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El masnoví Ricky Rubio anima
tothom des dels EUA a quedar-se
a casa per fer front al virus 

ECONOMIA pàg 11

La crisi del coronavirus
amenaça de ferir de mort
la indústria de la flor

PREMIÀ DE MAR pàg 10

Front comú contra la política
educativa municipal
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Més freqüència de pas 
per a la línia d’autobús C8Malmeten el mural feminista de Vilassar de Mar pàg 11

Atacat

El BaixMaresme es blinda
contra el coronavirus

Els ajuntaments apliquen restriccions per prevenir el virus i posen en marxa plans de xoc econòmics pàgs 8, 10 i 11

ESPECIAL 8-M pàg 3

Parlem amb entitats
de treballadores de 
la llar i de les cures
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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és una tasca molt compli-

cada. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals

Anna Utiel
BAIX MARESME
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Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un
membre de la família

surt a treballar a fora i a més compar-
teix espai al transport públic amb de-
senes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que es-
tan tancats a pany i forrellat. Força in-
coherent tot plegat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La restricción general a
la movilidad es inapli-
cable en la práctica si no

se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por via-
jero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.

@apuente

Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era
el segundo beneficiario

de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena cri-
sis con toda la atención en el corona-
virus. Es como su padre.

Què bé saber de tots
aquests personatges

públics que tenen Covid-
19 i que es troben bé quan hi ha po-
blació amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.

@QC_Cerezuela@carnecrudaradio@punsix
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La lupa

per Lluís Llanas, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç

El comerç tornarà

Benvolgudes i benvolguts comerciants,
Les perspectives per a les pròximes

setmanes són nefastes per als sectors ob-
ligats al confinament. Tots, excepte ali-
mentació, neteja, comunicacions i far-
màcia. Tancar, com sabeu, és la impos-
sibilitat de guanyar-nos la vida, no tenir
ingressos, i haver de fer front a un con-
junt de pagaments habituals, entre taxes,
impostos, lloguers, proveïdors i altres
compromisos.

Cal que sapigueu que des de totes les
associacions de comerciants del país es-
tem treballant coordinats per a l’establi-
ment de mesures que permetin reduir o
eliminar les taxes governamentals, ajor-
nar pagaments, i al mateix
temps una injecció econò-
mica que permeti recuperar
les vendes, dinamitzar els ei-
xos i associacions, incentivar
el consum, promocionar els
nostres comerços i recuperar-
nos al més aviat possible.

Des de Barcelona Comerç hem sol·li-
citat moltes mesures diverses, entre les
quals hi ha:

1. L’ajornament o exempció en el pa-
gament dels diferents impostos (IVA,
IRPF) i quotes d’autònoms, així com cà-
nons i taxes per subministraments i ser-
veis. La deducció dels mòduls laborals du-
rant el temps d’afectació.

2. La protecció dels treballadors dels
comerços que hagin de tancar: que es pu-
gui contemplar que el seu salari i cotit-
zacions puguin ser assumides per l’Estat,
en el període de tancament.

3. Que es reforcin o ampliïn les línies

de crèdit als comerços de proximitat i pi-
mes a interès 0%.

4. L’ajornament del pagament dels llo-
guers o hipoteques bancàries dels nego-
cis, a causa de la intensa baixada de l’ac-
tivitat comercial que s’està produint.

A França i a Itàlia s’han aconseguit
moltes d’aquestes mesures, molt més am-
bicioses de les que de moment s’adopten
a Espanya. Després d’haver rescatat la
banca en la darrera crisi, tothom està d’a-
cord que en aquesta ocasió cal rescatar el
sector productiu i el comercial.

No sabem quant durarà. Òbvia-
ment, aquells que hagin pogut estalviar
i vulguin seguir amb el negoci d’aquí a

quinze dies, un mes o dos, podran re-
obrir sense problemes, però amb un dal-
tabaix als seus estalvis. Altres, amb una
economia del dia a dia, haurem d’ava-
luar què fem, i si hi ha salvació. Els ei-
xos comercials esperem ajudar-vos a su-
perar aquest tràngol, essent els vostres
representants davant totes les admi-
nistracions a l’hora de defensar els vos-
tres drets i a canalitzar les ajudes.

Estem segurs que les associacions
de comerciants, els eixos, els futurs
APEUS… serem decisius per a cana-
litzar la recuperació del sector del co-
merç de proximitat.

Ara, toca fer dues feines. Cuidar-
nos. I reflexionar.

Cuidar-nos i fer cas, exhaustiva-
ment, de totes les recomanacions que fa-
cin les autoritats. El confinament a
casa, la higiene i extremar les precau-
cions, així com cuidar de les persones
més vulnerables, la gent gran i la cana-
lla, ara que no pot sortir de casa, és fo-
namental.

