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La Diputació impulsa un
projecte per educar en la
igualtat a través dels contes

El masnoví Ricky Rubio lidera
el triomf de la selecció
espanyola en el Mundial
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Negociacions a Premià de Mar
pel govern i els pressupostos
L’alcalde vol portar a votació els comptes al novembre, ERC exigeix ampliar l’executiu i el PSC proposa un tripartit pàg 8
pàg 10

EL MASNOU pàg 6

L’Ajuntament se suma
al front comú contra
les amenaces d’Endesa

“No es toca”
Les famílies del Ravalet de Vilassar de Dalt,
en lluita per no perdre casa seva

VILASSAR DE MAR pàg 9

La Xarxa d’Habitatge exigeix
una solució per al Manel
TEIÀ pàg 12

El poble tindrà una rotonda
d’entrada des de l’N-II
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La Maleta Coeducadora serveix per treballar temes com el respecte a la diversitat a través dels contes. Foto: Arxiu

Contes per la igualtat
» La Maleta Coeducadora és una iniciativa del Consell Comarcal per fomentar el respecte a la diversitat
» Aquest nou recurs inclou una norantena de llibres que passejaran per les escoles del Maresme
EDUCACIÓ4Comença un nou
curs escolar i els alumnes de primària podran gaudir enguany de
contes i lectures que fomenten el
respecte a la diversitat. El Consell Comarcal ha creat un recurs,
conegut com a Maleta Coeducadora, que ajuda a treballar amb
els nens temes com la igualtat de
gènere i la diversitat cultural,
personal, funcional, sexual i familiar a través de l’òptica dels
protagonistes dels contes i les
imatges que els il·lustren.
Són dues les maletes coeducadores que durant aquest curs
viatjaran per les escoles de primària del Maresme, transportant
aquests llibres i contes que trenquen tòpics i reflecteixen la diversitat de la societat. Des del
Consell Comarcal consideren que
aquesta és una eina molt potent
per assentar valors i creences.

Aquest nou recurs es complementa amb una guia d’ajuda al
professorat que els permet treballar els llibres al voltant de cinc eixos: els estereotips i rols de gènere, l’educació emocional i afectivasexual, les violències, els sabers i les
aportacions de les dones i la diversitat en tota la seva amplitud.

La Maleta Coeducadora
ajuda a treballar amb
els nens temes com la
igualtat i la diversitat
Les lectures han estat seleccionades per professionals que
han analitzat amb detall els valors
que cadascuna d’elles transmet.
El denominador comú és el foment de la diversitat en totes les

seves variants: funcional, de gènere, sexual, personal, cultural, familiar... així com la inclusió de
nous rols socials en l’àmbit del gènere. En total, són una norantena de títols que es complementen
amb una secció de recursos audiovisuals que també promouen
aquests valors.
El material està classificat
en funció del cicle al qual va
adreçat i a la temàtica que tracta. Amb aquesta iniciativa, el
Consell Comarcal del Maresme
vol apostar per “la coeducació
com a eina de prevenció i sensibilització de violències i com a recurs fonamental per tal de combatre la LGTBIfòbia, el racisme
i qualsevol altra actitud discriminatòria envers les persones”.
Les escoles interessades han de
sol·licitar la maleta a través de la
pàgina web del SIAD Maresme.

Les sol·licituds de beques
de menjador pugen un 6,3%

AJUDES4Cada cop són més
les famílies que demanen ajuda econòmica per fer front a
les despeses del menjador escolar. Per a aquest curs escolar, el Consell Comarcal del
Maresme ha rebut més de
9.000 peticions de famílies.
D’aquestes, un 71% han
estat resoltes favorablement,
un 14% han estat denegades i
el 15% encara es troben en
procés. En total, en aquesta
primera fase d’atorgament de
les beques se n’han beneficiat
6.449 alumnes del Maresme
per un import total de
3.521.916 euros.

Del total dels ajuts atorgats, més de 260 tindran assegurat el 100% del cost del
menjador i més de 6.000 ho
tindran al 50%. Per altra banda, les més de 1.200 sol·licituds denegades han estat perquè les famílies superaven el
barem de renda màxima, el
llindar permès de finques urbanes o el volum de negoci.
A més de les beques, el
Consell Comarcal ofereix un
servei de menjador en
aquells centres que ho sol·liciten. Al llarg del curs se serviran 180.000 menús en 10
escoles de la comarca.
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Els semàfors

La lupa

Autocrítica de l’autocrítica
per Iu Forn

Diputació

La Diputació de Barcelona impulsa el
projecte La Maleta Coeducadora per a
fomentar, a través dels contes, el respecte a la diversitat i la igualtat entre els
alumnes de primària. La maleta visitarà
les escoles del Maresme aquest curs.
pàgina 3

