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L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.

Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.

Com adverteix Mercè Giro-
na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.

Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.

Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que
es reciclen. De fet, Mercè Giro-

na denuncia que, quan es parla
de reciclatge, “sempre es carre-
ga la responsabilitat a les per-
sones”, quan aquesta “és de
l’administració, que deixa que la
indústria i la distribució faci el
que vol”.

Per això, les entitats ecolo-
gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.

Un exemple és el projecte re-
WINE, que ha posat en marxa
una prova pilot per recuperar i
reutilitzar les ampolles de vi.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar

» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani

Pau Massip
BAIX MARESME

A fons
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Els semàfors

Aj. de Premià de Mar
La petició del consistori encapçalat per
Miquel Àngel Méndez per assumir la

construcció de l’escola Mar Nova no ha
estat ben rebuda per la majoria de grups

de l’oposició, que en critiquen les for-
mes i el poc consens entre partits. 

pàgina 10

Aj. de Vilassar de Mar
El Ple de febrer ha aprovat la gestió i

contractació d’un servei de socorrisme
per a les platges conjunt amb el munici-

pi de Cabrera de Mar. La iniciativa,
però, no es posarà en funcionament fins
al juny per limitacions en el pressupost.      

pàgina 12

Música & Llibres
En marxa la tercera edició del cicle Músi-

ca & Llibres, una iniciativa local que té
l’objectiu d’impulsar el talent musical de
Vilassar de Mar oferint un espai de crea-
ció i exhibició i, al mateix temps, promo-

cionar la lectura entre els joves.   
pàgina 12

La lupa

per @Modernetdemerda

1991

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro-
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan-
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica
encara belluga i San Petersburg enca-
ra es diu oficialment Leningrad. Iu-
goslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra
del Golf està entretinguda.

A Sud-àfrica encara han
de suprimir l'apartheid, a
Colòmbia encara no s'ha
entregat Pablo Escobar, i
als Estats Units encara hi
mana George Bush pare.
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau
II es dedica a publicar encícliques; ara,
la novena.

Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els
preparatius de l'Expo que s'acosta, i a
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer
i Freddie Mercury és a punt de morir.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

d'un moment a l'altre, encara no hi és,
i Ayrton Senna guanya el que serà el seu
últim títol, encara hi és.

Un tal Tim Berners-Lee comença a
parlar d'una cosa anomenada internet,
els Rugrats encara no s'han parit, i el ne-

gre de Banyoles és exhibit tranquil·la-
ment en un museu. Alejandro Sanz i
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
Mariah Carey i Nirvana tot just ho han
fet. Posa un casset, que els escoltarem.

Posa un casset, que així sona músi-
ca mentre arribem a l'últim tram d'a-
quest pla seqüència i descobrim l'últim
tresor que amaga aquest 1991.

Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe-

brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.

I tal com naixia llavors és com està
morint ara. Avui, la joia infantil i ju-
venil de Catalunya continua pensant-

se i executant-se com si
encara fos 1991, com si en-
cara vivíssim en un plane-
ta sense internet, amb Gor-
bachov i sense Bad Gyal. El
món s'ha revolucionat de
dalt a baix i el nostre canal
infantil de referència és on

era, ancorat en una realitat de televi-
sors i boy bands.

Atrapats en un 1991 perpetu, tothom
sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
massa res per adaptar la maquinària al
segle XXI. I cada any que passa és una
generació perduda, una generació que,
oblidem-nos-en, no serà salvada a úl-
tima hora per cap superman. És 1991 i
això és un fos a negre.

Avui, la joia infantil i juvenil de 
Catalunya continua pensant-se 

i executant-se com si encara fos 1991

No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que

les dones cobrem un
23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-

ciales de migrantes por
Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la

qual una víctima va haver
d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a

un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz
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El Vive El Masnou tanca 
la primera volta liderant la lliga1

2
Les tones de brutícia del mar 
passen factura als pescadors

La memòria oblidada 
d’una mestra perseguida

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

Habitatge i recursos humans, 
protagonistes dels pressupostos de Cabrera

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

Safata d’entrada

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la inde-
pendencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.

En el fondo, no tiene nada
que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nos-
otras como sociedad.

El día que entendamos eso,
que no se puede decidir el futuro
propio en función de los inter-
eses de otros, seremos un pueblo
maduro.

El día que el resto de españo-
les y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un re-
feréndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que real-
mente desean, estarán esca-
pando del marco mental impe-
rialista.

Un referéndum de indepen-
dencia vinculante es la única sa-
lida democrática al conflicto y la
única real.

Mientras esto no ocurra, nin-
guna de las partes estará en paz.

