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La fúria del Glòria
» El temporal arrasa el Baix Maresme i deixa destrosses materials, sobretot als municipis costaners
» Els passejos marítims del Masnou i Vilassar de Mar es van endur la pitjor part de la tempesta

TEMPORAL4El temporal Glòria
va desfermar tota la seva força
sobre el Baix Maresme la set-
mana del 20 de gener. Durant
tres dies un còctel de ventades
intenses i pluges abundants van
arrasar els municipis de la zona,
sobretot els que toquen directa-
ment la costa. El resultat van ser
inundacions, destrosses mate-
rials i molta preocupació per la
violència de la tempesta. 

Al Masnou la pitjor part se la
va endur el passeig Marítim,
que va quedar malmès en bona
part per la fúria de les onades
que van impactar directament
contra l’obra. Els forats de l’es-
cullera es van engrandir consi-
derablement, els bancs de for-
migó que recorren el passeig

van quedar tombats i tota mena
de restes d’arbres, pedres i altres
materials van omplir la zona. 

En canvi, a Premià de Mar
una de les imatges més espec-
taculars la va deixar l’estació de
tren, que va quedar envaïda per
la força del mar. Els vidres de l’e-
quipament que donaven al Me-
diterrani es van trencar per les
onades, que van arribar a les
vies. A més, el desbordament del
Torrent Malet va provocar que es
trenqués un mur al port. Fins i
tot l’església de Sant Cristòfol va
perdre un rellotge del campanar
per la potència del vent. 

A Vilassar de Mar, d’altra
banda, es va viure una situació
similar a la de la vila masnovina,
amb el passeig marítim molt

afectat. Les rieres van fer des-
aparèixer tot el que hi havia al
seu pas i en molts carrers que
baixaven cap al mar es van pro-
duir autèntics torrents d’aigua.
La pitjor situació, però, va ser el
tall de llum que va deixar sense
electricitat 400 veïns del muni-
cipi durant els dies posteriors al
temporal.

RENFE, CONTRA LES CORDES
Un dels problemes principals en
els dies de la tempesta i els se-
güents van ser els problemes de
servei a la línia R1 de Rodalies.
Milers d’usuaris es van quedar
sense poder desplaçar-se per la
manca de trens i d’un trans-
port alternatiu proporcionat per
la companyia ferroviària.  
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Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.

La decisió del TJUE i la posterior ac-
tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 

Propaganda sense fona-
ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 

La Doctrina Junqueras, la decisió del
TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari
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Els semàfors

Renfe
El pas del temporal Glòria pel litoral 

maresmenc va deixar contra les cordes
Renfe. Milers d’usuaris es van quedar
sense poder desplaçar-se per la manca
de trens i d’un transport alternatiu pro-
porcionat per la companyia ferroviària.   

pàgina 3

Vilassar de Mar
Un dels municipis que ha liderat la cai-
guda en un 1,5% del nombre d’aturats al
Maresme ha estat Vilassar de Mar. La
població ha estat la tercera localitat de
la comarca amb una reducció més im-
portant de les xifres de desocupació.     

pàgina 9

Aj. de Premià de Mar
El consistori encapçalat per Miquel Àn-
gel Méndez té la difícil papereta de con-
cretar l’expropiació de l’antiga fàbrica
de Can Sanpere. La pressió veïnal i el

pagament de la indemnització a Núñez i
Navarro són els principals fronts oberts. 

pàgina 8
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Safata d’entrada

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.

Així mateix, podríem es-
criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 

Malgrat tot això, continuem
pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Els intocables
per Jordi Lleal 

Fa anys, per la televisió es va
veure una sèrie americana de
gran èxit, sobre les aventures
d’Eliot Ness, un policia que va
organitzar un escamot amb po-
licies que no eren corruptes,
com sí que ho eren molts dels
seus companys. Es tractava de
fer net a Chicago de gàngsters i
malfactors, amb uns mètodes
certament expeditius, més o
menys legals i justificables.   

Sembla que, avui dia, tam-
bé es dona el cas que un esta-
ment de l’estat espanyol, com
és el cos de la judicatura, pre-
tén estar per sobre del bé i del
mal, que no admet crítiques a
les seves actuacions, com la de
Pablo Iglesias declarant: “El
TJUE defensant la immunitat
d’Oriol Junqueras és una hu-
miliació i deixa en mal lloc a la
justícia espanyola”. De segui-
da, els capitostos del CGPJ
emeten una nota duríssima
demanant a Iglesias “prudèn-

cia, mesura i responsabilitat
institucional per evitar la uti-
lització política de la justícia”.
Increïble! La Moncloa respon
que els membres d’aquest es-
tament estan en funcions per
haver finalitzat el seu mandat.

El poder judicial critica el go-
vern de Pedro Sánchez pel no-
menament de la ministra de
Justícia en funcions, Dolores
Delgado, com a fiscal general de
l’Estat. Curiosament, se’ls fa la
pell molt fina quan reben críti-
ques, quan ells mateixos són uns
barroers a l’hora de tractar els
altres, com es demostra amb el
tracte a les organitzacions i als
ciutadans independentistes.
Mentrestant, a l’hora del no-
menament de membres del TC
i del CGPJ, la dreta, molt de dre-
ta i ultradreta, van posant bas-
tons a les rodes. 