Abans de la Diada el debat és: “Serà un ¿Per què els uns creuen que tenen la raó protesta al carrer. I això últim, que ho prefracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú absoluta i no es plantegen qüestionar-se guntin a Tamara Carrasco, acusada de
em pot citar un país del món on la gent res i els altres sempre estan obligats a fla- terrorisme per manifestar-se.
s'apunti per anar a una manifestació? I gel·lar-se públicament?
A l'independentisme, políticament
un cop apuntada, que vagi a un punt conL'independentisme té molts motius per desunit i socialment unit però desengacret a fer-hi una cosa concreta?
reflexionar, però no són els únics. Aquí tot- nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregunL'endemà de la Diada el debat és: “La hom ha de ser honest intel·lectualment. O tar-se un cop i un altre cap on va. L'umani ha punxat. L'independentisme ha és que l'unionisme no té res a dir sobre la nionisme, tan dividit que pot anar repemort”. I ho afirmen mitjans de comunicació falta de propostes al problema polític que tint eleccions sense problemes, està toque aquest any donen com a certes les xi- té sobre la taula i que condiciona la possi- talment unit en dues coses bàsiques: 1/
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a- bilitat de fer governs a Espanya? L'unio- la unitat. I només accepta dels altres parny passat qualificaven textular d'unitat i 2/ no plantejaralment en els seus titulars de
se mai la possibilitat d'haver
L’unionisme no té res a dir sobre la falta comès algun error. Perquè
“no ser certes”.
I els dies posteriors a la
tenir la veritat absode propostes al problema polític que té creuen
Diada, grans reflexions sobre
luta. I potser aquest és el
cap on va l'independentisme.
que demostra que
sobre la taula i que li impedeix fer governs? símptoma
Aquest any encara més persaben que no la tenen.
què d'aquí no gaire ens cauEls mateixos que qüesrà al cap la sentència on l'Estat li posarà nisme no té cap altra resposta que la judi- tionen i menyspreen els evidents èxits dels
una xifra en anys a l'escarment. I així ar- cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en- altres fracassen en els seus intents de fer
ribem a la paraula de moda que és “au- garjolar els 2 milions i mig de catalans par- el mateix i els demanen autocrítica.
tocrítica”, un concepte que inclou el de- tidaris de la independència i als altres cen- Home, com a postura còmoda és fantàsbat sobre la “unitat” i les queixes sobre tenars de milers que volen votar per poder tica. I de moment, efectiva, perquè els fununa “falta d'estratègia”.
usar la papereta del no?
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
Autocrítica? Molt necessària. Sempre.
Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent mai es qüestiona res és perquè té por de
Però que la faci tothom, no? Uns i altres. sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser fer-ho i adonar-se que ha de qüestionarIndepes i unionistes. Però resulta que l'u- usar la violència. Per provocar por i que s'ho tot si vol solucionar els problemes.
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que es quedessin a casa. Ara usen la justícia
aquest cop en faci. I motius li'n sobren. per acollonir. Als polítics i a la gent que
Publicat a El Nacional.cat

Endesa

Endesa ha amenaçat de tallar la llum a
famílies vulnerables si els ajuntaments
no paguen la meitat del deute. Els consistoris s’han aliat amb la Diputació de
Barcelona per fer front a aquestes exigències i no haver de pagar el deute.
pàgina 6

Festival Gafarrock

El festival de música Gafarrock ha tornat a omplir Premià de Mar dels millors
joves talents musicals en la seva novena
edició, la qual va portar al parc del Palmar bandes com The Outside Hours,
Zombi Pujol i Power Burkas.
pàgina 8

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@Grunge71

45 persones. 3 Erasmus. Primera classe en
català. Un noi de Palència demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matricular-se cal mirar l'idioma en què s'imparteix l'assignatura.

@Pam_Angela_
Por cierto, sobre el triple asesinato machista... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres asesinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-
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@XPerillan
Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en
Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la calle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@jordiPuignero
El projecte del #Corredor5G del Mediterrani
és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occitània, però el ministeri de @JosepBorrellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni deixen menjar.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

onfirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la
mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

C

nul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·lació militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa
enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta.

A

anuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bodes més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos
àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famosos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

M

n adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objecte al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua
amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Segons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

U

oben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’euros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Maurizion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim
quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.

R
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El Masnou clama contra
la violència masclista i el racisme
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Línia Mar arriba al número 50:
un èxit compartit

3

La plataforma Preservem el Litoral
enceta una campanya d’adhesions

4

El govern de Vilassar de Mar
s’apuja el sou amb l’abstenció de JxCat

5

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

Bonus, malus

Absolució

per Jordi Lleal

per @ModernetdeMerda

A la Xina, s’han disposat centenars de milers de càmeres per espiar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivència entre el veïnat.
Les asseguradores de vehicles
i de la casa fa anys que ho tenen establert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins conceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que qualifica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Dolents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciutadans de Hong Kong que reclamen democràcia són Bons o Dolents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra societat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a través dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països europeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels règims que prediquen que ens salvaran del caos, fent falses promeses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Tenim la sentència aquí a la
cantonada, calculant el millor
moment per sorprendre'ns i
atracar-nos les emocions, i hi ha
una qüestió que m'inquieta. Una
entre milers. I no és tant la manera com respondrem a la sentència, sinó l'estadi previ a aquesta resposta: la manera com reaccionarem íntimament, cadascú, davant la xifra d'anys de presó que es dictarà. M'inquieta la recepció del cop.
Fa mesos que es dona per fet
que la clatellada serà imponent,
amb una pena desproporcionada i exemplar. Tothom apunta
cap a una mateixa direcció. I tenim l'escàndol tan interioritzat i
assumit, fa tant de temps que el
nostre estómac l'ha anat digerint
i paint, que arribarà el dia D i trobarem normal, previsible, lògica
fins i tot, qualsevol xifra que ens
tirin per sobre, perquè és la xifra
amb què haurem esmorzat, dinat
i sopat cada dia. No serà un cop,
serà la notícia esperada.
¿Per què no ens estem concentrant en repetir, repetir, i repetir fins a no poder més el concepte absolució? ¿Per què no ens
estem trobant aquesta paraula
per tot arreu, al carrer, als balcons,
a les parets, a la sopa, tatuat a les
nostres ments i pells? Absolució.
Absolució. Absolució. Fer nostra
la convicció i escampar-la per terra, mar i aire. Que tothom visqui
amb el 0 a la retina, res més que
un 0. Absolució o res. Que la fú-