Una obviedad
per Mani Martínez

Segur que són sinònims?
per Jordi Lleal 

Ara hi ha qui diu que entre Ca-
talunya i Espanya s’ha d’establir
una negociació, que és l’acció de
dialogar amb la intenció d’arri-
bar un acord. Altres advoquen
pel diàleg, que és una conversa
entre dues o més persones.
També passa entre relator, que
és qui resumeix els punts trac-
tats i els acords presos en una
negociació, o un mediador, qui
intervé en una reunió entre
persones per posar-les d’acord.
Uns exigeixen l’amnistia, que és
l’acte del poder sobirà que ator-
ga l’oblit o el perdó general de
tota una categoria de delictes,
mentre que altres estan per
l’indult, que  és una gràcia es-
pecial per la qual l’autoritat
perdona algú que havia estat
condemnat. Es vol legalitzar
l’eutanàsia, que és la mort pro-
vocada sense sofriment a per-
sones que no volen continuar vi-
vint, i altres s’hi oposen al·legant

que és un assassinat, perquè
consideren que és matar una
persona amb traïdoria. A la ce-
rimònia dels Oscars, segons
l’organització, la Gisela va can-
tar en Castilian, en canvi l’artista
mexicana Carmen Sahari va
fer-ho en Spanish. Amb aques-
ta diferència, s’ha format un bon
enrenou! Qui s’atreviria a dir-li
a un americà castellanoparlant
que parla espanyol!  

Queda palesa, doncs, la ne-
cessitat de tenir molt clars els
conceptes, que “casualment”
es veu en qui fa servir en el seu
discurs polític uns o altres, se-
gons si s’és d’esquerres o de dre-
tes, independentista o unionis-
ta i progressista o reaccionari.
Només cal llegir els diaris, es-
coltar les ràdios o veure les ses-
sions de Parlament i Congrés,
per saber de quin peu calcen els
que empren uns o altres con-
ceptes, que NO són sinònims. 

Les millors
perles

Un raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés

la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

Obrir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,

uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espiri-
tuoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

Fer-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi

morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

Els passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habita-
cions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de co-

ronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

Un gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca ca-
nadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen

els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

A les xarxes

@LaPous_: Això dels ocells morts, des-
plomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#PermísNoÉsLlibertat #TaulaDeDiàleg #OcellsMorts

@sussifreixa: Si tenir un mediador a la
mesa de diàleg no és important i no cal,
algú em sap respondre per què s’oposen
tant a tenir-lo?
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 10
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.043 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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POLÍTICA4El nou Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM) ja té llum
verda. La Junta de Govern de
l’Ajuntament del Masnou ha
aprovat el full de ruta a seguir
durant aquest mandat posant es-
pecial èmfasi en tota una bateria
de polítiques socials i mediam-
bientals. Les propostes de l’ad-
ministració local es tradueixen
en un total de 266 actuacions
que ja han estat temporitzades i
pressupostades i que busquen
donar sortida als dotze objectius
estratègics plantejats.

La lluita per combatre l’ex-
clusió social i el dret a un habi-
tatge digne són dos dels princi-
pals punts de la nova planifica-
ció. Entre les mesures previstes,
un servei d’intervenció socioe-
ducativa per a infants i adoles-
cents en risc, un pla local d’ha-
bitatge o el projecte d’impulsar
una Oficina Local d’Habitatge.
També tenen gran protagonisme
en el PAM polítiques mediam-

bientals per combatre el canvi
climàtic, que es materialitzaran
en mesures com la promoció
de la mobilitat sostenible amb
l’ampliació de la xarxa de trans-
port públic, la creació de nous ei-
xos per a vianants o el control de
l’eficiència energètica.

Per altra banda i amb l’ob-

jectiu d’incentivar la participació
ciutadana, el nou pla contempla
la rehabilitació de l’edifici dels
Masovers per utilitzar-lo com a
equipament cívic i aposta per
consolidar una oferta cultural,
esportiva i de lleure diversa i de
qualitat amb iniciatives com la
creació d’una ciutat esportiva.

Façana de l’edifici de l’Ajuntament del Masnou. Foto: Ajuntament

L’exclusió social i el canvi climàtic
serà els eixos del govern

» L’Ajuntament dona llum verda al nou Pla d’Actuació Municipal 
» El full de ruta posa èmfasi en les polítiques socials i mediambientals

Reunió amb la Generalitat per
una mobilitat més eficient

MOBILITAT4L’Ajuntament del
Masnou i la Generalitat es van
reunir el passat 12 de febrer per
estudiar quines possibles mi-
llores en matèria de mobilitat po-
dien aplicar-se al municipi. A la
trobada amb el director general
de Transport i Mobilitat del Go-
vern, David Saldoni, hi va assis-
tir l’alcalde Jaume Oliveras, el re-
gidor de Mobilitat i Via Pública,
Albert Alfaro, i l’alcalde d’Alella,
el republicà Marc Almendro.

Segons ha informat el con-

sistori en un comunicat, el gruix
de les peticions es van centrar en
la necessitat de millorar la xar-
xa i les connexions d’autobús al
municipi. Entre les propostes
traslladades a Saldoni, la creació
d’una nova línia entre el Masnou
i el centre de Badalona, un nou
servei exprés de bus des del Cul
d’Ocata fins a Barcelona i mi-
llorar la freqüència de pas dels
transports de la línia C8, que
uneix Teià i Barcelona amb di-
verses parades al Masnou. 

HABITATGE4L’Ajuntament del
Masnou ha aprovat un nou pla
de regulació de l’habitatge d’ús
turístic per limitar aquesta acti-
vitat al municipi. El departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya va
donar el passat 22 de gener el
vistiplau a la modificació que
proposava el consistori i que
busca fer prevaldre el dret a
l’habitatge per sobre de l’ús tu-
rístic dels immobles.

