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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.
Aquesta situació la provo-

quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.
El problema és que aquest fe-

nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.
Una de les beneficiàries d’a-

quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.
Aquesta activitat és puntual i

es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BAIX MARESME

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.
Pel que fa a la situació de les

persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La #Rosalía ja ens va
advertir de bon princi-

pi. Quan encara pensà-
vem que es dedicaria al “cante”, ja ens
avisava que era una artista molt am-
biciosa i que intentaria fer tot el que es
proposés. A Youtube hi ha l’enllaç al ví-
deo de l’entrevista que li vam fer en el
seu moment i que n’és testimoni.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Bastante a favor de la
dirección de la refor-

ma tarifaria del trans-
porte en BCN, con un pero: creo que
hay que dejar de penalizar el uso casual
pero muy sostenido. Eso quizás se sal-
varía con un billete que permita muc-
hos viajes (¿100?) a buen precio y que
no caduque.

@apuente

Ens hem posat a des-
brossar què va dir i què

no va dir el Síndic i, del
que va dir, què és cert. Conclusió: va uti-
litzar una dada certa per abonar un dis-
curs perillós. Els pacients que venen
d'altres CCAA generen un sobrecost,
però és insignificant respecte al cost to-
tal del sistema.

Senadors i la porta
oberta de l’ALE. No em

queda clar si ha estat un
‘suggeriment’ d’ERC a JxCat (si retires
la moció et donaré menjar) o de JxCat
a ERC (dona’m menjar si no vols que et
rebenti la negociació amb el PSOE). Si-
gui com sigui, les coses de menjar són
molt importants.

@eduardvoltas@carlosbaraibar@JofreFont

La lupa

per Jaume Martorell, politòleg

La Llei Aragonès 
Els últims mesos hi ha hagut un debat vi-
rulent a les xarxes socials sobre el contingut
i els efectes de la Llei de Contractes de Ser-
veis a les Persones, popularment conegu-
da com a “Llei Aragonès”. Lluny d’un debat
serè i constructiu sobre les potencialitats i
límits del projecte, el debat ha estat carac-
teritzat per les fal·làcies i les mentides sobre
el que fa o deixa de fer la llei de contractes. 
S’ha arribat a dir que aquest projec-

te de llei s’ha fet en secret i d’esquena a
la societat, quan el cert és que ha seguit
el procediment normal de qualsevol ini-
ciativa legislativa, no un, sinó dos cops.
El projecte de llei l’impulsa el conseller
Romeva i la seva tramitació és avortada
per l’aplicació del 155. En aquesta legis-
latura el Govern reprèn la tramitació i la
torna a presentar al Parla-
ment, on se sotmet a un de-
bat a la totalitat, la subsegü-
ent tramitació en ponència i
les esmenes. El mateix procés
que qualsevol altra llei, públic
i participatiu, on la major
part d’entitats afectades per
la llei hi han pogut dir la seva i una part
important d’aquestes crítiques ha estat re-
collida pels grups parlamentaris via es-
menes a l’articulat. 
L’única cosa excepcional d’aquest

tràmit ha estat l’absència de la CUP i l’ab-
dicació de les seves funcions. No van pre-
sentar cap esmena a la totalitat per evi-
denciar el seu rebuig al projecte, no van
presentar compareixences d’entitats que
compartissin aquestes inquietuds, no
han presentat esmenes a l’articulat per a
subsanar els errors que hi veuen... S’han
negat a fer política, han abandonat les se-
ves responsabilitats com a diputats i, per
acabar-ho d’adobar, han liderat una
campanya contra la llei basada en de-
sinformar sobre què fa i què no fa i atacs
“ad hominem”.  Fins i tot han arribat a dir
que Cs i PP donen suport a la llei, quan
aquests dos grups han estat crítics amb
el seu objectiu i articulat.

La pregunta important és: què fa la
Llei de Contractes? Lluny de privatitzar
el sector públic, suposa un pas important
per estendre la lògica d’una administra-
ció igualitària, feminista, sostenible i
transparent a les empreses amb les quals
col·labora. Lluny de permetre que la lò-
gica del mercat s’implementi a l’admi-
nistració, dona eines per enfortir el ter-
cer sector social i impulsar lògiques fe-
ministes, sostenibles i igualitàries dins de
l’àmbit de l’empresa. 
A diferència d’una privatització, en

l’externalització es manté la titularitat
pública del servei, encara que l’admi-
nistració no el presti directament. La
prestació es pot organitzar via conveni
o via contracte. La Llei de Contractes

dona més eines a l’administració pública
per assegurar-se que els serveis que es
presten via contracte mantenen els ni-
vells de qualitat i que l’abaratiment de
la prestació no es fa a costa dels treba-
lladors. Ni tan sols suposa un perill d’ex-
ternalització de nous sectors, perquè tots
els sectors als quals afecta la llei ja es po-
den externalitzar si es vol via la “Ley de
Contratos del Sector Público”. Cal re-
cordar també que, lluny d’externalitzar,
els Governs d’Esquerra i JxCat han
començat a revertir algunes de les ex-
ternalitzacions més importants dels
Governs d’Artur Mas. 
Si bé la gestió directa dels serveis ha

de tenir un rol prioritari, també cal tenir
en compte les possibilitats d’eficiències
presentades per economies d’escala
d’empreses especialitzades en un sector
o el valor social afegit que pot represen-
tar que entitats del tercer sector gestio-

nin determinats serveis. El problema és
que tot sovint l’únic guany de les exter-
nalitzacions es fa a costa dels treballadors
que presten el servei, no aprofitant eco-
nomies d’escala o coneixement espe-
cialitzat. O encara pitjor, que aquestes ex-
ternalitzacions serveixen directament
per a espoliar el sector públic i fomentar
l’enriquiment privat. 
La Llei de Contractes aprofita que la

