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El Masnou clama contra la

violència masclista i el racisme
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La plataforma Preservem
el Litoral enceta una
campanya d’adhesions
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amb l’abstenció de JxCat

PREMIÀ DE DALT pàg 10
El jazz es converteix en
sinònim de les nits al poble
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Els alcaldes feliciten
Línia Marpel mig
centenar d’edicions

SOLIDARITAT pàg 13
El masnoví Driouich
torna al Marroc amb el
seu projecte de bàsquet
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Premià de Mar s’omple de pirates
i tradició per la seva Festa Major

Esperit pirata
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PLATGES4La plataforma ciu-
tadana Preservem el Litoral del
Maresme busca persones i enti-
tats que vulguin adherir-se al seu
Manifest per un Pacte del Lito-
ral. Aprofitant l’inici de l’estiu,
l’organització vol impulsar les se-
ves propostes per fer una mora-
tòria dels actuals projectes del
Ministeri per a la Transició Eco-
lògica al Maresme i per crear una
taula de participació que pugui
superar les “dècades de políti-
ques fracassades de regeneració
de les platges”.

ESPAI NATURAL DEGRADAT
Preservem el Litoral considera
que s’ha de “repensar amb va-
lentia i profunditat la política de
gestió del litoral” de la comarca.
Segons la plataforma, els princi-
pals problemes de les platges
maresmenques són els continus

dragats, les males pràctiques nàu-
tiques i la freqüentació excessiva,
que fan que es degradin i es re-
dueixin hàbitats naturals com els
de la posidònia i es generin des-
equilibris en els sorrals submarins. 

A més, des de l’entitat apun-
ten que el fet que hi hagi diver-
sos ports esportius situats en una
franja de 50 quilòmetres fa que
s’alterin greument els corrents
marins i que es desfigurin les
morfologies del paisatge.

Per aquests motius, consi-
deren que el projecte de l’Estat
per al litoral maresmenc no és el
més adequat i en demanen una
moratòria. “És una actuació ba-
sada fonamentalment en l’ex-
tracció de sorres del fons marí i
la modificació de la morfologia
del litoral i dels corrents amb la
construcció d’espigons”, assen-
yalen al manifest.

Segons Preservem el Lito-
ral, manca una “visió global” als
projectes del Ministeri per a la
Transició Ecològica. A més,
apunten que l’informe d’aquest
ministeri “oblida els compro-
misos incomplerts per part dels
ports de realitzar bypass de so-
rres als ports existents” i “obvia
el control i la participació de-
mocràtica dels diversos agents”.

DEMANEN MÉS PARTICIPACIÓ
Per fer front a aquesta manca de
participació, des de la platafor-
ma demanen a les administra-
cions la creació d’una taula in-
terdisciplinària, institucional i
ciutadana que “de manera ober-
ta aprofundeixi en el disseny
d’actuacions que tinguin en
compte la necessitat d’una visió
global de la problemàtica”. 

Com subratllen al seu mani-

fest, la costa del Maresme “pateix
una degradació alarmant”: la
regressió de les platges i el per-
judici a les infraestructures cos-
taneres són “només un senyal,
potser el més visible de la preo-
cupant situació” del litoral del
Maresme.

QUÈ ES POT FER?
Algunes de les mesures que, se-
gons la plataforma, es podrien
impulsar des d’aquesta taula de
participació serien exigir a Ren-
fe i Adif que elaborin processos
participatius en els projectes de
protecció de la xarxa de ferro-
carril de la costa (coordinats
amb els ajuntaments implicats)
o redissenyar i aturar els pro-
jectes d’infraestructures i plans
urbanístics que puguin tenir im-
plicacions damunt els recursos,
la línia litoral o l’increment de
demanda d’aigua.

A més, també assenyalen
que s’haurien d’aplicar mesures
urgents i programes de reducció
dels residus (tant a les conques
com a la costa) i repensar les ac-
tuals actuacions de neteja de
les platges i augmentar els espais
litorals protegits.

Repensar el litoral
» La plataforma Preservem el Litoral del Maresme enceta una campanya d’adhesions al seu manifest
» Demana una moratòria dels projectes de l’Estat a les costes i la creació d’una taula de participació

Imatge d’arxiu de la platja del Masnou. Foto: Isidro Jabato / Wikimedia

LA PLATJA DE PONENT
MILLORA EN QUALITAT

4La platja de Ponent de
Vilassar de Mar ha millorat
enguany la qualitat de les
seves aigües de bany, des-
prés que l’any passat ha-
gués tingut una qualificació
de “suficient”. Enguany, l’A-
gència Catalana de l’Aigua
l’ha certificat com de quali-
tat excel·lent, com la resta
de les platges del Maresme.

Reportatge
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La lupa

per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Els animalistes ens entren a casa

Tristament ha tornat a passar. De nou,
un ramader de casa nostra ha vist com
se li omplia la granja d'adolescents
animalistes sense poder defensar-se.

Des de fa un temps, els ramaders es-
tem patint una creixent pressió injus-
tificada per part de sectors socials mi-
noritaris però amb molt ressò medià-
tic, moguts pel desconeixement i que
jutgen i condemnen la nostra manera
de treballar. Uns sectors
socials que qüestionen la
nostra professionalitat i que
es creuen amb el dret de dir-
nos el que està bé i el que no.

La clau per a una bona
entesa i convivència sempre
ha sigut i sempre serà el res-
pecte. Violant la propietat privada i el
dret a la intimitat, saltant-se mesures
de bioseguretat i benestar, tocant els
animals, donant aigua o aliments al bes-
tiar sense saber si és o no és una pràc-
tica correcta, l’única cosa que s'acon-
segueix és posar en perill la vida dels
animals i la traçabilitat alimentària.

Les filosofies animalistes, especistes i
veganes són plenament respectables a ni-
vell individual, però el sentit comú no ens
pot fer contradir les recomanacions ofi-
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i
del Departament de Salut de Catalunya
basades en la piràmide dels aliments. 

Els ramaders som professionals.
Complim les normes de benestar animal
i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu-
ropea, l'Estat i la Generalitat i som els
principals interessats en el benestar
dels nostres animals perquè volem pro-
duir aliments sans i segurs per a tota la
població. Aquestes normatives impli-
quen una correcta traçabilitat que ga-
ranteix la seguretat alimentària (iden-

tificació, registre de tractaments veteri-
naris, respecte als temps d'espera abans
de portar animals a l'escorxador, elimi-
nació de llet que podria portar residus
d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi-
cionalitat, com són totes les mesures de
benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Cada espècie animal i el seu correspo-
nent maneig té una condicionalitat as-
sociada. Les inspeccions que ens realit-
zen a les nostres empreses des dels de-
partaments d'Agricultura, Salut i Con-
sum, així com del cos d'Agents Rurals i
SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la
nostra correcta praxis i professionalitat.