S’està preparant una baralla
de galls al corral de la política es-
panyola. Al temps!

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí
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Dolors Purcallas moria el 20
de desembre del 1994. El cos de
la dona de 84 anys era trobat a
l’interior d’un pis del carrer Jo-
sep Llimona del Masnou, on
portava anys vivint en la misè-
ria. La desapareguda no tenia
descendents ni familiars direc-
tes que la cuidessin i tampoc
ningú que reclamés els seus úl-
tims efectes personals. 

Uns dies després de la tro-
balla, la brigada de neteja va ac-
cedir al pis i va abocar en un
contenidor tot el que va arre-
plegar al domicili de l’anciana.
La majoria eren trastos vells,
però entre la brossa sobresortien
uns llibres i diversos documents.
Tanta paperassa va cridar l’a-
tenció del propietari de l’antic
restaurant El Celler, ubicat a es-
cassos metres del pis de la dona,
que va decidir emportar-se els
papers a casa i avisar un amic
seu historiador. Els homes van
trobar entre els folis un meca-
noscrit d’unes quantes pàgines
amb el testimoni d’una mestra
perseguida.

Les memòries de Purcallas
van ser publicades el 2008 sota
el nom d’El calvari d’una mes-
tra. Joan Muray, l’historiador en
les mans del qual van caure tots
aquells documents, va voler re-
cuperar la història de l’anciana
tal com ella la va escriure i ell la
va trobar després. “És un relat
rocambolesc, ben bé de pel·lí-
cula”, assenyala Muray, qui va
ser present a l’homenatge que la

ciutat de Figueres va retre a la
dona el passat 14 de gener.

Purcallas va néixer el 1910 a la
capital de l’Alt Empordà. Els
seus pares regentaven una saba-
teria al carrer Portella, però ella
volia dedicar-se a l’ensenyament
i va decidir anar a estudiar a la
Residència Internacional de Sen-
yoretes Estudiants de Barcelona.
La mestra figuerenca es va gra-
duar amb nota i va poder escollir
destí d’entre les places vacants
arreu del territori català. La seva
elecció va ser Torrelavit, un poble
de l’Alt Penedès de només 1.500
habitants amb una escola ubica-
da en un edifici d’estil moder-
nista. Purcallas pensava que
aquest centre era l’escenari per-
fecte per aplicar el conegut com
a mètode Montessori, que havia
après a Barcelona i que posava
èmfasi en la figura de l’alumne.

La seva trajectòria com a do-
cent només va durar cinc anys
(1934-1939) i va estar marcada
per l’enfrontament amb els Oli-

vé, propietaris d’una fàbrica de
paper i una de les famílies més
poderoses del municipi. La mes-
tra va ser assetjada i perseguida
per negar-se a contraure matri-
moni amb Josep Olivé. En pa-
raules extretes de les memòries
de Purcallas: Soy libre e inde-
pendiente. Mis padres tienen
lo suyo pero igual que ellos solo
me uniré en matrimonio por
amor y eso no se tasa, no tiene
precio. Aquesta determinació
va acabar per costar-li la feina. La
pressió dels Olivé va traduir-se
en la inhabilitació al final de la
Guerra Civil i la mestra es va veu-
re obligada a marxar de Torre-
lavit per no patir represàlies.

Sense poder exercir, Purca-
llas es va traslladar amb la seva
família al Masnou, on van obrir
una sabateria. Amb els anys, els
pares van morir i ella va acon-
seguir anar tirant fins que es va
quedar sense gènere nou i va ha-
ver de tancar. “A poc a poc es va
anar consumint”, conclou Muray.

Fotografies de Dolors Purcallas amb els seus alumnes. Fotos: Escola J.J. Ràfols

La memòria oblidada 
d’una mestra perseguida

Les tones de brutícia del mar
passen factura als pescadors

MEDI AMBIENT4Els pescadors
d’El Masnou s’han sumat a les
protestes per la gran quantitat de
brutícia que troben a la costa del
Maresme. Les denúncies van
començar al Port de Badalona,
on els vaixells arribaven després
de cada jornada de pesca amb
tones de plàstics i tovalloletes en-
ganxades a les xarxes. 

A través de la plataforma
Badalona Mar, els pescadors
compartien desesperats im-
pactants vídeos de l’estat en el
qual havien quedat els utensilis
i de la increïble quantitat de

brossa que s’emporten al port
dia rere dia. 

Els últims a sumar-se a aques-
ta denúncia són els pescadors
d’El Masnou, que van compartir
una gravació on es pot veure una
gran pila de plàstics, tovalloletes
i altres residus recollits a tres mi-
lles de la costa. La plataforma Ba-
dalona Mar va néixer l’estiu pas-
sat arran d’un abocament d’aigües
residuals a la platja de Badalona
a causa de les fortes pluges. L’ob-
jectiu de l’entitat és aconseguir que
es prenguin mesures concretes per
reduir la contaminació del mar.

Reconeixement al comerç
local i als seus clients

COMERÇ4L’Ajuntament del
Masnou ha volgut reconèixer
aquest gener la feina dels co-
merços locals i la clientela fidel
d’aquests negocis. A través de la
campanya Queda’t al Masnou, el
consistori encapçalat per Jaume
Oliveras ha fet entrega de vals de
300 euros a un total de deu
persones que havien realitzat
compres en establiments del
municipi entre el 30 de novem-
bre i el 31 de desembre. Els xecs
només són bescanviables en co-
merços masnovins.