legislació europea permet una regulació
específica per a l’àmbit dels serveis a les
persones per a dotar l’administració de
més eines per a fiscalitzar les entitats que
presten serveis via contractes. És una llei
que ha de servir per a expulsar l’adjudi-
cació de contractes basada en el preu més
baix en l’àmbit dels serveis a les perso-

nes. Per això la llei estableix
que el preu tindrà un pes mà-
xim en la contractació d’en-
tre un 30% i un 40% i pro-
hibeix l’adjudicació via sub-
hasta, és a dir a aquella ofer-
ta més baixa. 
En canvi, la llei reforça la

inclusió de clàusules feministes, am-
bientals i que garanteixin les condicions
laborals dels treballadors. Així doncs, su-
posa un impuls important a una econo-
mia més social, que forçarà empreses i en-
titats que actualment ja estan prestant ser-
veis a tenir en compte lògiques que van
més enllà del mer benefici econòmic. A
competir, no en base a l’oferta més barata,
sinó en base a la qualitat que poden ofe-
rir els usuaris, les seves polítiques d’igu-
altat de gènere, el seu compromís am-
biental, les condicions laborals o la pro-
ximitat. En resum, a impulsar una con-
cepció més republicana de l’economia,
més inclusiva, igualitària i social. On
l’espai de l’empresa privada sigui menys
jeràrquic i més democràtic. 
No deixem que el sectarisme de de-

terminats sectors de l’autodenominada
esquerra independentista ens faci perdre
aquesta oportunitat. 

No deixem que el sectarisme 
de determinats sectors ens faci 

perdre aquesta oportunitat

Els semàfors

Aj. del Masnou
L’Ajuntament ha aprovat noves mesu-
res per restringir els habitatges turístics
amb les quals protegeix especialment el
centre de la vila. D’aquesta forma, s’am-
plien les limitacions que ja es van posar

en marxa el passat mes de març. 
pàgina 6

Marta Bellvehí
L’artista i il·lustradora Marta Bellvehí
ha pintat un mural feminista a Vilassar
de Mar pel 25N, Dia internacional con-
tra la violència de gènere. Bellvehí s’ha
inspirat en les dones del poble que han

patit en carn pròpia aquesta xacra.
pàgina 9

Miquel Buch
El conseller d’Interior i exalcalde de

Premià de Mar, Miquel Buch, ha estat
acusat de cobrar sobresous quan era

batlle i president a l’Associació Catalana
de Municipis. Buch encara no ha donat

explicacions sobre els pagaments.
pàgina 8
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere
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URBANISME4L’Ajuntament va
aprovar al Ple del passat 21 de
novembre una modificació del
Pla General d’Ordenació Urba-
nística del Masnou (PGOUM)
per regular els habitatges d’ús
turístic. La mesura amplia les
restriccions que es van posar en
marxa el març per limitar els
domicilis dedicats a l’activitat
turística.  
La modificació de llavors es-

tablia que només es podien des-
tinar al turisme els habitatges
unifamiliars aïllats ubicats en
una determinada zona, i ara s’a-
fegeix que aquests immobles
han de tenir una superfície mí-
nima de 150 metres quadrats. A
més, el darrer canvi també des-
estima una al·legació al projec-
te presentada per una empresa.
Un altre canvi és que el Mas-

nou quedarà dividit en la zona A
i la B. A l’A no es podrà atorgar
cap llicència de domicili turístic,
i estarà formada pel barri antic

i l’àrea més cèntrica del Masnou
i propera a la platja. A la B, for-
mada per la resta del municipi,
hi haurà certes limitacions com
les esmentades de superfície.
D’altra banda, des del con-

sistori recorden que aquesta
modificació està aprovada pro-
visionalment, ja que haurà de
rebre el vistiplau de la Genera-

litat per aplicar-se de forma
definitiva. 
Tanmateix, segueix vigent la

suspensió de llicències aprova-
da el 7 de juny del 2018, així que
no es concediran més permisos
fins a l’aprovació definitiva de la
modificació del PGOUM. Ac-
tualment hi ha 133 habitatges
d’ús turístic al municipi.

El Ple va aprovar provisionalment les noves restriccions. Foto: Ajuntament

Pas endavant per limitar 
els habitatges turístics

» L’Ajuntament amplia les mesures per restringir els domicilis 
destinats al turisme i protegeix el centre de la vila

Arriben dos dinamitzadors
per ajudar els joves migrants
MENORS4Dos dinamitzadors
han arribat a la vila per ajudar els
menors migrants del municipi
amb la seva integració. Els ex-
perts van començar a treballar
amb l’Ajuntament el 25 de no-
vembre, amb l’objectiu de tre-
ballar la convivència entre el
centre de menors estrangers no
acompanyats i el seu entorn. El
mateix alcalde, Jaume Olive-
ras, va donar la benvinguda als
especialistes en una reunió el dia
28. Segons expliquen des del

consistori, els dinamitzadors se-
ran el “nexe de comunicació i
creació de xarxa entre el centre
de protecció de menors i el seu
entorn”.  A més, treballaran tant
amb els nois del centre com
amb els que ja no hi són. 
En la primera etapa investi-

garan les necessitats dels joves
per crear un pla d’actuació. S'en-
carregaran de l’emancipació ju-
venil, fomentar la convivència, el
treball comunitari i la prevenció
i gestió de conflictes.