Una de les principals nove-

tats que incorpora la nova nor-
mativa és la prohibició d’establir
pisos turístics a la zona que en-
globa el barri antic i l’àrea més
cèntrica de la població, adja-
cent a la platja. A la resta del ter-
me municipal, la presència d’a-
quest tipus d’activitat està per-
mesa en habitatges unifamiliars
aïllats de més de 150 metres
quadrats, característiques que es
tradueixen sobre el terreny en
cases grans amb patí o jardí. 

En aquest sentit, tot i complir

amb els requisits de localització
i dimensions, les persones que
vulguin explotar turísticament
un pis no podran utilitzar el
mateix immoble com a residèn-
cia habitual. Tampoc podran
convertir-se en pisos turístics els
habitatges que estiguin subjec-
tes a qualsevol règim de protec-
ció oficial o que es trobin fora
d’ordenació. A més a més, la sus-
pensió de llicències aprovada el
juny del 2018 continua vigent i
no es poden atorgar nous permisos.

La parada d’autobús situada davant de l’estació d’Ocata. Foto: Ajuntament

Veto als pisos turístics al centre

Memòria històrica | Masoliver dona part del seu llegat 
L’escriptor i crític Juan Antonio Masoliver ha donat part del seu llegar documental i
personal a l’Ajuntament del Masnou. Amb un volum aproximat d’un miler d’obres, el
nou Fons Masoliver destaca  per la important col·lecció de literatura de la postguerra.
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POLÍTICA4El futur de l’escola
Mar Nova va ser un dels prota-
gonistes del segon Ple de l’any a
Premià de Mar. La petició que
l’Ajuntament ha fet a la Gene-
ralitat per assumir la construc-
ció del nou centre va ser un dels
pocs punts discordants en una
sessió amb els grups munici-
pals on es van aprovar les vuit
mocions presentades, cinc de
les quals per unanimitat.

Tal com ja van fer l’endemà
de fer-se pública la notícia, els re-
gidors de les formacions d’ERC
i Crida Premianenca van criticar
al consistori les formes amb les
quals es va comunicar tant als
partits com als veïns la decisió
d’assumir les competències per
construir el nou col·legi, que ac-
tualment està ubicat en mòduls
prefabricats i que va estar a punt
de desaparèixer el 2017. Als re-
trets també s’hi va sumar el por-
taveu del grup de Ciutadans,
Josep Maria Cano, que va titllar

d’agosarat adoptar un compro-
mís que suposa una inversió de
més de quatre milions d’euros
sense haver aconseguit generar
el consens suficient, segons re-
cull Ràdio Premià de Mar.

El Ple de febrer també va es-
tar marcat pel consens, ja que es
va donar llum verda a totes les
mocions presentades. Entre al-
gunes de les propostes aprova-
des, els grups municipals van

acordar per unanimitat la recu-
peració del servei de psicopeda-
gogia i logopèdia a petició del
PSC i també tirarà endavant la
moció de la Crida Premianenca
que demanava una millora en la
connexió amb autobús entre
Barcelona, Mataró i Premià. Per
altra banda, tots els regidors
van voler-se sumar a la cam-
panya #ThoEstasPerdent per
reivindicar l’esport femení.

El Ple es va sumar a la campanya per reivindicar l’esport femení. Foto: Aj.

L’escola Mar Nova irromp 
en un Ple marcat pel consens
» La petició del consistori d’assumir la construcció del centre 
protagonitza una sessió on es van aprovar totes les mocions

Indignació per la mort 
d’un cadell a mans del seu amo

ANIMALS4El cas del jove de 23
anys detingut per maltractar
fins a la mort un cadell de gos ha
desfermat la polèmica. Els fets
van tenir lloc el passat 11 de fe-
brer quan diversos veïns d’un
bloc de pisos del nucli antic de
Premià de Mar van alertar les
autoritats en escoltar cops i els
gemecs d’un gos en un dels ha-
bitatges. En personar-se la poli-
cia, l’inquilí del domicili es va ne-
gar a obrir la porta i va amagar-
se en una de les habitacions. Da-
vant la negativa, els agents van
haver d’accedir al pis per una fi-

nestra un cop dins van ser abor-
dats pel noi, que va provar de
mossegar-los.  Després d’arres-
tar-lo, els agents van trobar en
una capsa de plàstic el cadell, que
amb prou feines respirava i tenia
espasmes, i el van traslladar al
veterinari de guàrdia de la pro-
tectora d’Argentona, on va aca-
ba morint a causa de les lesions.
L’entitat SOS Animals Maresme
va organitzar el passat 16 de fe-
brer una protesta a la plaça de la
Vila i ja s’ha personat com a acu-
sació particular per un delicte de
maltractament animal.

La supervivent de la riuada del
1990 troba els seus salvadors

SOCIETAT4Marta Riera tenia
només 13 anys quan va ser arros-
segada per la riuada que va as-
solar Premià de Mar el 1990.
Aquesta enginyera química de
43 anys va recórrer 500 metres
submergida per les clavegueres
del municipi fins a arribar al
mar, on va superar la força de les
onades i va aconseguir tornar a
la costa sana i estalvia. Tres dè-
cades després de sobreviure a la
seva particular odissea, Riera
va voler explicar la seva història
en un reportatge del diari Ara
per provar d’aconseguir localit-

zar la família que la va socórrer
durant els primers instants des-
prés del periple.