Les bones pràctiques d'higiene, sa-
nitat i seguretat alimentària salven
moltes vides tant de persones com
d'animals. La salut pública i la rama-
deria van de la mà. Una afecta l'altra.
Els ramaders en som conscients i tre-
ballem perquè el consumidor tingui to-
tes les garanties quan s'alimenti amb els
nostres productes. 

Cada any desapareixen empreses
familiars agràries i rama-
deres. Som un país ric en
producció d'aliments d'o-
rigen vegetal i animal sans
i segurs, tant en producció
ecològica com en conven-
cional. Treballem cada dia
per cuidar i conservar el

territori. La realitat i les problemàti-
ques del sector primari les heu de co-
nèixer de la mà de qui les viu, no de
qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
força mediàtica, nosaltres tenim la ve-
ritat.

Si voleu demostrar respecte per les
persones, defenseu la salut per sobre de
tot. Si voleu demostrar respecte pels
animals, deixeu d'humanitzar-los. Dei-
xeu de parlar des de la ignorància
quan us referiu a la ramaderia del
nostre país i aposteu per nosaltres.
Pels nostres productes i per la nostra
gestió territorial.

La realitat i les problemàtiques del
sector primari les heu de conèixer de la mà

de qui les viu, no de qui s’ho imagina

El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance

de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ri-
poll, cuál fue la razón por la que ini-
ció el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atenta-
do inminente y estrechar más el
control.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un de cada dos con-
ductors morts a les

carreteres catalanes du-
rant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.

@MiquelBuch

Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del

grup de l’ONU que aca-
ba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona ban-
dera del teu país no et pugui impedir
de veure.

El treball de qualitat -
amb salaris dignes,

contractació estable, ho-
raris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- propor-
ciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!

@josepcosta@martindepozuelo @ChakirelHomrani

Els semàfors

VOX
El partit d’ultradreta va felicitar els seus

simpatitzants a Catalunya per haver
participat en l’atac contra el centre de

menors estrangers tutelats del Masnou,
que va acabar amb quatre MENA i un

agent dels Mossos d’Esquadra lesionats.
pàgina 7

Aj. de Vilassar de Mar
La primera decisió del govern municipal
d’aquest nou mandat ha sigut apujar-se
el sou. La proposta del govern d’ERC i

GxVdm, que es va acabar aprovant grà-
cies a l’abstenció de JxCat, va provocar

xiulades per part del veïnat al Ple.
pàgina 9

Premià de Mar
La Festa Major de Premià de Mar va

tornar a ser una de les més especials de
la comarca. El desembarcament pirata,

els concerts i la cultura popular van
tornar a omplir els carrers del poble de

música i alegria per a grans i petits.
pàgina 8
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Jaume Oliveras
Alcalde del Masnou
Voldria felicitar-vos amb motiu dels 50 números del
periòdic Línia Mar. L’existència de premsa local avui
dia es fa més necessària que mai. La informació de
proximitat ajuda també a mantenir un nivell d’in-
formació millor i de més qualitat per als nostres veïns
i veïnes. Espero que la vostra iniciativa mantingui
la continuïtat, que de ben segur contribueix a cre-
ar un espai comunicatiu per al Baix Maresme i que,
alhora, millora la informació al nostre municipi.

Damià del Clot
Alcalde de Vilassar de Mar
En una societat en la qual l’exigència cap a la po-
lítica és màxima, els mitjans de comunicació lo-
cals i de proximitat assoleixen un paper que va
en benefici d’una informació necessària que im-
plica, necessàriament, transparència i bon govern.
Com més i millor informada estigui la població
en el món local, més i millor valorada estarà la
política municipal. Felicitats Línia Mar per
aquest número 50.

Carola Llauró i Sastre
Alcaldessa de Vilassar de Dalt
Moltes felicitats, Línia Mar, per aquest número 50.
Felicitar-vos i desitjar-vos que per molts anys seguiu
fent la tasca que feu. Perquè la premsa té encara una
importància cabdal en la nostra societat i des de la
premsa comarcal i de proximitat aconseguiu apro-
par-nos als maresmencs i les maresmenques les no-
tícies i esdeveniments que són importants per a no-
saltres, però que difícilment tindrien ressò en àm-
bits més generalistes. Endavant i per molts anys!

Jordi Mir
Alcalde de Cabrera de Mar
La creixent diversitat de canals d’informació fa que
la comunicació s’hagi convertit en un repte, pràcti-
cament en un objectiu impossible en els nostres dies.
Aquesta problemàtica no és aliena al món local, on
cal comunicar sovint notícies d’interès però apa-
rentment poc interessants. Gràcies i felicitats Línia
Mar pel vostre esforç, que ens permet arribar ob-
jectivament als nostres veïns, ajudant així a conèi-
xer millor la realitat de cada poble i de la comarca.

Miquel Àngel Méndez
Alcalde de Premià de Mar
Tradicionalment, la premsa local i comarcal
han jugat un paper molt rellevant en la història
del nostre país, i això ens ha permès gaudir d’u-
na oferta variada d’informació de proximitat i de
qualitat. Aquests primers cinquanta números de
Línia Mar són una mostra d’aquest bon taran-
nà, del qual tots plegats ens n’hem d’alegrar i que
esperem que es pugui mantenir durant molts
anys més.

Josep Triadó i Bergés
Alcalde de Premià de Dalt
La premsa local és cabdal com a eina de cohesió en-
tre societat i municipis. Línia Mar ens ajuda a te-
nir coneixement de la resta de poblacions del Baix
Maresme, ens apropa a iniciatives interessants i di-
fon esdeveniments o notícies que segur que no tin-
drien cabuda a la premsa d’àmbit nacional. Mol-
tes felicitats des de Premià de Dalt a Línia Marper
la tasca feta durant aquests primers 50 números
i llarga vida a la premsa local!

Marc Almendro
Alcalde d’Alella
Vivim en un món cada vegada més globalitzat, on
hem recordat la importància de la proximitat. La
premsa local és aquest producte fresc i de quilòme-
tre zero, que interacciona directament amb el terri-
tori que interpel·la. La premsa local, a més, juga un
paper imprescindible, per exemple, fent d’altaveu
d’esdeveniments i actuacions que es fan a pobles
allunyats de les grans ciutats. Felicitats Línia Mar
per aquest número cinquanta!

Andreu Bosch
Alcalde de Teià
Des de Teià també volem felicitar Línia Mar pels
seus 50 números. Enhorabona per voler cobrir un
buit que ens va deixar en el seu moment El Punt
Avui. Línia Mar ha estat en contacte aquests da-
rrers anys amb el món local del Baix Maresme, amb
rigor periodístic i amb voluntat de servei. S’ha anat
fent ressò dels avenços polítics i socioculturals dels
nostres municipis. Us encoratgem a perseverar en
el vostre projecte periodístic!

