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residència Ca n’Amell
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per fer front al virus
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El consistori busca sinergies
per afrontar la crisi
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El Complex Esportiu acull
una setantena de persones
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pàg 11

ESPORT CONFINAT 
L’exboxejador Juli Giner
dona consells per seguir
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La meitat

Mésde2.000personesdel
BaixMaresmetindrien el virus
Premià de Mar lidera el rànquing amb una xifra que ja és d’almenys 247 veïns infectats per coronavirus pàg 3

La producció local de roses caurà 
molt pel Sant Jordi del 23 de juliol
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La pandèmia del coronavirus ha
fet estralls a les poblacions del
Baix Maresme. Segons la infor-
mació facilitada per la Generali-
tat de Catalunya, més de 2.000
persones podrien haver-se con-
tagiat amb la malaltia al territo-
ri, sumant les dades registrades
als municipis del Masnou, Pre-
mià de Mar, Vilassar de Mar, Ale-
lla, Teià, Cabrera de Mar, Premià
de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. 

Això suposa que aproxima-
dament l’1,7% de la població de
la zona podria estar afectada
per la Covid-19. Tanmateix, a
l’espera de la realització de més
proves de detecció, el nombre de
positius confirmats no supera els

700 veïns, una xifra encara lluny
dels 1.615 registrats a Badalona
o els 12.000 de Barcelona.

Entre les localitats esmenta-
des, Premià de Mar és el muni-

cipi amb una xifra més alta d’in-
fectats amb almenys 247 perso-
nes confirmades i més de 325 ca-
sos sospitosos. Un percentatge
elevat d’aquests contagis hauria
tingut lloc a la residència Ca n’A-
mell, on es van registrar 24 morts
entre els usuaris abans de la in-
tervenció del Govern català i del

Consorci Sanitari del Maresme,
que n’ha assumit la gestió. 

La següent població al ràn-
quing és el Masnou, que ja
compta amb 110 positius i prop
de 260 possibles. Tancant les
tres primeres posicions de la
llista hi ha Alella. Aquesta loca-
litat ha registrat la infecció d’un
total de 100 veïns, unes dades
que podrien doblar-se si es con-
firmen els prop de 176 casos
sospitosos. Això implica que
més del 3% dels ciutadans po-
dria estar infectat per la malal-
tia, un percentatge gairebé dues
vegades superior a la mitjana de
la zona.

PENDENTS DEL DIAGNÒSTIC
Entre les ciutats de més de
20.000 habitants del Baix Ma-
resme, Vilassar de Mar és un
dels municipis que està sortint

més ben parat pel que fa a nom-
bre de positius. Segons la infor-
mació facilitada per l’Agència  de
Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQuAS), les auto-
ritats només han registrat 86 ca-
sos, una xifra que podria aug-
mentar considerablement de con-
firmar-se les més de 200 perso-
nes sospitoses d’haver-se conta-
giat pel virus.

Pel que fa a les poblacions de
Premià de Dalt i Vilassar de
Dalt,  ambdues presenten dades

semblants. Premià ha compta-
bilitzat un total de 45 infectats i
107 possibles i Vilassar gairebé
30 contagiats i 82 pendents de
confirmació. 

Les xifres cauen considera-
blement als municipis de Teià, Ca-
brera de Mar i Cabrils. El primer
només té 22 positius registrats i
79 casos sospitosos. Tanmateix,
en tractar-se d’una localitat de poc
més de 6.300 habitants, el per-
centatge de veïns possiblement
afectats és gairebé de l’1,6%. 

Les dades són lleugerament
millors a Cabrils, on l’adminis-
tració té comptabilitzades 25 in-
feccions per la Covid-19 i està a
l’espera del diagnòstic de 69 per-
sones. Cabrera de Mar és el mu-
nicipi que tanca aquest rànquing
amb 25 veïns confirmats i 32
pendents de les proves de detec-
ció de la malaltia.

L’imparable avanç del virus
» El Baix Maresme té prop de 700 casos positius confirmats i més de 1.300 sospitosos

» Premià de Mar lidera el rànquing amb una xifra d’almenys 247 veïns infectats per coronavirus

Anton Rosa
BAIX MARESME

Part de l’equip responsable de l’àrea de pacients infectats pel virus de l’Hospital de Mataró, centre de referència del Maresme, i una parada oberta en un mercat. Fotos: ACN

572
persones podrien
haver-se contagiat 
a Premià de Mar 
per la Covid-19 3%

de la població del
municipi d’Alella
podria estar infectada
pel coronavirus
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tot els anirà bé

Ja sabeu la seqüència dels fets. Un fa un
tuit dient que hi ha una part de l’inde-
pendentisme que és absolutament irre-
cuperable, a la qual “s’hauria de propor-
cionar ja el seu propi territori, com més
petit i aïllat millor, perquè no contagiïn
el seu odi, fanatisme i estupidesa a la res-
ta de la població”.