La publicació de l’article va
tenir l’efecte desitjat. Al cap de
poques hores de compartir la
seva increïble història, el net
del matrimoni que la va ajudar
es va posar en contacte amb el
mitjà: “Et van ajudar els meus
avis! La meva mare m’explicava
com et va portar a la dutxa, et va
deixar roba i et va fer una til·la
per calmar els nervis”. Riera va
poder agrair-li en persona a la
parella d’ancians el seu gest.

L’enterrament de la sardina,
traca final de la Festa Major

TRADICIONS4El tradicional en-
terrament de la sardina posarà
la traca final a la Festa Major
d’Hivern de Premià de Mar. L’e-
dició d’aquest any va començar
el passat 15 de febrer amb el des-
pertar dels Penjaculpes, la cer-
cavila i el concert de Cesk Frei-
xas i DJ Pomarita a la plaça
Nova, dins de la programació del
Festhivern. 

Després de la celebració del
dijous gras i de la rua de carna-

val, dilluns 24 de febrer arriba la
festa local del municipi amb ta-
llers i espectacles de tota mena,
sobretot per als més petits de la
casa. La cloenda tindrà lloc la tar-
da de dimecres 26 amb el Testa-
ment del rei Carnestoltes i l’en-
terrament de la sardina a la pla-
ça dels Països Catalans. Durant
les següents set setmanes que
dura la Quaresma s’arrencarà
una cama a la Vella de fusta pen-
jada de la façana del consistori.

Habitatge | Reforç a la borsa de lloguer de pisos
L'Ajuntament de Premià de Mar aposta per reforçar la borsa de lloguer d'habitatges

amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de pisos assequibles al municipi. El preu dels im-
mobles adscrits a la borsa és aproximadament un 30% inferior al valor del mercat.
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PARTICIPACIÓ4Els pressupos-
tos participatius de Vilassar de
Mar per a aquest 2020 ja es tro-
ben en la seva recta final. La co-
missió de l’Ajuntament enca-
rregada de recollir les propostes
dels ciutadans ha decidit que un
total de 40 de les prop de 50 pre-
sentades passin a la fase de va-
loració tècnica. El proper 18 de
març s’anunciarà la llista defi-
nitiva de projectes que s’obriran
a la votació popular. Un cop es-
collits, el consistori aportarà
150.000 euros del pressupost
municipal per fer realitat les
iniciatives.

A l’edició de l’any passat, els
veïns del municipi van triar set
mesures que es troben en la seva
majoria en fase d’execució. La
previsió és que durant aquest
mes de febrer es completin els
treballs de construcció de sis
passos elevats de vianants a la
zona de la carretera de Cabrils.
També es duran a terme actua-

cions de millora de la seguretat
viària per crear un camí segur per
als alumnes de l’escola Els Alocs.
Aquestes mesures aniran acom-
panyades d’una campanya de
sensibilització sobre la mobilitat
dels infants del municipi. 

Entre finals de febrer i prin-
cipis de març també s’encetaran

les obres d’adequació de la pla-
ça del Círcol, valorats en uns
13.000 euros, i els treballs de
substitució de les canyes d’una
de les rieres de la població per
alocs. L’últim dels projectes en
prendre forma serà la campan-
ya per la recollida selectiva de
brossa urbana.

Una de les obres per instal·lar passos elevats per als vianants. Foto: Aj. 

Pressupostos: 150.000 euros
en mans dels veïns i veïnes

» El 18 de març es farà pública la llista definitiva de propostes dels
ciutadans que s’obriran a votació popular per entrar a la planificació

El cicle Música & Llibres, 
un altaveu per als joves

CULTURA4La tercera edició del
cicle Música & Llibres ja està en
marxa. Aquesta iniciativa im-
pulsada per la regidoria de Jo-
ventut té l’objectiu d’impulsar el
talent musical local oferint un es-
pai de creació i exhibició i, al ma-
teix temps, també busca pro-
mocionar la lectura entre els jo-
ves. El canvi de seu serà la prin-
cipal novetat d’enguany, ja que
la Biblioteca Municipal deixarà
de ser l’escenari dels concerts i el
seu relleu el prenen diversos es-

pais i equipaments. Per altra
banda, Música & Llibres deixa de
ser un concurs de bandes per
convertir-se en un cicle de con-
certs, sense aquest component
competitiu característic d’edi-
cions anteriors. Les inscripcions
estan obertes i els grups inte-
ressats tenen fins al 6 de març
per presentar la sol·licitud. Els re-
quisits: que la meitat dels inte-
grants tinguin menys de 30 anys
(més de 16)  i que almenys un es-
tigui empadronat al Maresme.

POLÍTICA4El Ple de febrer a
Vilassar de Mar va aprovar la
contractació del servei públic de
socorrisme conjuntament amb la
població de Cabrera de Mar, que
començarà el juny. La segona
sessió de l’any amb els grups mu-
nicipals també va estar marcada
pel comiat del regidor de Babord
Pau Arona, que  va anunciar
que presentarà a la  propera tro-
bada al plenari la seva renúncia
a formar part de l’Ajuntament
per motius personals.

