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Les agències immobiliàries tenen
part de la culpa de l’augment dels
preus del lloguer, segons la Xarxa
d’Habitatge del Baix Maresme. Per
això, a principis de mes l’entitat i
el Sindicat de Llogateres van ocu-
par durant unes hores l’oficina que
l’administradora Finques Far té a
Premià de Mar. Ho van fer per
protestar contra la situació de
tres famílies a les quals se’ls ha aca-
bat el contracte i estan amenaça-
des de desnonament després que
se’ls hagi apujat el lloguer fins a un
preu que consideren inassumible.

“El que va dir la immobiliària
és que la propietària havia deixat
consignes molt clares de no ne-
gociar. Que l’oferta és la que te-

nien”, explica una de les portaveus
de la Xarxa, Emma Puig. L’ocu-
pació de la seu de l’agència volia
aconseguir, segons Puig, pres-
sionar la immobiliària perquè
“reconsideri la situació” i negociï
amb els propietaris, per tal que
aquestes famílies puguin que-
dar-se a casa seva.

Gairebé un mes després, però,
l’administradora i els propietaris
de les finques continuen negant-
se a negociar amb les afectades, se-
gons la Xarxa. L’empresa va res-
pondre a l’acció de l’entitat amb un
comunicat en el qual assegura
que “no ens trobem davant de
grans tenidors d’habitatges” i que
l’ocupació de la seva seu suposa
“una confrontació entre veïns”.

Des de la Xarxa reconeixen
que els pisos afectats “són de par-
ticulars” i no de grans tenidors,
però tot i això assenyalen que

“estan vivint de la renda” i que
“estan deixant les famílies al ca-
rrer”. “Volem assenyalar-los com
a responsables d’això”, afegeixen.

AMENAÇA D’ACCIONS LEGALS
Finques Far recorda, en el seu co-
municat, que ells no són els titu-
lars dels pisos. A més, argumen-
ten que l’ocupació de la seva ofi-
cina va  suposar “l’assetjament al
personal que hi desenvolupa la
seva feina”  i lamenten “la difusió
de comentaris injuriosos que no
tenen un mínim rigor”. 

L’empresa, de fet, demana “la
immediata retirada de tots els
continguts publicats a les xar-
xes” i amenaça la Xarxa i el Sin-
dicat de Llogateres d’emprendre
“accions legals”. Al tancament
d’aquesta edició, però, els pre-
cursors de l’ocupació de l’oficina
no havien rebut cap demanda.

Revolta pel lloguer
» La Xarxa d’Habitatge ocupa una immobiliària per protestar per una pujada del lloguer a tres famílies

» L’agència amenaça de prendre accions legals i recorda que els propietaris no són grans tenidors

Augusto Magaña
PREMIÀ DE MAR

La Xarxa d’Habitatge acusa l’administradora de les finques de voler especular. Foto: Twitter (@XMaresme)

HABITATGE4El 2018, el preu
mitjà de lloguer a Premià de
Mar era de 723 euros, segons
l’Incasòl. Una de les famílies
afectades per l’augment del
lloguer d’un dels pisos que ad-
ministra Finques Far, però, ja
pagava 800 euros i ara hauria
de pagar-ne 950 si vol man-
tenir casa seva, segons apun-
ta la Xarxa d’Habitatge del
Baix Maresme.

Per a aquesta família, l’ú-
nic que demana l’entitat és
que pugui renovar el con-
tracte amb el mateix preu
que tenia. Però hi ha situa-
cions més vulnerables.

Una de les famílies afec-
tades havia de ser desnonada
a principis d’octubre, però els
serveis socials van aconse-
guir ajornar-ho fins al 15 de
novembre, ja que es tracta
d’una família monoparental
amb menors i en situació de
vulnerabilitat. La tercera de
les famílies, en canvi, té no-
més un sou a casa i la propie-
tat directament no va voler-los
renovar el contracte “de cap
manera”, segons la Xarxa.

L’entitat assegura que el
problema és que no hi ha un
parc públic d’habitatge per do-
nar resposta a aquests casos.

Famílies amb menors, preus
inassumibles i cap alternativa

Reportatge
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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UE Vilassar de Mar
Un mes que havia començat amb no-

més dos punts de nou ha pogut tancar-
se amb una victòria. El conjunt d’Alber-

to Aybar segueix fora del descens (té
dos punts de marge sobre l’Igualada) 
en el seu retorn a la Tercera Divisió.

pàgina 13

Els semàfors

Policia Nacional
Un veí estatunidenc del Masnou podria
ser deportat després que la Policia Na-
cional el detingués a una manifestació

contra la sentència de l’1-O a Barcelona.
L’home no té antecedents i només por-

tava a mà una estelada i rosques.
pàgina 8

Vilassar de Noir
El festival es consolida un any més com
una cita obligada per als amants del gè-

nere negra i posa Vilassar de Mar al
mapa dels millors festivals de literatura

catalans. Enguany han passat per la mos-
tra una cinquantena d’escriptors d’arreu. 

pàgina 10
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Les famílies del Ravalet, en lluita 
per no perdre casa seva1

2
La Xarxa d’Habitatge exigeix 
una solució per al Manel

Contes per la igualtat: la Maleta 
Coeducadora del Consell Comarcal

Negociacions a Premià de Mar 
pel govern i els pressupostos

Teià tindrà una rotonda 
d’entrada des de l’N-II

El + llegit líniamar.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.
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“Amb la sentència, la democràcia
a l’Estat espanyol ha mort”

L’àrea metropolitana, entesa
en sentit ampli, és un territori
complicat per a l’indepen-

dentisme, tot i que els resultats
d’ERC han anat a més. S’ha d’assu-
mir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina i
que la majoria social per a la inde-
pendència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor.