Maite Viñals Clemente
Alcaldessa de Cabrils
Primer de tot, enhorabona per aquestes primeres 50
edicions de Línia Mar! Sempre és una bona notícia
l’aparició d’un mitjà de comunicació local, aquells
mitjans que apropen al ciutadà les notícies, esde-
veniments i personatges més propers del seu entorn.
Com a periodista, no puc més que felicitar-vos
molt sincerament per la iniciativa, la perseverança,
en un món avui gens fàcil per a la premsa i la lluita
per fer un periodisme proper i veraç. Felicitats!

LíniaMar arriba al 50
» Els alcaldes del Baix Maresme feliciten la capçalera amb motiu de la cinquantena de números

Línia Mar agraeix a tots els alcaldes 
i alcaldesses les felicitacions 
rebudes, així com als lectors 
i anunciants la bona acollida 
durant tots aquests anys.

Especial Línia Mar 50
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El veïnat del Masnou ho ha dei-
xat clar: al poble, ni violència de
gènere ni racisme. El 8 de juliol,
mig miler de persones es van ma-
nifestar al centre del municipi per
denunciar l’atac al centre d’aco-
llida de menors tutelats del mu-
nicipi per part d’un grup orga-
nitzat. L’assalt al centre es va
produir després que detinguessin
un menor estranger no acom-
panyat (MENA) per intent d’a-
gressió sexual a una noia del po-
ble durant la nit de Sant Pere, la
Festa Major de la localitat.

Els fets i les successives con-
centracions de protesta han sac-
sejat el poble durant el darrer mes.
Però l’Ajuntament, partits polítics
locals, entitats i col·lectius so-
cials es van unir el 8 de juliol pas-
sat per condemnar tota agressió
sexista, però també per subratllar
que criminalitzar el col·lectiu de
joves migrants no tutelats és una
actitud “racista i xenòfoba”, en
una manifestació que va acabar a
la plaça Miquel Martí i Pol amb la
lectura d’un manifest conjunt,
com va recollir l’ACN.

En la concentració van parti-
cipar també dos joves residents al
centre d’acollida, els quals van do-
nar les gràcies al veïnat per donar-
los suport. Al manifest conjunt de
les entitats municipals es va re-
clamar a les administracions que
dotin de recursos els municipis
acollidors de MENA per poder-los
oferir una vida digna. A més,
també van demanar mesures per
evitar que fets com l’atac al cen-

tre es puguin tornar a produir.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va afir-
mar a l’ACNque aquesta protes-
ta havia de servir per tornar a la
calma i a la convivència.

RESPOSTA CONTUNDENT
L’endemà de l’assalt al centre de
menors, l’alcalde es va reunir
amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, qui va anunciar “mà-
xima contundència” contra l’atac.
Tant des de l’Ajuntament com
des de la Generalitat es va asse-
gurar que es prendrien mesures
legals per delictes d’odi i discri-
minació, així com per delictes de
lesions, ja que l’atac a l’alberg va
deixar quatre menors i un agent
dels Mossos ferits.

El Homrani, a més, va des-
tacar que aquests aldarulls tenien
una especificitat: la concentració
va ser convocada per persones
d’extrema dreta. El conseller va
explicar que els manifestants
(que es van concentrar el 4 de ju-
liol passat en rebuig a l’intent d’a-
gressió sexual de la nit de Sant
Pere) van intentar entrar al cen-
tre de menors de forma organit-

zada. De fet, dies després el par-
tit d’extrema dreta Vox va asse-
gurar sentir-se “orgullós” que
els militants de la seva formació
a Catalunya participessin en l’as-
salt de l’equipament de menors.

El col·lectiu d’antics menors
estrangers tutelats va criticar
que els MENA estan “desprote-
gits” i que l’amenaça real als ca-
rrers no són aquests menors,
sinó els “opuscles d’extrema dre-
ta” que intenten agredir-los.

L’ORIGEN DEL CONFLICTE
Tot va començar amb la deten-
ció el 30 de juny passat d’un me-
nor tutelat, al qual es va acusar
d’intentar agredir sexualment
una noia del Masnou. El menor
detingut va passar a disposició de
la Fiscalia de Menors.

El 3 de juliol passat es va con-
vocar una primera concentració de
rebuig a l’agressió. Però tot va es-
clatar a la segona manifestació, en
la qual hi va haver enfrontaments
entre persones contràries a la
presència dels MENA i altres que
defensaven l’acollida. Aquesta
concentració va acabar amb l’atac
al centre de menors tutelats.

El veïnat va rebutjar l’atac al centre de menors tutelats. Foto: Àlex Recolons/ACN

Clam veïnal contra la violència
de gènere i el racisme

» 500 persones van manifestar-se contra l’atac al centre de menors
» L’intent d’agressió sexual per part d’un MENA va esclatar el conflicte

Les nimfes visiten El Masnou
per la Festa Major

FESTA MAJOR4Les nimfes van
tornar al Masnou per comme-
morar les festes de Sant Pere.
Com cada any, el poble va cele-
brar del 27 al 30 de juny la seva
Festa Major en la qual els tres
elements (terra, aigua i foc) van
veure’s representats a través de
les figures de les nimfes. En-
guany van incorporar un nou és-
ser màgic: Novina, el qual va ser
construït per l’artista Ramón
de los Heros i va donar el tret de
sortida a les activitats el 27 de
juny a la platja d’Ocata.

El dia gran de la festa, però, va

ser el 29 de juny, en una jornada
que va començar amb el ball dels
gegants del Masnou, Pere i Eulà-
lia, que enguany compleixen 80
anys. Al migdia es va celebrar la
festa familiar Terra, mar i foc, que
va posar a l’abast de les famílies
diversos jocs i piscina per a nens
i nenes de fins a sis anys.

Durant la nit es va fer el co-
rrefoc, però la protagonista va ser
la Salada: la nit de concerts a la
platja d’Ocata, en la qual van ac-
tuar Dj Surda, Aldala & The Same
Song Band, New York Ska-Jazz
Ensemble, Juantxo Skalari i més.

Més de 4.000 persones
assisteixen al 17è Fascurt

CULTURA4Més de 4.000 per-
sones van passar per la platja
d’Ocata per gaudir de la 17a edi-
ció del Fascurt, el festival de
curtmetratges del Masnou, que
es va celebrar entre el 2 i el 4 de
juliol. En total es van projectar
30 produccions audiovisuals de
curta durada, seleccionades
d’entre els més de 800 curts
que es van presentar a la con-
vocatòria d’enguany.

El gran guanyador del certa-
men va ser el director Javier
Marco, pel seu curtmetratge
Muero por volver, que va rebre

el premi a millor ficció i va ser
guardonat amb 1.500 euros.