Al mateix temps, són temps de re-
flexió. Potser val la pena que aprofiteu
aquests dies per fer proves de comerç
online. Qui sap si teniu fotografies de
productes que teniu, i que podeu ofe-
rir als vostres clients a través de les xar-

xes socials o el mailing. Pot-
ser és el moment de posar a
punt les vostres eines digi-
tals, posar els comptes i ba-
lanços al dia, formar-vos
en cursos online sobre co-
merç i consum… Fins i tot
començar a pensar en el

nou gènere més estival.
Reflexionar com vendrem d’aquí a

un mes. A qui ho farem, per quines vies,
amb quin missatge. Com farem cam-
panyes, què proposarem per dinamit-
zar la nostra associació comercial. Qui-
nes activitats farem a la botiga. Recor-
deu que els establiments que sobreviu-
ran, a la llarga, seran no només aquells
que venguin coses, sinó principalment
aquells on passin coses.

La creativitat, la il·lusió, l’esperança,
una dosi de realisme i contenció, i el bon
humor, seran fonamentals per a seguir
obrint la persiana. Som-hi!

Estem segurs que les associacions 
de comerciants i els eixos serem decisius
per canalitzar la recuperació del sector

Ricky Rubio
El masnoví Ricky Rubio va publicar el

passat dia 15 un vídeo a les seves xarxes
socials explicant com està vivint la situa-
ció del coronavirus des dels EUA i ani-

mant tothom a quedar-se a casa. Una pe-
tició que calarà entre els seus seguidors.

pàgina 14

Els semàfors

Aj. de Premià de Mar
La majoria de grups de l’oposició s’han
unit en un front comú per carregar con-
tra les polítiques educatives de l’Ajunta-
ment de Premià de Mar. Els partits re-

clamen un projecte clar en aquest àmbit
per deixar enrere la “improvisació”.

pàgina 10

Mossos d’Esquadra
Un desnonament a la Gran Via de Pre-
mià de Mar el 26 de febrer va acabar
amb els Mossos d’Esquadra detenint

dues persones. La Xarxa d'Habitatge del
Baix Maresme denuncia que el desnona-

ment es va fer “amb molta violència”. 
pàgina 10
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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
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4

5

Con el atasco del gobierno actual,
el coronavirus y la falta de visión
científica de nuestros políticos,
nuestra monarquía no ha apare-
cido en los medios. Esta parece
más preocupada por la herencia
de un dinero del Rey emérito que
ante la crisis que millones de es-
pañoles estamos sufriendo. Es-
paña parece una república bana-
nera, perdón, monarquía, y eso
que no producimos bananas sino
plátanos. La pregunta al respecto
es: ¿para qué le pagamos un su-
eldo a la monarquía? Pues para
mantener las cosas más o menos
como siempre han estado y en
donde esta monarquía nos cuesta
unos ocho millones de euros al
año, más su ingente fortuna des-
cubierta, que bien nos vendrían
para paliar todo este desastre del
Covid-19. Pero ante todos estos
hechos, Felipe VI se dedica a ma-
quillar el contexto con una re-
nuncia a la herencia monetaria
de su padre sin aportar solucio-
nes al país que dirige. Él nos ha-
bló de unidad pero nadie se une
para resolver este disparate de
país. Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos una
monarquía docta, moral y ex-
perta pero esta deviene lenta, in-
teresada y ausente.

Monárquico
per David Rabadà

Peluqueros en guerra
per Maribel Estrada

En el año 2012, y en plena cri-
sis económica, el Gobierno sub-
ió el IVA de las peluquerías del
8 al 21% como un artículo de
lujo aunque la mayoría no lo
aplicamos sobre nuestros clien-
tes. Ahora, y ante la crisis del co-
ronavirus, el mismo Gobierno
decidió permitir que las pelu-
querías abrieran como una pri-
mera necesidad pero con un
IVA de lujo, aunque luego rec-
tificó. Lo más grave habría sido
que nos hubiera resultado im-
posible mantener las distancias
de seguridad entre profesio-
nales y clientes bajo riesgo de
contagio mutuo.

Ante todo el contexto ac-

tual, nuestra peluquería ya ha-
bía decidido antes de la recti-
ficación del gobierno que man-
tendría el local cerrado para no
potenciar el contagio a nues-
tros clientes, familiares y veci-
nos. Seguro que tendremos
muchas pérdidas y costará
mucho trabajo recuperarnos,
pero nuestra conciencia so-
cial y personal hace que nos
quedemos en casa. Cabe re-
cordar que durante el 2013
este sector cayó un 8%, pro-
vocando el cierre de miles de
locales. Claro está que somos
un extenso sector a quien qui-
zás no deseen ayudar, pero sí
mantener un IVA del 21%.