Després, Francesc Trillas, secretari
d’Economia i Hisenda del PSC, li respon
que sí, que “se’ls hauria de proporcionar
una mena de territori amish”.
I el que fou senador de Pode-
mos fins fa quatre dies, Óscar
Guardingo, remata la pro-
posta apuntant que aquest
territori escollit podria ser Ca-
daqués, perquè “té dos avan-
tatges: molts ja hi tenen casa
i només s’hi arriba per una carretera”.

Bé. Que l’esquerra espanyolista a
Catalunya no pugui refredar la seva ba-
talla política històrica contra Conver-
gència és habitual i a vegades necessari.
Que correlacionin de manera gairebé ab-
soluta l’independentisme amb Conver-
gència és una tristeta rutina diària; un es-
port, tal com fer coreografies als balcons.
Però aquest creixent odi cap a una mi-
noria nacional, aquest odi que ara lluei-
xen obertament... això és menys fre-

qüent. Això s’està destapant ara. I no
n’hem de tolerar ni mitja frase.

Què passaria si fos al revés? Què pas-
saria si gent amb pes dins del sistema de
partits independentista parlés, amb ac-
titud condescendent, d’arraconar els co-
muns en una població concreta i aïllar-
los? O si es plantegés de fer el mateix amb
els votants de Ciutadans o de qualsevol
altra ideologia. L’Estat cremaria, tota la
maquinària mediàtica, política i judicial

es posaria en marxa per esclafar el su-
premacisme, el feixisme i tots els altres
ismes del món amb accent català.

Lamentablement, però, quan aquest
odi va adreçat a l’independentisme, això
no passa. Hi ha barra lliure. I no només es
poden plantejar tals esquemes, sinó que
ho pot fer, sense conseqüències, gent
amb càrrec. I no només ho pot fer gent
amb càrrec, sinó que ho poden fer en obert,
en una conversa a Twitter, amb la calma
que saben que els dona la total impunitat.

Una impunitat que gaudeixen fins i tot
aquells que s’autoproclamen d’esquerres.
Perquè saben que, en aquest cas concret,
el pèrfid Estat contra el que han lluitat
tantes vegades els protegeix. L’enemic
passa a ser un aliat i la dreta s’abraça amb
l’esquerra. Aquí l’Estat és un dels seus, i
uns i altres s’uneixen contra un mateix ob-
jectiu, que no és altre que una minoria na-
cional que rebutgen. Tant se val el que dei-
xin anar, tot quedarà emmarcat dins les

seves lleis patriòtiques, tot
serà comprensible, autoritzat,
lògic. Tot els anirà bé.

Aquesta és la gran dife-
rència entre Guardingo o
Trillas i nosaltres. La impu-
nitat a l’hora d’esclafar, com
sigui, una ideologia específi-

ca. La connivència amb tota la força
d’un estat; una aliança macabra que, per
cert, també atempta contra altres classes
treballadores pel simple fet d’anar lliga-
des a altres sentiments nacionals.

Però tenen aquesta perillosa hipocre-
sia completament assumida. Tant, que l’ex-
hibeixen cada vegada més. Tant, que se’n
mostren cada vegada més orgullosos.
Tant, que a les seves biografies de Twitter
encara hi llueixen lemes com “Llibertat,
igualtat, fraternitat i sostenibilitat”.

Uns i altres s’uneixen contra un mateix 
objectiu, que no és altre que una 
minoria nacional que rebutgen

Celebro la rectificació
del govern espanyol i

que els infants puguin
sortir cada dia a passejar. Celebraria en-
cara més que les decisions i les mesu-
res fossin les adequades des de l’inici
tenint en compte els Drets dels Infants
i que deixéssim la improvisació d’una
vegada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si tothom sabia que
tenia problemes de

dependència, em sem-
bla que la irresponsabilitat és una
mica compartida. Abraonar-se a cri-
ticar una persona que té un problema
evident d’addiccions i que a hores d’a-
ra ja és un cadàver polític, si vas estar
callant fins ahir, fa carronyer.

