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L’independentisme ha mantin-
gut la seva majoria al Baix Ma-
resme aquest 10N. ERC ha sigut
la força més votada en les da-
rreres eleccions generals al te-
rritori, aconseguint el 27,45% del
total de vots. Tot i això, els re-
publicans han perdut més de
3.000 vots respecte del 28A,
quedant-se amb 18.723. 

Aquesta reculada sembla
haver beneficiat Junts per Ca-
talunya (JxCat), formació que
ha arrabassat la segona posició
al PSC al Baix Maresme amb
més de 12.000 vots, el 17,63%
del total, tres punts percen-
tuals més que fa set mesos. Els
socialistes s’han quedat com a
tercera força al territori, amb
gairebé 10.000 vots i un per-
centatge del 14,39% del total. El
PSC ha perdut pràcticament
3.000 vots i tres punts percen-
tuals respecte del 28A. En Comú
Podem (ECP), en canvi, ha
mantingut la seva posició com
a quarta força al Baix Maresme
amb més de 8.000 vots i un per-
centatge del 12,66%, uns re-
sultats molt semblants als dels
darrers comicis. 

La CUP, per altra banda, ha
entrat amb força al territori en
les seves primeres eleccions ge-
nerals: els anticapitalistes han
superat els 5.000 vots i s’han en-
dut el 7,63% del total. Amb
aquests resultats, la suma dels
partits independentistes s’ha
endut més de la meitat dels vots
al Baix Maresme.

El PP ha guanyat pràctica-
ment quatre punts percentuals

aquest 10N i ha arribat al
6,70% amb un total de 4.570
vots al territori. Aquesta puja-
da dels populars ha sigut pos-
sible per la davallada de Ciu-
tadans (Cs). El partit taronja ha
perdut més de 4.000 vots res-
pecte del 28A i s’ha quedat
amb només el 5,04% del total.
Vox també s’ha beneficiat per
l’ensorrament de Cs. Els d’ex-
trema dreta han pujat dos
punts percentuals en set mesos
i han aconseguit més de 3.000
vots, el 4,98% del total.

JXCAT MILLORA AL MASNOU
Per pobles, ERC ha tornat a ser
primera força al Masnou amb el
28,03% dels vots, mentre que
JxCat ha fet un salt exponencial

aquest 10N, passant de ser la
quarta força el 28A a ser la sego-
na en aquestes eleccions amb el
16,50% dels vots, més de dos
punts més que fa set mesos.

El PSC s’ha quedat com a ter-
cera força al municipi, amb un
14,53% dels vots, molt a prop
d’ECP, que pràcticament ha man-
tingut els seus resultats del 28A
amb el 14,01% del total al poble.

La CUP ha aconseguit supe-
rar els 1.000 vots al Masnou, un
7,67% del total. El PP, per la seva
banda, ha pujat prop de tres
punts aquest 10N, quedant-se
amb el 6,55% del total. Vox i Cs
no han superat el 4% cada un.

ERC ES MANTÉ A PREMIÀ DE MAR
A Premià de Mar les tres prime-
res forces han perdut vots res-
pecte del 28A, però totes mante-

nen les seves posicions. ERC ha
sigut primera amb el 25,19%, el
PSC segon amb el 18,22% i ECP
tercera amb el 15,61%. Tots tres
han perdut entre un punt per-
centual i dos.

JxCat, en canvi, ha tingut una
lleu millora, passant del 9,97%
dels vots el 28A al 12,35% aquest
10N. Tot i això, els postconver-
gents s’han quedat igual que fa set
mesos: a la quarta posició. La
CUP s’ha endut el 7,06%.

Per altra banda, PP, Cs i Vox
han tingut resultats molt sem-
blants: cada un ha aconseguit un
6% dels vots.

LA CUP, FORTA A VILASSAR
La CUP ha tingut el seu millor re-
sultat a Vilassar de Mar. Els an-
ticapitalistes han arribat a prop
del 9% dels vots (8,60%) i s’han
quedat a menys de 500 vots de
la quarta força, ECP (12,55%).

ERC, però, ha tornat a guan-
yar al poble amb un 28,49%
dels vots, gairebé deu punts
per sobre de la segona força
més votada, JxCat, la qual ha
aconseguit el 18,66% i ha mi-
llorat en tres punts el seu re-
sultat del 28A.

El PSC, en canvi, ha sigut la
tercera força amb el 13,59% dels
vots, tres punts menys que fa set
mesos, quan va ser segon.

ERC GUANYA A TOT ARREU
A la resta de municipis del Baix
Maresme també han guanyat els
republicans i JxCat ha sigut segon,
mentre que PSC i els comuns han
lluitat per ser tercera força.

Majoria independentista
» Esquerra, JxCat i la CUP sumen més de la meitat dels vots al Baix Maresme en les eleccions del 10N
» La davallada de Cs permet el creixement de PP i Vox, el PSC perd vots i els comuns es mantenen

Augusto Magaña
BAIX MARESME

JxCat ha millorat els
seus resultats a tots els
municipis, mentre que
ERC ha perdut vots

8%
dels vots són els que 
ha aconseguit la CUP 
en les seves primeres
eleccions generals

En portada

L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, amb apoderats d’ERC. Foto: ERC Vilassar de Mar
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,
del Foro Babel a Babelia,

de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición
progresista. Las cosas

importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-
va que pasés fa quatre

mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

Els semàfors

Aj. del Masnou
El col·lectiu Masnou 1 sol poble creu que
“l’exercici d’integració” dels menors no
acompanyats del govern local “és molt
revisable”. Critiquen que no s’informi

sobre els canvis que comporta l’arribada
d’aquests joves per a la convivència.

pàgina 6

Xarxa d’Habitatge
La Xarxa d’Habitatge va aturar el 14 de
novembre el desnonament d’una veïna

de Premià de Mar. L’afectada és una
dona amb dos fills menors d’edat i vícti-
ma de violència masclista, la qual no va
poder fer front al pagament del lloguer.

pàgina 9

Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Maresme ha

impulsat un protocol per a l’abordatge
de la violència masclista a la comarca. Es

va presentar el 5 de novembre i busca
coordinar els diversos serveis implicats

en l’erradicació de la violència de gènere.
pàgina 8
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Aragonès: “El Masnou actua amb absoluta
responsabilitat amb els MENAs”1

2
Un veí del Masnou podria ser deportat 
per participar en una manifestació

La UE Vilassar tanca un mes 
complicat amb una victòria

Continuen les investigacions 
sobre el crim de Susqueda

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

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.

Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició

 



líniamar.cat Novembre 2019

El Masnou

| 6

SOCIETAT4Un grup de veïns del
Masnou s’ha organitzat per exi-
gir accions concretes per evitar
episodis xenòfobs i violents al
municipi. Quatre mesos després
de l’assalt al centre de menors del
municipi per part d’un grup d’ul-
tres, aquest col·lectiu anomenat
Masnou 1 sol poble reclama al go-
vern local “solucions” per facili-
tar la integració de les persones
nouvingudes que arriben al mu-
nicipi, tal com recull l’ACN.

En un manifest, l’entitat veï-
nal critica la “inacció” dels agents
de la Policia Local i dels Mossos
d’Esquadra amb les persones que
van atacar el centre de menors el
4 de juliol, mentre que van mos-
trar, segons ells, una “actitud
hostil” vers la gent que intentava
protegir els menors. En aquell epi-
sodi de violència van resultar fe-
rits quatre menors i un Mosso.

El col·lectiu Masnou 1 sol
poble considera que “l’exercici
d’integració” del govern muni-

cipal i de l’alcalde Jaume Olive-
ras “és molt revisable”. L’entitat
critica que no s’informi la ciuta-
dania sobre els canvis que com-
porta l’arribada d’aquests joves
pel que fa a la convivència.

A més, l’entitat lamenta que
la Generalitat “tampoc acabi
d’assolir criteris d’humanitza-
ció de les persones acollides” i re-
treu al Govern que no s’exercei-
xi una tutela real que vagi “més

enllà de cobrir les necessitats bà-
siques de la vida diària”.

Per altra banda, el col·lectiu re-
corda que durant els fets del 4 de
juliol es va detenir una persona
que defensava els joves i poste-
riorment també se’n va detenir
una altra, les quals estan acusades
“d’actes que no van cometre”.
“Exigim la posada en marxa de di-
ferents mesures i accions per evi-
tar noves ràtzies”, conclouen.

Manifestació en contra de l’assalt al centre de menors. Foto: ACN / Àlex Recolons

Un grup de veïns demana 
evitar nous episodis xenòfobs
» L’entitat Masnou 1 sol poble exigeix accions concretes al consistori
» El col·lectiu critica l’acció policial durant l’assalt al centre de menors

L’abstenció del PSC permet
l’aprovació del pressupost

POLÍTICA4L’abstenció dels tres
regidors del PSC va fer possible
l’aprovació del pressupost mu-
nicipal per al 2020, que només
va comptar amb els nou vots fa-
vorables del govern (ERC). Els
set regidors restants (Fem Mas-
nou, JxCat-Units, Cs i CUP) van
votar-hi en contra al Ple del 30
d’octubre passat.

La sessió va estar marcada
també per l’absència de dos regi-
dors de JxCat-Units, els quals
van anar a l’acte de constitució de
l’Assemblea de Càrrecs Electes,
que se celebrava el mateix dia. El

portaveu dels postconvergents,
Romà López, de fet, va criticar que
l’alcalde Jaume Oliveras mantin-
gués la celebració del Ple. Oliveras
va explicar que el reglament obli-
ga a celebrar una sessió ordinària
cada mes i ja no quedava marge.

El pressupost aprovat comp-
ta amb un increment de 2,2 mi-
lions d’euros respecte el de l’any
passat. Des del mateix govern es
va assegurar que la proposta és
“continuista”.  L’oposició va cri-
ticar manca de participació ciu-
tadana i transparència en l’ela-
boració dels comptes.

POLÍTICA4L’alcalde del Mas-
nou, Jaume Oliveras, va decre-
tar a finals d’octubre l’elimina-
ció de dues regidories adjuntes
i la reestructuració de l’equip de
govern. La regidora de Turisme,
Neus Tallada, serà ara també la
de Promoció del Municipi i dei-
xarà de ser l’adjunta de Promo-
ció Econòmica, que continua
sota la direcció de la primera ti-
nenta d’alcaldia, Sílvia Folch.

El govern ha creat també la
regidoria de Festes, que serà
responsabilitat del regidor Ser-
gio González, el qual deixarà de

ser regidor adjunt de Cultura.
S’ha creat també la regidoria de
Salut Comunitària, la qual s’in-
tegra dins de l’Àrea de Comuni-
tat i Persones i serà responsabi-
litat de Yulay Martínez, que
també es farà càrrec de la regi-
doria de Salut Pública i Consum,
que fins ara tenia Albert Alfaro.

Aquest últim passa a ser el re-
gidor de Serveis Generals, com-
petència que fins ara tenia Oriol
Fernández, que es manté com a
regidor d’Hisenda. Alfaro entra
també a la Junta de Govern al lloc
que fins ara ocupava Fernández.

Creu Roja rep 6.000 euros per
a programes socials al poble

SOCIETAT4L’Ajuntament del
Masnou va firmar el 14 de no-
vembre passat un conveni amb
Creu Roja per tirar endavant
les seves activitats d’assistència
a persones en risc o en situació
d’exclusió social. El conveni su-
posa una aportació econòmica
de 6.000 euros per a l’entitat.