A les xarxes

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i so-
lidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.

@AngelAguiloP: Si tanques fronteres es-
tatals, per què no tanques Madrid, que és
on hi ha el gran merder? Què hauria passat
si l'epicentre hagués estat Sòria o Teruel? 

#CapitalDelCoronavirus

@laura_rosel: Ho fa un diumenge a la
tarda, amb l’estat d’alarma decretat i mi-
lions de persones pendents d’un virus.
Quin gran home d’estat.

#RenunciaAL’Herència #Solidaritat

Les millors
perles

Quina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgota-
bles, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’orga-

nitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Durant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir

somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

La quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a pas-

sejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

Amb la companyia adequada, avorrir-se durant la quaran-
tena no és una opció. Així ho ha demostrat una comuni-
tat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,

apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’al-
tre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

En moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre

que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de segu-
retat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.

Safata d’entrada
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POLÍTICA4L’Ajuntament del
Masnou ha posat en marxa una
sèrie de mesures per tal de parar
el cop socioeconòmic que està
suposant la crisi del coronavirus.
Entre les ajudes aprovades via
decret, el consistori ha apostat
per blindar l’economia local i fa-
miliar amb la cancel·lació de re-
buts i la suspensió temporal de
les càrregues per tarifes, taxes o
preus públics dels serveis mu-
nicipals. Aquesta regulació tam-
bé afecta els abonaments i ins-
cripcions tant a l’Escola Muni-
cipal de Música com a les esco-
les bressol, el Complex Esportiu
o les activitats culturals progra-
mades durant aquestes dates.

A més a més, des del govern
encapçalat per Jaume Oliveras
s’està estudiant l’aplicació d’ajuts
i subvencions per als establi-
ments comercials, d’hostaleria i
de restauració i també es preveu
l’ampliació general del lloguer de
l’habitatge al municipi.

CONTINGÈNCIA I SOLIDARITAT
En el marc de les mesures per
frenar la propagació del Covid-
19, el Masnou ha aplicat un pla
de contingència que afecta la
mobilitat dels veïns com arreu de
l’estat espanyol i que també li-
mita l’atenció presencial a les ofi-
cines de l’Ajuntament.

Per tal de facilitar aquesta si-
tuació excepcional de confina-
ment, els Serveis Socials estan
coordinant l’atenció a les perso-
nes vulnerables a través de les di-
verses xarxes solidàries de suport
veïnal, que ajuden els ciutadans
a fer tasques com la compra de
productes de primera necessitat.

Una voluntària d’una de les xarxes solidàries que afloren aquests dies. Foto: ACN

Reforç econòmic i pla de
contingència pel coronavirus
» L’Ajuntament estableix ajudes econòmiques per pal·liar la crisi
» Els Serveis Socials coordinen la xarxa d’ajudes pel confinament

Els ajuts per l’estat d’alarma
marquen un Ple històric

POLÍTICA4L’Ajuntament del
Masnou va celebrar el passat 19
de març el primer Ple telemàtic
de la història del municipi.
Aquesta mesura es va prendre
donada l’excepcional situació i
per tal d’evitar riscos i no con-
tribuir a la propagació del coro-
navirus. Precisament, la pan-
dèmia ha estat la gran protago-
nista de la tercera reunió dels
grups municipals al plenari. El
consistori encapçalat per  Jaume
Oliveras va portar a debat una

sèrie de punts d’urgència amb
motiu del Covid-19 que van ser
secundats també pel PSC, que, a
més a més, va proposar la in-
corporació als Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat de dos milions
d’euros per tal de millorar el Pas-
seig Marítim.

Per pal·liar la crisi socioeco-
nòmica, els grups van votar la
creació d’una partida pressu-
postària d’ajuts durant l’estat
d’alarma i l’atorgament de sub-
vencions als comerços afectats.

MOBILITAT4La línia d’auto-
bús C8 -que connecta els mu-
nicipis de Teià, el Masnou i
Alella amb Barcelona per au-
topista- ha augmentat nota-
blement la seva freqüència de
pas. Des del passat 2 de març,
el nombre d’expedicions diàries
en cadascun dels dos sentits de
la marxa s’ha incrementat fins
a quinze -trenta en total- de di-
lluns a divendres, els dies fei-
ners. Fins ara, es feien només
nou trajectes per cada direcció. 