La categoria Undercut va ser,
en canvi, per a la pel·lícula El Lli-
bre, de Francesca Català, que es
va endur un premi de 700 euros.
El millor curtmetratge d’anima-
ció va ser Patchwork, de la di-
rectora María Mareno Muro, qui
va rebre un guardó de 800 euros.
Finalment, el premi del públic se’l
va endur Trivial, dels directors
Fran Menchón i Sandra Reina, i
en el qual és protagonista l’actriu
Macarena Gómez. Aquest curt va
rebre un premi de 500 euros.

Política | El Ple rebutja la proposta de sous del govern
Amb els 12 vots en contra de tota l’oposició, el Ple va rebutjar el 4 de juliol pas-
sat la proposta de l’equip de govern d’ERC sobre les retribucions dels regidors i
la dotació dels grups. Caldrà tornar a sotmetre aquest punt del cartipàs al Ple.

Les tres nimfes van amenitzar la festa. Foto: Ramon Boadella / Ajuntament

Augusto Magaña
EL MASNOU
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Premià de Mar

FESTA MAJOR4Premià de Mar
va tornar a ser, com cada any, una
vila pirata durant la setmana del
9 al 14 de juliol. El municipi va ce-
lebrar la seva Festa Major, en la
qual els premianencs i les pre-
mianenques es posen les espar-
denyes per fer fora els pirates que
han conquerit l’Ajuntament i re-
cuperar tots els segrestats.

Les activitats van arrencar el 9
de juliol a la plaça de l’Ajuntament,
amb la repicada de campanes i
l’enlairada de coets. La pluja va
deixar els més petits amb ganes de
festa, ja que només es va poder fer
el Seguici Infantil, però l’Eufòria
Petita es va haver de suspendre.

Tot i això, la celebració no es va
aturar: després del sopar popular,
els veïns i veïnes van poder gau-
dir del tribut als Beatles, el segui-
ci nocturn i l’Eufòria, l’espectacle
nocturn de gralles, tabals, gegants
i panderos a la plaça Nova.

L’escriptor Pep Bras va ser
l’encarregat de fer el pregó de la

festa el 10 de juliol, que va donar
pas al desembarcament dels pi-
rates a la platja de Llevant i el
posterior saqueig de la ciutat i as-
salt de l’Ajuntament. La jornada
va acabar amb els concerts pi-
rates, a càrrec de les agrupacions
Simbiosi i Roba Estesa.

El 12 de juliol es va recuperar
la “batalla” entre premianencs i pi-
rates, amb la revolta premianen-

ca. El dia gran, però, va ser el 14 de
juliol, que va començar amb la dia-
da castellera i va acabar amb l’ex-
pulsió dels pirates del poble a la
batalla final a la plaça dels Països
Catalans, per després poder alli-
berar finalment l’Ajuntament.

Les festes es van tancar ofi-
cialment amb les havaneres i el
gran castell de focs d’artifici a la
platja de Llevant.

Moment de la revolta premianenca. Foto: Twitter (@FestaPremiaMar)

El poble s’omple de pirates 
i tradició per la Festa Major

» Premià celebra la seva tradicional festa d’estiu del 9 al 14 de juliol
» Els espectacles de focs d’artifici i la cultura tradicional, protagonistes

El PSC decidirà el futur 
del govern municipal

POLÍTICA4El PSC té el futur
del govern municipal de Premià
de Mar a les seves mans. El par-
tit farà el 22 de juliol una assem-
blea per decidir si s’incorpora al
govern de Junts per Catalunya
(JxCat) o si reprenen el projecte
de govern d’esquerres amb ERC,
Crida Premianenca i Premià En
Comú Podem (PECP).

El líder socialista, David Gu-
tiérrez, explica a Línia Mar que
van presentar la mateixa pro-
posta de pacte tant a JxCat com
a ERC i que fins ara han estat ne-
gociant de forma paral·lela.

L’executiva local del PSC es
reunirà abans de l’assemblea i
farà una proposta als seus mili-
tants sobre l’opció que ells con-
sideren que és la més adequada.
Tot i això, Gutiérrez deixa clar
que “l’assemblea és qui té l’últi-
ma paraula”.

En declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar, l’alcalde Miquel Àn-
gel Méndez va assegurar que la
possibilitat d’un pacte d’esquerres
no li fa perdre la son. L’opció pre-
ferent per a l’alcalde, però, con-
tinua sent la de reeditar l’acord de
govern amb els socialistes.

Els comerciants celebren 
la segona Nit en Blau

COMERÇ4El 29 de juny passat
es va celebrar la segona edició de
la Nit en Blau, la nit de compres
de Premià de Mar que organit-
zen l’Ajuntament i el comerç
local. Una vintena de botigues
dels carrers més comercials de la
vila van obrir fins a la mitjanit i
van oferir descomptes, regals i
sorpreses als seus clients.

Però els descomptes no van ser
l’únic objectiu de la Nit en Blau.
Els carrers es van omplir d’activi-
tats per dinamitzar el comerç,
com el passi de models que, tal
com es va fer en la primera edició

de la iniciativa, va tenir lloc a la
Gran Via de Lluís Companys.

La novetat en aquesta segona
edició de l’esdeveniment va ser la
fira animalista a la plaça de la Sar-
dana, que va tenir una molt bona
rebuda per part del públic. A
banda, també va haver-hi exhi-
bicions de ball a càrrec de les es-
coles de dansa del municipi, ex-
hibicions de patinatge i teatre.

Tota la nit va estar acom-
panyada per les actuacions mu-
sicals de Game of Tons, Ali Ba
Brass i l’Always Marchin Band,
que van passejar-se per la fira.

Buch nega haver cedit locals
per a l’1-O mentre era alcalde
POLÍTICA4El conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch, va defensar el
seu paper com a alcalde de Premià
de Mar durant el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017 davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC),  que el va citar a
declarar el 16 de juliol passat.

Buch va explicar que després
que el Tribunal Constitucional
suspengués el decret de convoca-
tòria de l’1-O, ell ja no va fer cap al-
tra actuació, segons recull l’ACN.

Segons la versió del conseller,
aquest només va signar, abans
de la suspensió, un decret de su-
port polític al referèndum. Buch
també va negar que ordenés
obrir locals municipals per faci-
litar les votacions. Aquesta és la
segona vegada ja que el conseller
declara davant el TSJC com a in-
vestigat per desobediència. La
primera vegada ho va fer com a
expresident de l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM).

Platges |No hi haurà transvasament de sorra aquest estiu
L’Ajuntament ha demanat a l’empresa concessionària del port (Marina Port Premià)
que aturi l’operació d’extracció de sorra, ja que encara no disposen del permís de la

Generalitat i no volen perjudicar les persones usuàries de la platja en ple estiu.