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys al territori ha
estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, al territori i també
al Parlament, hem vist protestes

contra el projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones,
la Llei Aragonès. Hi ha entitats
que denuncien que privatitzarà
serveis públics. Sembla que de
moment no està aconseguint el
consens necessari per tirar-la
endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter

poc després de conèixer-se 
la sentència del Procés
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Parlant d’economia, quan la po-
bresa s’accentua sovint aflora el
racisme. Ho hem vist, per exem-
ple, en les polèmiques entorn dels
MENAs, com la que es va viure al
Masnou al juliol, amb un atac al
centre de menors d’aquest muni-
cipi després d’un intent d’agressió
sexual. Les entitats retreuen al
Govern manca de lideratge i pla-
nificació. Tenen raó?
En primer lloc, m’agradaria remar-
car que darrere de l’atac del mes de
juliol al centre de menors del Mas-
nou hi havia la instigació de grups
vinculats a l’extrema dreta. La im-
mensa majoria dels veïns i veïnes
del Masnou poden estar preocu-
pats per moltes qüestions, potser
també per aquesta, però actuen
amb absoluta responsabilitat.

Així ho va explicar Línia Mar en el
seu moment, sí. Però, més enllà
d’això, li preguntàvem per les crí-
tiques de les entitats envers la
gestió de la Generalitat.
Estem fent front a un fenomen que
està vinculat a una crisi migratòria
d’àmbit europeu. Per tant, què és el
primer que hem fet? Parar el cop i
abocar-hi recursos. En els darrers
dotze mesos hem estat obrint un
centre gairebé per setmana. Ara cal
fer el centre de primera acollida, que
estem intentant que pugui desen-
volupar-se plenament a la ciutat de
Barcelona i que ha de permetre
gestionar molt millor el circuit. 

Ja saben on es farà aquest cen-
tre? Sembla que no acaben de
decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament de Barcelona i nosal-
tres l’assumirem.

L’Ajuntament de Barcelona no
ho explica ben bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i la
vam començar a treballar, però des-
prés hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri i
nosaltres respectem l’Ajuntament
de Barcelona, però també dema-
nem que no ens entretinguem, per-
què la urgència la tenim aquí. Quan
diem que volem acollir hem de ser
conseqüents. I nosaltres ho som.

Això sembla un missatge per a
l’alcaldessa Ada Colau.
És un missatge per al conjunt de la
societat. Per a tots els que ens sen-
tim interpel·lats davant d’una crisi
migratòria com aquesta. 

Parlant de missatges, què li va
semblar el tuit de l’alcalde de Ba-
dalona, Álex Pastor, celebrant
haver evitat un centre de menors
al barri del Remei?
A mi no em va agradar gens. Crec

que va ser, no només desafortunat,
sinó un gravíssim error. No podem
estigmatitzar tot un col·lectiu de
joves i infants que es troben en
una situació de molta vulnerabili-
tat i que són víctimes de la pobresa
i la manca d’oportunitats als seus
països d’origen. Tots hem d’inten-
tar gestionar-ho amb la màxima
responsabilitat. Exhibir com un
triomf polític el fet que no hi hagi
corresponsabilitat en aquest àmbit
crec que és un error absolut. Evi-
dentment, la gestió dels menors
no acompanyats no és fàcil, però
és la nostra obligació. Perquè l’al-
ternativa és tenir infants i joves
menors d’edat dormint al carrer. I
això nosaltres no estem disposats
a permetre-ho. 

Una altra qüestió que afecta el
Barcelonès Nord i també el Baix
Maresme és la crisi climàtica. Ara
s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per lluitar contra la
contaminació?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del PSOE,
el del mateix Pedro Sánchez que
se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que ha
acabat anul·lant alguns articles im-
portants. Amb tot, en aquest àmbit
hi ha una hipocresia del PSOE. La
mateixa hipocresia que significa
mantenir una execució de les inver-
sions a la xarxa de transport públic
que fa que un de cada tres euros
pressupostats no es gasti. 

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de trans-
port públic. Perquè aleshores qui
acabaria pagant el preu en ter-
mes socials i econòmics del canvi
climàtic seria la gent treballadora
i els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, és clar que ne-
cessitem mesures per reduir el
nombre de cotxes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressuposta
i no ho executa, que és l’Estat.

Abans parlàvem de pobresa... Un
dels barris on les desigualtats
són més fortes és el de la Mina, a
Sant Adrià de Besòs. Fa poc, l’al-
calde Joan Callau compareixia a
la comissió d’Interior del Parla-
ment i deia que havia vingut “a
demanar auxili” per la situació de
la Mina, que considera “dramà-
tica”. Més enllà del pla de xoc po-
licial, què s’està fent des de la
Generalitat al respecte?
A través del Consorci de la Mina
cal seguir impulsant tot el que són
els plans d’acció comunitària per
reforçar la xarxa ciutadana i acon-
seguir un empoderament dels
veïns i veïnes del barri. També cal
seguir potenciant els plans d’in-
clusió social i laboral. En aquest
sentit, el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya ha obert nous programes
en aquest àmbit. I també cal ata-
car un dels fenòmens més impor-
tants, com és el de la pobresa
energètica, que es concentra en
determinades zones del barri. Co-
mençant per l’edifici Venus, que
segurament és l’exemple més dur
de la situació de vulnerabilitat que
es viu a la Mina. Tot plegat, i acom-
panyat d’un reforç en l’àmbit de la
seguretat, ens ha de permetre
anar solucionant, de mica en mica,
aquesta situació, que estic d’acord
que és molt complexa.

Des de l’Ajuntament de Sant
Adrià han dit en més d’una oca-
sió que se senten sols a l’hora
d’afrontar aquesta situació.
Jo tinc la sort, no només d’haver-
me reunit amb l’Ajuntament i amb
l’alcalde ja en l’època d’Oriol Jun-
queras com a vicepresident, sinó
també amb els regidors d’Es-
querra Republicana de Sant Adrià
de Besòs, encapçalats per Rubèn
Arenas. De fet, gràcies a ells soc
plenament coneixedor de la situa-
ció que es viu a la Mina i, per tant,
la tinc molt present. És evident
que és un dels àmbits en els quals
cal continuar actuant.

Abans citava l’edifici Venus... Creu
que s’ha d’enderrocar? Els últims
anys hi ha hagut anades i vingu-
des en aquest sentit.
Jo no contribuiré en aquestes ana-
des i vingudes. Per tant, crec que
la millor solució és la que generi
consens. No es farà el que digui jo
o el que digui l’Ajuntament. Hi ha
un espai compartit, que és el Con-
sorci de la Mina, on s’ha de deba-
tre i trobar la millor solució.<

“Amb els menors
no acompanyats
hem parat 
el cop i hi hem
abocat recursos”

– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

“Quan diem que volem acollir
hem de ser conseqüents”

Entrevista
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POLÈMICA4L’Eric és un ciuta-
dà dels Estats Units que des de
fa uns anys resideix al Masnou.
El 18 d’octubre passat va parti-
cipar en les protestes contra la
sentència de l’1-O i la Policia Na-
cional el va arrestar. Ara s’en-
fronta a una ordre d’expulsió del
país i a la prohibició de partici-
par en qualsevol altra manifes-
tació. 

