-

cert d’estiu per tancar el mes que funciona-
rà amb el sistema de taquilla inversa (21:00).
/ Casal Popular.

DIJOUS 4 DE JULIOL
TEIÀ Una de les primeres grans propostes cul-

turals del mes que ve , emmacada en la pro-
gramació del Remor Juliol, serà el concert de
Joan Rovira amb la seva banda. Les entrades
costen sis euros (20:00). / Casa Pol.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
PREMIÀ DE MAR El segon diumenge del mes

que ve es disputarà un torneig de bàsquet 3x3
amb diferents categories (Tot el dia). / Pavelló
Municipal d’Esports.

CABRILS La veu única de Gessamí Bo-
ada serà la protagonista del vermut
musical del darrer dissabte del mes. /
Plaça de l'Església.

Gessamí Boada s’encarregarà
d’un vermut musical a Cabrils

Dissabte 29 de juny a les 12:00

Divendres 28 serà el darrer dia en el
qual es podrà visitar la mostra de fo-
tografies de Martí Albesa en la seva es-
tada en un camp de refugiats de Grè-
cia el 2016. / Centre Cívic.

Darrers dies per veure 
la mostra de Martí Albesa

Fins al 28 de juny

La carpa d’informació que hi ha al da-
vant de l’OAC serà el lloc on se celebrarà
la jornada d’orgull LGTBI en el darrer
divendres d’aquest mes. / Carrer de Ro-
ger de Flor, 23.

La ciutat celebra el 
dia de l'orgull LGTBI

Divendres 28 de juny a les 10:00

VILASSAR DE MAR La platja de Vi-
lassar serà l’escenari de la divuitena edi-
ció del torneig de vòlei platja 4x4. /
Platja de Palomares.

Compte enrere per a un
torneig de vòlei platja

Dissabte 6 de juliol a les 10:00
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El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar
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