Pel que fa al nombre d’expe-
dicions dels dissabtes feiners, es
manté la xifra en sis per sentit.
La línia -en la qual operen les
companyies Moventis Casas
(que la identifica com a línia C8)
i Sagalés (que la identifica com
a línia 648)- fa únicament una
parada al Masnou, a la con-
fluència entre l’avinguda de Joan
XXIII i el carrer del Berguedà.

L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, ha agraït la sensibilitat
del director general de Trans-

ports i Mobilitat, David Saldoni,
envers el món local i les seves ne-
cessitats, desitjant que “aquesta
mesura sigui el pròleg d’altres
millores”. Per a Oliveras, aques-
ta ampliació demostra la utilitat
de la línia C8 i és una mostra
més de “l’èxit dels projectes
mancomunats, en temes de mo-
bilitat però també en altres àre-
es” que ja fa temps que porten
duent a terme els municipis de
Teià, el Masnou i Alella de ma-
nera conjunta.

El Ple telemàtic del mes de març. Foto: PSC El Masnou

Més freqüènciapera la líniaC8

Participació | 375 propostes per als pressupostos
Els veïns del Masnou han presentat un total de 375 propostes que aspiren a ser fi-

nançades amb els diners reservats per als pressupostos participatius municipals. La
propera fase serà un procés obert al ciutadà per triar quines passen a la votació final.
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POLÍTICA4La crisi pel corona-
virus també ha arribat a Premià
de Mar, que ha apostat per blin-
dar l’economia local amb un pa-
quet d’ajudes a comerços i pro-
veïdors. Per tal de frenar la sac-
sejada socioeconòmica de la pan-
dèmia, l’Ajuntament ha esta-
blert -a més a més de les restric-
cions de mobilitat marcades pel
govern espanyol- mesures com la
gratuïtat de les zones d’aparca-
ment blaves i verdes o la limita-
ció del cobrament dels rebuts
mensuals en funció de la realit-
zació efectiva dels serveis, una de-
cisió que afecta, per exemple, als
alumnes de l'Escola Municipal de
Música i als de l'Escola Bressol
Municipal Els Gafarrons. 

Tampoc es procedirà a re-
clamar el pagament de la taxa
d'Ocupació de la Via Pública
durant el període de temps en el
qual no s'hagin pogut muntar les
terrasses a conseqüència del
decret d'alarma.

Pel que fa als proveïdors,
els que tinguin contractes de ser-
vei continu amb el consistori no
veuran suspesos els acords amb
l’administració local, malgrat
que no es puguin realitzar en les
condicions ordinàries i esta-
blertes. Amb aquesta mesura
es  pretén garantir l’ocupació de
les empreses afectades i el co-
brament per part dels autò-
noms contractats

VOLUNTARIAT SOLIDARI
També dins del pla per fer front
al Covid-19, l’Ajuntament està
coordinant un equip de volun-
taris creat a partir d’una inicia-
tiva solidària ciutadana per tal de
donar suport a aquelles persones
o famílies que en aquests mo-
ments de quarantena i confina-
ment puguin necessitar alguna
mena d’ajuda. I és que, en
aquests moments, cal solidaritat.

Una dona amb mascareta passeja el gos durant la quarantena. Foto: ACN

Blindatge econòmic i ajudes
socials per afrontar el Covid-19
» El consistori aposta per un pla de subvencions per al comerç local
» Un equip de voluntaris dona suport a les persones vulnerables

Front comú contra la política
educativa municipal

POLÍTICA4La majoria de par-
tits de l’oposició -amb l’excepció
dels tres regidors de Ciutadans-
han carregat durament contra
les polítiques educatives de l’A-
juntament de Premià de Mar. A
través d’un extens comunicat
conjunt, els grups municipals
d’ERC, Crida Premianenca, PSC
i Premià en Comú han reclamat
al consistori encapçalat per Mi-
quel Ángel Méndez que posi
sobre la taula un projecte clar en
aquest àmbit que permeti deixar
enrere els temps de la “impro-
visació”. En el document, que ha

agrupat 13 regidors d’un total de
21, s’especifiquen una sèrie de
qüestions com el mapa escolar
o la “mala praxi” en la gestió de
la partida pressupostària i els
ajuts destinats a llibres, material
i sortides escolars. També ha ju-
gat un paper important en la
creació d’aquest front comú el
malestar pel futur de l’escola
Mar Nova. La petició de l’Ajun-
tament d’assumir la construcció
del nou centre -actualment està
ubicat en mòduls prefabricats-
ha estat titllada diverses vegades
d’”agosarada”.