La policia explica que li van
requisar una estelada i dues
rosques i l’acusa d’insultar-los en
anglès i llençar-se sobre un
agent. Els seus advocats, però,
ho neguen i expliquen que va
passar del revés. Marc Peiró, de
la cooperativa d’assessorament
jurídic IACTA, ha considerat, en
declaracions a l’ACN, que el cas
constitueix un “intent de limitar
la seva participació política per
la seva condició administrativa”
i, per tant, “una vulneració dels
seus drets fonamentals i els de
la seva família”. 

El procés de deportació es
troba en la fase administrativa i la
defensa no espera una decisió
ferma abans de mig any. Si la re-
solució és condemnatòria i l’ordre
d’expulsió tira endavant (cosa que
la defensa dona per fet), obriran la
via contenciosa. Peiró qualifica el
procés d’excepcional, ja que està
basat en l’article d’un decret que
està pensat per a casos de con-
ducta delictiva continuada.

Segons l’advocat, l’Eric té una
conducta “impecable” i no té “ni
una multa de trànsit”. “Treballa, té
arrelament social, laboral i és pare
de família”, assenyala Peiró.

L’advocat confia que als jutjats
podran frenar l’expulsió de l’Eric,
perquè “tota la jurisprudència és
molt clara”. Mentrestant, aquest
veí del Masnou té una ordre de
prohibició de participació política
que no li permet mobilitzar-se.

El veí va ser detingut a la manifestació del 18 d’octubre. Foto: Gemma Tubert / ACN

Un veí podria ser deportat per
participar en una manifestació
» L’Eric és nord-americà, viu al Masnou i té una ordre d’expulsió
» Va participar en les mobilitzacions contra la sentència de l’1-O

L’entitat Lleureka, traslladada
a un altre espai de Ca n’Humet

CULTURA4L’entitat d’educació i
lleure Lleureka no podrà seguir
utilitzant l’espai de Ca n’Humet on
feia les seves activitats, ja que prò-
ximament començaran les obres
per convertir-lo en una sala d’as-
saig per a companyies d’arreu i
entitats del Masnou que treballen
en les arts escèniques.

Des de Lleureka critiquen
que aquest canvi d’ús de l’espai
es va fer sense consultar-los, tot
i tenir un acord amb el consistori
per fer servir aquest espai jun-
tament amb altres entitats. As-
seguren que només van rebre un
mail per avisar-los que aviat s’i-
niciarien les obres a la sala. 

De moment, l’entitat farà les
seves activitats a l’espai juvenil de
Ca n’Humet. Des de Lleureka,
però, consideren que és una solu-
ció momentània, tot i que els
agradaria poder seguir en aques-
ta nova sala amb un acord escrit
amb l’Ajuntament. L’entitat ha
encetat una recollida de firmes per
demanar “que no es faci negoci
amb els equipaments públics” i ja
ha recollit més de 160 firmes.

Des del consistori apunten
que “l’Ajuntament continuarà
col·laborant amb Lleureka i amb
totes les entitats del Masnou” i
que també poden fer servir altres
equipaments de la ciutat. 

23 anys de presó per al gerent
de cinema que abusava de nens
ACN4L’Audiència de Barcelona
va condemnar a principis d’octu-
bre a 23 anys i vuit mesos de pre-
só el gerent d’un cinema del Mas-
nou que durant anys va abusar se-
xualment de diversos menors
d’edat que treballaven repartint
publicitat de l’establiment.

L’home, que ara té 74 anys, va
cometre els abusos entre el 2007
i el 2011, segons els magistrats. Tot
i que ell va negar els fets, les de-
claracions de les víctimes i les
nombroses proves trobades al
seu domicili i en una sala de ci-
nema, com restes d’ADN, un lu-

bricant i altres, han portat a la seva
consideració de culpable.

Segons el tribunal, el 2005
va contractar un noi de 14 anys
i durant el 2008 va portar el jove
i un altre amic a sopar a Barce-
lona i després a un pis seu de
Sant Just Desvern. Va contrac-
tar una prostituta que inicial-
ment va tenir relacions sexuals
amb l’amic del menor. Després
ho va fer amb aquest jove i fi-
nalment va ser l’empresari el
que va fer una fel·lació al menor
sense que aquest inicialment
ho veiés ni ho consentís.

El Mag Lari omple d’il·lusió
l’Espai Escènic de Ca n’Humet

CULTURA4L’octubre ha sigut
un mes ple d’activitats a l’Espai
Escènic de Ca n’Humet. Però,
sens dubte, l’espectacle més es-
perat de tot el mes va ser l’acte
de màgia i il·lusionisme del Mag
Lari, que va portar al Masnou el
seu muntatge Una nit amb el
Mag Lari el 19 d’octubre passat. 

Les entrades estaven exhau-
rides des de força dies abans que
tingués lloc l’espectacle, un fet
que feia preveure el que passa-

ria: que els veïns i veïnes del
Masnou van omplir Ca n’Humet
per gaudir del seu espectacle.

L’acte del mag català va con-
sistir en una nit de festa, amb la
sorpresa, l’humor i la il·lusió que
caracteritza al seu protagonis-
ta. Una nit amb el Mag Lari és
també una celebració dels 25
anys de carrera de l’il·lusionis-
ta, en la qual ha fet funcions per
tot arreu, fent de la seva vida
una gira constant.

Política | El Ple rebutja la sentència de l’1-O
El Ple va aprovar el 15 d’octubre una declaració institucional de resposta a la sentèn-
cia del Procés, per demanar l’amnistia dels condemnats i defensar el dret a l’autode-
terminació. Els regidors de Cs es van absentar i els socialistes hi van votar en contra.