Foto: Noèlia Llobera / ACN

Els tres regidors del PSC de Premià de Mar. Foto: Twitter (@AjPremiadeMar)
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POLÍTICA4El govern munici-
pal d’ERC i Gent per Vilassar de
Mar (GxVdm) s’ha apujat el sou
i ha augmentat les retribucions
dels regidors gràcies a l’absten-
ció de Junts per Catalunya
(JxCat). La resta de partits del
Ple (Babord, PSC i Cs) van votar-
hi en contra a la sessió extraor-
dinària de l’11 de juliol passat, la
primera del mandat.

D’aquesta manera, l’alcalde
Damià del Clot, per exemple,
passarà a cobrar 53.200 euros
bruts a l’any en catorze pagues,
al mateix temps que es redueix
la seva dedicació del 100% al
95%. El segon i el cinquè tinent
d’alcalde, Àngel Font i Joan
Roca, respectivament, tindran
una dedicació completa i cobra-
ran 42.000 euros bruts a l’any. 

La resta de regidors del go-
vern tindran sous que van dels
18.500 fins als 37.800 euros a
l’any, amb dedicacions que os-
cil·len entre el 50% i el 90%.

TENSIÓ AL PLE
El grup municipal d’ERC-GxVdm
va decidir no argumentar la seva
proposta de retribucions per “no
crispar l’ambient al Ple”, el qual va
acabar amb xiulades del públic i
crits de “vergonya”. La portaveu de
JxCat, Laura Martínez, va explicar
que la seva abstenció es devia al fet
que si es vol una responsabilitat en
la gestió, els càrrecs del govern han
d’estar “dignament retribuïts”.

Des de Babord les crítiques van
ser contundents, ja que conside-
raven que era una proposta “des-

proporcionada”. Segons la for-
mació, aquesta nova proposta de
retribucions suposa que l’alcalde
cobrarà un 25% més que l’anterior
mandat, el cinquè tinent un 24%
més i la primera tinenta, Núria
Arasa, un 19% més, per exemple.

També es van augmentar les
dietes dels regidors, que passaran
a cobrar 630 euros bruts per ses-
sió plenària (abans en cobraven
400), 200 euros per les sessions
extraordinàries (abans, 125 euros)
i 200 euros per les comissions,
quan abans no es cobraven.

El govern d’ERC i GxVdm el dia de la investidura. Foto: Ajuntament

El govern s’apuja el sou 
gràcies a l’abstenció de JxCat

» Babord denuncia que l’alcalde cobrarà un 25% més que abans
» El Ple es va viure amb tensió i va acabar amb xiulades del públic

Una plaga de papallona 
del suro omple el poble

MEDI AMBIENT4La primera
setmana de juliol es va viure a Vi-
lassar de Mar i a diversos nuclis
urbans del Maresme un feno-
men insòlit: la presència d’una
gran quantitat de papallones
del suro als carrers. La plaga d’a-
quest insecte de color marró o
blanc s’hauria produït per una
alteració en el cicle biològic de
l’eruga del suro. Se sol detectar
una plaga d’aquesta papallona
cada set o vuit anys en dife-
rents punts del planeta.

Tot i l’enrenou que va generar
l’aparició sobtada de tants exem-

plars d’aquesta espècie, des de
l’Ajuntament van recordar que es
tracta d’un animal inofensiu (més
enllà de les molèsties que pugui
ocasionar) i no calia fer-ne trac-
tament, només esperar que el
mateix ecosistema s’autoreguli.

La papallona del suro neix als
boscos d’alzina i cíclicament es
reprodueix de manera descon-
trolada. La transformació de l’e-
ruga sol produir-se a finals de ju-
liol, però enguany les condi-
cions climatològiques van avan-
çar el procés i augmentar-ne la
població fins a ser una plaga.

No hi va haver protestes 
pel 50è aniversari de la C-32
MOBILITAT4Preservem el Ma-
resme no va fer cap acció de pro-
testa pel 50è aniversari de l’au-
topista C-32, com havien anun-
ciat que farien. El 2 de juliol es
van complir cinquanta anys des
de la posada en marxa del peat-
ge de l’autopista a la comarca.

Com va avançar Ràdio Pre-
mià de Mar, finalment Preser-
vem el Maresme va decidir, a tra-
vés d’una assemblea, no fer cap
manifestació ni tallar la C-32
perquè no van aconseguir la
complicitat dels Ajuntaments
afectats pel peatge.

El portaveu de l’entitat, An-
toni Esteban, va lamentar, en de-
claracions a la ràdio local, que la
retirada del peatge hagi deixat de
ser, segons ell, una prioritat per
a les administracions locals del
Maresme. 

Esteban també va subratllar
que encara hi ha sobre la taula la
possibilitat que la concessió de
la C-32 pugui ampliar-se més de
dos anys, a causa dels pactes de
la Generalitat amb la companyia
que gestiona el peatge, Abertis,
i els costos de l’allargament de
l’autopista fins a Lloret de Mar.

Damià del Clot, nou president
del Consell Comarcal

POLÍTICA4L’alcalde de Vilassar
de Mar, Damià del Clot, és el
nou president del Consell Co-
marcal del Maresme. Del Clot va
ser nomenat president el 19 de
juliol passat, gràcies al pacte
firmat entre Junts per Catalun-
ya (JxCat) i ERC, basat “en els
valors republicans i la defensa de
les llibertats”.

Al document en el qual es va
formalitzar l’acord, les dues for-
macions es comprometen a “re-

cosir les costures de l’indepen-
dentisme comarcal” i bastir pons
d’entesa per treballar “en favor de
la independència de Catalunya i la
transformació en una República
dins el marc de la Unió Europea”. 

L’acord també inclou un
“ambiciós programa” que fixa el
pla de mobilitat del Maresme i
la gestió del litoral com a prio-
ritats. El document també plan-
teja “un salt de qualitat en re-
cursos humans i tècnics”.

Seguretat | Detinguts tres joves per robar un cotxe
La Policia Local els va detenir el 15 de juliol passat, després que localitzessin el ve-
hicle. Els lladres van fugir per diferents carrers, però van ser interceptats a la pla-
ça Tarradellas després de xocar amb un cotxe policial. Un quart jove es va fugar.

Foto: Twitter (@ccmaresme)
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Com cada any, els divendres al
vespre prenen importància a Pre-
mià a mesura que entra l’estiu. 

El motiu? La programació
del Jazz en la nit, un conjunt de
trobades musicals vespertines
durant el mes de juliol al muni-
cipi que giren entorn del jazz i al-
tres estils musicals germans.

El primer divendres de juliol
va arrencar la programació del
festival amb The Ramblers Sep-
tet, amb membres de forma-
cions com Los Mambo Jambo i
A Contra Blues.

La setmana següent va ser
el torn de Carles Benavent,
que va visitar els Jardins de
Can Figueres per primera ve-
gada resguardat pels seus mú-
sics habituals i un acompanyat
de luxe, “Tomasito”, el rei del
compàs.