L’acord l’han signat l’alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras, i el
president de l’entitat per al Mas-
nou, Alella i Teià, Francesc Bonet.

Entre altres aspectes, el con-
veni regula la coordinació entre
ambdues parts i el compromís de
l’entitat a mantenir els programes
de suport a gent gran o en situa-
ció de dependència, com l’acom-
panyament, l’atenció permanent,
les ajudes tècniques i altres.

Creu Roja es compromet tam-
bé a desenvolupar altres projectes
socials, com un banc d’ajudes per
a les persones i famílies amb pocs
recursos i atorgar ajuts.

Mobilitat | Noves tarifes d’aparcament al desembre
L’1 de desembre entren en vigor les tarifes de l’aparcament municipal situat
sota la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. Les tarifes generals estableixen

preus diferents durant el dia i la nit. Fins ara l’aparcament era gratuït. 

El govern elimina regidories
adjuntes i es reestructura
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PATRIMONI4El col·lectiu La Fà-
brika no deixarà que els facin
fora de l’antiga fàbrica de Can
Sanpere, la qual actualment ocu-
pen. La plataforma va rebre a
principis de novembre la data
prevista per al desallotjament, el
19 de desembre, per part de
l’empresa propietària del recin-
te, una filial del grup immobiliari
Núñez y Navarro.

Com va avançar Ràdio Pre-
mià de Mar, La Fàbrika va pre-
parar en una assemblea un pla
de resistència al desallotjament.
L’estratègia, a banda de la re-
sistència directa, parteix de la
sensibilització del veïnat, per tal
de transmetre el valor que su-
posa aquest espai per al muni-
cipi, ja que a l’antiga fàbrica, de-
fensen, s’hi fan activitats d’im-
pacte social, com l’armari solidari
o les assemblees de la Xarxa
d’Habitatge del Baix Maresme.

A més, des de la plataforma
assenyalen també que el seu

desallotjament pot endarrerir o
aturar els plans municipals d’ex-
propiació de l’edifici. Des de La
Fàbrika consideren que l’Ajun-
tament ja hauria d’haver fet
aquesta expropiació des de fa
molt de temps.

El 2017 ja es va produir una
situació semblant, en la qual els
propietaris van intentar des-

allotjar l’espai, però no ho van
poder fer en un primer intent per
culpa de la resistència del col·lec-
tiu que l’ocupava.

Aquella primera ocupació es va
acabar el maig de 2017 i va pro-
vocar que la propietat segellés la
finca i hi instal·lés sistemes de se-
guretat. L’abril de 2018, però, Can
Sanpere va tornar a ser ocupat.

L’edifici es va tornar a ocupar l’abril de 2018. Foto: Twitter (@La_Fabrika_)

La Fàbrika es resistirà al
desallotjament de Can Sanpere
» La data prevista per al desallotjament és el 19 de desembre
» El col·lectiu ha decidit oposar-hi resistència, com va fer el 2017

Primera trobada per al
“govern de concentració”

POLÍTICA4Els representants de
Junts per Premià de Mar (JPM),
ERC, Crida Premianenca i Pre-
mià en Comú Podem van cele-
brar una primera trobada per
buscar un possible “govern de
concentració” el 6 de novembre.
La proposta la va fer a principis
d’octubre el regidor d’ERC, Pep
Ripollès, com una forma d’a-
frontar els reptes del municipi i
el context en l’àmbit nacional.

No obstant això, encara que-
da un llarg camí per fer realitat
aquesta proposta. Tot i que els
quatre partits van acceptar as-

seure’s i parlar, les formacions
ja han mostrat diverses vegades
les seves reticències al possible
pacte.

En un missatge a Twitter, la
formació local d’ERC va assegu-
rar que la reunió entre els quatre
partits es va desenvolupar “amb
alguns punts de trobada i alguns
més de desacord” i va tornar a su-
bratllar que segueixen creient
que aquesta fórmula és l’ade-
quada per “donar resposta al po-
ble i al país”. Aquesta primera
reunió va ser convocada per l’al-
calde, Miquel Ángel Méndez.

Aturen el desnonament d’una
víctima de violència masclista
HABITATGE4Prop d’una cin-
quantena de persones van atu-
rar el 14 de novembre passat el
desnonament d’una veïna de
Premià de Mar amb dos fills
menors d’edat i víctima de vio-
lència masclista. “Per a mi ha si-
gut complicat poder tirar enda-
vant amb dues criatures i pagar
el lloguer, perquè evidentment
no hi arribava”, va explicar la veï-
na en un vídeo difós per la Xar-
xa d’Habitatge del Baix Mares-
me a les xarxes socials.

En declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar, la Xarxa va assen-

yalar que l’afectada rebia una
ajuda per una discapacitat, però
tot i això no podia pagar el llo-
guer. La plataforma creu que hi
va haver ineficàcia per part dels
serveis socials, ja que feien se-
guiment de la seva situació des de
fa anys i tot això no van poder
aturar el desnonament ni tampoc
se li va oferir cap ajuda per faci-
litar-li el pagament.

Finalment, però, el desnona-
ment va aconseguir aturar-se grà-
cies a la intervenció dels activistes
de la Xarxa d’Habitatge, a la qual
també pertany la veïna afectada.

El TSJC arxiva finalment la
causa contra Buch per l’1-O

POLÍTICA4El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) finalment va decidir ar-
xivar la causa contra el conseller
d’Interior, Miquel Buch, per la
seva actuació com a alcalde de
Premià de Mar durant la cele-
bració del referèndum de l’1-O,
tal com recull l’ACN.