El jefe de Opinión de
un gran diario español

suelta su homofobia por
Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

@RubenSerranoM@Normapujol @damesonpareras

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn
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Els semàfors

Diputació
La Diputació de Barcelona, conjunta-

ment amb el Consell Comarcal del Ma-
resme i l’Ajuntament del Masnou, han
fet possible que el Complex Esportiu

aculli una setantena de persones sense
sostre durant el confinament. 

pàgina 8

Aj. de Cabrera de Mar
L’Ajuntament de Cabrera de Mar ha de-
cidit destinar prop de 30.000 euros en
ajudes per a totes les famílies empadro-
nades al municipi. Aquests diners no-

més podran gastar-se en comerços, bars
i restaurants locals i mitjançant un val.

pàgina 12

Generalitat
L’alcalde de Premià de Mar, Miquel Àn-
gel Méndez, ha carregat durament con-
tra la Generalitat pel retard en fer efec-

tiva la intervenció de la residència 
Ca n’Amell, on ja s’ha registrat almenys

24 morts i prop de 200 contagis.
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

3

4

5

A la vista de l’espectacle lamenta-
ble que hem estat vivint aquests
darrers dies al voltant de les dis-
crepàncies entre les autonomies i
el govern central sobre les xifres
de contagiats (diagnosticats o no,
morts a residències, etc.) i al vol-
tant també de com ha d’anar el fi-
nal dels cursos escolars (aprovats
generals o no, etc.), em sembla
que caldria afegir com a clara
amenaça per al futur la possibili-
tat que augmentin els partidaris
d’una recentralització de l’Estat
davant la sensació de caos i des-
coordinació existent entre auto-
nomies i administració central.
Davant de les forces centrífugues
dels independentismes català i
basc, ens trobarem amb un pro-
bable augment dels partidaris de
l’administració centrípeta. 

És molt potent en les darreres
hores la imatge que estan donant
mitjans poc dubtosos com la ca-
dena SER (la més escoltada a Es-
panya) que la gestió de la sanitat
i l’educació (dos pilars bàsics) és
un desori i un constant campi qui
pugui. I un important sector de la
població, abans partidari de l’es-
tat autonòmic actual, pot arribar
a la conclusió que cal una recen-
tralització per evitar que torni a
passar aquest desgavell. 

Segurament, la realitat és in-
ferior a la sensació. Però l’opinió
pública viu, com tothom sap, més
d’impressions i confiances que de
fets i dades comprovables.

Recentralització?
per Andreu Farràs

Un Sant Jordi agredolç
per Jordi Lleal 

El 23 d’abril commemorem la
diada de Sant Jordi, patró de Ca-
talunya, una de les festes més ce-
lebrades de l’any al nostre país.
És el dia de regalar un llibre, sím-
bol de cultura, i una rosa, símbol
d’amor. El dia de sortir als car-
rers i places dels nostres pobles
i ciutats, a passejar per veure
multituds aturades a les parades
de llibres, mirant i remirant a
veure si s’aconsegueix triar el lli-
bre que li agradi a la persona a
qui li regalen; comprar una rosa
vermella per a qui s’estima, o
una rosa groga, en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però, a la part dolça, s’hi
ha d’afegir la part agra, com fer
esment als Jordis que són a la
presó: Jordi Cuixart, Jordi Sánc-
hez i Jordi Turull, que no podran
celebrar la seva onomàstica amb
la seva família, comprar llibres
i regalar la rosa a la seva esti-

mada, perquè estan empreso-
nats des de fa anys per la dèria
d’un Tribunal Suprem sense un
mínim d’humanitat, venjatiu i
inflexible, que ni els deixa pas-
sar els dies de confinament a
casa seva amb els seus familiars.
Vet aquí un dia de Sant Jordi
agredolç, que voldríem fer ex-
tensiu als empresonats, exiliats,
als confinats a casa, als llibreters
i venedors de roses.

Aquest any, per culpa d’un
maleït virus, no podrem caminar
lliurement per places i carrers per
comprar roses i llibres.

Es diu que “Sant Jordi mata
l’aranya” amb el significat d’eli-
minar el mal, no es tracta de ma-
tar ningú, però sí d’acabar amb
la Covid-19, que és el nou drac del
segle XXI, i lluitar contra aquells
que no ens volen com som, que
malden per aniquilar els nostres
anhels democràtics.    

Les millors
perles

Un miler de succionadors de clítoris gratis: aquest va ser el re-
gal amb què la botiga eròtica Amantis va voler agrair al per-
sonal sanitari el seu esforç en la lluita contra el coronavirus.