L’entitat ha encetat una recollida de firmes. Foto: Twitter (@OcatActiva)
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Premià de Mar

El govern municipal de Premià de
Mar segueix buscant estabilitat.
Junts per Premià de Mar
(JxCAT), ERC, la Crida Premia-
nenca i Premià en Comú Podem
(PECP) s’asseuran a parlar la pri-
mera setmana de novembre per
valorar la possibilitat d’un go-
vern de concentració, segons han
confirmat tots els partits implicats.

ERC va proposar aquesta via
a principis d’octubre per intentar
garantir la governabilitat al mu-
nicipi. El regidor republicà Pep Ri-
pollès assenyala a Línia Mar que
la seva prioritat era buscar un “go-
vern d’esquerres”, el qual “no ha
pogut ser perquè els socialistes no
s’han posat d’acord”. 

“Buscarem alternatives sen-
se el PSC. El que cal és estabili-
tat”, remarca Ripollès, que apun-

ta que aquesta primera trobada
entre els quatre partits és posi-
tiva, tot i que encara no sap si l’a-
cord serà possible, ja que “s’han
de parlar de moltes coses”.

L’alcalde Miquel Àngel Mén-
dez (JxCAT), que governa només
amb cinc dels 21 regidors, ressal-
ta que “com a mínim aquests
partits estan disposats a asseure’s
i parlar” i assegura que sempre
han volgut parlar “amb tothom”.

El regidor de la Crida, An-
dreu Mumbrú, és més reticent i

afirma que el que fa falta al po-
ble és “un canvi i això passa per
un canvi de govern”. Tot i això,
han acceptat asseure’s a parlar i
serà la seva assemblea qui tindrà
l’última paraula.

Des de PECP, la regidora
Elena Martin subratlla que no
donaran suport a “una alcaldia
del PDeCAT, sigui amb qui si-
gui”. “Un govern d’esquerres és
la nostra prioritat i encara és pos-
sible. S’ha de treballar en aques-
ta direcció”, destaca Martin.  

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

Enèsim intent d’arribar a un
acord d’estabilitat per al govern
» ERC proposa un govern de concentració a JxCAT, la Crida i els comuns

» Els quatre partits es reuniran la primera setmana de novembre

A presó un ultra del poble per
apallissar un noi a Barcelona

POLÍTICA4Un dels feixistes que
van apallissar un jove a la ma-
nifestació contra la sentència
de l’1-O del 17 d’octubre a Bar-
celona és veí de Premià de Mar,
segons va avançar el diari Ara.

Els Mossos d’Esquadra el
van detenir, juntament amb un
altre dels autors de l’agressió,
l’endemà dels fets i van ser en-
viats a la presó preventivament.
Els dos joves tenen 20 i 24 anys,
respectivament.

L’agressió es va produir al
carrer Rosselló de Barcelona,
després que un grup de feixis-

tes fessin una manifestació pels
carrers de la capital. El conse-
ller d’Interior, Miquel Buch, va
explicar que l’endemà dels fets
ja es van identificar alguns dels
autors i que els Mossos d’Es-
quadra mantenen oberta la in-
vestigació. 

En la pallissa van participar-hi
una dotzena d’ultres, els quals
van agredir brutalment un jove
antifeixista. El grup d’extrema
dreta provenia de la concentració
de la plaça Artós de Barcelona, que
va reunir prop de 300 ultres ar-
mats amb pals i bats de beisbol.

L’IBI pujarà un 5,6% de mitjana
per a algunes finques el 2020

PLE4L’IBI pujarà un 5,6% de
mitjana el 2020 a Premià de
Mar. Segons ha avançat Ràdio
Premià de Mar, però, aquest in-
crement afectarà només algunes
finques i té com a objectiu in-
crementar la despesa en l’àmbit
social i l’habitatge l’any que ve.

A la darrera sessió del Ple, el
govern municipal de Junts per
Premià de Mar (JxCAT) va acon-
seguir el suport d’ERC i del PSC,
i l’abstenció de Premià en Comú
Podem, per tirar endavant aques-
ta i altres ordenances fiscals per al
2020, com la de l’IAE, construc-

cions i obres. El govern va haver
de retirar altres ordenances, com
la del cementiri i la de vehicles.

Tot i que l’IBI va acaparar
bona part del debat del Ple d’oc-
tubre, l’alcalde Miquel Àngel Mén-
dez va aclarir que l’augment de
l’impost no era un punt que es por-
tés a votació, perquè “el tipus im-
positiu es manté” i el que es farà
és deixar de fer la correcció que
s’ha fet els últims anys per conte-
nir la pressió fiscal. ERC va donar-
hi el seu vistiplau, a canvi d’estu-
diar diversos ajuts al pagament de
l’IBI per a col·lectius específics.

Setze nens i nenes refugiats
s’han escolaritzat al poble

EDUCACIÓ4Premià de Mar és
un lloc d’acollida. Setze nens i
nenes que formen part del grup
de persones refugiades que ac-
tualment s’allotgen a Premià de
Dalt s’han escolaritzat aquest
curs al poble, segons ha informat
l’Ajuntament.

Els nous alumnes s’han in-
corporat a diversos cursos de pri-
mària i secundària a les escoles
Montserrat, Mar Nova, La Salle,
Sant Cristòfol i l’Institut Premià

de Mar. En total, segons xifres
del departament d’Educació, hi
ha un total de 23 alumnes pro-
vinents d’aquest grup de nens i
nenes refugiats, però només una
part fa classes a Premià de Mar.

El consistori ha informat que
es van posar en contacte amb
Educació per col·laborar amb els
recursos necessaris per garantir
la integració d’aquests nens i ne-
nes i per col·laborar amb tot allò
que es pogués fer des del poble.

Augusto Magaña
PREMIÀ DE MAR

Cultura | L’ArTardor reconeix el talent pictòric local
El 19 d’octubre es van lliurar els premis de la quarta edició de l’ArTardor. Lorena Luna
va ser la guanyadora en la categoria de pintura, Pol Peiró en escultura i Núria Fonte-
cha en fotografia. El primer guardó de vídeo, en canvi, se’l va endur Eloi Maristany.

La manifestació ultra que va precedir l’agressió. Foto: Pau Cortina / ACN
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Vilassar de Mar

CULTURA4L’informàtic i es-
criptor Quim Gómez ha guanyat
la primera edició del premi de
Novel·la Negra Vilassar de Noir
amb L’Esguard de la bèstia. L’o-
bra narra la història d’un policia
que de petit va rebre maltracta-
ments, un fet que l’afectarà quan
hagi d’investigar un feminicidi.
“Volia venjar les dones que han
patit maltractaments per part de
marits, pares i germans i ho he in-
tentat empoderant les dones -o
gairebé totes- i fent patir els ho-
mes”, va explicar Gómez a l’ACN.