El jutge instructor ja havia
decidit arxivar la querella que
havia presentat la fiscalia pels
delictes de desobediència i pre-

varicació per suposadament ha-
ver cedit locals per a la celebra-
ció del referèndum. La fiscalia,
però, va presentar recurs d’a-
pel·lació i es va centrar en l’ac-
tuació de Buch com a president
de l’ACM, no com a alcalde.

El TSJC, però, recorda que
l’entitat municipalista no va ser
notificada ni requerida pel TC
sobre l’1-O i tampoc tenia com-
petència funcional per fer prepa-
ratius per al referèndum.

Mobilitat | ERC demana regular els patinets elèctrics
El grup municipal d’ERC portarà al Ple de novembre una moció per demanar

una regulació municipal dels patinets elèctrics. Segons la formació política, el fet
que no existeixi un control sobre aquests vehicles pot provocar riscos al poble.



líniamar.cat Novembre 2019

Vilassar de Mar

9 | 

FEMINISME4Coordinar els di-
versos serveis implicats en l’e-
rradicació de la violència mas-
clista és l’objectiu del Protocol co-
marcal per a l’abordatge de la vio-
lència masclista al Maresme que
es va presentar el 5 de novembre
passat. Aquest document va ser
impulsat pel Consell Comarcal del
Maresme amb el suport tècnic de
la Diputació de Barcelona.

“Només des de la coordinació
s’aconseguirà erradicar aquesta
xacra social”, assegura el docu-
ment, que va comptar amb la
participació dels ajuntaments,
l’Institut Català de la Dona, la
Diputació i la Generalitat. El text
estableix línies per a la detecció,
prevenció i intervenció de les di-
ferents violències que pateixen
les dones pel sol fet de ser-ho.

El protocol relaciona quatre
àmbits on es produeix la violèn-
cia masclista (la parella, la famí-
lia, l’entorn laboral i l’espai social
o comunitari) i planteja un circuit

comarcal d’intervenció coordi-
nada per part dels diferents ser-
veis implicats: serveis socials,
serveis específics d’atenció a do-
nes, servei d’intervenció espe-
cialitzada, àmbit de seguretat,
àmbit de salut i àmbit judicial. 

El text funciona com una eina
per a totes i tots els professionals
de la comarca i el seu objectiu és
abordar, progressivament i d’u-

na forma òptima, totes les formes
de violència masclista.

L’acte de presentació va ser
conduït per la consellera d’E-
quitat i Acció Social, Meritxell
Romero, i va comptar amb la
participació del president del
Consell Comarcal i alcalde de Vi-
lassar de Mar, Damià del Clot, i
la directora de l’Institut de la
Dona, Laura Martínez Portell.

El protocol es va presentar el 5 de novembre. Foto: Consell Comarcal

El Maresme estrena protocol
contra la violència masclista

» El document és una eina per als treballadors públics comarcals
» Planteja un circuit d’intervenció coordinada dels serveis

L’Off-Zero posa en escena el
talent del jovent per la dansa

CULTURA4El festival de dansa
Off-Zero va mostrar el talent
del jovent local el 9 de novembre
a la sala cultural M. Roser Carrau
i a la plaça de l’Ajuntament. El
poble va poder gaudir d’una tar-
da d’actuacions gratuïtes i ober-
tes a tot el públic amb aquesta
iniciativa, inscrita dins del pro-
grama Plataforma Zero del Ser-
vei de Joventut municipal.

En l’esdeveniment va parti-
cipar l’escola de dansa Mag-
danza, que va fer una mostra de
variacions clàssiques de ballet,
així com l’espectacle Paraules

d’amor, inspirat en la música del
cantautor Joan Manuel Serrat.

La ballarina Anna Casanova
Ferrer va presentar un home-
natge a la fortalesa dels pares i
l’artista Maragda Induráin va fer
un solo de dansa contemporània
anomenat Dejarse llover.

L’escola de dansa Soul Train
Dance School va interpretar el
seu espectacle de dansa urbana
Ke-Rule a la plaça de l’Ajunta-
ment. El col·lectiu Varium va
fer un tastet de dansa, també a
la plaça, i l’Escola Madó va fer
una mostra del seu talent.

El Parlament, en contra del
tancament de les línies de P3
EDUCACIÓ4El Parlament de
Catalunya s’ha posicionat a favor
de mantenir les línies de P3 a Vi-
lassar de Mar. El 14 de novem-
bre passat, la Comissió d’Edu-
cació va aprovar una resolució,
presentada per Ciutadans (Cs),
en la qual se sol·licitava el man-
teniment de totes les línies de P3
al municipi, com a forma de
“mantenir la qualitat de l’en-
senyament”.

En un comunicat, Cs explica
que la proposta de resolució es
va registrar al Parlament al juny,
amb l’objectiu que aquesta es po-

gués aprovar abans del principi
del curs escolar 2019-2020 per
intentar evitar el tancament de
la línia de P3 de l’Escola Pérez
Sala de Vilassar.

Aquesta resolució, però, no es
va poder portar a aprovació
abans de l’inici del curs i, per tant,
el Departament d’Ensenyament
va acabar tancant la línia de P3
en qüestió. No obstant això, Cs
considera que era “pertinent”
aprova aquesta resolució per
“prevenir futures situacions si-
milars” i expressar el rebuig per
la decisió d’Ensenyament.

Detingut ‘in fraganti’ el lladre
d’una botiga al carrer del Peix
SUCCESSOS4La Policia Local
de Vilassar de Mar va detenir
una persona que havia colpejat
l’aparador d’un establiment amb
una pedra de grans dimensions
amb la intenció de sostreure els
objectes que hi havia dins, la ma-
tinada del 8 de novembre.

Al voltant de les 01.45 hores,
la policia va rebre una trucada
d’un ciutadà on informava de
forts cops en un establiment del
carrer del Peix.