La pàgina web de la botiga es va col·lapsar per l’excés de visites i,
en qüestió de tres hores, es van esgotar totes les existències.

Queda prohibit enfadar-se mentre duri la pandèmia. Això
ha dit l’alcaldessa de La Pola de Gordón (Lleó), Noemí
González, en un document oficial de l’Ajuntament. En el

mateix text, assegura que, aquests dies, els conflictes de casa
se solucionen amb “somriures, abraçades i molts petons”.

Ha nascut una nova espècie: el “zebrase”. Ha passat al Parc Na-
cional de Chyulu Hills, a Kènia, on una zebra ha donat a llum
un animal híbrid després de mantenir relacions sexuals amb

un ase. Al principi, van pensar que la criatura estava bruta perquè
era de color marró i només se li veien les ratlles de les potes.

Tres setmanes sense fer el canvi d’hora. Així han viscut els
avis d’un tuitaire des de finals de març. Segons l’àvia d’a-
quest usuari de Twitter, al seu barri l’aplaudiment sanitari

era a les set, i no a les vuit. “Em pensava que havien canviat
l’horari de la TV pel virus”, va argumentar la dona.

Ja fa temps que sabem que Cristiano Ronaldo no hauria de ser
un exemple per a ningú, i ara ho ha tornat a demostrar. El fut-
bolista ha incomplert el confinament dos cops; el segon, per

assistir a la festa d’aniversari de la seva neboda, un esdeveniment
que va aplegar almenys divuit persones.

A les xarxes

@OriolCanosa: Sou lliures de comprar els
llibres de Sant Jordi a Amazon, natural-
ment. Ara, si ho feu, l’any que ve també ho
haureu de fer, perquè no hi haurà llibreries.

@salvansbrunso: Les farmàcies han hagut
de pagar les mascaretes per avançat, vendre-
les de manera gratuïta, amb un sistema que
no funciona i sense rebre un sol euro a canvi.

#Col·lapsenLesFarmàcies

@republicviatger: Pedro Sánchez: Des-
escalada diferenciada per territoris. Dos
mesos campant lliurement i el virus ja ha
après de territoris.

#Desconfinament #CompraALlibreries
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19

Pàgines especials



líniamar.cat

El Masnou

| 8

Abril 2020

El Grup Met podria distribuir
un milió de tests per setmana
SALUT4L’empresa Grup Met
seria capaç de repartir només en
una setmana fins a un milió de
tests PCR per detectar casos
positius de coronavirus. Segons
ha explicat en declaracions a
Catalunya Ràdio el president
d’aquest distribuïdor del Mas-
nou, Francesc Maristany, mal-
grat que la companyia fa dies
que ja va oferir els seus serveis
a la Generalitat i el govern es-
panyol, no ha estat fins fa poc
que l’administració catalana
s’ha posat en contacte amb ells.
A més, es dona la circumstància

que l’empresa ja ha distribuït
aquestes proves a països com els
Estats Units, Xile, Alemanya o
França. La companyia masno-
vina és un partner logístic de la
multinacional que fabrica tests
per detectar la Covid-19 a Sin-
gapur i Corea del Sud i té capa-
citat per fer compres massives
de les proves per a governs o
grups farmacèutics. Maristany
ha lamentat que la col·laboració
publicoprivada no hagi “fun-
cionat” en una crisi com aques-
ta, però assegura que ja s’han
iniciat converses.

SERVEIS SOCIALS4Una setan-
tena de persones sense sostre
passaran els dies de confina-
ment per la pandèmia del coro-
navirus al Complex Esportiu del
Masnou. Sota la gestió de la
Creu Roja, l’equipament ha es-
tat habilitat per donar aixopluc
a aquest col·lectiu especialment
vulnerable i per protegir-los da-
vant un possible contagi per la
Covid-19.

Les instal·lacions -que ja van
rebre els primers ciutadans a
principis d’abril- disposen d’un
dormitori, una sala d’estar amb
menjador, espais de lavabos i
dutxes, un magatzem, un rober,
una zona d’infermeria i una sala
de coordinació. Els Serveis So-
cials municipals seran els enca-
rregats d’identificar els possibles
usuaris i programar el seu tras-
llat de forma esglaonada en co-
ordinació amb la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal
del Maresme.