La sessió del dijous 20 de fe-
brer va començar amb l’apro-
vació de la compatibilitat d’ac-
tivitat de l’arquitecta municipal,
que podrà compaginar el seu pa-
per al consistori amb projectes
privats a compte propi, tal com
ja va demanar el passat 30 d’a-
gost. El següent pas va ser donar
llum verda a l’encàrrec de ges-
tió i contractació del servei de
socorrisme per a les platges
conjunt amb el municipi de Ca-
brera, que es posarà en funcio-

nament a partir del juny i no
abans a causa de les limitacions
del pressupost. 

Els grups municipals també
van validar les mocions no re-
solutives presentades per Babord
i Junts per Vilassar. La primera,
un acord en contra de la perse-
cució ideològica i en defensa
del dret a protesta i a la desobe-
diència civil. La segona, una de-
claració d’emergència climàtica
amb la voluntat de dur a terme
accions per revertir-la.

Una de les actuacions de l’edició passada del cicle Música & Llibres. Foto: Aj.

Els socorristes, el juny

Obres | Actuació per reduir el soroll de l’esquena d’ase
La Diputació de Barcelona ha finalitzat l’actuació per minimitzar els sorolls que pro-

duïa l’esquena d’ase de la carretera de Cambrils. Les queixes veïnals han estat les
impulsores del canvi d’ubicació de l’element reductor i de la limitació a 50 km/h.
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Veïns i entitats participen 
en el Pla d’Acció Cultural

VILASSAR DE DALT4El De-
partament de Cultura de l’A-
juntament ha iniciat un procés
que compta amb la participació
de les entitats i la ciutadania per
analitzar la realitat cultural del
poble i definir una planificació
estratègica que orienti les polí-
tiques culturals a través del
Pla d’Acció Cultural. Per acon-
seguir-ho, una trentena de per-
sones van assistir el dia 15 de fe-
brer al taller participatiu per a
l’elaboració d’aquest projecte.
Representants d’entitats i veïns
van reflexionar, discutir i fer les

seves propostes al voltant de la
realitat cultural del poble, sent
el primer pas per a la redacció
del nou PAC. Des del consisto-
ri afirmen que hi va haver una
“alta participació per part dels
assistents”.

La primera fase de la re-
dacció del pla és la de diagnos-
ticar la situació actual de l’eco-
sistema cultural vilassarenc.
Un cop enllestida aquesta fase
d’anàlisi inicial, durant la pri-
mavera començarà la fase de
propostes que desembocarà en
la redacció final del PAC.

EQUIPAMENTS4Els veïns de
Premià de Dalt cada cop tenen
més a prop poder gaudir del
primer Centre d’Atenció Primà-
ria al seu municipi. El passat 10
de febrer es van posar en marxa
les obres de construcció de l’e-
quipament sanitari, que rebrà el
nom de la reconeguda escripto-
ra Caterina Albert i Paradís ‘Víc-
tor Català’, i  donarà servei a tot
el poble i a una part de Premià
de Mar. 

Una delegació del govern
municipal encapçalada per l’al-
calde Josep Triadó i la regidora
de Salut, Marta Bosch, es van

desplaçar per comprovar que
s’iniciaven els esperats treballs,
després de 15 anys de començar

un procés que ha d’acabar-se
amb la posada en marxa de l’e-
quipament d’aquí a un any i
mig aproximadament.

El nou centre, projectat per
l’arquitecte Jordi Badia, tindrà
més de 1.200 metres quadrats
construïts i s’ha dissenyat te-
nint en compte una població
potencial de 20.000 habitants.

A més, la instal·lació compta-
rà amb un total de 19 consultes
genèriques, una sala d’extrac-
cions i una sala d’urgències;
dues especialitats de medicina
general i pediatria. Construc-
cions Calaf ha començat el mo-
viment de terres per condicio-
nar els terrenys abans de la
construcció de l’edifici.

Una imatge renderitzada del futur CAP. Foto: Ajuntament

Comencen les obres per fer 
el primer CAP de Premià de Dalt

Biblioteca | Creixen les visites
Les visites a la Biblioteca can Manyer de 

Vilassar de Dalt han crescut un 9% durant 
el 2019, arribant fins a les 38.733.

15
anys han passat des
que es va iniciar el
procés per fer realitat
l’equipament sanitari
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Cabrils | Cabrera de Mar

L’Ajuntament promourà la
instal·lació de plaques solars
CABRERA DE MAR4L’Ajunta-
ment ha posat en marxa aquest
febrer una campanya per pro-
moure la instal·lació de plaques
solars a la vila. El consistori té
previst modificar l’ordenança
fiscal d’impost a les construc-
cions al proper Ple ordinari
de març, amb una bonificació
del 95% en obres d’instal·lació
de plaques fotovoltaiques. D’a-
questa forma, expliquen fonts
del consistori, la Regidoria de
Medi Ambient buscarà acon-
seguir “una veritable transi-
ció ecològica”.