Marco Mezquida torna al
poble i serà el protagonista del 19

de juliol, amb el seu nou projec-
te Els somnis de Ravel.

Per acabar, Monica Green
presentarà Project Soul, la da-
rrera aposta d’una artista que ce-
lebrarà els 30 anys darrere el mi-
cròfon.

ELS ORIGENS DEL FESTIVAL
Jazz en la nit va néixer el 1996
amb l’objectiu de recuperar el
jazz com a gènere alternatiu a la
resta de propostes que s’anaven
oferint al municipi i altres festi-
vals dels municipis propers.

A poc a poc el jazz ha anat ca-
lant al municipi fins a consolidar-
se com un dels imprescindibles
en el circuit professional del país.

ELS CULPABLES DEL SEU ÈXIT
Per descomptat, un festival de
música el fa bo els artistes que el
formen. De totes maneres, una
de les raons de ser de Jazz en la
nit és l’indret on es porten a ter-
me els concerts. 

Els jardins de Can Figueres
actuen d’escenari perquè la mú-
sica es converteixi en màgia.

Marco Mezquida en un dels concerts de la seva gira. Foto: Mireia Miralles

Vilassar de Dalt | Vetlles d’estiu
La Nit blanca de Vilassar i l’exhibició de balls del

saló del Casinet són les dues últimes activitats que
han organitzat les entitats a les Vetlles d’estiu. 

VILASSAR DE DALT4Gairebé
dos anys després que arrenqués
el projecte d’hort comunitari al
municipi, ara és el torn de con-
tinuar adequant l’espai i am-
pliant-lo en un futur.

Aquest és l’objectiu de la Di-
putació de Barcelona, que ha
concedit a l’Ajuntament una
proposta per dotar l’espai de
serveis públics, aula de formació,
sistema general de rec i espais
per emagatzemar les eines.

L’hort, que compta amb el
suport d’una trentena de perso-
nes, està format per trenta par-
cel·les individuals i una de co-
munitària, on tot el que s’hi re-

cull va destinat al Banc dels Ali-
ments.

PATRIMONI CULTURAL
Per altra banda, el Consell Co-
marcal del Maresme ha aug-
mentat el finançament dels fons
FEDER per donar un nou impuls
a les rutes turístiques que supo-
sen un alt valor de patrimoni
cultural a la comarca.

En aquesta línia, una de les
iniciatives del projecte és la mi-
llora de vuit recursos culturals de
la comarca, entre els quals el
Museu Arxiu del municipi, en
què es contempla la creació d’un
centre d’interpretació.

La Diputació estudiarà
ampliar l’hort comunitari

El jazz es converteix en sinònim
de les nits a Premià de Dalt

Víctor Ferran
PREMIÀ DE DALT
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CABRERA DE MAR4Lluny que-
da el Festival Internacional de
Música de Cabrils, que progra-
mava, des del 1989, un conjunt de
concerts amb un caire eminent-
ment clàssic. 

Des del 2016, l’Ajuntament va
enfilar una nova etapa apostant
per un festival adaptat als nous es-
tils musicals, apropant-lo a la re-
alitat del municipi, amb una po-
blació molt més jove.

Enguany el Musicab arriba a
la 31a edició amb un cartell eclèc-
tic farcit de talent. Del 19 al 21 de
juliol, la música, la gastronomia i
el patrimoni ballaran plegats.

UN FESTIVAL PER A TOTS
Des del seu nou bateig, el festi-
val defuig de qualsevol etiqueta.
En aquest sentit, el cartell està
format per artistes que agraden
a tots els públics, amb noms
emergents del panorama musi-
cal i artistes més consolidats a
casa nostra.

Hi haurà dos únics con-
certs de pagament, que a més
aniran a càrrec de dos grups di-

ferents. Dissabte, Ramon Mi-
rabet continua amb la seva
gira ‘Begin Again’, al costat del
dream-pop de Pavvla. Diu-
menge serà el torn de la fusió
d'autor de Kiko Veneno, i la
proposta del nou flamenc de
María José Llergo.

La resta del cartell el confor-
men els concerts de Gramopho-
ne Allstars Big Band, Black Mu-
sic per als més menuts, Gui-

llem Roma, Mil cares del Swing
i Mourn.

TASTOS I VISITES GUIADES
Per tal de donar a conèixer el mu-
nicipi, durant el cap de setmana
s’han programat tres visites guia-
des a les Vinyes de Cabrils, l’Ar-
borètum i l’Església de Santa
Creu. A més, hi haurà un espai
amb un market i food trucksper
gaudir de la gastronomia.

Ramon Mirabet, un dels protagonistes del cartell. Foto: MUSICAB

Ramon Mirabet i Kiko Veneno,
les cares conegudes del Musicab

Mobilitat | Obres a la carretera d’Argentona
Els treballs a la carretera d’Argentona han arribat a Cabrera. A banda d’a-
rranjar la rotonda del sindicat, també s’hi posaran noves cunetes, voreres i
il·luminació. La previsió és que a l’agost s’hi pugui circular amb normalitat.

Cabrera ja està a punt per a 
la Festa Major de Sant Feliu

CABRERA DE MAR4El barber
de Sevilla, l’òpera de Rossini, ha
estat la primera pedra que cons-
tituirà la Festa Major de Cabre-
ra de Mar els pròxims dies, i que
se celebrarà al voltant de Sant Fe-
liu fins dissabte 3 d’agost. 

Així, l’òpera a la fresca a la pla-
ça de l’Església ha inaugurat la
Festa d’enguany, que arriba amb
algunes novetats.

L’acte principal de la festa és

L’Emplaça’t, enguany la imatge
del cartell, en què els cabrerencs
salten i ballen al voltant de les fi-
gures. 

A banda dels tradicionals Pas-
turabirres, la baixada d’andrò-
mines o els playbacks, enguany
s’estrena la tarda de rebequeria,
amb la presentació dels nous
nans i altres activitats de Festa
Major. Dr. Prats, Búhos i Miquel
del Roig hi posaran la música.

Detenen cinc persones que
volien robar en un garatge

CABRILS4Noves detencions a
Cabrils. És igual quan llegeixis
això. L’onada de robatoris al
municipi continua.

A finals de maig i a principis
de juny va haver-hi diferents
detencions per presumptes au-
tors de tres robatoris

En aquest cas, el darrer 5 de
juliol, els propietaris d’una casa
van alertar a les 3 de la matina-
da la policia local perquè un
grup de persones estaven forçant

l’accés del seu garatge. La pa-
trulla de la policia local s’hi va
adreçar ràpidament i va inter-
ceptar fins a cinc persones, les
quals estaven preparant una
furgoneta.