Méndez veu amb optimisme
l’aprovació dels pressupostos
POLÍTICA4L’alcalde de Premià
de Mar, Miquel Ángel Méndez,
confia a poder desencallar l’a-
provació dels pressupostos mu-
nicipals per a aquest 2020. Des-
prés que el portaveu del PSC,
David Gutiérrez, mostrés la seva
predisposició per arribar a un
acord si el consistori negociava
amb “qui estigui disposat a dia-
logar”, Méndez ha posat el punt
de mira en la resta de grups mu-
nicipals, segons informa Ràdio
Premià de Mar. Junts per Pre-
mià de Mar necessita aconseguir
almenys el suport de dues for-

macions per tal de poder tirar
endavant al Ple municipal els
comptes d’enguany. Tanmateix,
en cas de trobar-se avocat a una
qüestió de confiança, Méndez
només necessitaria comptar amb
el suport d’un partit, fet que po-
saria en una situació delicada la
resta de formacions que no par-
ticipessin de l’acord. “Aquells
que han iniciat una campanya i
que pretenen que el govern cai-
gui, si tenen els suports sufi-
cients, poden presentar una mo-
ció de censura”, assenyalava l’al-
calde al mateix mitjà.

Polèmic desnonament amb
dos detinguts a la Gran Via

HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dues perso-
nes el passat 26 de febrer que
provaven d’impedir un desno-
nament a la Gran Via de Premià
de Mar. Segons fonts policials,
els dos arrestats estan acusats
d'agredir els agents que inten-
taven accedir a la finca on s'ha-
via de fer el desnonament, que
estava protegida per un gran
nombre de concentrats que ha-
vien fet barricades a l'interior de

l'edifici amb palets i material
d'obra. Per la seva banda, la
Xarxa d'Habitatge del Baix Ma-
resme ha denunciat que el des-
nonament es va executar "amb
molta violència". A banda dels
dos detinguts, també hi ha cinc
persones denunciades per des-
obediència. Durant l'actuació,
també van intervenir agents de
Seguretat Ciutadana de la co-
missaria de Premià de Mar i la
Policia Local.

Successos |Mor un home per aturada cardíaca a la biblioteca
Un home de 84 anys va morir sobtadament el passat 10 de març a la tarda en patir una
aturada cardiorespiratòria mentre es trobava a la Biblioteca Municipal de Premià de

Mar. L’Ajuntament va voler fer arribar el condol als familiars a través d’un comunicat.
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ECONOMIA4La pandèmia del
Covid-19 està fent estralls en el
gremi de floricultors. Els pro-
ductors de flors i plantes han vist
com el coronavirus paralitzava
per complet l’activitat del sector,
que ja es preparava per fer front
a un dels grans esdeveniments
de l’any com és Sant Jordi.

"Les flors aniran a la brossa
i les plantes estan a punt però no
hi ha venda", lamenta Ignasi
Ruiz, portaveu del Mercat de
Flor i Planta Ornamental, que té
la seva seu a Vilassar de Mar. En
una entrevista per l’Agència Ca-
talana de Notícies, Ruiz alerta
que aquesta crisi pot ser “letal”
per un sector en una situació tan
“precària” com el dels floricul-
tors. Només amb la campanya
de primavera, que just acabava
de començar, els productors fac-
turen gairebé el 60% del total
anual. El panorama al mercat és
desolador: les flors tallades es-
peren a les cambres frigorífiques,

però el seu destí acabarà sent in-
evitablement la brossa. "No po-
dem distribuir ni fer res”, as-
senyala el portaveu.

MESURES MUNICIPALS
L’Ajuntament de Vilassar de Mar
ha decidit prendre tota una sèrie
de mesures econòmiques per

pal·liar la crisi del coronavirus. El
consistori aposta per l’ajorna-
ment del pagament d’impostos i
taxes mentre duri la quarantena,
avança la liquidació de factures
pendents a autònoms, petits i
mitjans comerços i garanteix con-
tinuar amb els ajuts a les famílies
en situació de vulnerabilitat.

Una rosa a l’hivernacle setmanes abans de Sant Jordi. Foto: Jordi Pujolar (ACN)

La crisi del coronavirus amenaça
de ferir de mort els floricultors
» La quarantena i l’ajornament de Sant Jordi han paralitzat el gremi 
» Vilassar de Mar pren mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia

Doble atac al mural contra 
la violència masclista

FEMINISME4El mural contra
la violència masclista de l’avin-
guda Escultor Monjo de Vilassar
de Mar ha patit recentment dos
atacs vandàlics. L’obra de la
il·lustradora Marta Bellvehí apa-
reixia el passat 25 de febrer
malmesa amb pintura vermella
i amb el número 155 escrit. La si-
tuació es repetia només dos dies
després, quan el mur dedicat a la
defensa de la llibertat de les do-
nes tornava a ser guixat del ma-
teix color. “Aquest és un acte d’o-

di i de masclisme que no accep-
tem i estem treballant per erra-
dicar aquesta xacra. Reiterem el
rebuig als fets, que confirmen la
necessitat que hi ha al municipi
de fer polítiques d’igualtat”,
apuntava el consistori en un
contundent comunicat. També
l’autora del mural -que es va pin-
tar el passat novembre- va la-
mentar els fets a través de les
xarxes socials: “Em sap tan greu
veure això. Que els feixistes em-
brutin, no deixarem de pintar”.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un home
mentre intentava robar en una
entitat bancària de Vilassar de
Mar utilitzant el mètode del bu-
tró. Els fets van tenir lloc el pas-
sat 8 de març al voltant de les
dues de la tarda, quan la policia
va rebre un avís de la central d'a-
larmes informant de la presèn-
cia d’un individu a l’interior d’u-
na sucursal del municipi. 

En personar-se a l’oficina, els
agents van constatar que el lla-

dre es trobava dins del banc i que
la porta d'accés al caixer estava
tancada des de l’interior amb el
baldó.

Després de ser enxampat in
fraganti pels policies, l’home
es va quedar "immòbil", però fi-
nalment va obeir les ordres dels
efectius i va enfilar-se a una ca-
dira i va desaparèixer a l'interior
del fals sostre. Al cap d’uns se-
gons, el lladre baixava pel forat
que havia fet sobre el caixer au-
tomàtic, treia el passador de la

porta d’accés i era detingut pels
agents sense oposar cap mena de
resistència i amb la col·laboració
de la Policia Local.

L’arrestat -un ciutadà de 28
anys i nacionalitat índia- va pas-
sar a disposició judicial el passat
8 de març. El jutjat de guàrdia de
la localitat veïna de Premià de
Mar va decretar pel lladre la lli-
bertat condicional amb càrrecs
a l’espera de la celebració del ju-
dici per l’intent de robatori a l’o-
ficina de l’entitat bancària.

El mural contra la violència masclista guixat de vermell. Foto: @JoventVdM

Enxampen ‘in fraganti’ un lladre

Mobilitat | Zones blaves i verdes, gratuïtes fins al 29 de març
L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha decidit que fins al proper 29 de març les zones
d’aparcament blaves i verdes seran gratuïtes. Aquesta mesura, que està emmarcada

dins del pla preventiu pel Covid-19, busca que els veïns minimitzin els desplaçaments.
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SANITAT4L’empresa munici-
pal La Pinassa (la responsable de
la neteja i el manteniment dels
carrers i les places del poble) està
desinfectant, des del passat di-
marts 17, diferents punts de
Premià de Dalt amb un esprai
innocu per als veïns.

Aquesta acció s’està fent als
parcs i les zones de jocs infantils,
als punts on hi ha contenidors de
residus i a diferents barris, es-
pecialment els més poblats.

Premià de Dalt
desinfecta molts
espais de la vila

VILASSAR DE DALT4Davant la
crisi causada pel Covid-19, el
govern municipal encapçalat per
Carola Llauró ha anunciat me-
sures econòmiques per ajudar els
veïns del poble.

Així, es permetrà fraccionar
el pagament de l’IBI, se suspenen
les quotes dels serveis munici-
pals no prestats (com l’Escola
Bressol o la de Música) i s’aug-
mentarà el fons genèric d’ajuts
socials, entre altres mesures.

Mesures
econòmiques per
ajudar els veïns

SOLIDARITAT4L’Ajuntament
ha posat en marxa una xarxa de
voluntariat social per fer front a
les necessitats que puguin deri-
var-se de la situació d'emergèn-
cia social provocada pel coro-
navirus. Tots els veïns que ho
desitgin podran fer tasques de
suport logístic o d’acompanya-
ment, tot i que des del consisto-
ri remarquen que en cap cas se-
ran d’atenció sanitària.

Alella habilita 
una borsa de
voluntariat social

SERVEIS4Des que es va posar en
marxa la primera fase d’emer-
gència pel coronavirus, l’Ajunta-
ment de Cabrils va tancar tots els
equipaments municipals (d’en-
trada fins al dia 27 d’aquest mes,
però tot fa pensar que la mesura
s’allargarà en el temps). 

De la mateixa manera, l’a-
tenció presencial a la Casa de la
Vila i les reunions de treball pre-
vistes s’han restringit a només les
que són imprescindibles.

Cabrils tanca els
equipaments per
evitar contagis

SALUT4L’Ajuntament de Ca-
brera va explicar el passat di-
vendres 20 que ha tancat el
Centre d’Atenció Primària del
poble. De la mateixa manera, ha
avisat els veïns que, en cas que
ho necessitin, hauran de visitar
el CAP de Vilassar de Mar.