FESTIVAL4L’art contemporani
ha desembarcat al Masnou de la
mà del Brama, un festival nou
que ha posat en el centre de la
cultura els nous llenguatges ar-
tístics. La presentació del 27 de
novembre va donar el tret de sor-
tida del cicle, que s’allargarà
fins al 22 de desembre. En el pri-
mer dia del festival, l’artista, co-
missària i investigadora Núria
Gómez Gabriel va encarregar-se
d’una conferència sobre com les
relacions afectives s’han vist al-

terades per la irrupció de les no-
ves tecnologies.

VILA-MATAS, REFERENT
Un dels moments més destacats
del festival va arribar el 4 de
desembre, amb la xerrada entre
el reconegut escriptor Enrique
Vila-Matas i el comissari de
l’exposició, artista i investigador
masnoví Xavi Rodríguez Martí.
Ambdós van reflexionar sobre
“el prolífic territori d’intersecció
entre la literatura i l’art”. Amb

un nodrit grup de seguidors i
admiradors de l’autor, es va
debatre sobre les renúncies a
què han de fer front els crea-
dors, les possibilitats de l’art per
indagar en la condició humana
i l’actualitat de les manifesta-
cions artístiques.
També es va repassar l’ex-

cepcional trajectòria artística
de Vila-Matas, que continua
viva amb la publicació del seu
darrer llibre enguany, Esta
bruma insensata.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va rebre els experts. Foto: Ajuntament

Respirant art contemporani

Condol | Mor l'exregidor Manel Martínez Bernabeu
L’exregidor de Convergència i Unió de l’Ajuntament entre els anys 1987 i 1991,
Manel Martínez Bernabeu, ha mort recentment a l’edat de 75 anys. Martínez 

va formar part de l’equip de govern i va ser regidor d’obres municipals. 
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RESISTÈNCIA4L’imminent des-
allotjament de Can Sanpere,
programat per al pròxim 19 de
desembre, es trobarà amb una
concentració de protesta popu-
lar encapçalada per la Fàbrika. El
col·lectiu ha estat preparant els
darrers dies la cita per aturar un
cop més l’intent de la filial de Nú-
ñez y Navarro per fer-los fora. En
un manifest publicat com a prè-
via de la jornada, la Fàbrika cri-
tica “la inoperativitat de l’Ajun-
tament” a l’hora de fer efectiva
l’expropiació de l’espai i fa una
crida a l’alcalde Miquel Àngel
Méndez perquè l’apliqui. 
Des de l’entitat expliquen la

seva lluita: “Un cop més, haurem
de posar els nostres cossos per
evitar que ens prenguin aquest
espai i que col·lectius com la Xar-
xa d’Habitatge o l’Armari Soli-
dari puguin continuar fent la
seva tasca social”. D’altra banda,
responsabilitzen el consistori de
“les conseqüències que se’n pu-

guin derivar i el risc en què es pu-
gui posar la mateixa expropia-
ció”. 

UN ALTRE COP
L’any 2017 ja es va produir una
situació similar, en la qual els
propietaris van intentar des-
allotjar l’espai, però no ho van
poder aconseguir en un primer

intent a causa de la resistència
presentada pel col·lectiu que l’o-
cupava.
Aquella primera ocupació

es va acabar el maig de 2017 i va
provocar que la propietat sege-
llés la finca i hi instal·lés siste-
mes de seguretat. L’abril de
2018, però, Can Sanpere va tor-
nar a ser ocupat.

La Fàbrika es concentrarà contra el desallotjament. Foto: La Fàbrika

Concentració a Can Sanpere
per evitar el desallotjament

» L’operació està prevista per al 19 de desembre, però la Fàbrika 
adverteix que resistirà i culpa l’Ajuntament de la situació

Demanen explicacions a Buch
per presumptes sobresous

POLÍTICA4La CUP va demanar
el passat 20 de novembre que
l’actual conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, comparegui per do-
nar explicacions per uns pre-
sumptes sobresous que hauria
rebut mentre era alcalde de Pre-
mià de Mar, segons va avançar
elCrític. La petició perquè doni
explicacions encara no ha tingut
resposta per part de la Comissió
d’Interior del Parlament de Ca-
talunya, segons ha pogut con-
firmar Línia Mar a través de
fonts de la CUP. 
Concretament, les informa-

cions filtrades apunten que Buch
hauria combinat el sou d’alcal-
de (amb una dedicació del 89%)
amb el salari de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques
(ACM) mentre presidia la insti-
tució. La xifra del que hauria es-
tat arribant a les arques de l’ac-
tual conseller rondaria els
94.500 euros bruts durant els
anys 2013 i 2016. 
La prestació econòmica més

gran hauria arribat el 2017, quan
la combinació d’ambdues insti-
tucions hauria arribat fins als
111.000 euros bruts a causa de
les remuneracions extraordinà-

ries de l’ACM i la paga extra d’es-
tiu. Això suposaria superar la xi-
fra de 109.663 euros, conside-
rada la màxima que pot cobrar
un càrrec públic. 
Maria Sirvent, diputada de la

CUP i representant de la sol·li-
citud d’informació, també ex-

plica que com que l’ACM està to-
talment finançada per diners
públics han sol·licitat la compa-
reixença perquè Buch doni ex-
plicacions.
Al conseller se li afegeix ara

aquesta darrera controvèrsia
després d’estar en el centre de la
polèmica arran de les càrregues
policials dels Mossos d’Esquadra
durant les protestes contra la
sentència al Procés. L’exalcalde
està vivint els moments més
durs des que va arribar al càrrec,
i la mateixa CUP i els comuns ja
han demanat la seva dimissió.

EQUIPAMENTS4La Generali-
tat retirarà el mòdul prefabricat
de l’escola la Lió el pròxim 23 de
desembre. Aquesta és la gran
notícia que professionals del
centre, alumnes i familiars es-
peraven des de fa temps i final-
ment es farà realitat en els prò-
xims dies. Al lloc de la instal·la-
ció provisional es començarà a
construir un edifici amb les ma-
teixes dimensions que podria es-
tar acabat l’abril o el maig de
l’any que ve. D’altra banda, les

obres d’edificació estan previs-
tes per a la tornada de les va-
cances de Nadal. 