EXPLIQUEN ELS SEUS BENEFICIS
En el marc de l’energia soste-
nible, l’Ajuntament va organit-
zar dues xerrades amb la pre-
sència de les entitats Col·lectiu
Solar i Som Energia sobre els
seus serveis. Allà els veïns de
Cabrera van poder assabentar-
se dels beneficis de les energies
renovables domèstiques, tot re-
solent els dubtes que poguessin
tenir. En aquest sentit, el con-
sistori espera impulsar aquest
tipus d’energia, principalment
la fotovoltaica, i que s’estengui
per les llars del poble.

CABRILS4L’Ajuntament ha co-
mençat recentment la cinquena
edició dels pressupostos parti-
cipatius, que enguany amb una
partida d’inversions de 55.000
euros, un 37,5% més que en
edicions anteriors. Des del con-
sistori expliquen que en aques-
ta ocasió les propostes es divi-
deixen en dues vies amb meca-
nismes de funcionament dife-
rents “per facilitar la màxima
participació”. 

Per una banda, el projecte
Expressa’t, dotat de 7.500 euros,
està adreçat a joves de 6è de pri-
mària i 1r d’ESO dels centres
educatius públics de Cabrils. A
partir de diverses sessions i di-
nàmiques, han proposat i votat
destinar la partida a la millora
dels parcs del municipi. Amb
una participació de 138 joves, les
tres propostes finalistes sotme-
ses a votació han estat la ins-
tal·lació d’una tirolina, crear
una xarxa de WiFi lliure en es-
pais públics i millorar dels parcs
del municipi tenint en compte
les seves necessitats.

Els 47.500 euros restants es
gestionaran a través del pro-
jecte Digues la teva!, una pro-
posta destinada a les persones
majors de setze anys empa-
dronades al municipi que vul-
guin participar en la proposició
i elecció de projectes amb dues
inversions de 40.000 i 7.500
euros respectivament.

Des del consistori expliquen
que ja s’han fet realitat bona part
de les propostes guanyadores i
d’algunes de les proposades en
els anteriors anys, com la millo-
ra del refugi d’animals amb una
gatera nova, la instal·lació de
mòduls per fer skate, o la col·lo-
cació de taules de ping-pong al
parc de Can Batalló.

Els veïns decidiran què fer amb 55.000 euros. Foto: Ajuntament

En marxa els pressupostos
participatius més ambiciosos

Cabrera de Mar | 9è Premi Literari Anton Isern
L’Ajuntament ha convocat la novena edició del Premi Literari Anton
Isern, el concurs que es fa al voltant de la celebració de Sant Jordi al
municipi. Fins al 12 de març es poden presentar les obres aspirants. 
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Marc Clavero (Alella, 1993) s’ha
convertit en un dels referents
mundials del break dance. Als 14
anys va descobrir aquesta mo-
dalitat de ball per casualitat veient
el film You got Served amb els
seus companys d’escola mentre
tornaven en bus d’una excursió.
Des d’aleshores, la projecció de
Clavero ha estat espectacular.
Gairebé de pel·lícula.

“Quan vaig arribar a casa,
aquella mateixa tarda, em vaig
connectar a Youtube per veure
vídeos de break dance i vaig
dir-me a mi mateix que jo volia
ser ballarí”, així d’entusiasmat
ho explica a Exterior.catClave-
ro. El primer pas va ser apren-
dre de forma autodidàctica:
“Vaig començar aprenent a ba-
llar sol a casa amb els tutorials
del Youtube”, recorda.

Quan va veure que hi tenia tra-
ça va cercar escoles especialitza-
des amb la modalitat de break
dance a Barcelona. Així va arribar
al centre Así se baila, on Saúl JR
-un dels ballarins europeus per ex-
cel·lència- va ser el seu professor:
“Ell em va aconsellar que m’iniciés
en el nivell bàsic. Al cap de tres
mesos ja havia superat el nivell
avançat”, recorda.

No tot va ser bufar i fer am-
polles per al jove alellenc: “Als
meus pares no els agradava que
ballés, però sobretot que ha-
gués d’anar i tornar de Barcelo-
na a Alella sol a tocar de la mit-
janit”. L’endemà el despertador
sonava ben aviat per seguir
anant a l’institut.

Clavero marxa a estudiar a Ir-
landa per acabar el Batxillerat i
començar la Universitat amb 17
anys. La confirmació definitiva,
però, va ser la contractació per
una estada a Miami. “Va ser una
bogeria, una fantasia”, recorda.
Amb 21 anys Clavero afronta un

dels moments rellevants: comu-
nicar-ho a casa. Dit i fet: “Les pro-
fessions artístiques i de carrer no
són gaire ben vistes. Els va costar
acceptar-ho, però un cop ho van
digerir sempre els he tingut al
meu costat”, diu l’alellenc.

TOCANT EL SOMNI AMERICÀ
El futur del ballarí alellenc passa
per residir a Califòrnia de forma
habitual i fer el salt en el millor
aparador del món. “Als Estats

Units i, concretament, a Los An-
geles hi ha les millores escoles i els
millors ballarins de tot el plane-
ta. La indústria del break dance
inverteix molts diners per satis-
fer la demanda que hi ha en la in-
dústria de l’entreteniment. És el
país de les oportunitats i la meva
és aquí”, explica Clavero.

A 10.000 kilòmetres de casa,
el ballarí alellenc té clar que el seu
món haurà de ser entre Califòrnia
i Catalunya. “He viatjat moltíssim

i la millor ciutat del món per viu-
re-hi és Barcelona”, subratlla. 