El Consell Comarcal assu-
mirà les despeses derivades de
l’acolliment durant el període

que s’allargui l’estat d’alarma.
Els usuaris del complex espor-
tiu no només tindran accés a un
lloc on passar les nits, sinó que
tindran a la seva disposició un
servei d’àpats, de bugaderia i de
vigilància.

A més a més, els professio-
nals de l’equipament gestionat
per la Creu Roja s’asseguraran

del benestar de les mascotes
d’aquesta setantena de ciuta-
dans, acollint-les al Centre d’A-
tenció d’Animals Domèstics de
Companyia (CAAD) del Ma-
resme o a la gossera del Mas-
nou durant les setmanes que
estigui vigent l’estat d’alarma i
el confinament decretat pel go-
vern espanyol.

El Complex Esportiu del Masnou. Foto: Aj. del Masnou

El Complex Esportiu acollirà
una setantena de sensesostre

Política | El Ple se celebra telemàticament el 29 d’abril
La sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament del Masnou se celebrarà dimecres

29 d’abril a través de mitjans telemàtics pel coronavirus. Entre els punts a tractar, els
grups debatran l’aprovació de subvencions culturals per pal·liar els efectes de la crisi.
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Premià destinarà prop 
de 670.000 euros en ajudes

CORONAVIRUS4L’Ajuntament
de Premià de Mar destinarà
prop de 670.000 euros en ajudes
a famílies i comerços locals per
pal·liar la crisi provocada per la
pandèmia del coronavirus. 

Segons informa Ràdio Pre-
mià de Mar, aquests diners po-
dran ser invertits a través d’una
nova dotació per a la partida
dels serveis socials aprovada per
decret d’alcaldia i també mitjan-
çant una modificació pressupos-
taria per incloure-hi subvencions
pel comerç que es va portar a vo-
tació al Ple municipal de l’abril.

Segons ha explicat l’alcalde
de Premià de Mar, Miquel Àn-
gel Méndez, en declaracions al
mateix mitjà, les dues mesures
-que estan dotades amb
390.000 i 280.000 euros, res-
pectivament- ja havien estat
consensuades per tots els
grups municipals de la ciutat i
van ser aprovades formalment
al plenari el passat 3 d’abril
amb el suport de totes les for-
macions. “Tots estem d’acord
a donar suport a les persones
necessitades de la nostra po-
blació”, ha apuntat Méndez.

SALUT4El Consorci Sanitari
del Maresme ha assumit tem-
poralment la gestió de la resi-
dència Ca n’Amell de Permià de
Mar. El Servei Català de la Salut
ha pres aquesta decisió després
de constatar que l’empresa ges-
tora del geriàtric “no compleix
els requisits mínims” per a l’a-
tenció sanitària dels usuaris i per
a l’aïllament dels interns infec-
tats per coronavirus. Segons ha-
via denunciat l’Ajuntament, en
aquest equipament ja s’han re-
gistrat almenys 24 morts i prop
de 200 contagis.

Després que els serveis d’a-
tenció primària de Premià aler-
tessin de la situació del geriàtric,
la directora d’infermeria del
Consorci Sanitari va visitar la re-
sidència acompanyada d’un
grup de professionals de les
àrees d’Higiene i Malalties In-
feccioses, Serveis Generals i
personal expert en la gestió re-
sidencial per fer una primera va-
loració de les instal·lacions i
dels residents i establir un pla
d’actuació. En aquest sentit, un

equip designat pel Consorci ja
s’està fent càrrec des de fa dies
de la direcció del centre i la
gestió del seu equip humà.

La crítica situació del ge-
riàtric va portar l’alcalde de
Premià de Mar, Miquel Àngel
Méndez, a carregar durament
contra el Govern català per no
haver fet efectiva abans una in-

tervenció de la gestió del ge-
riàtric que portava anunciada
des del passat 3 d’abril. “Volem
denunciar la manca de res-
posta correcta per part de la
Generalitat com a màxims res-
ponsables. No han demostrat
estar a l’altura de la gravetat.
Ens hem sentit desplaçats i
menyspreats”, va afirmar.