El jurat, format per les es-
criptores Margarida Aritzeta, Em-
par Fernández i l’escriptor Toni
Hill, va destacar que la novel·la
guanyadora aprofundeix en l’am-
bigüitat dels personatges sense
perdre de vista el ritme i la trama.
L’esguard de la bèstia està am-
bientada en la Barcelona del
2007, coincidint amb l’inici de la
crisi econòmica i abans de la re-
forma del Mercat de Sant Antoni.

Gómez va rebre el guardó, do-
tat amb 2.500 euros, a la jornada
inaugural del festival literari, el 25
d’octubre. La novel·la es publica-
rà el setembre del 2020 a l’edito-
rial Llibres del Delicte. En total s’hi
van presentar 21 manuscrits, la
majoria de novel·la policíaca però
també d’altres gèneres  negres
com la crook story (amb un lladre
com a antiheroi) o el hardboiled
(amb un component eròtic).

UNA NOVA EDICIÓ D’ÈXIT
El Vilassar de Noir va tancar amb
èxit la seva quarta edició el 27 d’oc-
tubre passat. I el festival no ha pa-
rat de créixer: enguany van passar
per Can Bisa una cinquantena
d’autors i creadors i una vintena
d’editorials. Una de les activitats
amb més participació, un centenar
de persones, va ser la taula rodo-
na amb els autors Manuel Mar-
lasca, Paz Velasco i Blas Ruiz.

Quim Gómez ha guanyat el premi de novel·la del festival. Foto: Vilassar de Noir

L’obra guanyadora del Vilassar
de Noir vol “venjar” les dones

» Quim Gómez guanya la primera edició del premi de novel·la negra
» El llibre narra la història d’un policia que investiga un feminicidi

El parc de Ca l’Abril es quedarà
sense el seu emblemàtic cuc

URBANISME4L’Ajuntament ha
decidit retirar una de les escul-
tures més emblemàtiques del
poble: el cuc del parc de Ca l’A-
bril. Des del consistori argu-
menten que la instal·lació “s’ha
degradat i presenta risc de des-
preniments”. 

“En concret, l’estructura in-
terna del cuc s’ha rovellat i en
augmentar de volum ha trencat
el ciment i la part de ceràmica
exterior d’aquest element”, as-
senyalen des de l’Ajuntament.

L’estructura del cuc (també
conegut com “la serp”) forma un

arc que, en passar per sota, té
elements que es poden des-
prendre i caure damunt de les
persones en aquesta zona de
pas d’entrada al parc.

Davant d’aquest risc, l’Ajun-
tament ha decidit desmuntar-lo.
Només es deixarà part del cap i
la cua com a símbol d’aquest ele-
ment decoratiu que ha format
part del parc des de l’any 1999.

Aquesta notícia ha generat
controvèrsia entre el veïnat, ja
que és una escultura molt esti-
mada pels nens. El consistori es-
tudia la possibilitat refer-lo. 

El Ple rectifica el sou i les
hores de feina de l’alcalde

POLÍTICA4El Ple va rectificar el
sou de l’alcalde Damià del Clot
(ERC) a la sessió del 21 d’octubre,
el qual cobrarà ara 36.400 euros
bruts l’any i tindrà una dedicació
mínima de 26 hores setmanals, en
lloc dels 53.200 euros i la dedica-
ció del 95% que tenia abans.

A finals de juliol, el Ple ja va
modificar la retribució de l’al-
calde després que aquest fos
nomenat president del Consell
Comarcal del Maresme, on té
una dedicació del 30% i un sou
de 22.500 euros bruts l’any. En
aquella ocasió, el sou de  Del Clot

va quedar en els 39.200 euros
amb una dedicació mínima de
28 hores setmanals, però des de
Babord es va apuntar que no
s’havia fet bé la proporcionalitat de
les hores de treball i les del sou. Un
error que el Secretari va constatar
i que no s’havia corregit fins ara.

DEMANEN LA DIMISSIÓ DE FONT
Per altra banda, Cs va demanar la
dimissió del regidor de Governa-
ció, Àngel Font, per un tuit que cri-
ticava l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra a les darreres manifesta-
cions. La moció no es va aprovar.

El CAP resoldrà les inquietuds
dels joves sobre salut i sexe

SALUT4El CAP de Vilassar de
Mar escoltarà les inquietuds dels
joves relacionades amb la salut,
el sexe i les addiccions. Les regi-
dories de Joventut i Promoció de
la Salut ofereixen a partir d’a-
quest mes, amb la col·laboració
del CAP, un nou espai gratuït
d’assessorament i atenció indi-
vidual i confidencial adreçat a jo-
ves a partir de 12 anys.

En aquest espai, que porta el
nom Aquí t’escoltem, es tracten

diferents temes, com les addic-
cions a substàncies, a les noves
tecnologies o al joc; la salut se-
xual i reproductiva, la salut ali-
mentària i la mental.

El servei funciona els dilluns a
la tarda a Can Jorba, a excepció de
l’últim dilluns de cada mes, que es
desplaça al Tucutuc. No cal cita
prèvia. Es tracta d’una iniciativa
que complementa el programa de
salut que es fa als instituts amb
una atenció més individualitzada.

Cultura | Can Bisa posa cara als afectats per la repressió
Fins al 15 de desembre es podrà visitar a Can Bisa l’exposició De cara. Llei Mor-

dassa i 40 anys de transició, la qual recull fotografies del fotoperiodista Isidre Gar-
cía Puntí sobre persones afectades per aquesta llei, com Valtonyc o Willy Toledo.

El servei, a Can Jorba. Foto: Ajuntament
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt
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SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el 3 d’octu-
bre un home de 51 anys, de na-
cionalitat búlgara, per pre-
sumptament tenir una planta-
ció de marihuana en una casa
del carrer Balmes de Premià de
Dalt. El detingut està acusat
d’un delicte contra la salut pú-
blica per tràfic de drogues i de
defraudació del corrent elèctric. 