El regidor d’Ensenyament,
Rafa Navarro, va avançar a Rà-

dio Premià de Mar que el pro-
jecte de reforma s’ha fet en
col·laboració amb tota la comu-
nitat educativa de l’escola i tenint
en compte el punt de vista tant
de nens com dels adults.
D’aquesta forma, es tanca

una etapa de diversos anys on el
barracó situat al pati servia com
a equipament suplementari per
a l’activitat estudiantil, fet que va
anar acompanyat de la deman-
da d’una estructura fixa i ade-
quada per a alumnes i docents. 

La Lió tindrà un nou edifici

Ajuntament | El nou Pla Local d’Habitatge, més a prop
El nou Pla Local d’Habitatge podria arribar la primavera de l’any que ve. Així ho
va explicar el regidor de participació ciutadana, Rafa Navarro, a Ràdio Premià

de Mar. El Pla haurà de respondre les necessitats d’habitatge a la vila.

El 23 de desembre retiraran el mòdul provisional. Foto: La Lió

La Generalitat retirarà
el mòdul prefabricat
situat al pati de l’escola,
on es farà l’edifici nou

L’exalcalde de Premià
de Mar hauria
combinat el sou de
batlle amb el de l’ACM
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REIVINDICACIÓ4El passat 25
de novembre, Dia internacional
contra la violència masclista, va
ser l’epicentre d’uns dies du-
rant els quals la vila es va omplir
d’actes i reivindicació feminista.
Una de les imatges més desta-
cades en va ser el mural reivin-
dicatiu pintat per l’artista i il·lus-
tradora Marta Bellvehí. “Lliures
de decidir, actuar i sentir” i “la
meva vida és meva” són els dos
lemes que acompanyen la imat-
ge de tres dones, símbol de la
lluita feminista. 
El mur situat a la carretera de

Cabrils, on es va pintar l’obra, va
ser el punt on es va llegir el ma-
nifest per l’eliminació de la vio-
lència contra les dones el mateix
25N. Bellvehí es va basar en el
treball previ amb dones del po-
ble que han patit en carn pròpia
aquesta xacra social. En aquest
sentit, la regidora d'Igualtat,
Montse Gual, va explicar que en-
guany ja hi ha hagut 75 dones
ateses a Serveis Socials de l’A-
juntament sobre temes relacio-
nats amb la violència de gènere.
A banda, també hi va haver

altres activitats, com tallers d’au-
todefensa, exposicions artísti-
ques sobre la temàtica i xerrades
i debats sobre com identificar la
violència de gènere o la impor-
tància de l’educació infantil per
transmetre valors de respecte
cap a les dones.
Precisament en l’àmbit edu-

catiu, durant aquests dies s’han
fet visites als instituts del poble
per tractar cara a cara amb els
adolescents temes com les rela-
cions abusives, la discriminació
sexista i altres vessants de la vio-
lència masclista entre els joves. 

COMPARTINT LA LLUITA
Tal com va passar a Vilassar de
Mar, el Masnou i Premià de Mar
també es van sumar a la lluita
per eliminar la violència de gè-
nere. A la vila masnovina els dies
previs van estar marcats per les
trobades amb les autores de lli-
bres relacionats amb el femi-
nisme Lyona Ivanova i Marta
Orriols.
A diferència d’altres munici-

pis, el Masnou va celebrar la lec-
tura del manifest del 25N al
vespre, acompanyat d’una en-

cesa d’espelmes davant l’Ajun-
tament, que va deixar una imat-
ge d’unitat i simbolisme. D’altra
banda, també es va fer una mar-

xa de torxes el 29 de novembre,
amb el suport dels Diables del
Masnou.
A Premià de Mar, en canvi, la

lectura del manifest va tenir lloc
el 24 de novembre, en el marc de
l’esdeveniment titulat No és no.
Espais lliures de masclisme.
L’acte va estar acompanyat d’u-
na performance de la mà del
grup de teatre Inalbis i una ac-
tuació musical a càrrec de la
Jazz Band i el grup House of Vio-
lins de l’Escola Municipal de
Música.
A més, i aprofitant les dates

assenyalades, l’Ajuntament va
posar en marxa tallers terapèu-
tics grupals per a infants que han
patit o pateixen situacions de vio-
lència masclista en el seu nucli de
convivència.
Amb tot, un seguit de me-

sures i actes que busquen con-
tinuar lluitant contra aquesta
problemàtica que colpeja cada
dia tant les dones com la so-
cietat sencera.

El mural reivindicatiu està situat a la carretera de Cabrils. Foto: Ajuntament

Un mural feminista
protagonitza els actes del 25N
» L’obra de Marta Bellvehí va ser el teló de fons per a la lectura 
del manifest del Dia internacional contra la violència masclista

Acord amb Premià de Mar
per millorar el pas de l’N-II

MOBILITAT4Els ajuntaments
de Vilassar de Mar i Premià de
Mar han signat un acord re-
centment per arranjar el pas
paral·lel a la carretera Nacional
2 que connecta ambdós muni-
cipis. En una trobada entre els
respectius alcaldes, Damià del
Clot i Miquel Àngel Méndez van
posar-se d’acord oficialment en
tirar endavant un projecte per re-
parar el camí. 
Es tracta d’una via que ac-

tualment no està preparada per
al trànsit de persones però és
molt utilitzada pels veïns dels

dos municipis. El tractat detalla
que el consistori vilassarenc es
compromet a posar a disposició
de Premià de Mar la part de te-
rreny de domini públic del seu
municipi, per tal que es puguin
portar a terme els treballs. Per la
seva part, l’Ajuntament del po-
ble veí es compromet a redactar
la documentació tècnica, pagar
i fer el seguiment l’obra. 
Ambdós municipis s’enca-

rregaran de la neteja i manteni-
ment de la part del camí que co-
rrespongui als seus respectius
termes municipals.