Un equip de bombers desinfecta la residència Ca n’Amell. Foto: @bomberssav

El Consorci Sanitari es fa càrrec
de la residència Ca n’Amell

Economia | En marxa la Taula de Comerç
La Taula de Comerç de Premià de Mar ja està en funcionament per atendre les necessitats
dels petits comerços, els autònoms i les pimes de cara a afrontar la crisi. A les reunions hi

participen regidors de tots els parits, tècnics i representants d’entitats de comerciants.
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Vilassar de Mar celebra 
el seu primer Ple telemàtic

POLÍTICA4L’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar va celebrar el pri-
mer Ple municipal telemàtic de la
seva història a causa de la pan-
dèmia del coronavirus. La reunió
dels 21 regidors dels diferents
grups del passat 8 d’abril va es-
tar marcada pel reconeixement a
la feina tant del personal sanita-
ri com dels treballadors de l’ad-
ministració local, que continuen
al peu del canó malgrat la situa-
ció d’estat d’alarma i confinament
decretada pel govern espanyol. 

La trobada al plenari va ser-
vir per poder aprovar l’acta de

la sessió del passat 20 de febrer,
després que l’oposició tombés
les darreres perquè no incloïen
les intervencions de precs i pre-
guntes. La solució d’incorporar
aquestes qüestions en un annex
a l’acta que pot ser consultat per
la ciutadania ha estat valorada
positivament per tots els grups
excepte Junts per Vilassar. A
més a més, el Ple municipal va
aprovar també el reconeixe-
ment com a crèdits d’unes fac-
tures del 2019, que van arribar
tard o bé estaven pendents
d’uns informes tècnics.

ECONOMIA4L’aplaçament de
la diada de Sant Jordi fins al 23
de juliol farà caure a la meitat la
producció local de roses. Se-
gons calculen els floricultors del
Mercat de Flor i Planta Orna-
mental de Catalunya, que té la
seva seu a Vilassar de Mar, no-
més es podran cultivar 100.000
unitats del total de 200.000
que es produeixen habitual-
ment. "Ja no és època: la calor i
la poda no és la mateixa que en
el seu moment òptim", assenyala
en declaracions a l’ACN el por-
taveu del Mercat, Ignasi Ruiz.

La majoria de roses que es re-
galen tradicionalment cada 23
d’abril ja fa diverses edicions que
són importades de països com
Colòmbia o Equador. Només el
5% d’aquestes flors surten dels
viverns catalans. La pandèmia
del coronavirus farà més pro-
nunciat aquest greuge compa-
ratiu degut a les condicions cli-
màtiques, que no seran les ide-
als per al cultiu a l’estiu. En to-
tal, la previsió del sector és po-
der disposar d’entre tres i qua-

tre milions de roses, una xifra
que dependrà, fonamentalment,
de les importacions del mercat
colombià.

Pel que fa a la “versió reduï-
da de Sant Jordi a l’abril”, Ruiz
denuncia les dificultats que han
tingut els floristes pel que fa al
subministrament i la venda de
roses online. “Només arribava

un avió de càrrega a la setmana”,
assegurava el portaveu, que afe-
gia que la producció local ha es-
tat mínima. Malgrat la delicada
situació del sector, els floricultors
celebren la “molt necessària”
celebració de Sant Jordi al juliol.
“No s'està facturant ni un euro i
aquesta oportunitat s'ha d'a-
profitar”, conclou Ruiz.

Un dels floricultors del Mercat de Flor i Planta Ornamental. Foto: ACN

La producció local de roses caurà
a la meitat pel canvi al 23 de juliol

Política | Condol per la mort de l’exregidor Joan Pera i Maltas
L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha lamentat en un comunicat la mort de l’exregidor

Joan Pera i Maltas a l’edat de 76 anys. Maltas va formar part de la representació del grup
municipal d’ERC al consistori durant dues legislatures, entre el 1999 i el 2007.
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GENT GRAN4Les residències
d’Alella han registrat la mort de
15 dels seus usuaris i el conta-
gi per coronavirus d’almenys
98 persones des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19. Se-
gons ha confirmat l’Ajunta-
ment en un comunicat, la si-
tuació als sis geriàtrics del mu-
nicipi no és “l’òptima ni la nor-
mal”, però està “controlada” i
els residents estan sent atesos
“adequadament”.

Alella registra 15
morts i 98 contagis
a les residències

FEMINISME4L’Institut Català
de les Dones ha reforçat els re-
cursos per atendre telefònica-
ment les víctimes de violència
masclista durant aquest període
de confinament per la Covid-19.
La regidoria d’Equitat de l’A-
juntament d’Alella ha volgut do-
nar recolzament a la campanya
i ha fet una crida a la col·labo-
ració ciutadana, especialment
dels establiments oberts al públic
o que fan servei a domicili. 