Una dotació d’agents es va
desplaçar al lloc dels fets i va sor-
prendre in fraganti la persona
mentre intentava robar.

La persona va ser detinguda
per la comissió d’un delicte de
robatori amb força i els objectes
de l’aparador danyat es van re-
tornar al seu titular. Al lladre de-
tingut li constaven diversos an-
tecedents policials per altres de-
lictes contra el patrimoni i va
passar a disposició judicial. 

Urbanisme | Es renova el parc del Torrent del Porxo
L’Ajuntament ha finalitzat l’adequació del parc infantil situat al carrer Torrent

del Porxo. Les obres han consistit en la millora de les condicions per al joc  i s’ha
substituït el paviment per cautxú per millorar la seguretat dels nens i nenes.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

Nous espais de contenidors
contra els abocaments

VILASSAR DE DALT4L’Ajunta-
ment de Vilassar de Dalt ha cre-
at un nou espai de contenidors
per lluitar contra els recents
abocaments il·legals que om-
plen el carrer Llobatera. 

La nova zona de recollida
selectiva s’ha instal·lat al carrer
Mossèn Josep Mas. Es tracta
d’una àrea de contenidors si-
tuada dins un espai  tancat amb
un cadenat, a la qual es podrà ac-
cedir amb una clau que es faci-
litarà a tots aquells veïns de
muntanya i del carrer que uti-
litzin aquests contenidors. Se-

gons expliquen des del consis-
tori, el llançament d’aquests re-
sidus “ha causat darrerament un
increment important del cost
del servei de recollida i de la co-
rrecta gestió dels residus que s’hi
aboquen”. A més, asseguren que
la zona s’ha convertit en un
“abocador incontrolat” de ma-
terial com “runes, fibrociment,
voluminosos i pintures”. 

D’altra banda, també s’ha
creat una nova àrea de recollida
de restes vegetals al Camí de Ma-
taró, a dins les instal·lacions de
la brigada municipal.

PREMIÀ DE DALT4El darrer ple
d’octubre va servir perquè el
consistori condemnés la sentèn-
cia del Procés independentista i
per tirar endavant les ordenances
fiscals de l’any que ve. Pel que fa
al pronunciament contra la de-
cisió judicial d’empresonar alguns
dels principals líders polítics i ci-
vils independentistes, es va apro-
var una moció de Junts, ERC i la
Crida que rebutjava la sentència
i donava suport als detinguts
durant els dies posteriors de pro-
testes. A més, es va defensar els
CDRs detinguts a finals de se-
tembre acusats de terrorisme.

Des de Cs i el PSC es van
mostrar totalment contraris a
aquesta moció i van aprofitar el
Ple per donar el seu suport a la
Policia Nacional, la Guàrdia Ci-
vil i els Mossos d’Esquadra en la
seva tasca. De fet, el grup de Cs
va acusar els impulsors d’a-
questa iniciativa d’actuar sense
seny i de voler “blanquejar la vio-
lència d’aquests grups”, refe-
rint-se als CDRs. Carlos Garcia,
de la Crida, va respondre-li que

la violència l’exerceixen les for-
ces que defensava Cs.

CANVIS D’ORDENANCES
En l’apartat de les ordenances
fiscals també hi va haver brega,
ja que només va comptar amb
els vots favorables de Junts i el
PSC. ERC es va abstenir, men-
tre que Cs i la Crida hi van vo-

tar en contra. Cs va criticar que
no hi hagués modificacions so-
bre l’impost de vehicles de trac-
ció mecànica, la taxa de residus
i altres impostos.

En canvi, la Crida va argu-
mentar que ells van fer “pro-
postes de modificació de les
ordenances fiscals i no es tenen
en compte”.

Imatge del primer ple dels dos que es van fer a finals d’octubre. Foto: Ajuntament

El consistori rebutja la sentència
del Procès amb divisió i retrets

Premià de Dalt | Actes del 25N
La vila viurà un nou 25N ple de reivindicació

feminista, amb música, teatre, dansa i art, 
entre altres disciplines.



LLEVANTADA4L’Ajuntament
ha fet oficials recentment al-
gunes de les dades sobre el
temporal que va afectar bona
part de Catalunya del 21 al 23
d’octubre. Segons el consistori,
l’empresa municipal GICSA va
fer front a un total de 51 actua-
cions de reparació provocades
per les ventades i les intenses
pluges d’aquells dies.

De fet, l’Ajuntament ha ex-
plicat que al municipi es van
arribar a registrar fins a 75 litres
per metre quadrat de pluja en
només 4 hores durant la nit del
passat 22 d’octubre en ple tem-
poral.  Des del consistori afe-
geixen que l’aigua i els forts

vents van provocar que GICSA
hagués de treballar intensa-

ment en els dies posteriors a les
pluges per tal de restablir la
normalitat al poble. 

Pel que fa a les obres per re-
parar els danys, que van ser
principalment en espais pú-
blics propers a torrents i rieres,
es van prioritzar “en funció de
la seva urgència i de l’afectació
que provocaven sobre la mobi-

litat”, afegeixen des de l’Ajun-
tament.

Més enllà de les actuacions
que es van fer en el mateix nu-
cli urbà del municipi, també es
va reforçar el servei de neteja a
la platja, després que els espais
de la zona litoral quedessin es-
pecialment malmesos a causa
de la llevantada.
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S’estrena el nou canal de
Whatsapp ‘Cabrils Informa’

AJUNTAMENT4Els veïns de Ca-
brils poden rebre des de l’11 de
novembre tota l’actualitat mu-
nicipal i preguntar els seus dub-
tes administratius a través de
Whatsapp gràcies al nou canal
Cabrils Informa, creat per l’A-
juntament. 