L’única vila del Maresme 
on millora el Gran Recapte

SOLIDARITAT4Vilassar de Mar
ha estat l’únic municipi del Ma-
resme on han augmentat les
donacions del Gran Recapte
d’Aliments respecte de l’any pas-
sat. La recent campanya solidà-
ria, celebrada els dies 22 i 23  de
novembre a tota Catalunya, va
acumular 19.640 quilos de men-
jar de mans dels vilassarencs, un
6% més que el 2018, segons
confirma Vilassar Ràdio.
Els veïns es van bolcar per

aportar el seu granet de sorra per
als més necessitats, i 98 volun-
taris van dedicar tota la seva àni-

ma a la tasca de recollir i repar-
tir els aliments. Malgrat tot, des
del Banc dels Aliments es de-
manaven 100 participants, xifra
a la qual no es va arribar.
Les bones noticies pel que fa

a la solidaritat vilassarenca, però,
no van arribar a tota la comar-
ca. I és que a tot el Maresme hi
va haver un notable descens de
recaptació, i es va passar dels
289.600 quilos del 2018 als
269.000 d’aquesta edició. D’a-
questa forma, Vilassar de Mar va
quedar-se com a únic indret on
la solidaritat va créixer.

Aniversari | 10 anys del trasllat de la Biblioteca 
La Biblioteca Municipal Ernest Lluch va complir el passat 27 de novembre 10

anys al carrer Santa Eulàlia. Enguany l’equipament ha registrat 422 visites dià-
ries més que l’any passat, quan hi havia una xifra de 366 entrades a l’espai.

Al Masnou i Premià de
Mar també es van fer
diversos actes contra 
la violència masclista
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

‘Follem?’, el nou llibre de Bel
Olid, porta entre els més venuts
des que fa tres mesos que es va
publicar. Ara l’autora l’ha volgut
promocionar a les biblioteques
del territori i la Biblioteca Jaume
Perich i Escala de Premià de
Dalt no ha volgut perdre’s la cita.
Per aquest motiu, dimarts

10 de desembre veïnes i veïns del
municipi van voler fer d’oients  a
la presentació d’aquest llibre.
L’autora els va convidar a

espolsar ben lluny els tabús so-
bre el sexe per poder escoltar i
explorar el llibre i entendre’n el
contingut.

DE QUÈ (NO) PARLEM?
El títol complet del llibre és Fo-
llem? De què (no) parlem quan
parlem de sexe -paraula guixada-
sexualitats, i l’escriptora para
l’atenció sobretot en l’interrogant
de la primera paraula. 

En aquest sentit, Olid planteja
àmpliament què és el que s’entén
quan diem “follar”. “Potser el
que hauríem de fer amb el sexe
és desaprendre”, indica.

ELS PRIMERS LECTORS OPINEN
L’autora també reflexiona sobre
l’allau de missatges que ha rebut
a partir de les primeres lectures.
Com sempre, ha rebut al-

guns comentaris negatius, però
la gran majoria han estat posi-
tius. “El llibre, en si, no és trans-

formador”, explica. De totes ma-
neres, “m’ha escrit moltíssima
gent que, llegint-lo, ha trobat l’es-
purna que necessitava per a
transformar-se”, conclou.
De fet, Follem? explora els

camins que ens poden portar a
sexualitats més humanes i
plaents. Lligat amb això, l’au-
tora ho té clar a l’hora de refe-
rir-se al contingut del seu llibre:
“Hem de començar a educar en
l’alegria i la diversitat de follar,
i no a l’inrevés”.

El llibre ve acompanyat d’il·lustracions de Glòria Vives Xiol. Foto: Línia Mar

Premià de Dalt | Concert de Nadal
Dissabte 21 de desembre tindrà lloc el Concert
de Nadal a la Parròquia de Sant Pere. Enguany, 
a càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana.

VILASSAR DE DALT4L’Ajunta-
ment ha engegat el Pla de Mo-
bilitat que servirà per garantir
una millor qualitat de vida els
cinc anys que venen en termes
de mobilitat.
En aquest sentit, el govern ha

obert un procés participatiu per
dissenyar el Pla de forma con-
junta, posant l’èmfasi sobretot en
el foment dels desplaçaments
més sostenibles.
El mes de novembre es van

iniciar les sessions participatives
amb diferents grups de treball,
des dels joves o la gent gran, les
persones amb diversitats fun-
cionals o els comerciants.
Les trobades sectorials

s’han anat fent fins al 12 de des-

embre i, a posteriori, hi haurà
una fase de diagnosi per avaluar
totes les opinions.
Abans de presentar pública-

ment el nou Pla al febrer, hi hau-
rà un debat a partir de les pro-
postes sorgides en les fases an-
teriors.

EL PLE APROVA EL PRESSUPOST
L’any que ve l’Ajuntament podrà
reprendre moltes de les inver-
sions que hi ha pendents, so-
bretot en la via pública i en equi-
paments i serveis municipals.
Aquest fet ve motivat per l’apro-
vació inicial del pressupost per al
2020 i l’arribada d’un cicle de
viabilitat econòmica després de
la contenció dels últims anys.