ria de la repressió ens sorprengui
i ens revolti.
I encara hi afegiria una pregunta més. ¿Per què, al costat del
concepte absolució, no repetim,
repetim, i repetim que aquesta
gent ja acumula quasi 2 anys de
condemna? ¿Per què no ens estem recordant els uns als altres
que, fins i tot suposant que els absolguin, ja els hauran condemnat
a 2 anys de presó injusta? És horrorós, anem esperant la sentència mentre oblidem que aquest
maleït dia D ja va començar a ser
dictat el 16 d'octubre de 2017.
Si hi ha una cosa que hem pogut comprovar aquests anys és
que la repressió s'apodera de les
ments. T'anul·la les percepcions.
Et fa una persona dèbil que ja no
sap mesurar amb exactitud la degradació dels seus drets, perquè
has acceptat aquesta degradació
sense voler-ho, sense adonar-te'n,
vivint i sobrevivint en un dia a dia
frenètic.
Sabent això -perquè ho sabem-, tenint apresa aquesta lliçó, a les portes d'un dels moments claus d'aquesta repressió,
no puc entendre que no ens estiguem posant totes les benes
abans de la gran ferida. No comprenc que no ens estiguem mirant als ulls per dir-nos "només
podem acceptar l'absolució, d'acord?". Res més que l'absolució.
No em puc creure que no ho estiguem fent tot per reprimir la repressió en el seu dia més ferotge.

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

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

A les xarxes

#CotxesContaminants

@AdaColau: La contaminació mata i li
hem de plantar cara. Presentem la Zona
de Baixes Emissions que a partir de l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.

#Eleccions10N

@gabrielrufian: “Lo he intentado por todos los medios”. Pedro Sánchez. 3 meses.
Si dice la verdad es un incompetente. Si
miente es un irresponsable.

#Urdangarín

@encampanya: Si robas o lo intentas,
como Oriol Pujol y Urdangarín, tendrás
permisos. Si te subes a un coche, como los
Jordis, que te den morcilla.
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Cultura | Les il·lustracions de Sonia Pulido, al Casinet
Setembre 2019

L’Espai Casinet acull fins al 13 d’octubre l’exposició sobre la feina de la il·lustradora Sonia Pulido. Aquesta artista ha treballat per a publicacions internacionals com The New Yorker, The New York Times i The Wall Street Journal.

El Masnou se suma al front local
contra les“amenaces”d’Endesa
» L’empresa li reclama 42.000 euros pel deute de famílies vulnerables
» La Diputació demana als ajuntaments que no paguin aquest deute
SOCIETAT4L’Ajuntament del Masnou no pensa pagar a Endesa. La
companyia elèctrica va notificar al
municipi (com a moltes altres localitats de Catalunya) que el consistori s’ha de fer càrrec del 50% del
deute de les famílies del poble en situació de vulnerabilitat que no
han pogut pagar el rebut d’electricitat. L’empresa va avisar també
que, en cas de no fer-ho abans de
l’1 d’octubre, la companyia podrà tallar la llum a les 54 famílies vulnerables del municipi. Però tots els
municipis afectats s’han unit al
voltant de la Diputació de Barcelona
amb una consigna clara: no pagar.
La quantitat reclamada al
Masnou ascendeix a gairebé
42.000 euros, informen des de
l’Ajuntament. Les regidores de
Medi Ambient, Cristina Ramos, i
la d’Acció Social, Yulay Martínez,
van participar el 4 de setembre
passat en una trobada convocada
per la Diputació de Barcelona i les

Prop de 135 consistoris s’han sumat a l’estratègia de la Diputació. Foto: Diputació

entitats municipalistes amb els
consistoris afectats per la reclamació d’Endesa.
En aquesta reunió hi van participar prop de 135 ajuntaments
amb l’objectiu de donar una resposta conjunta a l’empresa d’electricitat i defensar la Llei catalana 24/2015, de pobresa energètica, que impedeix que les companyies tallin la llum als col·lectius

vulnerables. La mateixa presidenta de l’òrgan supramunicipal, Núria Marín, va recomanar
als ajuntaments que no assumeixin l’import que reclama Endesa.
“No és un tema a resoldre
des de cada municipi”, va deixar
clar Marín, i va remarcar que la
Diputació ja s’ha posat “en contacte amb les administracions i
amb l’empresa”.

Trien les entitats que
entraran al Consell de la Vila

TEIXIT SOCIAL4L’Ajuntament ha
escollit les entitats que formaran
part del Consell de la Vila i que
substituiran les que hi havia fins
ara. Aquest òrgan de participació
ciutadana, el de més rellevància al
poble, està en procés de renovació.
En total han estat escollides
una vintena d’entitats, dividides en
dos grups: associacions veïnals,
d’una banda, i entitats no veïnals,
de l’altra. A més, dins de cada categoria s’han escollit cinc entitats
titulars i cinc de suplents.

Les associacions veïnals escollides com a titulars han estat: Bellresguard, Cul d’Ocata, Carrer de
Sant Miquel, Ciutat Jardí i Santa
Madrona i l’associació de propietaris Can Teixidor.
Per altra banda, les entitats no veïnals que han estat seleccionades són: Natació El
Masnou, Associació Cultural
Maricel, Club de Ritme Afrollatí, Societat de Pescadors Esportius El Masnou i el Club
Esportiu Tri+9 El Masnou.

El Complex Esportiu
Municipal tindrà un nou bar

EQUIPAMENTS4La Junta de
Govern Local ha aprovat de forma inicial el projecte per crear un
bar al Complex Esportiu Municipal. L’equipament va inaugurar a finals de març la seva ampliació, amb una nova nau, a més
de les dues que ja existien.
L’espai per al nou bar queda
ubicat en un annex, que es va
crear durant l’ampliació i que

uneix la part nova i l’antiga, al
centre del complex actual.
El local, situat a peu de carrer, comptarà amb una superfície de 89,24 metres quadrats.
L’objectiu és crear un indret
acollidor, obert, amb la possibilitat de tenir una terrassa a
l’exterior.
El projecte estarà en exposició
pública fins al 29 d’octubre.