L’objectiu, segons expliquen
des del consistori, és “continuar
millorant la comunicació directa
amb la ciutadania”. És per això,
afegeixen, que s’ha decidit “am-
pliar el servei de missatgeria ins-
tantània a través de WhatsApp
que fins ara havia estat exclusi-
vament ‘Info Cultura i Festes’”.

La informació inclourà des
de l’agenda d’activitats, les no-
tícies del municipi, les incidèn-
cies que es puguin trobar a la
vila i avisos sobre diversos àm-
bits. De la mateixa manera, qui
vulgui també podrà preguntar
allò que li interessi directament
al consistori. 

Per donar-se d’alta en aquest
servei d’informació ciutadana
només cal afegir el número
662000434 a la llista de con-
tactes del telèfon mòbil i enviar
un missatge de Whatsapp amb
el text Alta i el nom i cognoms a
continuació.

La llevantada va causar danys materials al poble. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Més de 50 reparacions a 
Cabrera de Mar pel temporal 

Cabrera de Mar | Cicle de concerts d’orgue
Cabrera de Mar acull fins al 30 de novembre la 29a edició del cicle

de concerts d’orgue. Jordi Pajares va ser l’encarregat de protagonit-
zar el tret de sortida. Fins al dia 30 es faran cinc concerts més.

L’Ajuntament va 
haver de reparar les
destrosses del vent 
i les fortes pluges
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Alella apuja l’IBI un 6,5% 
i redueix el pressupost

AJUNTAMENT4El Ple del 24
d’octubre va aprovar les orde-
nances fiscals per a l’any 2020,
que tenen com a gran protago-
nista la pujada de l’IBI un 6,5%.
A més, cal afegir un augment
del 3% del valor cadastral pro-
mogut per l’Estat. És la prime-
ra vegada, des del 2012, que
aquest impost  puja al munici-
pi. Segons el consistori, la me-
sura busca “apaivagar la re-
ducció d’ingressos” de  l’any
anterior, que llavors van créixer
per les liquidacions de la regu-
lació cadastral.

D’altra banda, es va anun-
ciar el pressupost municipal
del 2020, que serà de 12,7 mi-
lions d’euros. És un 3,25% me-
nor que el d’aquest 2019. L’A-
juntament ho justifica perquè
“l’any vinent no es disposarà
d’ingressos extraordinaris pro-
cedents de la regulació cadastral
que es van comptabilitzar al
pressupost anterior”. A més,
afegeixen que “no es preveuen
grans inversions en aquest exer-
cici” i que es busca “la conten-
ció de la despesa ordinària i l’a-
justament de partides”.

TRADICIÓ4Teià va viure del 8 al
17 de novembre els dies més di-
vertits i emocionants de l’any
amb la Festa Major de Sant
Martí. Els treballadors de la bi-
blioteca can Llaurador, que jus-
tament celebrava el seu 10è ani-
versari, es va encarregar de fer
un pregó molt peculiar dins de la
instal·lació. Va ser tot un home-
natge a un servei que aporta
cultura i coneixement als teia-
nencs. La Nit Jove va tancar el
primer dia de festa, amb el grup
maresmenc Sample corp. i l’or-
questra Angangas, que va donar
el toc musical fins a la matinada.

El 9 de novembre va estar
marcat per la tradicional i fre-
nètica baixada de vehicles sen-
se motor, una de les més cone-
gudes i estimades de la comar-
ca. L’endemà va ser el torn de la
33a Trobada de Gegants, amb 9
colles convidades i una cercavila
inclosa.

El dia 11 va ser el més dedi-
cat al vessant religiós de la fes-
tivitat, amb la missa en honor a
Sant Martí. Després es va pas-

sar a celebrar el concurs del plat
tradicional d’aquests dies; el
relleno. 

FOC I FESTA TEIANENCA
Un dels moments més especials
i esperats de la Festa Major va
ser el Correfoc, que va tenir lloc
el 16 de novembre a la plaça de
Sant Martí. Els Dimonis de Teià

van omplir de foc i festa els ca-
rrers de la vila, escalfant la fre-
da nit teianenca.

Finalment, la festa va cloure
a ritme d’himne, amb un espec-
tacle de làser, amb efectes d’a-
nimació, llum i so personalitzats
per al fi de festa. Així, Teià espera
amb ganes l’any que ve per tor-
nar a gaudir de la Festa Major. 

La gent de la biblioteca can Llaurador va fer el pregó. Foto: Ajuntament

Teià batega al ritme 
intens de la Festa Major

Alella | Pas per desencallar l’hotel de la Torre del Governador
L’Ajuntament ha aprovat l’avantprojecte per al complex hoteler de la Torre del Governador.
El projecte es comença a desencallar després que fa tres anys es va solucionar el problema de
la titularitat de la propietat, que va fer que l’edifici estigués abandonat més de dues dècades.



Les bones ratxes s’han d’aprofi-
tar sempre, i això és el que està
fent la UE Vilassar de Mar d’Al-
berto Aybar. I és que entre finals
del mes passat i l’inici d’aquest,
el conjunt blanc-i-vermell ha
aconseguit la millor ratxa de la
temporada, amb tres victòries
consecutives que el van catapul-
tar des de la setzena plaça fins a
l’onzè lloc.

En una lliga tan competitiva
com el grup català de Tercera Di-
visió, encadenar sèries de resul-
tats com ha fet l’equip és bàsic,
però a aquests nou punts cal
afegir els tres que els vilassarencs
sumaran el pròxim diumenge
24, en la que hauria de ser l’últi-
ma jornada del mes, però que
està guanyada sense jugar perquè
tocaria jugar al Xevi Ramon con-

tra el Reus Deportiu. L’elimina-
ció del conjunt del Baix Camp,
però, fa que tots els equips del
grup 5 tinguin sis punts assegu-
rats en aquest curs 2019-20.