A l’interior del domicili els
Mossos van trobar  800 plantes
de marihuana gràcies a una
investigació que va començar el
mes d’abril. Els agents van de-
tenir l’home quan sortia de la
casa. 

En el registre posterior la po-
licia va poder comprovar tota la
infraestructura del cultiu, re-
partida en diferents estances,
que l’home havia construït.

EL SEGUIMENT DELS MOSSOS
El fet que el domicili tingués les
finestres tancades permanent-
ment i que els sistemes d’aire
condicionat funcionessin les 24
hores del dia, cosa que provo-

cava una forta olor de mari-
huana, van ser els principals in-
dicis que van seguir els Mossos
d’Esquadra.

Per altra banda, la com-
panyia elèctrica va confirmar a
través d’un informe l’alt con-
sum elèctric del domicili, així
com la connexió fraudulenta de
la casa, que causava proble-

mes amb el subministrament
elèctric de la zona.

No és la primera vegada que
els Mossos desmantellen una
plantació en aquesta zona del
Baix Maresme. De fet, el febrer
del 2018 va tenir lloc un fet si-
milar a Vilassar de Dalt. Ales-
hores, la col·laboració ciutadana
va ser clau per a la investigació.

Els Mossos van detenir un home de 51 anys. Foto: Arxiu

Decomissen 800 plantes 
de marihuana a Premià de Dalt

La Massa | Temporada de Clàssica
El Teatre de La Massa ja ha inaugurat la 5a 
temporada de Clàssica. La pròxima trobada,

el 24 de novembre, amb la Simfonia de Dvorák.

Obliguen l’Ajuntament 
a treure el llaç groc

PREMIÀ DE DALT4La façana de
l’Ajuntament ja no llueix el llaç
groc i la pancarta en solidaritat
amb els presos i preses polítiques
després que la Junta Electoral
obligués el consistori a treure’ls
coincidint amb l’inici de la cam-
panya de les eleccions generals.
La Junta Electoral ha pres la
mateixa decisió que en altres
municipis perquè considera que
són símbols partidistes.

En el seu lloc, l’Ajuntament hi
ha col·locat testos amb flors gro-
gues, la mateixa maniobra que ja
es va fer durant la campanya de
les últimes eleccions municipals,
també motivada per la decisió de
la Junta Electoral.

Malgrat tot, el govern ja ha
previst tornar a penjar tant el llaç
com la pancarta l’endemà de les
eleccions, que se celebraran el
pròxim 10 de novembre.

Avança la reforma de les cases 
del carrer Del Pont i De la Pau

VILASSAR DE DALT4Ja ha arren-
cat la segona fase per rehabilitar
les cases del carrer Del Pont i De
la Pau. És una de les actuacions
que contempla el Pla d’Actuació
Municipal d’Habitatge per afron-
tar la manca d’habitatge social al
municipi.

Les obres són finançades
parcialment per la Diputació i
serviran per reformar, condi-
cionar i rehabilitar aquests ha-
bitatges municipals.

Aquest model alternatiu
d’accés a l’habitatge que ha im-
plementat l’Ajuntament pretén
detectar habitatges buits del
municipi per tal que hi pugui
viure gent. Un cop rehabilitats
es farà una prova pilot amb
l’objectiu d’impulsar la maso-
veria urbana. 

És una de les mesures que
impulsa el govern per tal de ga-
rantir un parc residencial públic
social i de qualitat.
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ECONOMIA4Cabrera de Mar
és un dels municipis que forma
part de la xarxa supramunicipal
de promoció econòmica Quatre
Ribes, juntament amb Argento-
na, Dosrius i Òrrius. 

Aquesta entitat ja ha rebut el
suport de la Diputació amb dos
dels seus projectes, centrats a co-
ordinar ofertes d’ocupació entre
les quatre poblacions i en l’Spe-
ed Dating Professional, que es
va posar en marxa per primer
cop al municipi.

Ara es posa en marxa el pro-
jecte Simbiosi Industrial, que
pretén implementar l’economia
circular en el teixit productiu i
comercial. 

L’objectiu d’aquesta estra-
tègia és reduir la producció de
deixalles i assolir un ús més efi-
cient dels recursos.

D’altra banda, l’Ajuntament
es troba en un bon moment
econòmic després de tancar el
2018 un saldo positiu de
872.799 euros.

CABRILS4Han passat més de
dos anys i el desplegament po-
licial i judicial segueix intentant
definir l’escenari del crim i tro-
bar l’arma que es va fer servir
per a l’assassinat de Marc Her-
nández i Paula Mas, veïna de Ca-
brils, al pantà de Susqueda. 

La parella va desaparèixer el
24 d’agost de 2017 i va ser tro-
bada sense vida gairebé un mes
després.

Durant el mes d’octubre, la
investigació ha volgut provar
els testimonis dels fets per de-
mostrar que l’escenari del crim
va ser a la zona on hi havia l’O-
pel Zafira enfonsat, el vehicle de
la jove parella. 

EL POSSIBLE ESCENARI
En aquest sentit, la policia va fer
trets de prova per comprovar es-
tratègicament des dels diferents
punts de l’entorn de l’embassa-
ment la versió dels diferents
testimonis. Malgrat tot, els re-

sultats de la prova van deter-
minar que en aquella zona no es
va cometre el crim, però no es
descarta que els trets es dispa-
ressin des d’una altra localitza-
ció del pantà.

A LA RECERCA DE L’ARMA
Per altra banda, l’Armada ha
bloquejat l’accés a qualsevol

barca al pantà mentre conti-
nua treballant i fent immer-
sions per trobar l’arma del crim. 

De moment hi ha localitzats
tretze punts sota l’aigua on es
creu que podria haver-hi l’arma,
al costat de la Rierica, la zona on
pescava Jordi Magentí, únic
sospitós del crim. Massa pre-
guntes sense resposta.

Per trobar l’arma es fan servir robots subaquàtics. Foto: Arxiu

Continuen les investigacions
sobre el crim de Susqueda

Nou projecte per impulsar
l’economia circular a Cabrera

L’estiu de 2016 Teià va viure un
episodi infortuït amb l’esfondra-
ment d’una part de la graderia de
la pista exterior de l’AE Teià. L’in-
cident, que va causar 12 ferits du-
rant un partit de futbol sala, va su-
posar el tancament de La Palma
-així és com es coneix la pista-. 