7|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Setembre 2019

líniamar.cat

|8

Premià de Mar
líniamar.cat

Setembre 2019

Cultura | Art premianenc al Museu de l’Estampació

Des del 15 de setembre, el Museu de l’Estampació acull l’exposició Mediterrània.
La mostra és un recull d’obres d’artistes i poetes de Premià de Dalt, que inclou
escultura en ceràmica d’Elisenda Sala i pintures de Joan Pasqual, entre altres.

El govern local busca estabilitat
per aprovar els pressupostos
» L’alcalde vol portar a votació els comptes al novembre
» ERC exigeix ampliar l’executiu i el PSC proposa un tripartit
POLÍTICA4A Premià de Mar se li
acaba el temps per aprovar els
pressupostos. El govern de Junts
per Catalunya (JxCat), en minoria amb 5 dels 21 regidors, ho veu
com una necessitat i ja ha obert negociacions amb la resta de partits
per tirar-ho endavant. L’alcalde,
Miquel Àngel Méndez, assenyala
a Línia Mar que preveuen aprovar aquests nous comptes al novembre, per no haver de treballar
amb un pressupost prorrogat.
Tot i això, des d’ERC veuen
improbable aprovar uns pressupostos si no s’amplia el govern
per donar-li més estabilitat. “Alguna cosa s’ha de fer, perquè
Premià s’ha de governar i ells no
ho poden fer sols”, apunta el president del grup municipal republicà, Pep Ripollès.
El líder de l’oposició explica
que ja van rebre una primera
proposta de JxCat per formar govern, però ERC la va rebutjar
perquè, segons Ripollès, els pos-

Les esquerres s’uneixen per
l’habitatge i els equipaments

PLE4Les esquerres es van unir
el 18 de setembre passat per
aprovar dues mocions sobre temes socials al Ple municipal.
ERC, PSC, Premià en Comú
Podem (PECP) i Crida Premianenca van votar a favor de la moció sobre habitatge proposada
per la Crida. Entre altres coses,
la moció insta el govern a fer
convocatòries mensuals de la
taula d’habitatge.
Els mateixos partits van
aprovar una altra moció presentada per la Crida que té l’objectiu d’impulsar una revisió

participada del Pla local d’equipaments municipals. El text
aprovat proposa un procés participatiu per a l’actualització del
Pla Local d’Equipaments en el
termini màxim de 6 mesos.

LA MOCIÓ DE CS, ATURADA
Ciutadans (Cs) es va mostrar
molt molest perquè ERC, la Crida i PECP van votar en contra
d’una moció del partit taronja que
buscava garantir la continuïtat de
la subvenció de llibres i material
escolar per a les famílies de Premià. El PSC es va abstenir.

Els líders dels grups municipals durant l’ofrena floral de la Diada. Foto: Ajuntament

tconvergents no accepten que hi va
haver un empat tècnic a les eleccions. Ara la pilota està al camp
dels republicans i són aquests els
que estan preparant una proposta per convèncer els cinc regidors
que ara són al govern.
Qui fa més pressió perquè
JxCat i ERC arribin a aquest acord
és el PSC, el qual podria entrar a
formar part d’un tripartit que donaria a l’Ajuntament l’estabilitat
que busca (13 dels 21 regidors). “A
l’hora de governar, pensem que les

tres forces polítiques que donen
més estabilitat són JxCAT, ERC i
nosaltres”, assegura el portaveu
dels socialistes, David Gutiérrez.
Però Ripollès deixa clar que
ells encara no descarten un possible “pacte d’esquerres” (com es
va intentar abans de la investidura amb el PSC, Crida Premianenca i En Comú Podem) i que
veu molt difícil aprovar els pressupostos al novembre, ja que
JxCat encara no els ha presentat
cap proposta pressupostària.

Descàrrega de talent jove a la
novena edició del Gafarrock

CULTURA4El Gafarrock ha tornat a convertir-se un any més en
l’escenari de les joves propostes
musicals a Premià de Mar. El
festival va arribar a la seva novena edició el 14 de setembre
passat al Parc del Palmar amb un
cartell format per set grups d’estils musicals molt variats.
Els encarregats d’inaugurar
la mostra musical van ser Sosun.dance, el duo de música
electrònica de Barcelona for-

mat per Daniel Moreno Roldán
i Estel Boada. Els van seguir
The Outside Hours, amb el seu
“garage psych blues”, i els madrilenys Doble Capa.
El trio de rock Chaqueta de
Chandal va continuar amb la festa i després va arribar Power Burka amb una bona dosis de punk.
La banda Zombi Pujol va posar tothom a saltar, mentre que Simbiosi es va encarregar de tancar la
paradeta fins a l’any que ve.

Arrenca un nou curs escolar
amb millores a dos centres

L’escola el Dofí va renovar part de les seves instal·lacions. Foto: Ajuntament

EDUCACIÓ4El passat 12 de setembre un total de 4.484 alumnes van començar el curs escolar a les escoles públiques i concertades de Premià de Mar. Les
escoles Sant Cristòfol i el Dofí, a
més, han donat el tret de sortida a les classes amb diverses millores a les seves instal·lacions,
dutes a terme durant l’estiu.
A l’escola Sant Cristòfol del
carrer de Núria es van fer treballs
d’adaptació de baranes en les escales de comunicació dels tres
edificis del centre, es van substituir els tubs d’evacuació de

fums de fibrociment de les dues
sales de calderes per uns de
nous i es va fer una coberta per
aïllar la sala de calderes.
Al centre el Dofí, en canvi, es
va posar PVC als terres de les aules de P3, P4 i P5 i es van instal·lar
nous sanitaris i piques als lavabos
de la planta baixa i del primer pis.
Les obres van tenir el finançament del departament d’Educació de la Generalitat. Des de l’Ajuntament també es va substituir
la teulada de fibrociment de l’Escola d’Adults i es van fer diverses
accions de manteniment.
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Mobilitat | La Policia fa una campanya de control de velocitat

La Policia Local de Vilassar de Mar ha iniciat aquest mes una campanya preventiva de control de la velocitat a les vies de la població per tal de reduir el nombre de víctimes en accidents de trànsit. S’han fet diversos controls diaris de velocitat fins al 30 de setembre.