Els cinc homes van ser de-
tinguts com a presumptes autors
d’un delicte de robatori amb
força. L’alcaldessa té previst
veure’s amb els interlocutors de
seguretat de les urbanitzacions
per avaluar l’estat de seguretat.
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Alella | Teià
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MEDI AMBIENT4Teià és un dels
municipis amb més ingerència al
Parc de la Serralada Litoral.
Com tot, si això es posés en una
balança, aquest fet tindria més
coses positives que negatives. 

De totes maneres, les males
notícies relaten conseqüències
devastadores. I és que, en cas
d'incendi, una part del munici-
pi es veuria afectada. 

En aquesta línia, aquest estiu
les temperatures màximes han
fet sonar les alarmes a molts in-
drets del país. 

I quan hi ha èpoques de ca-
lor i pluja testimonial, comencen
a dibuixar-se incendis al litoral
peninsular.

AVISOS PER NIVELL D’INCENDI
Dijous 27 de juny va ser el pri-
mer avís per risc elevat d’in-
cendi forestal a la comarca del
Vallès Oriental i del Maresme,
motivat per l’activació del nivell
2 del Pla Alfa.

Els nivells del Pla Alfa i les ac-
tuacions concretes que compor-
ten per als efectius del Cos d’A-

gents Rurals venen determinats
pel nivell de perill d’incendi que
s’observi.

Divendres 5 de juliol l’alarma
es va fer extensiva a tot el Parc de
la Serralada Litoral, avisant d’un
risc d’incendi molt alt.

TREBALLS DE PROTECCIÓ
L’Ajuntament ha realitzat a prin-

cipis d’aquest mes els treballs de
manteniment de les franges pe-
rimetrals de prevenció d’incen-
dis a les urbanitzacions de la Mo-
lassa, les Delícies, Gran Vista i
Santa Fe-Assumpció-Paradís.

A banda, aquest estiu també
se seguirà amb la reducció de la
densitat arbòria i del sotabosc de
Sant Berger i Pi de l’Indià.

En cas d’incendi, és molt important la col·laboració ciutadana. Foto: Aj.

Teià treballa per combatre l’alt
risc d’incendis a la muntanya

Educació | Subvencions als centres educatius
Arribar i moldre. Una de les primeres accions de govern que ha fet el nou Ajuntament d’Alella ha estat
subvencionar els centres educatius i les seves AMPA amb 61.610 euros. D’aquesta manera, les dues es-

coles, l’institut i la llar d’infants rebran el 64% del total de la partida per millor la qualitat educativa.

ALELLA4El 26 i el 27 de juliol els
joves seran els protagonistes.
Aquests dos dies se celebrarà el
Cap de Setmana Jove, sota el
nom de la Festa de la Fil·loxera,
que aplegarà un conjunt d’acti-
vitats orientades al jovent alellenc. 

PER QUÈ FIL·LOXERA?
La fil·loxera és un petit insecte
conegut per atacar les arrels del
cep, fet que mata la planta. 

Va aterrar des de França a
bona part del Maresme, just
després de l’expansió progres-
siva de la vinya, i Alella va ser un
dels municipis que més va patir
el seu impacte. 

En termes percentuals, el
1851 la vinya depassava el 75%
del total dels conreus declarats,
una tendència que es va veure
estroncada el 1853 per l’arriba-
da de la fil·loxera. 

EL PROGRAMA D’ACTIVITATS
Hi haurà activitats de tota mena.
Un concurs de sèries i pel·lícules,
micro teatre còmic, sessió de
ioga, cursa popular, làser tag i tast
de vins, entre altres propostes. I
molta música, amb la Suu com a
principal protagonista.

Per altra banda, hi haurà
servei de transport extraordinari
gratuït i també un Punt Lila.

La Festa de la Fil·loxera serà 
el nou Cap de Setmana Jove
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Esports Futbol sala | Calendari definit per a Premià i Sant Joan de Vilassar
L’FS Sant Joan de Vilassar i el CFS Premià de Mar començaran la temporada 2019-20 de nou a

Tercera el dia 21 de setembre. Els vilassarencs començaran el curs al Paco Martín rebent la visita
del Vacarisses, mentre que els premianencs s’estrenaran a Barcelona, a la pista del Jesús-Maria.

El passat dissabte 20 va arribar
a la seva fi una nova edició del
Projecte Hamza, una iniciativa
solidària amb la qual un jove del
Masnou fill de marroquins,
Hamza Driouich, visita escoles
que hi ha a pobles del país dels
seus pares per fer possible que els
infants puguin fer el que a ell més
li agrada: jugar a bàsquet. 

La iniciativa va néixer fa tres
anys i, en l’edició d’enguany, ha
tingut l’ajuda del Joventut de
Badalona, que ha donat material
i pilotes i vha fet que el cap del seu
bàsquet base, David Jimeno,
acompanyés l’expedició. El Mas-
nou Basquetbol, club en el qual
Driouich és entrenador de la
base, ha col·laborat en el projec-
te des de la primera edició.

La iniciativa ha anat creixent

a mesura que han passat els
anys (i fins i tot ha estat premia-
da per part de la Federació Ca-
talana de Bàsquet), i aquest 2019
el Projecte Hamza ha visitat es-
coles d’Asilah (on va estar els pri-
mers cinc dies) i de Casablanca
(en la seva recta final).

En els seus viatges anuals al
nord d’Àfrica, Driouich troba

patis mal asfaltats i plens d’irre-
gularitats, pistes sense llum ar-
tificial o cistelles sense xarxes. Per
això, des de l’any 2017 hi torna,
perquè com va explicar a Línia
Mar fa dos anys, “és l’experièn-
cia més maca que he viscut mai”.

El Projecte Hamza 2019 ja és
història. Ara toca començar a
pensar en el de l’any que ve.

Driouich (de peu, de blanc) és l’ànima de la iniciativa. Foto: PH

Hamza Driouich torna al Marroc
amb el seu projecte de bàsquet
» El masnoví va visitar dues viles entre els dies 10 i 20 d’aquest mes
» El Joventut de Badalona va col·laborar-hi amb material i un tècnic

Alella plora la mort 
del pilot Aurelio Martínez

MOTOCICLISME4La mort d’Au-
relio Martínez, pilot d’Alella de
l’equip Motocrom#51, va ser l’e-
pisodi més trist de les 24 Hores
de Catalunya de motociclisme,
que es van celebrar durant el pri-
mer cap de setmana d’aquest
mes al Circuit.

Durant els entrenaments de
qualificació per a la prova, que
s’estaven celebrant durant la
tarda de divendres 5, Martínez va
rebre un cop mentre circulava
d’una moto sense pilot del Team
GT Endurance. 

L’alellenc va ser atès sobre el
traçat del Circuit, però el perso-

nal sanitari va decidir traslladar-
lo a l’Hospital de Granollers per-
què rebés una millor assistència.
Els esforços dels metges, per
desgràcia, no van ser suficients
per salvar-li la vida. 