Procés per decidir el futur 
de la mobilitat al municipi

‘Follem?’: Bel Olid presenta 
el seu nou llibre a la Biblioteca
Víctor Ferran
PREMIÀ DE DALT
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CABRILS4La notícia saltava a
principis de desembre: havien
trobat mort Bartomeu Soler, un
dels testimonis més importants
del doble crim de Susqueda per-
què vivia en una barraca al ma-
teix pantà. Segons va avançar El
Punt Avui, l'autòpsia ha deter-
minat que la defunció s'hauria
produït una setmana abans que
es trobés el cos i que l’home
hauria mort d'un atac de cor
abans de suïcidar-se. 
El cadàver el va trobar Tura

Soler, periodista del mateix diari
que porta seguint el cas de molt a
prop des de fa temps. El cos de
Bartomeu Soler era en un pen-
dent, a sota d’un arbre on hi ha-
via una escala i una soga penjada.

EL SEU PAPER EN EL CAS
Pel fet de viure al pantà, Barto-
meu Soler va passar a ser un dels
principals sospitosos del cas Sus-
queda. 
Malgrat tot, la investigació

policial va confirmar aviat que ell
es trobava aigües avall pescant en
el moment del crim.

A més, els Mossos van com-
provar que deia la veritat quan ex-
plicava que no va sentir els trets
perquè des d’on pescava no va
sentir res.
Per altra banda, Bartomeu

Soler va exercir un paper fona-
mental en identificar l’únic sos-
pitós del cas, Jordi Magentí,
aportant les dades que van servir
per localitzar-lo. Després d’estar
303 dies empresonat, l’imputat va
quedar en llibertat perquè no hi
havia proves suficients per de-
clarar-lo culpable del doble as-

sassinat. En una entrevista que
Bartomeu Soler va concedir a
Tura Soler a l’octubre, explicava
la seva intenció d’abandonar el
pantà abans de l’estiu del 2017,
quan va succeir tot, però sentia
que no podia marxar fins que no
es resolgués el cas. 
Bartomeu Soler va deixar una

nota de comiat amb data del 16 de
novembre. Deia que se n’anava
amb el Pelut, el seu gos, la mort
del qual el va portar a muntar la
barraca al pantà. Apareix una
nova incògnita en el cas.

La investigació policial encara no ha trobat l’arma del doble crim. Foto: Arxiu

Troben mort un dels testimonis
clau del crim de Susqueda

Cabrils | La Marató de TV3
El municipi ha tornat a donar suport a La Marató de TV3, que enguany estava
dedicada a les malalties minoritàries. Diumenge 15 de desembre hi va haver di-
ferents activitats, com una passejada solidària, jocs infantils i una xocolatada.

CABRERA DE MAR4El govern
municipal ha creat l’Espai Nadó
per a mares i pares nounats.
Amb el suport de l’Àrea bàsica de
Salut de Vilassar-Cabrera (ABS),
l’espai ofereix diferents tallers en-
focats a millorar l’atenció dels pa-
res respecte dels nadons. 
Entre novembre i desembre

ja hi ha hagut dues formacions.
La primera, al voltant dels mas-
satges per a lactants, i la segona,
sobre els primers auxilis. 
En aquests espais, es priorit-

za sobretot que les famílies pu-
guin compartir les seves inquie-
tuds i experiències.

Per altra banda, de la mà de
l’Associació Protectora d’Ani-
mals de Cabrera (APAC), l’A-
juntament també treballa per
trobar un espai idoni per donar
l’atenció específica als gats que
viuen al carrer.
En aquest sentit, mante-

nir les colònies de gats és be-
neficiós per al municipi, ja
que redueixen el nombre de
rosegadors i insectes als espais
públics.
És per això que l’APAC vol

oferir-los la cura que requereixen
quan es posen malalts o quan les
femelles tenen cries.

L’Ajuntament posa en marxa
dos nous espais d’atenció 
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URBANISME4El govern ha des-
estimat el recurs de reposició que
va interposar el PSC després de
l'aprovació definitiva del projecte
de millora de la pista de l'AE
Teià. 
Amb aquest instrument le-

gítim, el grup socialista volia
recórrer la resolució dictada so-
bre el projecte, malgrat que es va
aprovar per majoria al Ple del
mes d'octubre, i, conseqüent-
ment, anul·lar-lo.
Aquest fet ha generat males-

tar a l’equip de govern, ja que
s’han vist obligats a revisar el
plec de cinc al·legacions pre-
sentades, les quals han estat
desestimades amb un comunicat
contundent.

I L’APARCAMENT, QUÈ?
Segons la Memòria del Pla d’Or-
denació Urbanístic, a sota de la
pista hi ha d’anar un aparcament
soterrat. 
Una de les objeccions del

PSC és que el conveni que van
signar l’Ajuntament i l’AE Teià
per a la cessió d’ús de la pista els

pròxims 50 anys hagi modificat
la potestat pública del planeja-
ment urbanístic.
Sobre aquest punt, el president

de l’AE Teià, Albert Cervera, va vo-
ler aclarir durant el Ple que el con-
veni se centra en els usos esportius
i en altres d’esporàdics, però en
cap moment fa referència a l’a-
parcament. “Si això canvia, tin-
guin-ho en compte perquè la pro-
pietat és nostra”, va concloure. 

Davant l’evident manca de
places d’aparcament al centre
urbà, Andreu Bosch ja va anti-
cipar l’enllestiment del pàrquing
de Can Bruguera a curt termini,
amb capacitat per a un centenar
de vehicles.
Per altra banda, l’alcalde

teianenc estima que es pugui
anunciar el resultat del concurs
de licitació de les obres abans
que acabi l’any.

Una part de la grada es va esfondrar l’estiu del 2016. Foto: Ajuntament

Punt final al debat polític 
sobre la pista de l'AE Teià

Teià | Taula de Salut
Neix la Taula de Salut, formada pels diferents agents de salut
del municipi. L’objectiu principal d’aquest òrgan serà vetllar

pel Pla Local de Salut, aprovat el passat mes de març.