Per altra banda, l’adminis-

tració municipal també ha pre-
miat tres establiments comer-
cials dins del Concurs d’Apara-
dors de Nadal. Els guanyadors
van ser la botiga de Reparació de
Calçat Antonio, que va recrear
un paisatge nòrdic; la taverna
Vins i Divins, que va configurar
un retaule amb escenes clàssi-
ques nadalenques; i el super-
mercat Veritas, que va crear un
pessebre reutilitzant material
del propi establiment. La dis-
tinció de millors aparadors ana-
va acompanyada d’un lot de
productes del Masnou.

Anton Rosa
EL MASNOU

Salut | Farmàcies cardioprotegides
El Masnou és la tercera ciutat de tota Catalunya amb farmàcies cardioprotegi-
des. L’Ajuntament ha impulsat la instal·lació de desfibril·ladors portàtils a les
sis farmàcies del municipi per poder actuar davant d’episodis cardiovasculars.

» Figueres ret homenatge a Dolors Purcallas, una mestra perseguida
durant el franquisme que va morir en la misèria al Masnou
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EQUIPAMENTS4L’expropiació
de Can Sanpere torna a estar so-
bre la taula de l’Ajuntament de
Premià de Mar. El consistori
encapçalat per Miquel Àngel
Méndez té la difícil papereta de
posar  fi a la travessia pel desert
d’un dels expedients oberts més
espinosos d’aquest segon man-
dat. Després d’aconseguir aturar
un nou intent de desnonament
amb una concentració de prop
de 150 persones, el col·lectiu la
Fàbrika va portar la protesta a
l’administració municipal per
tal de forçar una solució política
al problema.

En una reunió amb els grups
municipals, els tècnics i el des-
patx d’advocats que porta l’ex-
propiació, el consistori va esta-
blir les bases per poder traçar un
full de ruta que culmini amb
l’adquisició de la fàbrica. Segons
explicava en declaracions a Rà-
dio Premià de Mar el tinent
d’alcalde de Territori, Antoni

Subirà, el camí a l’expropiació
de Can Sanpere passa per 3
fronts principals: el pagament
de la indemnització de 280.000
euros a Núñez i Navarro, els
propietaris; la declaració de la
finca com a Bé Cultural d’Inte-
rès Local, actualment en mans
del jutge; i la pròpia negociació
amb el promotor immobiliari.
La previsió és que en les pro-
peres setmanes es puguin co-

mençar a concretar els següents
passos a seguir.

L’ocupació de Can Sanpere va
començar fa set anys i es va allar-
gar fins al maig del 2017. Malgrat
que la propietat va segellar l’espai
i va posar mesures de seguretat,
l’antiga fàbrica va tornar a ser
ocupada l’abril del 2018. El  2013,
l’aleshores alcalde Miquel Buch
va convocar una consulta que
va ser favorable a l’expropiació.

Vista aèria de Can Sanpere. Foto: ACN

Can Sanpere: una solució
política a la travessia pel desert
» L’Ajuntament dibuixa un full de ruta per adquirir la fàbrica ocupada
» El col·lectiu resisteix un nou desnonament i augmenta la pressió

El consens marca un ple sense
notícies dels pressupostos

POLÍTICA4El ple municipal de
gener a Permià de Mar va estar
marcat pel consens entre els di-
ferents grups municipals. Les
nou mocions que es van pre-
sentar a la reunió es van aprovar,
cinc per unanimitat i quatre per
àmplia majoria. Entre les prin-
cipals propostes amb llum ver-
da de les formacions hi ha l’ini-
ci dels treballs per dotar el mu-
nicipi d’una ordenança específica
de regulació d’habitatges turís-
tics, després que el passat des-
embre ja s’aprovés un pla espe-
cífic per delimitar aquesta acti-

vitat. Amb la moció, Premià s’a-
vança a la regulació tipus que
preparava el Consell Comarcal i
que fins ara havia frenat l’exe-
cució d’una reglamentació local,
informa Ràdio Premià de Mar.

També es va aprovar a pro-
posta del PSC la creació d’un Pla
Municipal Integral de Salut, que
s’elaborarà en col·laboració amb
el CAP i que va comptar amb el
suport de totes les formacions.
Per altra banda, diversos grups
han mostrat la seva preocupació
per la “inacció” del govern en l’a-
provació dels pressupostos.

Tret de sortida als actes en
memòria de Martí Rosselló

CULTURA4El poeta premia-
nenc Martí Rosselló serà el gran
protagonista de l’escena cultural
del municipi aquest 2020. En el
desè aniversari de la seva mort,
l’Ajuntament, en col·laboració
amb el grup editorial Quaderns
de la Font del Cargol, ha orga-
nitzat un seguit d’actes per rei-
vindicar la figura i l’obra de l’es-
criptor i bibliotecari. El proper 31
de gener, l’Espai l’Amistat aco-
llirà l’espectacle poètic-musical
Les hores caminen calmes. Mar-
tí Rosselló en la memòria i a la
biblioteca municipal -que porta

el nom de l’autor desaparegut- es
podrà visitar una exposició bi-
bliogràfica basada en les dife-
rents facetes de l’escriptor pre-
mianenc.