Aquesta i altres informacions
de servei sobre la crisi del coro-
navirus es poden consultar en
l’apartat creat especialment en el
portal web municipal.

Els cabrerencs
hauran d’anar 
al CAP de Vilassar

SERVEIS4Arran de la situació
d’emergència declarada per con-
tribuir a la contenció del coro-
navirus adoptant mesures pre-
ventives, l’Ajuntament priorit-
zarà l’atenció telefònica i tele-
màtica i donarà resposta a les ne-
cessitats de la ciutadania a través
d’aquests canals.

Paral·lelament, l’Ajuntament
ha tancat tots els equipaments
municipals de la vila.

Teià dona 
prioritat màxima
als tràmits en línia

SALUT4La xifra de persones in-
gressades després de donar posi-
tiu per coronavirus a l’Hospital de
Mataró s’eleva fins a la quinzena.
Entre els infectats per la pandè-
mia al centre hospitalari, quatre
es troben en estat greu a la Uni-
tat de Cures Intensives (UCI),
segons ha informat el Consorci Sa-
nitari del Maresme i recull el
Capgròs. En només un dia, del 19
al 20 de març, el nombre de per-
sones contagiades que van in-
gressar a l’hospital mataroní va
passar d’onze a quinze, amb un in-
crement de quatre persones, equi-
valent a un augment d’un terç.

Malgrat que la xifra d’infectats
per Covid-19 no para de créixer
dia rere dia, la situació de l’Hos-
pital de Mataró continua sent
raonablement bona, en compa-

ració amb gran part dels centres
sanitaris del territori català, que ja
comencen a patir saturacions o
falta de material de protecció
com mascaretes o bates per a la
realització de la feina dels pro-
fessionals de la salut. Precisa-
ment, aquesta mancança de ma-
terial és el motiu que, durant al-
menys dos dies consecutius,
s’hagin produït protestes per part
del personal sanitari de l’Hospi-
tal Municipal de Badalona, ges-

tionat per Badalona Serveis As-
sistencials. La situació no és mi-
llor a poblacions com Terrassa, on
els dos principals centres hospi-
talaris ja compten amb més de
100 ingressats per coronavirus.

Pel que fa al personal sanita-
ri de l’Hospital de Mataró que es
troba en aïllament per haver tin-
gut contacte directe amb un cas
positiu per Covid-19 o per pre-
sentar simptomatologia, la xifra
ha descendit de 92 persones a 68.

La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Mataró. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Una quinzena d’infectats
ingressen a l’Hospital de Mataró

Tanquen l’accés als parcs
naturals del Maresme

MEDI AMBIENT4La Diputació
de Barcelona ha pres la decisió
de tancar tots els accessos als
aparcaments de la Xarxa de
Parcs Naturals del territori català
per frenar la propagació de la
pandèmia de coronavirus. Al
Maresme, els espais verds afec-
tats són el del Montnegre-Co-
rredor i el de la Serralada Lito-
ral. La mesura -emmarcada en
les mesures decretades pels ser-
veis de Protecció Civil- va co-

mençar el passat 15 de març i s’a-
llargarà fins que duri la situació
d’estat d’alarma i confinament
preventiu pel Covid-19. 

Aquesta restricció d’accés se
suma a les mesures que també
s’han adoptat pel que fa als
equipaments que estan situats a
l’interior dels Parcs Naturals
gestionats per la Diputació de
Barcelona i a les activitats que
diferents col·lectius i entitats
hi tenien programades.

Educació | El tancament de les escoles durarà més del previst 
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha donat per fet que el confinament durarà encara
més dies dels previstos i que, per tant, també el tancament d'escoles. El conseller també va

assegurar que no entra en els seus plans allargar el calendari escolar del curs 2019-20.

Quatre del total 
de quinze persones
ingressades es 
troben en estat greu
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Waterpolo | El CN Premià espera notícies de l’RFEN
La suspensió de totes les lligues de waterpolo fins a finals d’aquest mes ha deixat 
el CN Premià sense entrenar ni competir. El club espera notícies de la Federació 

Espanyola per saber quan pot tornar a pensar en el tram final de la Primera Divisió.

De ben segur que tots els clubs de
futbol i futbol sala de la comar-
ca han pogut sentir ja les decla-
racions que el president de la Fe-
deració Catalana de Futbol, Joan
Soteras, va fer el passat dimecres
18 a RAC1. 