La Xarxa d’Habitatge exigeix
una solució per al Manel
» L’home, de 70 anys, viu en un local comercial des de fa vuit anys
» La propietat de l’edifici vol fer-lo fora per reformar l’espai i fer-hi un pis
HABITATGE4La Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme exigeix
una solució per al Manel, un
home de 70 anys i que en fa vuit
que viu en un local comercial
sense condicions d’habitabilitat
a Vilassar de Mar. El Manel va
ser entrevistat pel programa de
televisió Planta Baixa, de TV3, on
va explicar el seu cas. Des de la
Xarxa, però, van considerar que
el tractament informatiu de l’entrevista no va ser prou exhaustiu i van decidir penjar a les
xarxes una entrevista que li van
fer ells mateixos.
Al vídeo es veu com el Manel
accedeix al local on viu, un antic
restaurant xinès, ara en desús, el
qual té assegurat amb una cadena i un cadenat. “Aquí fa vuit anys
que, no és que hi visqui, que
m’arrossego. Les condicions, com
podeu veure, no són gaire dignes”, explica el Manel al vídeo.
Aquest home de 70 anys comenta que ha buscat ajuda a “di-

Manel va ser entrevistat en un programa de TV3. Foto: Twitter (@XMaresme)

ferents nivells d’estaments públics”, com a l’Ajuntament, però
assegura que fins ara “ni tan
sols els Serveis Socials” l’han
visitat.
El Manel relata que a la seva
llar improvisada no té rentadora,
ni bany, ni tampoc cuina. Ara els
propietaris del local el volen fer
fora per reformar l’espai i fer-hi un
pis per a lloguer o venda, segons
apunta la Xarxa.

“La propietat té tot el dret a ferho, però jo li he dit: és que no sé
cap on tirar”, comenta el Manel a
l’entrevista. Des de la Xarxa asseguren que l’Ajuntament és coneixedor de la situació d’infrahabitatge que viu aquest veí, però
apunten que “li ha girat l’esquena
de manera sistemàtica”. L’entitat
exigeix al consistori que doni una
solució immediata al Manel, per
evitar la seva exclusió social.

L’Institut Català de les Dones,
presidit per Laura Martínez

NOMENAMENT4La regidora de
Junts per Vilassar de Mar, Laura Martínez Portell, ha estat escollida pel Govern de la Generalitat per ser la nova presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD).
Martínez Portell substitueix
en el càrrec Núria Balada, que ha
estat nou anys al capdavant de
l’organisme. Segons fonts del
Departament de Presidència, la
consellera Mertixell Budó i Ba-

lada han convingut el relleu i la
consellera li ha agraït la feina feta
durant la seva etapa.
Les mateixes fonts han indicat
que en la nova etapa es vol donar
un nou impuls a l’institut amb
qüestions com el pacte Nacional
Contra la Violència Masclista.
Martínez Portell, a més de ser
regidora a Vilassar i ara presidenta de l’ICD, és també vicepresidenta tercera del Consell
Comarcal del Maresme.

Comença la renovació
del Consell dels Infants

SOCIETAT4L’Ajuntament ha començat aquest mes el procés per
a la constitució del tercer Consell
d’Infants. El 5 de setembre passat
el consistori va realitzar una sessió de treball amb les escoles i personal tècnic de les àrees de joventut, participació, cultura i ensenyament de l’Ajuntament.
Aquesta sessió va servir per
valorar el funcionament de
l’òrgan durant el curs passat,
un procediment necessari
abans de la renovació parcial
que es fa al començament de
cada curs escolar.

També es van debatre els
reptes de la participació infantil
al poble i es va presentar la proposta de calendari i temàtica del
tercer Consell d’Infants, que es
constituirà el 17 de novembre,
coincidint amb les dates de commemoració dels drets dels infants, i que tractarà sobre la infància i la família.
Durant els mesos de setembre
i octubre es portarà a terme el procés d’elecció de nous consellers i
noves conselleres a les escoles de
Vilassar de Mar, al Tucutuc i a les
entitats implicades en el projecte.

El Museu Enric Mojo exposa
l’obra pictòrica de Joan Poch

Una mostra del tipus de pintures que s’exposen al museu. Foto: Joan Poch

CULTURA4L’obra del pintor
Joan Poch torna a exposar-se a
Vilassar de Mar. Des del 8 de setembre i fins al 5 de novembre,
el Museu Enric Monjo albergarà l’exposició Matèria i atzar de
l’artista nascut a Vilafranca del
Penedès el 1956.
Es tracta d’una mostra de
pintures i escultures d’estil abstracte, seleccionades pel vitalista artista resident a Mataró, les
quals mostren al públic la seva
evolució artística, caracteritzada
per la constant recerca de nous
camins creatius.

Aquesta no és la primera vegada que Poch exposa a Vilassar
de Mar. Al 2014 ho va fer a can
Bisa amb l’exposició Mites. L’artista té obres repartides en col·leccions privades de diversos països
com França, Itàlia, Holanda, Bolívia, EEUU, Austràlia, Polònia,
Noruega i Lituània, entre altres.

PINTOR I PERIODISTA
El seu interés per la cultura el va
portar a participar en diversos programes de difusió cultural a Televisió de Mataró i a Mataró Ràdio,
com a director i presentador.
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Burriac | Caminada nocturna

Dissabte 21 de setembre hi haurà la caminada
nocturna fins a Burriac que es fa anualment. A
l’activitat també hi haurà l’observació d’estels.