Els actes d’homenatge con-
tinuaran fins al juliol i entre els
més destacats hi ha una confe-
rència sobre la trajectòria de
Rosselló a càrrec del professor
de la Universitat de Barcelona
Anton Maria Espadaler i un
club de lectura per redesco-
brir l’obra del poeta dirigit per
Albert Calls i amb la col·labo-
ració de Sílvia Tarragó.

El grup d’havaneres Barca 
de Mitjana, entitat del 2020
MÚSICA4El grup d’havaneres
Barca de Mitjana ha estat no-
menat entitat de l’any 2020. El
ple municipal de desembre a
Premià de Mar va aprovar per
unanimitat reconèixer l’orga-
nització per la seva trajectò-
ria –en actiu des de la seva cre-
ació el 1994– i compromís amb
la cultura del municipi. Els re-
gidors també van premiar amb
el nomenament el recorregut
artístic del grup i la seva tasca de

col·laboració amb altres enti-
tats locals en la projecció exterior
del municipi.

Els membres de Barca de
Mitjana seran els encarregats de
llegir el pregó de la pròxima
Festa Major i participaran en al-
tres actes municipals com la Nit
de l’Esport o el lliurament dels
premis del concurs literari de
Sant Jordi. Precisament, el grup
d’havaneres celebra aquest 2020
el seu 25è aniversari.

Polèmica | Una sanció de 3.000 euros sense responsable clar
La multa de 3.000 euros a l’Ajuntament per no penjar la bandera espanyola 

ha tornat a desfermar la polèmica. Ciutadans i PSC consideren que la sanció l’hauria 
de pagar l’aleshores alcalde Miquel Buch de la seva butxaca i no el consistori.
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OCUPACIÓ4L’atur al Maresme
manté la tendència a la baixa
dels últims anys i cau un 1,5% en
aquest 2019. Segons les dades in-
closes en el Report d’Atur que
elabora l’Observatori de Desen-
volupament del Consell Comar-
cal, el descens de la taxa de des-
ocupació a la comarca ha alentit
el ritme, però ha continuat re-
duint-se fins a situar-se en un
11,92%, xifra que encara supera
la mitja provincial (10,38%) i la
catalana (10,63%). Entre els mu-
nicipis del Maresme que han
patit una disminució del nombre
d’aturats més important hi ha Vi-
lassar de Mar, que amb una da-
vallada del 6,15% és la tercera
població de la comarca amb mi-
llors xifres en aquest aspecte.

Les oficines d’ocupació del
Maresme van tancar l’any amb
un total de 24.481 persones ins-
crites com a demandants de fei-
na, 677 menys que el 2018. Se-
gons l’informe del Consell Co-

marcal, la comparativa inter-
anual reflecteix que aquesta dis-
minució s’ha repartit equitati-
vament en tots els sectors eco-
nòmics, si bé ha tingut una for-
ta incidència en l’àmbit de la
construcció. Entre el nombre
d’aturats hi ha més presència de
dones que d’homes, la majoria
dels demandants estan situats
per sobre de la mitjana dels 45
anys i hi té una forta incidència

la desocupació de llarga durada.
Pel que fa als municipis, la taxa
d’atur baixa en dos terços de la
comarca i només puja en nou po-
blacions. Les principals dava-
llades les trobem a Cabrera de
Mar (12,24%), Sant Cebrià de
Vallalta (8,77) i el mateix Vilas-
sar de Mar. Cabrera és la locali-
tat amb un nombre d’aturats
més baix (6,08%) i Santa Su-
sanna, la més alta (17,42%).

L’atur segueix reduint-se a Vilassar de Mar i a la comarca. Foto: Arxiu

Vilassar de Mar és un dels tres
pobles on més baixa l’atur

» El nombre d’aturats a les poblacions de la comarca cau un 1,5%
» Cabrera, Sant Cebrià de Vallalta i Vilassar registren les millors xifres

La vilassarenca Carme Artigas,
nova secretària d’Estat 

POLÍTICA4L’empresària vilas-
sarenca Carme Artigas és la
nova secretària d’Estat de Digi-
talització i Intel·ligència Artifi-
cial. Artigas formarà part de l’e-
quip que conformarà el Ministeri
d’Assumptes Econòmics i Trans-
formació Digital del govern es-
panyol que dirigirà la ministra
Nadia Calviño.

L’experta en intel·ligència
artificial nascuda el 1968 a Vi-
lassar de Mar es farà càrrec de la
secretaria d’Estat -juntament
amb Roberto Sánchez, qui s’en-
carregarà de l’àmbit de Teleco-

municacions i Infraestructures
Digitals- amb la difícil tasca de
fer valer el compromís de l’ad-
ministració presidida per Pe-
dro Sánchez amb la “transfor-
mació digital”. 

Artigas és la fundadora de
l’empresa Synergic Partners,
que va néixer el 2006 i va ser ad-
quirida per Telefònica el 2015.
Abans d’aquesta etapa d’em-
prenedoria, l’empresària vilas-
sarenca experta en big data va
passar per l’Institut Max Planck
de Munic, Procter & Gamble o
l’Ajuntament de Barcelona.