El màxim mandatari de les
competicions futbolístiques de
casa nostra va dir que la seva vo-
luntat és que el curs 2019-20 pu-
gui acabar-se tal com està previst
un cop que la situació del coro-
navirus estigui controlada i ha dit
que, si cal, es facilitaran amplia-
cions dels contractes dels espor-
tistes que expirin el 30 de juny,
per fer-ho possible.

De fet, el mateix dia 18 l’FCF
ja havia publicat un comunicat
confirmant aquest extrem i dient
que ara mateix la seva prioritat
número 1 és “la salut de tots els
federats i federades. Per aquest
motiu, s’autoritzarà la represa

dels campionats en el moment en
el qual les autoritats sanitàries i
esportives ho permetin”. En al-
tres paraules, la suspensió que
havien anunciat que havia de du-
rar fins a finals d’aquest mes
s’allarga de forma indefinida.

Així, clubs com la UE Vilassar
de Mar, el CD Masnou, el Sant
Joan de Vilassar, el CE Premià i
el CFS Premià ja saben quines

són les intencions dels respon-
sables federatius i, tot i que ja fa
dies que tenen la seva activitat
aturada, han donat ordres als
seus esportistes perquè es man-
tinguin actius en la mesura que
els sigui possible.

Caldrà estar pendent, doncs,
de la decisió final, però en algu-
nes competicions, el campionat
podria allargar-se fins al juliol.

La UE Vilassar de Mar és un dels equips pendents del que passi. Foto: UEVM

Soteras, partidari d’acabar les
competicions de futbol i futsal
Pau Arriaga
BAIX MARESME

“Escoltar i quedar-se a casa”,
els consells de Ricky Rubio

BÀSQUET4Assegut al davant
d’un puzzle de 6.000 peces i de-
manant que la gent escolti i faci
cas del que indiquen les autoritats
sanitàries i que es quedi a casa. El
base masnoví Ricky Rubio va
publicar, el passat dia 15, un ví-
deo a les seves xarxes socials ex-
plicant com està vivint la situació
del coronavirus des de casa seva,
a Phoenix (Arizona).

El jugador dels Suns va voler
posar el seu granet de sorra a la
campanya #joemquedoacasa i va
convidar els seus seguidors a fer

el possible per protegir els més
vulnerables del contagi.

COMPETICIONS ATURADES
I és que el masnoví veu com
l’NBA s’ha aturat, igual que ho
han fet les competicions de bàs-
quet de casa nostra. La Federació
Catalana de Bàsquet va decretar
l’alto a les lligues (i els clubs van
fer el mateix amb els entrena-
ments) fins al primer cap de set-
mana del mes que ve, però a ho-
res d’ara és altament improbable
un retorn a principis d’abril.

Una captura del vídeo penjat pel masnoví. Foto: Twitter (@rickyrubio9)
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“Per guarir la pell ferida: per això serveix
la poesia”. Són les paraules de Cesk Frei-
xas, el músic i escriptor que aquest mes
de març ha publicat el seu tercer llibre i
segon poemari. Sota el títol El delta de les
paraules, Freixas aplega textos de temà-
tica crítica i universal, escrits de forma re-
posada, sense pressa, per convidar a la re-
flexió i el diàleg.

Viu en línia

Llibres

El delta de les paraules
Cesk Freixas

Després de cancel·lar tota la seva pro-
gramació habitual a causa del coronavi-
rus, el Teatre Lliure ha decidit que l’es-
pectacle ha de continuar. Per això, ha im-
pulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dra-
matúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Teatre

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

Catorze àlbums d’estudi publicats i tres
dècades fent música. Són fites que no es-
tan a l’abast de tots els grups, però sí de
Sínkope, una banda de rock nascuda a Ex-
tremadura l’any 1990. En aquest últim tre-
ball, presenten una desena de cançons
(més dues bonus tracks) en què el grup
conserva la seva essència sense oblidar
la importància d’explorar sons nous.

Música

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, pro-
bablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de qua-
rantena. Però, més enllà d’això, els ingre-
dients d’aquesta nova sèrie de Netflix con-
viden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.

Pelis i sèries

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar
totes les propostes culturals, els artistes han sabut rein-
ventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’ai-
xò és el Cuarentena Fest, un festival de música en strea-
ming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cin-
quantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,

The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciati-
va, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en di-
recte. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa

seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.   

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha en-
trat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investi-
gador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha
convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estran-
yar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i

s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha

proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investiga-
dors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades es-
tan provant dos fàrmacs que podrien aturar la

propagació del virus que ha paralitzat mig món.

O R I O L  M I T J ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un infectòleg de renom
És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Famosos

Liderar la lluita contra el coronavirus
Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

Admiració, però també crítiques
Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc
en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil. 
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