Les famílies del Ravalet,
en lluita per no perdre casa seva
Víctor Ferran
VILASSAR DE DALT
Les famílies que viuen a les cases
d’emergència social del Ravalet
han denunciat públicament la situació que amenaça les seves llars.
Concretament, els veïns van
rebre un avís per part de 2050
INVERPEDRALBES SLU., una
promotora d’habitatges, que els
avisava que les seves cases havien
estat venudes i que els donaven
10 dies per abandonar-les.
L’AJUNTAMENT ES POSICIONA
Davant d’aquest fet, l’Ajuntament ja ha avançat als mitjans
que el govern local farà costat a
les famílies. “És igual quina sigui
la naturalesa de les cases, les famílies estan per davant”, afirma
Carola Llauró.
L’alcaldessa defensa que, “sigui quin sigui el propietari de les
cases, allà hi han d’anar cases de
Protecció Oficial”.
De fet, les cases del Ravalet

Els Catarres, Dàmaris Gelabert
i Joan Dausà, a l’Ulisses Fest
Una pancarta reivindicativa penja de les cases del Ravalet. Foto: Línia Mar

estan destinades a lloguer social,
i és una mesura que contempla
el Pla d’Ordenació Urbanístic.
Provisionalment, però, es van
adaptar com a llars d’emergència
social, una solució temporal que
s’allargarà fins a l’octubre de 2020.
EL CONVENI AMB BANKIA
Per liquidar el deute econòmic
que arrossegava, l’Ajuntament
va signar un conveni amb Bankia
l’octubre de 2016, el qual incloïa
la cessió d’aquests habitatges.
L’operació donava la potestat a
l’Ajuntament d’ocupar els habitatges i proveir-los de serveis bàsics

amb caràcter d’emergència social
durant els quatre anys següents a
la firma, una informació que Bankia va ocultar a la promotora i que
per aquest motiu ha estat demandada per part de l’Ajuntament.
Amb tot, l’Ajuntament defensa que fins a l’octubre de 2020 les
famílies estaran al Ravalet. A
partir d’aleshores, la Generalitat
haurà d’oferir una solució per a les
famílies en situació de vulnerabilitat. Llauró ha assenyalat que
mesures com la campanya per
trobar pisos buits al municipi volen servir de solució a la manca
d’habitatge social de Vilassar.

PREMIÀ DE DALT4L’àrea de
Promoció Econòmica del municipi ho té clar: l’Ulisses Fest ha
de ser una celebració coneguda
tant al poble com a fora.
És el tercer any que es programen activitats al voltant d’una peça arqueològica única al
món i que dona el nom al festival.
Els anys anteriors, Ramon
Mirabet, Gisela, Blaumut i Judit
Neddermann han estat alguns
artistes que han format el cartell
musical.
Enguany serà el torn d’Els
Catarres, Premi Enderock
2018, Joan Dausà, que ja ha
anunciat que deixarà el micròfon un temps, i Dàmaris Gela-

bert, amb un concert per als
més menuts.
CANVI “D’ESCENARI”
El “Plat d’Ulisses”, una peça arqueològica decorada amb escenes
de L’Odissea i trobada el 1999 a
Can Verboom, es continuarà exposant al Museu de Premià de
Dalt. El Festival, en canvi, canvia
de seu. En aquesta tercera edició,
canviarà la plaça de la Fàbrica per
la plaça de L’Espolsada, al costat
del pavelló, per guanyar espai i
places d’aparcament.
A banda de l’aparador musical, també hi haurà el tercer
Tast Gastronòmic i l’Ulisses Atac,
la cursa en què pot participar
gent de diverses edats.
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Cabrils | Canvis de circulació a la zona escolar

Amb l’arribada del nou curs, l’Ajuntament ha previst la reordenació dels
sentits de circulació al voltant de la zona escolar. L’objectiu és millorar la
seguretat viària escolar i reduir la velocitat dels vehicles que hi circulin.

Una nova seu per al
Centre d’Atenció Primària
CABRILS4Maite Vinyals va rebre
a principis de setembre una delegació de Catsalut per encarar un
dels reptes més urgents del municipi: la creació d’un nou Centre
d’Atenció Primària (CAP).
L’actual CAP és una construcció del 2010 amb mòduls
prefabricats. Per aquest motiu,
l’any 2017, l’anterior alcaldessa,
Lina Morales, va sol·licitar a la Generalitat la construcció d’un nou
centre per millorar la infraestructura sanitària del municipi.
Mesos després, Juli Fernàndez, delegat del govern, va visitar
l’Ajuntament per tractar, entre
d’altres, el projecte del nou CAP.
A més, va poder palpar amb
els seus propis ulls l’actual emplaçament del centre sanitari i va
expressar el compromís de la Generalitat per tirar endavant amb
la construcció.
ARRIBAR I MOLDRE
Ara, amb un nou govern al capdavant, però amb el mateix objectiu, l’Ajuntament de Cabrils
ha pogut traslladar les necessitats

L’actual CAP es troba en barracons. Foto: Ajuntament

del projecte als responsables de
Catsalut.
La reunió de treball ha estat
una primera presa de contacte
per analitzar la situació del procés en què es troba la construcció del nou CAP.

PENDENTS DE LA NOVA SEU
El nou centre haurà d’ampliar les
seves instal·lacions per donar cabuda a tots els serveis sanitaris

que corresponen al municipi.
De fet, actualment els usuaris
d'aquest servei s'han de desplaçar fins a Vilassar de Mar, fet
que també passa amb les urgències.
Malgrat que no s’ha acordat
la ubicació del nou centre, es
van valorar diferents opcions
per substituir l’actual CAP, que
està situat a la urbanització de
Can Peró.