La mateixa tarda de diven-
dres, el Circuit feia un comuni-
cat lamentant “profundament
la pèrdua del pilot” i transment
“el més sentit condol a la seva fa-
mília, amics i equip”, però no es
va anunciar ni la suspensió ni l’a-
jornament de la competició. Els
pilots van guardar un minut de
silenci abans de la sortida i es van
suspendre alguns actes previstos.

El pròxim dimarts 23
serà el dia que torni a
la feina la UE Vilassar
de Mar, amb la il·lusió

del nen que estrena sabates no-
ves. I és que l’equip torna a Ter-
cera després d’haver completat
una gran campanya a Primera
Catalana i ha fet els deures per es-
tar preparat per a aquest repte.

De fet, durant les primeres
setmanes d’aquest mes, el club ha
anat anunciant noves peces per a
Alberto Aybar. Els davanters Ba-

cari o Raúl Torres són dues de les
darreres cares noves de la UEVM.

HISTÒRICS, COPACAT I LLIGA
L’estiu blanc-i-vermell està força
definit. La pretemporada tindrà
com a cites estelars la participa-
ció en el Torneig d’Històrics, al
Municipal del Guinardó de Bar-
celona. L’equip forma part del
grup B i entrarà en la competició
el pròxim dimarts 30, jugant
l’habitual triangular contra el Vi-
lafranca i el Lleida Esportiu.

L’estrena en competició oficial
serà en la primera ronda de la
Copa Catalunya absoluta. El con-
junt d’Aybar jugarà contra un dels
seus rivals a la lliga, l’EC Grano-
llers, diumenge 4 d’agost.

I el setembre, quan s’hagin su-
perat les primeres rondes d’a-
questa competició, començarà
la lliga. Amb l’asterisc del que pas-
si amb el Reus (descendit admi-
nistrativament), els blanc-i-ver-
mells debutaran l’1 de setembre
a casa contra el CE l’Hospitalet.

Arrenca la renovada UE Vilassar

Pau Arriaga
EL MASNOU

Els equips, en el moment del minut de silenci. Foto: Circuit

Els gols de Bacari hauran de ser importants el curs que ve. Foto: UEVM



Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una

immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fo-
tografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius perso-
nals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fo-

togràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temà-
tics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pin-
tures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imat-
ges mostren un artista creador que també és autor i model. 

Llibres Teatre

2PrincesesBarbudes fan de la seva ca-
rrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setem-
bre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Música Pelis i sèries

La bona vida
2PrincesesBarbudes

Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del pla-
neta, ha escollit Barcelona per passar recentment les se-
ves vacances d’estiu juntament amb la seva família. En-
tre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va

penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu

va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i també
consells per evitar robatoris. Possiblement el que primer
ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’ascendència
mexicana és el seu paper a Desperate Housewives. La sè-
rie, caracteritzada per un humor àcid i personatges fe-
menins molt retorçats, va fer saltar a la fama Longoria.
L’actriu es va fer un nom gràcies a la seva interpretació
de la freda i carismàtica Gabrielle Solís. En tot cas, Lon-

goria va mostrar la seva cara més allunyada de la ficció i
més agradable i real en la seva estança per relaxar-se a

la capital catalana.     

E V A  L O N G O R I AQUI ÉS?
Ser una de les actrius més reconegudes

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Famosos

Venir a Barcelona a fer vacances
Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral 

Els seguidors li aconsellen anar amb compte
Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaça-
da després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.

La casa de papel
Netflix

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Anna-
bel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.

A La Villarroel de Barcelona.

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral au-
todestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contem-
porània on emergeix una realitat deli-
rant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DES DEL 2 DE SETEMBRE
Tot el dia Dilluns 2 de setembre es posarà en
marxa l’exposició del concurs fotogràfic Ser-
ralada Litoral que es podrà veure fins al 30 d’a-
quell mes. / Biblioteca Joan Coromines. 

FINS AL 31 DE JULIOL
Matí-Tarda Des del passat dia 19 es pot visitar
la mostra de pintura i dibuix L'andana, espai
d'art de Pol Peiró. Andana, Espai d'art ha es-
tat l’encarregada de preparar-la. / Bibliote-
ca Martí Rosselló i Lloveras.

DIMECRES 7 D’AGOST
22:00 El primer dimecres del mes que ve es farà
una sessió de cinema a la fresca oberta a tot-
hom. La pel·lícula que es projectarà encara
s’ha de confirmar per part dels organitzadors.
/ Camp de futbol.

DE L’1 AL 4 D’AGOST
Tot el dia Entre els dies 1 i 4 del mes que ve se
celebraran les Festes del Barato, quatre dies
de celebracions que estan acabant de perfi-
lar la comissió de festes La Serenata.  / Dife-
rents carrers i places.

DIVENDRES 30 D’AGOST
21:00 Los Increíbles 2, la segona part d’aques-
ta popular saga de la factoria Pixar, serà una
de les pel·lícules seleccionades per a les
projeccions del Cinema a la fresca. / Centre
parroquial.

DIVENDRES 26 DE JULIOL
ALELLA En el marc del Cap de Setmana Jove 2019
es farà un concurs de series i pel·lícules, ano-
menat Kahoot, on es podrà demostrar tot el
coneixement sobre els dos gèneres (17:00).
/ Antigues Escoles Fabra.

DISSABTE 3 D’AGOST
VILASSAR DE DALT Una de les primeres grans
propostes culturals del mes que ve serà una
de les Nits d'Emocions amb Alice & The
Wonders (22:00). / Sorli Emocions.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
EL MASNOU Partit de futbol de la segona jor-
nada del grup 2 de Segona Catalana entre el
CD Masnou i la UD Parc (12:00). / Camp
d’Esports Municipal.

PREMIÀ DE DALT Joan Dausà i els Ca-
tarres seran els dos plats forts de l’e-
dició d’enguany de l’Ulisses Fest. / Pla-
ça de la Vila.

Els Catarres i Joan Dausà, a
l’Ulisses Fest de Premià de Dalt

20, 21 i 22 de setembre

Per acabar el mes d’agost se celebra-
rà el 31è Aplec de la Sardana amb les
cobles Jovenívola de Sabadell, Sant Jor-
di, Premià i Marinada. / Plaça de l'A-
juntament.

La vila celebrarà el seu 
31è Aplec de la Sardana
Dissabte 31 d’agost a les 18:00

El músic Quimi Portet, conegut per la
seva trajectòria amb El último de la fila
o Los Rápidos, entre altres, oferirà
un concert en el marc del Ple de Riu-
re. / Platja d’Ocata.

Quimi Portet oferirà un concert 
en el marc del Ple de Riure

Dissabte 27 de juliol

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la primera jornada del grup 5 de Ter-
cera entre la UE Vilassar i el CE l’Hos-
pitalet. / Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar debutarà a
Tercera contra el CE l’Hospitalet
Diumenge 1 de setembre a les 12:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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