D’aquesta manera, els ho-
mes d’Aybar tindran una set-
mana de descans competitiu que
els servirà per preparar a fons un
dels partits més durs de la recta

final d’aquest any, la visita del dia
1 de desembre al camp de la Po-
bla de Mafumet. Un cop superat
aquest desplaçament a aquesta
localitat tarragonina, la lliga s’a-
turarà durant el pont del segon
cap de setmana de desembre i
després la UEVM afrontarà els
dos darrers partits de l’any con-
tra l’Igualada i el Peralada.

Somriures al vestidor dels blanc-i-vermells. Foto: UEVM

Gran ratxa de la UE Vilassar,
que s’allunya de la zona baixa
» Els d’Alberto Aybar descansaran l’últim cap de setmana del mes,

ja que haurien d’haver jugat contra el CF Reus Deportiu

Premià de Dalt vibra amb 
la Ulisses Atac i la Ulisses Kids
ATLETISME4Les pluges havien
obligat a posposar l’edició del
2019 de la Ulisses Atac i la Ulis-
ses Kids en el dia que tocava (du-
rant el cap de setmana de la
Ulisses Fest), però Premià de
Dalt no va quedar-se sense les se-
ves proves d’atletisme de mun-
tanya, que es van disputar el
passat 19 d’octubre.

Més de 6.000 atletes, petits i
grans, van participar en el trail
que els portava des de la plaça de
la Fàbrica fins a l’ermita de Sant
Mateu. Albert López (18 minuts
i 2 segons) i Laia Cuevas (23 mi-

nuts) van ser els més ràpids en la
categoria sènior, mentre que en
el tram de descens Abel Bolance
i Marta Maldonado van aconse-
guir superar la resta de compe-
tidors. Bolance va invertir vuit
minuts i 47 segons en el descens,
mentre que la més ràpida va ser
Maldonado, que va fer el camí in-
vers en 12 minuts i 13 segons.

En la prova infantil disputa-
da el mateix dissabte, la Ulisses
Kids, com és habitual en totes les
edicions es van repartir premis
de participació per a tots els
nens i les nenes.

Ca n’Humet serà l’escenari de
la Nit de l’Esport del Masnou
CELEBRACIÓ4Un any més, l’Es-
pai Escènic Ca n’Humet serà
l’escenari de la Nit de l’Esport del
Masnou, una celebració que vol
reconèixer la tasca que duen a
terme entitats, clubs i persones
que promouen la pràctica es-
portiva i els seus valors a la vila.

En el decurs de l'acte, es farà
el lliurament de premis en les di-
verses categories establertes. El
passat dimecres 13 el consistori
va tancar el període d’admissió

de candidatures, de manera que
en les setmanes anteriors a la ce-
rimònia, el jurat deliberarà i de-
cidirà quins esportistes i quines
entitats mereixen els reconei-
xements per la seva feina i els
seus resultats durant la tempo-
rada 2018-19.  

La gala es posarà en marxa a
dos quarts de nou de la nit del
pròxim divendres 29 i serà un
dels darrers grans actes de l’es-
port masnoví d’aquest any. 

Bàsquet | Tram de curs intens per al Vive El Masnou
La recta final del mes i l’inici de desembre coincidirà amb un tram intens per al primer equip

del Vive El Masnou. L’últim partit del novembre serà a Girona, l’1 de desembre l’equip rebrà els
Lluïsos i quatre dies més tard recuperarà el partit pendent de l’octubre contra el Bisbal Bàsquet. 

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
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El Sant Joan guanya el derbi
disputat a la pista del Premià

FUTBOL SALA4Victòria visi-
tant. L’FS Sant Joan de Vilassar
va ser el vencedor del derbi de
Tercera Divisió que es va dispu-
tar passat diumenge 17 a Premià
de Mar (4-7). Aquest resultat
confirma les sensacions recents
dels vilassarencs alhora que evi-
ta que els premianencs abando-
nin la zona de descens.

La primera part, però, va po-
sar-se de cara ben aviat per al
conjunt local, complint la màxi-
ma que diu que, en un derbi, la
classificació importa menys. Dos
gols en poc més de tres minuts i

un altre per neutralitzar la reac-
ció visitant van col·locar els d’Òs-
car Larrotcha amb un 3-1 al mi-
nut 13. El Sanju, però, forçaria
l’empat abans del descans.

En el segon temps, els vilas-
sarencs van passar com un cicló
pel parquet del Pavelló de Premià
de Mar. Ángel Robles i Pablo Ra-
mírez, amb dos gols cadascun,
van brillar per part vilassarenca,
mentre que els gols locals van es-
tar repartits. Els premianencs, a
més, van jugar uns minuts del
tram final amb un home menys
per l’expulsió de David Capel.
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La nostàlgia és l’ingredient principal del
llibre que Rosa Maria Sardà publica
aquest novembre: Un incident sense
importància. Amb una carta a la seva
mare, que va morir molt jove, l’autora
dona el tret de sortida a un conjunt de
relats que recuperen records i perso-
natges de la seva infància, com la Ma-
ria i el Pep, els seus peculiars avis.

Llibres

Un incident sense importància
Rosa Maria Sardà

Una de les obres més aclamades del
dramaturg britànic Jez Butterworth,
Jerusalem, arriba a Barcelona sota la di-
recció de Julio Manrique. El protago-
nista, interpretat per Pere Arquillué, és
el complex antiheroi Johnny 'el Gall’
Byron, l’home més odiat i estimat alhora
de la localitat rural anglesa on viu. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Jerusalem
Jez Butterworth

Sergio Dalma celebra els seus 30 anys de
carrera musical amb un disc que s’ha es-
trenat aquest novembre. En el nou àl-
bum, el cantant sabadellenc ofereix una
recopilació dels seus grans èxits, com Bai-
lar pegadoso Galilea, però també inclou
tres cançons inèdites. Entre aquestes,
destaca Donna, el tema de Dalma amb
Andrés Ceballos, líder del grup Dvicio.