El Reviu Ilturo, els dos primers
caps de setmana d’octubre
CABRERA DE MAR4Un dels
trets característics de Cabrera és
la riquesa arqueològica que hi ha
al municipi.
Precisament ‘Reviu Ilturo’ és
un Festival Cultural Iberoromà
que pretén celebrar el llegat patrimonial que van deixar el poblat iber i els jaciments romans.
Durant els dos primers caps
de setmana d’octubre tindrà lloc
la vint-i-unena edició del festival.

El 5 i el 6 d’octubre hi haurà
una recreació del poblat iber i el
cap de setmana següent, els dies
12 i 13 d’octubre, es vestirà el poble amb oficis romans.
Amb l’objectiu de donar a
conèixer i fer valdre el patrimoni arqueològic local, hi haurà des de recreacions històriques, visites guiades, conferències i projeccions de documentals fins a tallers familiars.
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Fins al 13 d’octubre, els teianencs i teianenques ja poden votar les propostes per escollir el Teianenc de l’Any. D’aquesta votació popular en sortiran tres finalistes, i
d’aquí s’haurà d’escollir un guanyador, que rebrà una placa commemorativa.

Teià tindrà una rotonda
d’entrada des de l’N-II
URBANISME4La visita del secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat a Teià
va portar bones notícies. En
consonància amb les poblacions veïnes, Teià tindrà una
rotonda que enllaçarà amb la
Riera.
De fet, resseguint el litoral
maresmenc per l’N-II, tant Premià de Mar com El Masnou tenen una o algunes rotondes
que enllacen amb els municipis
de Premià de Dalt i Alella, respectivament.
En aquesta línia, ja s’ha redactat la proposta d’estudi per
a la construcció de la rotonda situada a la intersecció de l’N-II
amb la zona comercial del sector Voramar II.
ADEQUACIÓ I SEGURETAT
El nou enllaç millorarà la funcionalitat d’aquesta cruïlla, ja
que es tracta d’un tram amb semàfors i amb carrils d’incorporació.
El giratori donarà una solució més adequada i segura als

‘Som raïm trepitjat’, una
exposició d’Alella per a Alella
La rotonda donarà un nou accés a la zona comercial. Foto: Ajuntament

moviments d’entrada i sortida
des de la carretera de Teià i facilitarà l’accés al poble.

despesa de 500.000 euros per
a la construcció de la rotonda.

UN PROJECTE COMÚ
L’alcalde Andreu Bosch va assegurar que es tracta d’un projecte que porten reivindicant els
governs de Teià i El Masnou des
del 2007.
Aquell any va ser quan es
va construir la nova carretera
que connecta l’N-II amb el
poble.
La Generalitat preveu una

Teià i El Masnou
fa des del 2007
que reivindiquen
aquest projecte
Abans, però, caldrà un estudi
dels fluxos actuals de mobilitat, així com la pertinent simulació de trànsit.

ALELLA4Per a una regió vitivinícola com Alella, els mesos de
verema són els més importants
de l’any. En aquesta línia, el municipi celebra, entre altres coses,
la Festa de la Verema.
Del 4 al 14 de setembre, el poble es va convertir en un punt de
trobada per a totes aquelles persones que volen tastar els vins de
la DO Alella.
Paral·lelament, en aquest
temps, ha nascut Som raïm trepitjat, un projecte artístic de
Naiara García Márquez sobre la
verema, amb la participació de les
escoles Fabra i La Serreta.

Aquest projecte d’art i educatiu ensenya els resultats dels
tallers educatius que es van realitzar l’any passat amb el col·lectiu Terra-lab.
Els principals protagonistes
han estat els alumnes de les escoles, que havien de parlar d’Alella des de la revisió dels seus records, traslladant-los al pla artístic.
L’exposició, que es podrà visitar fins al 17 d’octubre a Can
Manyé, es mantindrà inacabada
fins al darrer dia, ja que s’hi anirà afegint nou material fet pels
alumnes d’aquest curs.

Esports
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Vilassar de Mar | Inici sòlid de la UEVM en el retorn a Tercera

La UE Vilassar de Mar d’Alberto Aybar ha tornat a Tercera amb bones sensacions. En el
tram inicial de la lliga, els blanc-i-vermells s’han mostrat particularment sòlids al Xevi
Ramon. Granollers, Vilafranca, Figueres i Cerdanyola seran els seus pròxims reptes.

La maduresa d’un campió
» Ricky Rubio guia la selecció espanyola en la consecució del segon Mundial de la seva història
» El masnoví, més implicat que mai en projectes socials, acaba de saber que l’any que ve serà pare
Pau Arriaga
EL MASNOU

Ricky Rubio va tocar el cel el
passat dia 15 a Pequín. Amb 28
anys, el base del Masnou està en
la plenitud de la seva carrera i va
ser un dels líders (sobre el parquet) de la selecció espanyola de
bàsquet que va guanyar el segon
Mundial de la seva història. El nou
base dels Suns de Phoenix, a
més, va ser escollit millor jugador
de la competició i, consegüentment, va entrar al cinc ideal del
torneig juntament amb el seu
company Marc Gasol, el serbi
Bogdan Bogdanovic, l’argentí Luis
Scola i el francès Evan Fournier.
Clau en els esquemes del seleccionador espanyol Sergio Scariolo, la presència de Rubio sobre
la pista no va baixar dels 22 minuts en cap dels partits (sent la
semifinal contra Austràlia l’enfrontament en el qual el base va

acumular més minuts, amb un
total de 38). El masnoví va acabar el campionat amb una mitjana de 16,4 punts, 6 assistències
i 4,6 rebots per partit.
Després d’haver aconseguit
aquest títol, la fita més important
de la seva carrera amb el combinat espanyol, el base podrà gaudir d’un breu període de descans
abans d’incorporar-se a la disciplina del seu nou equip, que començarà la temporada de l’NBA
el 8 d’octubre contra un dels
conjunts en els quals també va jugar en la millor lliga del món, els
Minnesota Timberwolves.