Celebren l’inici del Nadal 
i La Marató de TV3

ALELLA4La Fira de Nadal d’A-
lella s’ha avançat deu dies exac-
tes a la celebració festiva del Na-
dal. De fet, el cap de setmana del
14 i 15 de desembre va concentrar
un nombre elevat d’activitats na-
dalenques.
Al llarg del cap de setmana hi

va haver les tradicionals parades
d’artesania, decoració i gastro-
nomia, acompanyades del trenet
infantil i d’activitats infantils com

el caga Tió popular. A més, di-
verses entitats del municipi van
col·laborar amb activitats per a La
Marató de TV3, enguany dedi-
cada a la investigació de les ma-
lalties minoritàries.
Amb la contribució dels cen-

tres educatius i altres agents pri-
vats, com el celler Alta Alella, va
ser un cap de setmana mogut
amb la voluntat de fer caliu i re-
captar per a La Marató.

El Consell d’Infants fa 
els seus primers deures

TEIÀ4El Consell d’Infants va
presentar el seu primer projec-
te a l’equip de govern i a la co-
munitat educativa del municipi
el darrer mes de novembre.
Al grup de joves se’ls va en-

carregar la seva primera tasca,
que consistia a preparar un pro-
jecte per equipar amb jocs in-
fantils la zona verda de Sant
Berger, al costat de la piscina.
El Consell es va constituir el

març d’aquest any, i des d’ales-

hores s’ha treballat amb aquest
primer encàrrec, que va ser una
de les propostes més votades en
el procés participatiu del 2018,
amb una dotació econòmica de
deu mil euros.
L’Ajuntament haurà d’ava-

luar el projecte abans de recollir-
lo en un projecte exectiu.
Tot seguit vindrà la licitació

de les obres. La previsió és que
finalitzin el primer trimestre de
l’any vinent.
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Esports

Si hi ha un equip que no voldria
que l’any acabés, aquest és la UE
Vilassar de Mar. I és que el pas-
sat 20 d’octubre va ser una mena
de punt d’inflexió per als blanc-
i-vermells, ja que des de la con-
tundent derrota d’aquell dia con-
tra el Cerdanyola FC (4-0), els
d’Alberto Aybar han guanyat
tots els seus partits excepte el que
van empatar contra l’Igualada en
el comiat del 2019 al Xevi Ramon
(1-1, el passat dia 15). Els vilas-
sarencs clouran l’any el diumenge
22 al camp del Peralada.
Aquest 19 de 21 que l’equip ha

aconseguit entre finals d’octubre
i aquest mes ha servit per dispa-
rar-se fins a la cinquena posició
de Tercera. Els blanc-i-vermells
sumen 27 punts, un menys que
l’Europa, que és quart, tot i que

aquesta dinàmica no distreu l’en-
trenador de l’objectiu principal
del curs, mantenir la categoria
(com va dir en declaracions a La
Xarxadesprés de l’empat contra
els igualadins). Això, però, des-
prés d’aquesta extraordinària
ratxa de resultats de finals d’a-
quest 2019, sembla que no s’hau-
ria de complicar massa.

Després del viatge a l’Anoia,
la plantilla d’Aybar gaudirà de
dues setmanes de vacances però
tornarà a la feina abans de Reis,
per afrontar el penúltim partit de
la primera volta (i l’estrena del
2020) al Xevi Ramon contra el
San Cristóbal. La primera meitat
de la temporada s’acabarà amb
un desplaçament a Manresa.

Els vilassarencs són cinquens després d’un gran final d’any. Foto: UEVM

La UE Vilassar tancarà un 2019
extraordinari a Peralada

» Els homes d’Alberto Aybar han sumat 19 dels darrers 21 punts 
i s’han col·locat a només un punt del quart classificat, l’Europa 

El Masnou corona els Dracs
com a campions d’Espanya

FUTBOL AMERICÀ4Quarta Copa
d’Espanya seguida i sisena en el
palmarès. Els Badalona Dracs
van tornar a demostrar que són
el rival a batre en el futbol ame-
ricà estatal el passat diumenge 15
al Masnou. El conjunt badaloní
va derrotar, un any més, els Las
Rozas Black Demons (15-3) al
camp de l’Atlètic Masnou.
Els Dracs van prendre la ini-

ciativa al primer parcial amb l’ú-
nic touchdownque l’equip acon-
seguiria en tota la final, ja que les
defenses dels dos equips van ser
les grans dominadores de l’en-

frontament. L’equip d’Óscar Ca-
latayud va sumar tres punts en la
darrera jugada de la primera
meitat gràcies a un xut a pals
transformat per Jordi Brugnani,
que ampliaria encara més la di-
ferència a favor dels badalonins
amb un altre field goaldurant el
tercer període, que significaria el
13-3, i que apagaria l’empenta
dels madrilenys.
Un safetydonaria els dos úl-

tims punts als Dracs (i l’MVP  de
la final a Brugnani) que tanquen
un any excel·lent com a campions
de Copa i també de lliga.

El CFS Premià de Mar, cuer
del grup 1 de Tercera Divisió

FUTBOL SALA4El Cover CFS
Premià de Mar no aconsegueix
frenar l’hemorràgia de derrotes i,
després de perdre tots els partits
que ha jugat entre novembre i
aquest mes, segueix enfonsat a la
cua del grup 1 de Tercera. L’últi-
ma (i única) victòria dels pre-
mianencs és del 27 d’octubre.
L’equip d’Òscar Larrotcha

clourà el 2019 el pròxim dia 22
amb un derbi maresmenc contra
el CFS Arenys de Munt i des-
cansarà fins a l’11 de gener, dia en
el qual visitarà la pista de l’O-
lympic Floresta.