Més atenció 
a les víctimes de
violència masclista

SALUT4La Diputació de Bar-
celona ha iniciat el repartiment
d’una primera remesa de kits de
detecció ràpida de la Covid-19,
que han estat validats per
l’Hospital de Bellvitge i l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Marto-
rell per tal de garantir la seva fia-
bilitat. La tècnica que utilitza l’a-
parell compta de la mateixa ma-
nera amb la validació de l’Insti-
tuto de Salud Carlos III.

La Diputació
distribueix kits de
detecció ràpida

SALUT4L’Ajuntament de Teià
va encarregar a una fàbrica tèx-
til del Maresme la confecció de
6.500 mascaretes per poder re-
partir-les a domicili entre els
ciutadans del municipi. “El pro-
pòsit és donar les màximes ga-
ranties de seguretat i protecció a
tots els veïns i veïnes durant la
fase de post-confinament”, apun-
tava en un comunicat l’alcalde de
Teià, Andreu Bosch, que afegia
que “n’hi ha per a tothom”. 

Teià reparteix 
a domicili milers
de mascaretes

SOLIDARITAT4Proactiva Open
Arms ha transformat una nau in-
dustrial de Vilassar de Dalt en la
seva base d’operacions durant
aquestes setmanes i mentre s’a-
llargui la crisi del coronavirus.
L’ONG badalonina liderada per
Òscar Camps està col·laborant
amb l’Institut Català de la Salut
en la realització de proves de de-
tecció de la malaltia a les resi-
dències geriàtriques catalanes
per provar de frenar els contagis.

Una nau de
Vilassar, base
d’Open Arms

MEDI AMBIENT4Un grup de vi-
veristes de la comarca ha im-
pulsat la campanya Adopta'm,
cuida'm i queda't a casa. Aques-
ta iniciativa pretén donar sorti-
da a totes les plantes que no es
podran vendre aquesta prima-
vera a causa de la pandèmia del
coronavirus. L’Ajuntament de
Vilassar de Dalt ja ha fet arribar
algunes d’aquestes flors a usua-
ris del servei d’atenció domiciliària.

Impulsen una
campanya per
adoptar plantes

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Cabrera de Mar ha decidit des-
tinar prop de 30.000 euros en
pal·liar els efectes de la crisi per
la pandèmia del coronavirus.
Aquesta quantitat de diners serà
repartida entre totes les famílies
empadronades al municipi del
Baix Maresme un cop finalitzat
l’estat d’alarma i el període de
confinament preventiu decre-
tat pel govern espanyol.

Segons ha informat el con-
sistori a través d’un comunicat,
la partida s’entregarà mitjan-
çant una espècie de val que no-
més podrà gastar-se en comer-
ços, bars i restaurants de la lo-
calitat. Amb aquesta mesura,
l’Ajuntament de Cabrera de Mar
vol compensar els veïns confinats
i ajudar els establiments a recu-
perar part dels ingressos perduts
durant el període de confina-
ment.

PARTIDA D’ESCACS
En aquest sentit, l’administra-
ció local també ha impulsat la
creació d’una comissió espe-
cialitzada per establir el full de

ruta a seguir per abordar l’im-
pacte econòmic derivat de la
pandèmia. 

Segons informa el consisto-
ri en un comunicat, les dues
principals vies en les quals tre-
ballarà aquest equip -confor-
mat per tots els grups municipals
amb representació al plenari- se-
ran l’estudi i diagnòstic de les
“conseqüències de la crisi sobre
l'actual pressupost municipal

que haurà de ser reformulat i, en
segon lloc, el disseny dels comp-
tes per al 2021 que s’hauran
d’adequar a les noves circums-
tàncies econòmiques i socials”.
La primera trobada amb els
grups municipals que participen
d’aquesta comissió està previs-
ta per a les acaballes d’aquest
mes d’abril i l’objectiu és que ser-
veixi per “establir els criteris i la
metodologia de treball”.

Una clienta amb mascareta en una carnisseria. Foto: ACN

Cabrera de Mar destina 30.000
euros en ajudes pel virus

Premià de Dalt busca
sinergies per afrontar la crisi

POLÍTICA4Els ajuntaments de
Premià de Dalt i Premià de Mar
van mantenir a principis d’abril
una trobada telemàtica per tal
d’intercanviar experiències i pro-
postes sobre la gestió de la pan-
dèmia del coronavirus als mu-
nicipis. L’objectiu de la reunió va
ser fer un primer pas per buscar
sinergies entre les dues pobla-
cions per tal d’afrontar la crisi
provocada per la propagació de
la Covid-19 i l’establiment de l’es-

tat d’alarma i el confinament per
part de l’estat espanyol. 