TRANSCENDINT L’ESPORT
Des de fa uns anys, però, a Ricky
Rubio se l’ha de considerar molt
més que un jugador de bàsquet.
I és que després de perdre la seva
mare, que l’any 2016 no va poder
superar un càncer de pulmó, el
jugador va voler impulsar iniciatives per “ajudar els altres”,
com li va prometre a la seva

mare. Aquesta voluntat va cristal·litzar l’any passat, amb la creació de la seva fundació, que té
com a raó de ser “la lluita, la sensibilització i la prevenció del càncer de pulmó”. La realitat, però,
és que l’entitat ha anat molt més
enllà del seu propòsit inicial.
D’aquesta manera, la Ricky
Rubio Foundation col·labora fre-

Rubio va ser escollit millor jugador del campionat. Foto: FIBA

qüentment amb altres associacions, com els Special Olympics
(el jugador és un dels seus ambaixadors internacionals des de
l’any passat), la Fundació Dexeus
o la Marató de TV3 i impulsa projectes com el Community Team,
que fa servir la capacitat pedagògica del bàsquet per ajudar
nens i nenes que estan en risc

d’exclusió social en moltes localitats de les demarcacions de
Barcelona i Girona.
En plena maduresa, personal
i professional, pocs dies després
de coronar-se campió del món es
va conèixer que el del Masnou i
la seva parella estan esperant el
seu primer fill, que ha de néixer
a principis del 2020.
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| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

Famosos

No t’ho perdis

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos
premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més importants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de primer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires
ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans concerts: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de desembre. Tot i que la cantant va ser un dels grans
noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festival, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitjarà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però també propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab
Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, impulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objectiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

Llibres

?

R

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

S

A

L

Í

A

Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Anunciar un concert en solitari a Barcelona

QUÈ HA FET

Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

...

A LES XARXES

Teatre

O

La fitxa

Bogeria per aconseguir entrades

Els fans no es volen perdre el concert per res del món

Música

Pelis i sèries

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

Amuza
Miki Núñez

Litus
Dani de la Orden

A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Comas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Serra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Portugal de la Revolució dels Clavells.

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha rebut tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntatge de petit format.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, entre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va representar Espanya al festival d’Eurovisió.

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i surten a la llum secrets amagats durant anys.
Litus és l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El director barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiu o El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.
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El Masnou
DIMECRES 25 DE SETEMBRE
18:30 L’escriptora Maria Carme Roca serà la convidada de la darrera tertúlia literària del mes
amb l’obra Una dolça cançó, de Leïla Slimani. / Biblioteca Joan Coromines.

Últim ‘Com triomfar en els
negocis sense fotre ni brot’
Diumenge 13 d’octubre a les 18:00

PROPOSTES

Premià de Mar Vilassar de Mar
‘Reflexions meditatives’
a la Martí Rosselló i Lloveras
Del 2 al 16 d’octubre

Entre els dies 2 i 16 del mes que ve es
podrà visitar l’exposició anomenada Reflexions meditatives, inspirades en llibres de coneixement espiritual i científic. / Bib. Martí Rosselló i Lloveras.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
12:00 El grup Vivim del Cuentu s’encarregarà,
l’últim dissabte d’aquest mes, de la sessió del
Contes desexplicats amb la narració Les veritats d'en Pinotxo. / Carrer Doctor Fleming (al
davant la llibreria).
L’obra de teatre Com triomfar en els negocis sense fotre ni brot s’acomiada de
la ciutat després d’haver fet diferents
representacions. / Espai Escènic Ca
n'Humet.

DIMARTS 1 D’OCTUBRE
18:30Tomàs Villamayor, instructor de meditació, serà l’encarregat de coordinar una sessió
de mindfulness, que està acabant de perfilar
la comissió de festes La Serenata. / Diferents
carrers i places.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
18:00 Llegir entre vinyetes serà el nom del Club
de lectura de còmic i novel·la gràfica on es comentarà Vivan las vacas! de David Prudhomme i Pascal Rabaté. Coordina Mireia Martínez.
/ Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín.

Comarca

‘Literatures amb sentits’
combina enologia i literatura
Dimecres 25 de setembre a les 19:30

ALELLA Literatures amb sentits serà una
sessió on es combinarà la literatura
amb l’enologia. / Can Manyé. Espai d'art
i creació.

Esports
DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
VILASSAR DE MAR Partit de futbol de la vuitena jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre la UE Vilassar de Mar i la UE Figueres
(12:00). / Municipal Xevi Ramon.

El CFS Premià tanca el primer
mes del curs contra la Unión
Diumenge 29 de setembre a les 11:30

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
VILASSAR DE DALT El grup Ministrers del Sabre s’encarregarà del concert 600 anys de música popular, organitzat pel Museu Arxiu de
Vilassar (21:30). / Museu Arxiu de Vilassar.

DES DE L’1 D’OCTUBRE

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

10:00 El dimarts 1 d’octubre es posarà en marxa un curs d’introducció a la informàtica
que ensenyarà els alumnes a fer servir tant
els ordinadors com els smartphones. / Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

TEIÀ El primer diumenge del mes que ve es farà
una nova sessió de Cinema amb valors, una
projecció de diferents curtmetrages que difonen diferents valors positius (18:00). /
CMC la Unió.

PREMIÀ DE MAR Partit de futbol
sala de la segona jornada de Tercera Divisió entre el CFS Premià i el CFS la
Unión. / Municipal de Premià de Mar.
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