Obertes les sol·licituds per a la
beca Ernest Lluch de recerca

INVESTIGACIÓ4L’Ajuntament
de Vilassar de Mar ha tornat a
convocar aquest 2020 la beca
Ernest Lluch d’investigació i re-
cerca local. L’objectiu d’aquesta
ajuda -que enguany celebra la
seva novena edició i està dotada
amb 4.000 euros- és fomentar
l’estudi sobre el municipi i el seu
entorn en tots els seus àmbits,
des del patrimoni històric i cul-
tural fins a la geografia o els es-
tudis demogràfics.

Segons ha informat el con-
sistori, les sol·licituds ja es poden
presentar al registre general

municipal i estaran obertes fins
al proper 18 d’octubre. Les per-
sones que vulguin participar-hi
hauran de presentar una còpia
del seu currículum i una me-
mòria del projecte de recerca, in-
cloent-hi els objectius a assolir i
la metodologia a seguir previs-
ta. El veredicte del jurat i el
nom del guanyador de la beca
s’anunciaran abans del 30 de no-
vembre. La novena edició d’a-
questa ajuda és possible grà-
cies a la renovació del conveni
entre l’Ajuntament i la Fundació
Ernest Lluch del passat desembre.

En marxa una App per alertar
d’emergències o robatoris

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Vilassar de Mar ha posat a dis-
posició dels veïns i veïnes una
aplicació de mòbil per contactar
amb la Policia Local en només 15
segons. El sistema Beesafe por-
ta en funcionament des del pas-
sat desembre i té l’objectiu de fa-
cilitar l’avís a les autoritats en cas
d’emergències o robatoris. L’a-
plicació és gratuïta, molt intuï-
tiva i es pot descarregar tant en
aparells amb sistema operatiu

iOS com Android. Vilassar de
Mar serà el tercer poble de Ca-
talunya en implementar aquest
sistema d’avisos, després de Ma-
tadepera i Alella, i des de la re-
gidoria de Governació s’ha vol-
gut fer una crida en la impor-
tància de fer un bon ús de l’a-
plicació per tal de no col·lapsar
els agents de la Policia Local amb
alertes innecessàries i poder
concentrar els esforços en emer-
gències urgents.

Justícia | La bandera espanyola torna a l’Ajuntament
Una sentència ha obligat l’Ajuntament de Vilassar de Mar a tornar a penjar la
bandera espanyola a la façana. El consistori ha col·locat un cartell a l’edifici on

informa que la bandera oneja per imperatiu legal i en compliment del veredicte.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

El conveni que va signar l’Ajun-
tament amb la Fundació Hàbitat
3 Tercer Sector Social ha donat el
seu primer fruit. “Ha costat molt
aconseguir la primera signatura”,
explica Benet Oliva, regidor de
Promoció Econòmica, que tam-
bé argumenta que fins que no es-
tigui tot llest no volen revelar la
ubicació de l’habitatge.

I és que un any i escaig després
de la signatura, s’ha aconseguit la
cessió del primer habitatge privat
destinat a lloguer social. A més,
Oliva assegura que estan expec-
tants d’una nova cessió.

L’Ajuntament i Hàbitat 3
van posar en marxa aquesta
campanya per impulsar la cessió
d’habitatges buits i poder-los
destinar a la inclusió social de fa-
mílies en situació desfavorable.
El programa va adreçat a tots
aquells propietaris que tinguin
habitatges buits. 

DRET A UN HABITATGE DIGNE
La tasca d’Hàbitat 3 és cercar i
obtenir habitatges de lloguer a
preus per sota del mercat. A
partir d’aleshores, i en cas que si-
gui necessari, es rehabilita l’ha-
bitatge per posar-lo a punt per al
futur lloguer social i, a més, es
garanteix el cobrament de la
renda del lloguer pactada durant
la vigència del contracte.

Aquesta iniciativa ofereix una
solució a un dels principals pro-

blemes del municipi, ja que no hi
ha prou espai que es pugui des-
tinar a polítiques d’inclusió social.

LA PRIMERA PEDRA
Després de la cessió del primer
habitatge, ara els Serveis Socials
proposaran les persones que es
beneficiaran del programa. 

La Fundació va rebre el Premi
d’Or dels Word Habitat Awards el
2019 com a millor iniciativa in-
novadora d’habitatge del món. 

El conveni es va signar el 19 de novembre de 2018. Foto: Arxiu

La Massa | Programació
Albert Guinovart, Clara Peya i el seu Suite Toc
Num. 6 o Els Ocells de La Calòrica són alguns

noms de la nova temporada del Teatre La Massa.

PREMIÀ DE DALT4Aquest ge-
ner ha conclòs el projecte To-
mando conciencia schools, en
què han participat tots els esco-
lars de 5è i 6è de primària, tant
de les escoles públiques, Marià
Manent i Santa Anna, com de
l’escola privada Betlem.

Divendres 17 de gener va te-
nir lloc al pavelló municipal un
esdeveniment ludicoesportiu
amb l’objectiu que els alumnes
apliquessin els coneixements
adquirits el primer trimestre.

ELS PROTAGONISTES
La millor eina per tenir cura de
la nostra salut i el nostre entorn

és l’educació. Per això els prota-
gonistes d’aquest projecte han
estat les noies i nois d’11 i 12 anys
dels centres educatius.