Fins que l’administració
nord-americana validi el seu vi-
sat, el ballarí alellenc té activat
el compte enrere. Així, Clavero
espera amb la il·lusió d’un nen
fer realitat el seu somni i con-
vertir-se ben aviat en el ‘Bboy’
català (així s’anomenen els ba-
llarins de break dance) als Estats
Units. Seria, al cap i a la fi, el
somni americà fet realitat.

Ballant d’Alella a Califòrnia

Marc Clavero ha fet del break dance la seva passió i forma de vida. Fotos: Manny Fernandez

Alella | Teià
Teià | Aproven uns pressupostos de 7,3 milions

El Ple ha aprovat recentment els pressupostos d’enguany per al municipi. La
partida total és d’uns 7,3 milions d’euros, que va prosperar amb el suport

d’ERC-Compromís amb Teià i el vot en contra de tots els grups de l’oposició.

Quim Miró
SAINT LOUIS

» El ballarí alellenc de break dance Marc Clavero s’ha convertit en un referent mundial d’aquest art
» Amb només 14 anys va descobrir aquesta modalitat de ball i ara ja triomfa als Estats Units
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La UE Vilassar havia encadenat
cinc partits sense guanyar (tres
empats i dues derrotes), però
aquesta mala dinàmica s’ha es-
vaït després dels partits jugats
durant aquest mes. Dos triomfs
(Sant Andreu i Banyoles) i dos
empats (Europa i Terrassa, en un
tram de temporada tremenda-
ment exigent) han estat els re-
sultats que permeten que els
d’Alberto Aybar tornin a estar
més a prop de la zona alta que no
pas del perill.

A més, tret del 3-3 al Xevi Ra-
mon contra l’Europa, els partits
dels vilassarencs han tingut la so-
lidesa com a gran protagonista,
ja que l’equip només va encaixar
un gol en la victòria contra la UE
Sant Andreu (2-1). Mantenir
aquest aspecte, l’excel·lència en

defensa, ha de ser clau per con-
tinuar sumant punts de forma re-
gular i tenir l’oportunitat d’esca-
lar posicions.

Els blanc-i-vermells ja estan
a tocar de la psicològica xifra de
40 punts, la que gairebé certifi-
ca la permanència de forma ma-
temàtica, cosa que tothom hau-
ria signat sent un equip que aca-

ba de tornar a la categoria. Amb
el segon mes de l’any gairebé ja
tancat, els d’Aybar veuen com ar-
riba un març, sobre el paper, un
punt menys exigent. El vilassa-
rencs jugaran al Xavi Ramon
contra el Vilafranca el diumenge
1, visitaran el camp del Figueres
una setmana més tard i rebran la
visita del Cerdanyola.

Els resultats tornen a acompanyar l’equip blanc-i-vermell. Foto: UEVM

La UE Vilassar torna a mirar
cap a la zona alta de Tercera

» L’equip supera la mini crisi de resultats amb una bona ratxa
» Vilafranca, Figueres i Cerdanyola, primers partits del mes de març

El Sant Joan millora, 
però el Premià no aixeca cap

FUTBOL SALA4Les jornades
passen i hi ha un patró que es re-
peteix: el Sant Joan de Vilassar
aconsegueix bons resultats, men-
tre que el CFS Premià de Mar
continua enfonsat en l’última
posició de la classificació.

Els vilassarencs, de fet, no
perden des de l’últim partit que
van jugar l’any 2019 (5-4 contra
el Pou Escorial de Sabadell) i tan-
caran el mes visitant la pista de
l’Olimpyc Floresta. Els primers
reptes que el Sant Joan haurà d’a-
frontar durant el mes de març se-
ran el partit contra el Canet i la vi-

sita a la pista de l’AE Xarxa Hor-
ta. A més, l’equip afrontarà la
quarta ronda de la Copa Catalu-
nya el dimarts 10 de març, rebent
el Futsal Aliança Mataró.

Aquestes bones notícies, però,
no tenen la seva rèplica en el CFS
Premià, que segueix perdent par-
tits i veu com mantenir la cate-
goria és gairebé una quimera. Els
premianencs rebran el Pou Es-
corial en el primer partit del
març, mentre que la resta dels
seus compromisos seran una vi-
sita a la pista del Montsant i un
partit contra l’Arrahona.

De menys a més: el CN Premià
tanca un bon mes de febrer

El sènior mas-
culí del CN Pre-
mià va encetar
el mes perdent a

la piscina del Caballa, però d’a-
leshores ençà, els homes de Xavi
Julià només han fet una cosa:
guanyar els seus partits.

Aquesta bona ratxa fa que l’e-
quip agafi moral de cara al segon
tram de la temporada, tot i que
els premianencs encara estan
lluny dels dos primers classifi-
cats, el Molins de Rei i el Sant Fe-
liu, els conjunts que, si no hi ha
un daltabaix, es disputaran la

plaça d’ascens directe a la Divi-
sió d’Honor i la del play-off con-
tra el penúltim classificat de la
màxima categoria.