Aquest fet va provocar la re-
acció per part del govern, que va
proposar un acord a l’AE Teià
per arreglar la pista. Davant la im-
possibilitat de l’entitat per tirar en-
davant el projecte, ja que no po-
dia assumir el cost de l’operació,
l’AE Teià va cedir la pista a l’A-
juntament per als pròxims 50
anys. Ara serà el consistori qui farà
les obres de reforma, que tenen un
cost de 269.000 euros.

PROJECTE APROVAT AL PLE
Malgrat que es va firmar el con-
veni el febrer del 2018, el projec-

te no es va aprovar fins al Ple del
passat mes de setembre. Abans de
licitar l’obra, però, l’Ajuntament
va haver de resoldre les al·lega-
cions presentades pel PSC. 

El partit socialista defensava
que el projecte xocaria amb la
previsió del Pla d’Ordenació Ur-
banístic, basant-se en la memò-
ria del POUM, que contemplava
la creació d’un espai soterrat a la
pista. En aquesta línia, els socia-
listes van proposar d’expropiar els

sòls i obtenir una cessió per fer-
hi un aparcament públic. 

L’alcalde Andreu Bosch,
però, va desestimar l’objecció del
PSC, basant-se en informes tèc-
nics i jurídics. Bosch va aclarir
que el terreny està classificat al
POUM com un equipament es-
portiu. Tanmateix, conscient de
la necessitat d’estacionament al
centre urbà, va avançar que aviat
hi haurà fins a 100 noves places
a Can Bruguera. 

Ja està disponible la convocatòria de licitació per a l’obra. Foto: Ajuntament

Autopista C-32 | Pantalles acústiques
La Generalitat va aprovar la proposta presentada al Ple de 26 de setembre
que demana un estudi acústic per avaluar la possible instal·lació de panta-

lles acústiques a l’autopista C-32, al pas per Cabrils i Cabrera de Mar. 

Reconeixements | Teianenc de l’any
Sílvia Aranda, actriu professional; Mateu Crisol, jugador de bàsquet de categories inferiors; Ignacio Gil,
el president del Club Futbol Joventut Teià i Xavi Pich, rector del municipi, són els candidats a ser el
Teianenc de l’Any. Es pot votar fins al 3 de novembre de forma presencial o al web de l’Ajuntament.

Alella | Teià

SEGURETAT4Alella és el segon
municipi del Baix Maresme amb
menys robatoris. El recompte
que faciliten els Mossos d’Es-
quadra de forma anual mostra
que al poble tenen lloc 37 delic-
tes per cada mil habitants, una
xifra que no arriba ni a la meitat
de la mitjana de Catalunya.

De fet, a Barcelona i Cata-
lunya els delictes se situen al
voltant de 80 fets delictius per
cada mil habitants. En canvi,
malgrat l’alarmant situació vis-
cuda al Maresme pels robatoris

als mesos de primavera i estiu,
l’índex delinqüencial de la co-
marca és de 49 delictes per
cada mil habitants.

D’altra banda, entre el se-
tembre del 2018 i l’agost del
2019, a Alella es van cometre
362 infraccions penals, menys
que en el mateix període de
l’any anterior.

Per últim, Alella de Mar i l’Ei-
xample són els barris que acu-
mulen més delictes d’aquest ti-
pus. El mes de juliol va ser el pit-
jor en quant a robatoris.

Alella és el segon lloc del Baix
Maresme amb menys robatoris

Víctor Ferran
TEIÀ

En marxa el procés de reforma
de la pista de La Palma
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Esports

La dinàmica irregular del se-
tembre ha continuat en aquest
segon mes de competició que, tot
i això, la UE Vilassar de Mar va
tancar amb una victòria. El con-
junt d’Alberto Aybar ha sumat
gairebé la meitat dels punts que
podia (5 de 12) gràcies als empats
al camp del Vilafranca i el Fi-
gueres i el triomf al Xevi Ramon
contra la UE Sants del passat
diumenge 27. 

De fet, l’equip està mostrant
dues cares ben diferents com a lo-
cal i a domicili; nou dels 11 punts
que els blanc-i-vermells han ob-
tingut en les primeres 10 jorna-
des han arribat gràcies al rendi-
ment a casa (dues victòries i tres
empats), de manera que l’assig-
natura pendent són els despla-
çaments. Fins ara, l’equip només

ha pogut sumar un punt al camp
de l’Europa i l’esmentat ante-
riorment a Vilafranca.

D’aquesta manera, els ho-
mes d’Aybar són onzens, sis po-
sicions i dos punts per sobre de
les posicions de descens, cir-
cumstància que volen mantenir
durant temps. El conjunt vilas-
sarenc estrenarà el tercer mes de

la lliga a Sant Feliu de Llobregat
el dissabte 2 de novembre. La di-
fícil visita de la UA Horta, el dia
10, serà el primer partit del mes
que ve a casa, mentre que el
darrer partit serà a Castelldefels.
El partit contra el Reus del dar-
rer cap de setmana no es jugarà
per l’eliminació de l’equip; la
UEVM sumarà els tres punts.

Els blanc-i-vermells continuen fora de la zona de descens. Foto: UEVM

La UE Vilassar tanca un mes 
complicat amb una victòria

» Els dos triomfs dels d’Alberto Aybar han arribat al Xevi Ramon
» Santfeliuenc, Horta o Castelldefels, alguns rivals del novembre

Un octubre desigual dels
equips de Tercera Divisió

FUTBOL SALA4El mes que tot
just ara acaba ha estat irregular
per a l’FS Sant Joan de Vilassar
i molt negatiu per als interessos
del CFS Premià de Mar.

Els vilassarencs han sumat
més de la meitat de punts que hi
havia en joc durant l’octubre (7 de
12) gràcies a les victòries contra
l’Estel Vallseca (11-4) i en la visi-
ta a Canet (1-4), tot i que també
ha patit la segona derrota del curs
al Paco Martín. L’equip de Gerard
Floriach és desè amb set punts en
sis jornades, i el mes que ve es
veurà les cares contra l’AE Xar-

xa Horta (el dia 9) abans d’a-
frontar el primer derbi del curs,
el dia 17 a la pista del Premià.