Per transmetre els missatges
de forma efectiva es va desenvo-
lupar un programa online, que es
podia consultar a l’aula i a casa.

Un dels objectius del progra-
ma, a banda d’aconsellar els alum-
nes sobre hàbits saludables,  sos-
tenibilitat, activitat física i la ges-
tió de les emocions, entre d’altres,
era que fos prou integrador i be-
neficiós per a tothom.

En total hi han participat
més de 2.000 alumnes de la
província de Barcelona.

Els nens i nenes de Premià
connecten intel·ligentment

Primer pis d’un particular que
es destinarà a lloguer social

Víctor Ferran
VILASSAR DE DALT
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CABRERA DE MAR4L’Ajunta-
ment de Cabrera va aprovar uns
pressupostos marcats, sobretot,
per la reducció del capítol d’in-
versions respecte dels dos anys
anteriors. 

En aquest sentit, la despesa
econòmica prevista per a les in-
versions és de 622.000 euros, el
14,7% del total dels pressupostos.

Enguany, el govern ha volgut
prioritzar els recursos humans de-
dicats als serveis públics. Aquest
reforç suposa l’augment d’un 13%
respecte de l’any passat.

Per garantir una prestació de
serveis digna, l’Ajuntament in-
corporarà una arquitecta i aug-
mentarà la jornada d’alguns tèc-
nics del departament, així com de
l’àrea de gestió econòmica.

APOSTA PER L’HABITATGE
Malgrat tot, l’Ajuntament segui-
rà apostant per la creació d’habi-
tatge públic, la principal línia
d’actuació dins el capítol d’in-
versions.

En aquest sentit, el govern farà
efectiva l’expropiació de dues fin-

ques del carrer Canigó per a pro-
moure habitatge públic. 

L’obtenció del sòl per part de
l’Ajuntament ha estat fruit d’un
procés de negociació que s’ha
allargat els darrers anys i que
permetrà la possibilitat de crear
habitatge de lloguer públic al
municipi.

La resta de millores i actua-
cions tindran a veure amb la sala
de teatre polivalent, Cal Conde, el
pavelló i la piscina municipals, el
cementiri, Can Bartomeu o El
Castellet, entre d’altres.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Per altra banda, després de fer ba-
lanç del 2019, l’Ajuntament va ex-
plicar que es van destinar més de
29.000 euros a projectes de coo-
peració internacional. 

Al llarg de l’any passat es van
destinar diferents partides eco-
nòmiques a països com el Nepal,
Indonèsia, Perú, Algèria i Mada-
gascar, cinc projectes concrets
que sobretot van donar suport a
l’atenció sanitària i alimentària in-
fantil i a minimitzar els efectes de
desastres naturals.

L’Ajuntament reduirà les inversions. Foto: Arxiu

Habitatge i recursos humans,
protagonistes dels pressupostos 

Cabrera de Mar | Festa Major de Sant Vicenç
Del 24 al 26 de gener, Cabrera de Mar va celebrar la seva Festa Major d’Hivern.

El gruix d’activitats es van fer dissabte, amb concursos, àpats populars, 
el Correfoc i activitats infantils. Diumenge es convidava tothom a donar sang.

Adif reforçarà un tram de
l’escullera a Cabrera de Mar
MOBILITAT4Durant la quarta
setmana de gener, el Maresme va
viure un episodi gairebé catas-
tròfic a causa de la pluja i el tem-
poral marítim.

De fet, Adif, l’empresa que
gestiona l’explotació de les línies
de ferrocarrils, va comunicar que
podria no haver-hi trens durant un
període mínim de sis mesos entre
Blanes i Malgrat de Mar, a causa
de l’ensorrament d’un pont. És

una de les múltiples incidències
que s’han produït a diferents
punts de la costa maresmenca.

Ja a principis de mes, la ma-
teixa empresa va anunciar una
important inversió per millora la
connexió entre Cabrera de Mar i
Mataró. El projecte preveu re-
forçar un tram de 2,2 quilòmetres
que, a banda d’evitar talls en el
servei de trens, preveu la creació
d’un pas per a vianants i ciclistes.

Cabrils tornarà a enviar 
El Butlletí cada trimestre

TRANSPARÈNCIA4El govern de
Cabrils continua apostant per la
millora dels seus serveis per tal
d’optimitzar la transparència i la
comunicació amb la ciutadania.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment recupera l’enviament d’El
Butlletí, un servei que fa anys que
està en desús i que ara es torna-
rà a enviar amb un nou format.

Aquest s’enviarà de forma
trimestral i inclourà un resum de
les notícies més destacades dels

últims mesos, així com els acords
més rellevants dels Plens muni-
cipals. 

A més, també hi haurà un es-
pai que inclourà fotografies que
pengin les veïnes i veïns sobre el
municipi.

D’aquesta manera, totes les
llars de Cabrils tindran una
eina d’informació amb què po-
dran estar al corrent de què
succeeix al municipi i de la ges-
tió de l’Ajuntament.
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URBANISME4El Consorci del
Parc de la Serralada Litoral va
iniciar a mitjans de gener els tre-
balls de millora al mirador i a la
xarxa viària del Parc a Teià.