Entre els temes que es van
posar sobre la taula destaquen
la gestió dels serveis socials i de
les residències. A la trobada -que
va estar liderada pels alcaldes
Josep Triadó i Miquel Àngel
Méndez- també es va parlar de
la possibilitat d’una compra
conjunta de material de segu-
retat i de tests i de la col·labo-
ració entre les policies locals.

Solidaritat | Ainea Perfums fabrica gel hidroalcohòlic a Teià
L’empresa Ainea Perfums ha reservat tota la línia de producció de l’obrador que la compan-

yia té a Teià per a la fabricació de gel i esprais hidroalcohòlics per contribuir a garantir la
higiene i la desinfecció no només d’establiments com farmàcies, sinó també de particulars.



Ha passat ben bé un mes i mig
d’ençà de l’esclat de la pandèmia
i de l’aturada del futbol i el futbol
sala (i de la resta de competicions
esportives) i els clubs continuen
sense tenir del tot clar quin serà
el desenllaç de la temporada.

Entre els dies posteriors a les
vacances de Setmana Santa i la
Diada de Sant Jordi, però, les fe-
deracions (primer l’Espanyola i
més tard la Catalana) van co-
mençar a perfilar possibles solu-
cions per a les lligues.

La RFEF, per exemple, va
proposar als clubs de Tercera
Divisió posar el punt final al curs
2019-20 sense cap descens de ca-
tegoria i fent que els quatre pri-
mers juguessin el play-off de
forma ràpida tan bon punt fos
possible. Els clubs van acceptar la
primera part de la premisa, però
van respondre a la decisió dient
que l’ascens se’l juguessin els

vuit primers en un play-off en
camp neutral, partit únic i porta
tancada. Això, si s’acaba accep-
tant, faria que la UE Vilassar de
Mar aspirés a l’ascens a Segona B.

Pel que fa a l’FCF, després que
la Junta Directiva de l’organisme
liderat per Joan Soteras mantin-
gués una reunió durant el matí
del passat dia 23, es va anunciar
que totes les competicions de
futbol i futbol sala que organitzen
es donen per finalitzades. El que

falta, doncs, és resoldre els as-
pectes classificatoris, de manera
que s’obren tres possibles esce-
naris: declarar les lligues nul·les,
acabar-les amb ascensos i des-
censos o fer-ho només permetent
promocions de categoria.

L’FCF consultarà els clubs,
com el CD Masnou, el CE Premià,
el CE Vilassar de Dalt o el CD Pre-
mià de Dalt, entre altres, per co-
nèixer quin és el seu parer abans
de prendre la decisió definitiva.

La UE Vilassar de Mar podria no haver acabat el curs encara. Foto: UEVM

Pau Arriaga
BAIX MARESME

Premià de Dalt | Juli Giner dona consells per mantenir-se actius
L’excampió de boxa i actual regidor d’Esports de Premià de Dalt, Juli Giner, ha compartit al
perfil d’Instagram de l’Ajuntament premianenc rutines d’activitats perquè tothom es pugui
mantenir actiu. Els exercicis requereixen només una taula i una cadira i els pot fer tothom.

Incògnites en el desenllaç
de les lligues de futbol i futsal

El CN Premià ja sap que 
la temporada està suspesa

Des del passat
dia 16 el CN
Premià ja sap
que la tempo-

rada 2019-20 ja forma part dels
llibres d’història. La Federació
Espanyola de Natació, després de
mantenir una reunió telemàtica,
va anunciar la suspensió de totes
les lligues d’àmbit estatal.

El conjunt premianenc ocu-
pava la setena posició de la Pri-
mera Divisió (la segona màxima
categoria espanyola) quan s’ha-
vien jugat 17 partits, de manera

que hauria d’haver afrontat vuit
compromisos més en el curs,
que estava previst que arribés a
la seva fi durant el segon cap de
setmana de maig.

La RFEN encara ha de deci-
dir què passa amb els títols de lli-
ga i si hi ha ascensos i descensos
de categoria, cosa que no ha de
preocupar el conjunt premia-
nenc. La feina, doncs, se centra-
rà en planificar la temporada
2020-21, un curs que es visua-
litza a l’horitzó amb molts més
dubtes que no pas certeses.

Esports
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Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-
dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-
cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de

les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin
del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts

del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-
mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-

panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-
mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-

dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

E S T I L S  D E  V I D A

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 

Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-
çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.

Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de
gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada

Viu en línia
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