Els premianencs, en canvi,
han de canviar la seva dinàmica
si no volen veure’s enfonsats en
la taula de Tercera Divisió des del
començament del curs. El con-
junt d’Òscar Larrotcha va su-
mar els primers tres punts de la
lliga el passat diumenge 27 con-
tra el Montsant (4-1), cosa que li
ha servit per deixar de ser cuer.
El conjunt blau s’estrenarà al
novembre el dia 9 a la pista del
Grups Arrahona de Sabadell.

El Vive El Masnou, invicte
després de quatre jornades

Quatre partits, qua-
tre victòries. El Vive
El Masnou partia
com un dels clars fa-

vorits per lluitar per tornar a
EBA i, de moment, els pronòstics
s’estan complint. El conjunt mas-
noví ha dominat de forma clara
en totes les jornades i només ha
deixat de competir en la quarta
data de la Copa Catalunya, que la
Federació Catalana ja ha fixat que
es recuperarà el 5 de desembre.
Aquest partit serà contra el Sol
Gironès Bisbal Bàsquet.

Més enllà d’aquest partit pen-

dent, el conjunt de Joaquim Solà
voldrà mantenir la bona dinà-
mica i no deixar que s’escapin el
filial del CB Mollet o el Lliçà d’A-
munt, els dos conjunts del Vallès
Oriental que fins ara s’han mos-
trat més dominadors.

Els lliçanencs, precisament,
seran el primer rival del Masnou
en el primer partit del novembre,
previst per al dissabte 2. Vuit dies
més tard l’equip visitarà Badalo-
na per jugar contra el Sant Josep,
mentre que el primer partit del
mes que ve a casa serà el dia sen-
se contra el filial del CB Mollet.

Tito Rabat encara la recta
final del Mundial del 2019

MOTOCICLISME4Les curses de
Malàisia i València posaran, com
és habitual, el punt final al cam-
pionat del món de MotoGP, de
manera que seran les dues dar-
reres ocasions perquè Tito Rabat
pugui competir en aquest 2019.

El pilot alellenc de l’equip
Reale Avintia Racing Ducati
afronta el tram final de la seva
quarta aventura a la categoria rei-
na (la segona amb una moto de
la factoria italiana) amb l’objec-

tiu de millorar la classificació fi-
nal respecte de l’any passat, cosa
que amb aquests dos grans pre-
mis encara per disputar-se no es-
taria aconseguint.

Rabat, que el passat mes de
juliol va renovar fins al 2021, s’ha
quedat en blanc en les darreres
dues curses (no va arrencar al
Japó i va retirar-se a Austràlia),
de manera que voldrà cloure el
campionat d’enguany amb els
millors resultats possibles.

Futbol sala | El Teià Futbol Cinc rep la visita del Bolton anglès
Coincidint amb els dies finals d’aquest mes, el Teià Futbol Cinc ha rebut la visita d’alguns
dels esportistes del Bolton Futsal Club, que van fer un stage a Catalunya. Per altra banda,
el Cim va ser l’escenari d’un partit entre el cadet del club i la selecció australiana sub13.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
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Viu en línia

Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-

lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen

(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està
rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-

da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació

ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DES DE L’11 DE NOVEMBRE
Tot el dia Voluntaris masnovins a la guerra del

36 és la mostra emmarcada en el projecte
1939, l'abans i el després. Memòria en xarxa,
exposició compartida. / Casa de Cultura. 

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE
17:30 Conversa amb l'autor Àlex Nogués, au-
tor del llibre La platja dels inútils, el diari d'u-
na nena de 6è a qui li encanta la platja a l´hi-
vern, que prefereix Mozart o Kandinsky a les
mates. / Biblioteca Martí Rosselló.

FINS AL 14 DE DESEMBRE
Tot el dia El passat dimarts 29 es va posar en
marxa l’exposició col·lectiva del Grup Foto-
gràfic Argent, que es podrà visitar fins a mit-
jans del mes de desembre. / Centre Cívic de
Premià de Mar.

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
19:00 El primer diumenge del mes que ve es farà
el concert de música de cambra El clarinet com
a solista, a càrrec de l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat i el solista Ionas Mercadal.  / Sala Ro-
ser Carrau- Espai Cultural Can Bisa.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
18:00 Edukem-nos s’encarregarà de la sessió del
Biblio-lab anomenada Creació d’històries
amb Lego, pensada per a nens i nenes que tin-
guin entre 6 i 8 anys. / Biblioteca Municipal
Ernest Lluch i Martín.

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
VILASSAR DE DALT Descobreix Coïmbra: arqui-

tectura, música i cultura serà la sessió que pre-
sentarà els atractius d’aquest localitat de Port-
gal (19:00). / Biblioteca can Manyer.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
ALELLA La professora Transi Pitarch serà l’en-
carregada d’aquesta sessió monogràfica de
cuina en la qual els alumnes aprendran a pre-
parar receptes de pollastre (17:30). / Centre
Cultural de Can Lleonart.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
EL MASNOU Partit de bàsquet de la vuitena jor-
nada del grup 1 de Copa Catalunya mascu-
lina entre el Vive El Masnou i el CB Mollet B
(18:00). / Municipal del Masnou.

TEIÀ La flor de colors serà la narració
que la Faps coordinarà a Teià la primera
setmana del mes que ve. / Biblioteca
de can Llaurador.

La narració ‘La flor de 
colors’ arriba a Teià

Dimarts 5 de novembre a les 18:00

El que la Walaa vol serà el títol selec-
cionat per al documental del mes. Ex-
plica la història d’una noia adolescent
que viu al camp de refugiats de Bala-
ta, a Palestina. / Patronat Teatre.

‘El que la Walaa vol’ serà el
documental del novembre
Dissabte 9 de novembre a les 19:00

Josep de la Casa, formador d'Internet
Segura, coordinarà una xerrada sobre
els riscos que les xarxes socials poden
tenir per als més menuts. / Equipament
Cívic Ca n'Humet.

Una xerrada sobre els
riscos de les xarxes socials

Dimecres 6 de novembre a les 18:00

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 12a jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre la UE Vilassar de Mar i la UA
Horta. / Municipal Xevi Ramon

El Vilassar rebrà la difícil
visita de l’Horta el mes que ve
Diumenge 10 de novembre a les 12:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar dePremià de

P R O P O S T E S
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