Els guardes del Parc van
dedicar els dies previs a netejar
les pintades i a reparar els ele-
ments malmesos del mirador
de la Cornisa.

A banda, també s’hi arregla-
ran, un cop passat el temporal,
les destrosses causades a l’a-
parcament de coll de Clau i al re-
fugi del Vedat, que gestionen els
voluntaris de l’ADF.

Tots els esforços que s’han de
dur a terme per reforçar els
equipaments del parc es deuen
a l’incivisme d’alguns visitants de
la zona.

CAMÍ ASFALTAT
A més, també s’ha dut a terme la
pavimentació del tram superior
del camí de la Serra de Teià, una
de les zones que més pateix amb
les pluges i que origina cons-
tantment problemes d’erosió i
ondulacions.

Aquesta millora ha causat
algunes queixes entre els usua-
ris, però el camí ja es va reobrir
al trànsit divendres 17 de gener.

QUEIXA FORMAL A TELEFÒNICA
No massa lluny del Parc, els
veïns de La Molassa s’han vist
afectats el mes de gener per una

manca de servei de Telefònica
per la caiguda d’uns cables. 

Per aquest motiu l’alcalde va
enviar una queixa per escrit
sol·licitant una solució urgent a
la companyia, que no va dir res
quan els serveis tècnics de l’A-
juntament li van comunicar la
incidència.

S’ha pavimentat el tram superior del camí de la Serra de Teià. Foto: Ajuntament

Teià millora l’accés 
al Parc de la Serralda Litoral

Can Manyé | Redescobreix el barri del Rost
Can Manyé acull fins al 23 de febrer el treball artístic d’Antoni Madueño, amb la participació de l’Institut d’Alella
i l’Escola Fabra. Es tracta d’una proposta artística que ens apropa al barri del Rost. Nóstos, el camí de tornada

proposa un viatge polièdric als records de la infantesa mitjançant el collage, l’audiovisual o la fotografia.

ALELLA4El restaurant de La
Nau d’Alella i els vins de la Ma-
sia Can Roda donen el tret de
sortida a la segona temporada
dels Diumenges de Vins. 

Aquesta iniciativa enogas-
tronòmica acompanya els tastos
de vins, certificats pel Consell
Regulador DO Alella, amb les
propostes elaborades pels res-
taurants i bars del municipi.

Els bons resultats del canvi
de dia i hora han consolidat els
Diumenges de Vins com una
cita mensual a tenir en compte.

Exceptuant els mesos de juliol
i agost, cada mes hi haurà una
trobada, en què hi participaran

cellers com Alta Alella, Bouquet
Alella o Testuan, i també restau-
rants i bars com Cal Barquer, Els
Garrofers o La Vinícola, entre
d’altres.

Enguany hi haurà novetats pel
que fa a criteris de paritat i sos-
tenibilitat. En aquest sentit, els
deu tastos estaran dinamitzats
equitativament entre homes i
dones i s’utilitzaran contenidors
de recollida selectiva.

DIUMENGE DE MOST
A més, aquest any també es farà
el Diumenge de Most, una pro-
gramació pròpia de tallers per a
infants de 3 a 12 anys. 

Arrenca la segona temporada
dels Diumenges de Vins
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Esports Futbol sala | Dinàmica negativa per als equips de Tercera
El CFS Premià segueix cuer i l’FS Sant Joan de Vilassar no es distancia de la zona
perillosa. Els dos conjunt de la comarca que juguen al grup 1 de Tercera Divisió no
acaben d’encadenar una dinàmica positiva. Hauran de fer-ho en la segona volta. 

Crisi de resultats 
per a la UE Vilassar de Mar

La UE Vilassar de
Mar va encadenar sis
victòries entre finals
d’octubre i principis

de desembre, però des d’alesho-
res, els blanc-i-vermells han anat
encadenant mals resultats.

En el tram dels últims partits
del 2019 i el primer tram del mes
l’equip va obtenir tres empats
consecutius (Igualada, Peralada
i San Cristóbal), però els dos re-
sultats posteriors van ser derro-
tes (en els dos casos lluny del Xevi
Ramon i per 3-0, contra el Man-
resa i contra el líder, l’Hospitalet). 

Això, lògicament, ha fet que la
UEVM perdi posicions, tot i que
el magnífic coixí de punts que els
d’Alberto Aybar van aconseguir
en poc més d’un mes fa que ja ha-
gin sumat gairebé el 75% dels
punts que caldrien per tenir la sal-
vació virtualment segellada.

El calendari del segon mes de
l’any portarà l’equip blanc-i-ver-
mell a Banyoles (el diumenge
2), a rebre la visita de l’Europa al
Xevi Ramon (una setmana més
tard) i a jugar a l’Olímpic de Ter-
rassa. El febrer, doncs, es pre-
senta com a un mes exigent.

La Copa Catalunya ja ha superat
el seu equador... i el millor equip
fins ara és el Vive El Masnou. De
fet, els de Joaquim Solà podrien
haver arribat a l’aturada del cam-
pionat per l’AllStar que es va
disputar a Granollers com a líders
en solitari, però van perdre per la
mínima al Poliesportiu Silvia
Domínguez de Montgat el passat
dia 18 (81-80). 