El Sant Joan de Vilassar, per
la seva banda, segueix a una dis-
tància prudencial de la zona més
perillosa, tot i que el conjunt ne-
gre ha perdut dos dels seus dar-
rers quatre enfrontaments. 
Els de Gerard Floriach van

poder tancar l’any amb una vic-
tòria a casa (7-4 contra el Ciutat
de Mataró) i s’acomiadaran del
2019 a Barcelona, a la pista del
Pou Escorial, el líder de la cate-
goria, però que ha perdut dos par-
tits a casa. L’estrena del 2020 per
als vilassarencs serà a casa con-
tra el Montsant l’11 de gener.

El Vive El Masnou vol acabar
l’any com a líder de la lliga

Acabar el 2019 al cap-
damunt del grup 1 de
Copa Catalunya mascu-

lina. Aquest és l’objectiu del Vive
El Masnou de cara al darrer par-
tit de l’any, que els masnovins ju-
garan a casa contra la UE Horta
el pròxim diumenge 22.
I és que després de la jorna-

da posterior al Pont de la Purís-
sima, amb la victòria de l’equip
a Granollers (63-66) i de la der-
rota dels Lluïsos a casa contra el

filial del CB Mollet (65-70), els
masnovins han atrapat els de
Barcelona al capdavant de la
classificació (i tenen un millor
basket average), de manera que
l’any pot acabar amb els de Joa-
quim Solà liderant la lliga.
El primer partit del 2020

per als masnovins serà el pròxim
diumenge 12 de febrer a les set de
la tarda a Mollet contra el Sant
Gervasi. El següent partit també
serà a domicili, a Montgat.

Motociclisme | L’equip de Tito Rabat, ambiciós de cara al 2020
“Esperem veure sovint Tito i Johann (Zarco) en el top ten i ser un equip de referència en el pròxim
campionat”. Així d’ambiciós es va mostrar Raúl Romero, propietari de l’equip Avintia, després de
l’anunci que el pilot d’Alella tindrà el francès com a company d’escuderia en el Mundial del 2020.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Fo
to

: L
ol

a 
M

or
al

es
 / 

FE
FA



| 14

El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-

cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en

Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-
2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-

les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-

bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha

estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
20:00 La companyia Les Antonietes presenta una

versió del clàssic de William Shakespeare Ot-
hello. Les entrades es poden comprar per 10
euros. / Espai Escènic Ca n'Humet. 

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
10:30 Segona sessió de curtmetratges que "El

dia més curt" projecta a la biblioteca durant
aquest mes de desembre. De nou, els títols
projectats seran per al públic infantil. / Bi-
blioteca Martí Rosselló i Lloveras.

A PARTIR DEL 8 DE GENER
20:30 A partir de la segona setmana del mes de

gener de l’any que ve, i durant tota la resta
del mes, el poble habilitarà una sala d’estu-
di nocturna per preparar exàmens. / Biblio-
teca Martí Rosselló i Lloveras.

A PARTIR DEL 21 DE DESEMBRE
18:00 L’Espai Cultural Can Bisa i Hotel d’Entitats

seran els dos escenaris escollits per a la 58a
edició de l’Exposició col·lectiva de VilassArt,
que es podrà visitar fins al pròxim diumen-
ge 19 de gener.

DIUMENGE 19 DE GENER
18:00 El tercer diumenge del primer mes del 2020

es farà la projecció de la darrera pel·lícula del
cineasta espanyol Alejandro Amenábar ano-
menada Mientras dure la guerra. / Sala Roser
Carrau- Espai Cultural Can Bisa.

DIJOUS 19 DE DESEMBRE
ALELLA Famílies i pantalles, com actuar? serà el

nom de la jornada pensada perquè els pares
aprenguin a gestionar el temps que els seus
fills i filles passen fent servir tecnologia
(17:30). / Centre Cultural de Can Lleonart.

DILLUNS 30 DE DESEMBRE
CABRILS La companyia de titelles de Lleida visi-

tarà el poble per posar sobre l’escenari la re-
presentació infantil On vas, Moby Dick? (11:00).
/ La Fàbrica.

DIUMENGE 5 DE GENER
VILASSAR DE MAR Partit de futbol de la di-

vuitena jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre la UE Vilassar de Mar i el CP San Cris-
tóbal (12:00). / Municipal Xevi Ramon.

VILASSAR DE DALT En el marc del Fes-
tival Rampataplam, una de les primeres
propostes del 2020 serà un tast de vins.
/ El Casal Popular.

Vilassar de Dalt arrencarà 
el 2020 amb un tast de vins

Dijous 2 de gener a les 21:00

No podia faltar. Els Pastorets de Pre-
mià de Mar s’encarregaran de la re-
presentació de L’estel de Natzaret, un
clàssic de la tradició nadalenca cata-
lana. / Patronat Teatre.

Els Pastorets presenten el
clàssic ‘L'estel de Natzaret’

Dissabte 21 de desembre a les 18:00

El 10 de gener de l’any que ve s’inau-
gurarà la mostra Marc Anguera. Gra-
fits i olis, que es podrà visitar a la ciu-
tat durant més de tres setmanes. / Es-
pai Casinet.

‘Marc Anguera. Grafits i olis’,
una mostra durant el gener

A partir del 10 de gener

EL MASNOU Partit de bàsquet de la
dotzena jornada de Copa Catalunya
masculina entre el Vive El Masnou i la
UE Horta. / Municipal del Masnou.

El Vive El Masnou tancarà 
el 2019 contra la UE Horta

Dissabte 21 de desembre a les 18:05

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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