Música

Netflix estrena la tercera temporada de The
Crown, la sèrie que repassa el regnat d’I-
sabel II durant el segle XX. La novetat d’a-
questa entrega és el canvi de repartiment
per ajustar-se a l’edat dels personatges.
Així, entre les noves incorporacions hi ha
les actrius Olivia Colman, que encarnarà
la reina d’Anglaterra, i Helena Bonham Car-
ter, que serà la princesa Margarida.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

30... y tanto
Sergio Dalma

BCN Witch Market 2019
El festival màgic de Barcelona tornarà amb força el cap
de setmana del 23 i el 24 de novembre. Durant aquests
dos dies, els fans de Harry Potter podran gaudir de ta-
llers, classes de màgia, conferències i concursos en un
entorn que els farà sentir com si fossin alumnes de

Hogwarts: l’edifici històric de la Universitat de Barcelo-
na, ubicat a la Gran Via. La d’enguany és la quarta edició
d’aquesta proposta d’oci que demostra que el món fic-
tici creat per J. K. Rowling continua viu, malgrat que la

saga de llibres i pel·lícules hagi arribat a la seva fi.

Nascut a Vitòria el 1960, Karra Elejalde és un dels ac-
tors bascs més coneguts a l’estat espanyol. El seu de-
but al món del cinema va ser l’any 1987 amb la pel·lí-
cula A los cuatro vientos i, des d’aleshores, s’ha mantin-
gut sempre en actiu. Entre la seva filmografia, desta-
quen También la lluvia (2010) i Ocho apellidos vascos

(2014), els llargmetratges amb què ha aconseguit dos
premis Goya a millor actor de repartiment. Ara, des-
prés de l’estrena de Mientras dure la guerra (2019), el

seu nom comença a sonar entre els candidats a endur-
se el Goya a millor actor, tot i que caldrà esperar al 2 de
desembre per conèixer els nominats als guardons. De
totes maneres, el mateix Elejalde creu que el premi
serà per a Antonio Banderas. Ho ha dit en una entre-

vista que li ha fet recentment La Vanguardia, aprofitant
la seva participació en el 15è sopar benèfic de la fun-

dació Esport Solidari Internacional a Barcelona.  

K A R R A  E L E J A L D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor de renom

Ha protagonitzat pel·lícules exitoses i té dos premis Goya

Famosos

Assistir a un acte benèfic a Barcelona
Va participar en el sopar d’Esport Solidari Internacional

Continuen aclamant el seu últim paper
El públic el felicita pel seu Unamuno a ‘Mientras dure la guerra’

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Pokémon 
L’estrena, aquest novembre, de ‘Pokémon Espasa’ i ‘Pokémon Escut’
marca l’arribada de la vuitena generació d’aquests éssers animats.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia



FINS A L’1 DE DESEMBRE
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. 

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
20:00 Sor Lucía Caram visita el poble per en-

carregar-se de la conferència anomenada In-
vulnerables una mirada atenta a la realitat.
Oberta a tothom, entrada gratuïta. / Sala pe-
tita del Centre l’Amistat.

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE
10:00 El dia 26 d’aquest mes es posarà en mar-

xa un curs, coordinat per la professora Cinta
Rigau, que servirà perquè els alumnes ges-
tionin l’emmagatzemament del seu smart-
phone. / Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
18:30Tomàs Villamayor, instructor de medita-

ció, serà el responsable d’aquest taller de mind-
fulness, que donarà eines de benestar a tot-
hom que hi participi.  / Biblioteca Municipal
Ernest Lluch i Martín.

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
19:30 Personal de Som Energia s’encarregarà de

la conferència anomenada Energies renovables,
que proposarà alternatives al consum ener-
gètic convencional. / Centre social Mn. Josep
Maria Galbany.

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
TEIÀ Gaia s’encarregarà, en el marc de la Setmana

Europea de la Prevenció de Residus, un taller
familiar de prevenció de residus (11:30). / Bi-
blioteca Can Llaurador.

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
PREMIÀ DE DALT Imma Boj, directora del Museu

d'Història de la Immigració de Catalunya, s’en-
carregarà de la conferència Immigració i fet
identitari a Catalunya: del Franquisme a l'actua-
litat (19:30). / Societat Cultural Sant Jaume.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
VILASSAR DE MAR Partit de futbol sala de la

novena jornada del grup 1 de Tercera Divisió
entre el Premià de Mar CFS i l’AEFS Arrels
(12:00). / Municipal del Premià de Mar.

VILASSAR DE DALT Màrius Serra vi-
sitarà el poble per oferir la xerrada Val
la pena llegir? / Àgora. Aula de formació
permanent de Vilassar de Dalt.

Màrius Serra visitarà 
l’Àgora de Vilassar de Dalt

Dimarts 19 de novembre a les 19:00

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’ és el
documental del novembre

Dimarts 19 de novembre a les 19:00

L’entitat TEA Maresme ha preparat
una xocolatada solidària per al darrer
dissabte d’aquest mes per aconse-
guir fons per ajudar infants amb au-
tisme. / Carrer de Roger de Flor.

TEA Maresme tancarà el mes
amb una xocolatada solidària 
Dissabte 30 de novembre a les 19:00

EL MASNOU Partit de bàsquet cor-
responent a la 10a jornada de Copa Ca-
talunya masculina entre el Masnou i
els Lluïsos. / Municipal del Masnou.

El Vive El Masnou estrenarà 
el desembre contra els Lluïsos
Diumenge 1 de desembre a les 13:00
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