Aquesta derrota, combinada
amb altres resultats de la jorna-
da del grup 1 de la categoria, fa
que sis equips (Masnou, Lluïsos
de Gràcia, Montgat, Granollers,
Mollet B i Ripollet) presentin un
balanç de nou victòries i cinc de-
rrotes... seguits pel Girona, que
només suma un triomf menys, i
per Bisbal, Sant Gervasi, Horta
i Sant Josep, que tenen un ba-
lanç de 7-7. Dit en altres parau-
les, durant la segona volta un to-
tal d’11 equips es jugaran les

quatre primeres posicions, les
que donaran dret a jugar la fase
final de la categoria contra els
quatre millors del grup 2. Les op-
cions dels masnovins de tornar
a EBA un curs després del des-
cens, doncs, segueixen intactes.

Superat el cap de setmana de
les estrelles, disputat al pavelló
del CB Granollers (amb el tècnic
i Lamin Sima com a represen-
tants del conjunt masnoví), els

blancs tornen a posar els cinc
sentits en la Copa. La competi-
ció es reprendrà el dissabte 1 de
febrer contra el tercer per la
cua, el Círcol de Badalona. Vuit
dies més tard els masnovins es
desplaçaran a la pista del cuer, el
CB Salt, mentre que el tercer
enfrontament del segon mes de
l’any també comportarà un des-
plaçament, al pavelló Joan del
Moral de Santa Coloma.

Els de Solà són un dels candidats a l’ascens. Foto: Twitter (@masbol1935)

El Vive El Masnou tanca 
la primera volta liderant la lliga
Pau Arriaga
EL MASNOU



| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 

La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-
ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-
tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que

serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll
Dagom. No només la van agafar, sinó que

durant cinc anys va treballar a la companyia.
Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,
amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de
guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-
tació, Moliner també té un gran talent per al

ball, la música i la composició; per això, el
2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu
de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIVENDRES 31 DE GENER
19:00 El ceramista Pau Costa, establert al Mas-

nou des de fa més de dues dècades, mostra
algunes de les línies de treball que ha explorat
darrerament. / Casa de Cultura. 

FINS AL 31 DE GENER
A partir de les 20:30 Darrers dies del mes en

el qual el poble ha habilitat una sala d’estu-
di nocturna perquè els joves estudiants del
poble puguin preparar els exàmens. / Bi-
blioteca Martí Rosselló i Lloveras.

DIJOUS 6 DE FEBRER
18:30 El pedagog Jaume Funes presentarà el seu

nou llibre, Fer de mestre quan ningú sap per
a què serveix, amb la intenció de generar un
debat sobre la situació i futur de l'ofici de mes-
tre. / Llibreria Vapor Vell.

DISSABTE 8 DE FEBRER
09:30 Sortida de Viladona per visitar l’exposi-

ció Monet, l'experiència immersiva, al nou cen-
tre d’arts digital Ideal. El preu de l’activitat serà
d’11€ per a sòcies i 6€ per a no sòcies. / Sor-
tida des de l’estació de Renfe.

DIMECRES 12 DE FEBRER
18:00 Cafarnaüm, de la directora Nadine Laba-

ki, serà la pel·lícula seleccionada per a la ses-
sió del Cinefòrum del mes que ve. Després de
la projecció es farà un debat. / Biblioteca Mu-
nicipal Ernest Lluch i Martín.

FINS AL 31 DE GENER
PREMIÀ DE DALT Darrers dies en els quals es

podrà visitar l’exposició Onades, de Rafel
Mirabet, Lluís Podadera, Xavier Rafanell,
Carlos Sánchez, Josep Sánchez i Alícia Serra
(Tot el dia). / Sala d’actes de la biblioteca.

DILLUNS 3 DE FEBRER
VILASSAR DE DALT L'autor, editor i excursionista

Ferran Alexandri parlarà de les millors rutes del
romànic català . Actitivat gratuïta (19:00). / Bi-
blioteca can Manyer.

DISSABTE 1 DE FEBRER
EL MASNOU Partit de bàsquet de la 15a jornada

del grup 1 de Copa Catalunya masculina
entre el Vive el Masnou i el Círcol (20:00). /
Poliesportiu del Masnou.

CABRILS Francesc Ponsa serà el res-
ponsable de la sessió de Tertúlia lite-
rària sobre Indignació, de Philip Roth.
/ Biblioteca pública.

‘Indignació’, de Philip Roth,
a la Tertúlia literària de Cabrils
Divendres 31 de gener a les 18:00

Un dels edificis romans més singulars
de Catalunya, el Museu Romà de Pre-
mià de Mar, oferirà una visita guiada
el primer diumenge del mes que ve.
/ Museu Romà.

El Museu Romà oferirà
una visita guiada dominical
Diumenge 2 de febrer a les 12:00

Pompeu Fabra: passió per la llengua serà
el nom de la conferència del pròxim 4
de febrer que incidirà en la importància
del lingüista. A càrrec de Joan Tres. /
Sala Joan Comellas.

Una xerrada sobre la
figura de Pompeu Fabra
Dimarts 4 de febrer a les 19:00

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 23a jornada de Tercera Divisió entre
la UE Vilassar de Mar i el CE Europa. /
Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar de Mar estrenarà
el febrer a casa contra l’Europa
Diumenge 9 de febrer a les 12:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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