Sigui com sigui, el CNP ja
pensa en els partits del març, que
començarà amb una exigent vi-
sita a la piscina del CN Rubí el
dissabte 7 (la competició s’atu-
rarà durant el primer cap de
setmana d’aquest mes). Els pre-
mianencs rebran la UE Horta 10
dies més tard, mentre que tin-
dran una jornada de descans en
el penúltim cap de setmana del
tercer mes de l’any.

Tito Rabat afronta el Mundial
amb més ganes que mai

MOTOCICLISME4“Em costaria
viure sense motos. És el que
m’omple en tots els sentits. Em
llevo cada dia amb ganes i en-
treno qatro dies cada setmana. Si
em treus el manillar i les rodes, la
meva vida es complica. És la
meva passió”. Així de contundent
es mostra l’alellenc Tito Rabat en
una entrevista recent a Marcaen
la prèvia de l’inici del seu cinquè
Mundial a la categoria reina del
motociclisme, MotoGP.

El pilot de l’equip Reale Avin-
tia Racing diu afrontar el cam-
pionat, que es posarà en marxa
amb el Gran Premi del Qatar el
diumenge 8 de març, amb més
ganes que mai. El d’Alella asse-
gura que tenir un nou company,
el francès Johann Zarco, és una
nova motivació i també diu que
ha de donar el millor d’ell mateix
per guanyar-se un contracte i
poder seguir competint al màxim
nivell encara més temps.

Futbol | Futbol contra la LGBTIfòbia a Premià de Dalt
Juguem amb orgull. Aquest serà el nom i la declaració d’intencions de la matinal
futbolística prevista per al diumenge 1 de març. Les Panteres Grogues, la Crida, el
PIJ La Fletxa, l’SC Sant Jaume i l’Ajuntament col·laboren en la seva organització.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Esports
| 20
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Mar, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest

mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena

seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en
què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un

Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-
xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 

seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-
tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)

quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-

mateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al

Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.

Durant la presentació d’aquest muntatge, 
Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIMECRES 4 DE MARÇ
17:00 Una de les propostes culturals de principis
del mes que ve serà la projecció del clàssic Thel-
ma & Louise. Entrada gratuïta. / Cinema La
Calàndria. 

DIVENDRES 28 DE FEBRER
17:30 Núria Navarro serà l’encarregada de co-
ordinar la darrera sessió del mes del club de
lectura infantil, pensat per compartir la lec-
tura amb nens i nenes de la mateixa edat. /
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras.

DIMARTS 3 DE MARÇ
17:00 El dia 3 del mes que ve se celebrarà la ter-
cera trobada del cicle Recuperem la memòria
de Premià de Mar, que girarà al voltant del
125è aniversari de la fundació de l’Amistat.
/ L’Amistat.

DES DE L’1 DE MARÇ
12:00 El diumenge 1 de març es farà la inau-
guració de la mostra Genealogies. Reescriu-
re passats, inventar futurs, de l’alumnat i el
professorat de la Facultat de Belles Arts de la
UB. / Gliptoteca Enric Monjo.

DISSABTE 7 DE MARÇ
Tot el dia Entre les 10 del matí i les 8 del ves-
pre del primer dissabte del mes que ve se ce-
lebrarà la Fira Fora Estocs, organitzada per Vi-
lassar Comerç. Les paradetes s’instal·laran a
l’avinguda d’Eduard Ferrés.

DIJOUS 27 DE FEBRER
PREMIÀ DE DALT Imma Boj, directora del Mu-
seu de la Immigració a Catalunya, s’encarre-
garà de la conferència Immigració i fet iden-
titari a Catalunya: del Franquisme a l'actua-
litat (19:30). / SC Sant Jaume.

DES DEL 6 DE MARÇ
TEIÀMargarita Xirgu: l’actriu i la dona serà el nom
de l’exposició que farà un recorregut per la vida
i trajectòria d’aquesta emblemàtica figura (Tot
el dia). / CMC la Unió.

DISSABTE 29 DE FEBRER
EL MASNOU Partit de bàsquet de la 19a jornada
del grup 1 de Copa Catalunya masculina
entre el Vive el Masnou i el CB Lliçà d’Amunt
(18:05). / Pista Ricky Rubio.

VILASSAR DE DALT Família, joves i dro-
gues. Conèixer, comprendre i actuar
serà una de les últimes xerrades del
mes. / Biblioteca can Manyer.

Una xerrada sobre 
drogues a Vilassar de Dalt
Dijous 27 de febrer a les 19:00

Emmarcat en el Dia Internacional de
la Dona, presentació de l'últim llibre
de Lyona, Sex ¡Oh! Mi revolución sexual.,
en clau d’humor i sense cap comple-
xe. / Biblioteca Martí Rosselló.

Lyona presentarà el 
seu darrer llibre a la vila
Divendres 6 de març a les 19:00

Carme Roca s’encarregarà de coordi-
nar la tertúlia literària que girarà al vol-
tant de la novel·la Temps de família, de
Tània Juste (l’escriptora també hi
serà). / Biblioteca Joan Coromines.

Carme Roca coordinarà la
tertúlia literària del març
Dimecres 18 de març a les 18:30

VILASSAR DE MARPartit de futbol de
la 26a jornada del grup 5 de Tercera Di-
visió entre la UE Vilassar i l’FC Vila-
franca. / Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar encetarà el
març rebent l’FC Vilafranca
Diumenge 1 de març 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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