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L’ombra del racisme torna a
planejar sobre el Baix Maresme.
Més de quaranta col·lectius de
Premià de Mar han signat un
manifest per denunciar els mis-
satges racistes i les amenaces
contra joves migrants que
s’han anat produint les darreres
setmanes arran de l’agressió a un
agent dels Mossos d’Esquadra el
passat 9 de maig.  

Segons apunten les entitats
en un comunicat, alguns dels dis-
cursos per reclamar més segu-
retat al carrer han acabat deri-
vant en una sèrie de comentaris
que podrien ser constitutius de
delictes d’odi i amenaces contra
persones pel seu aspecte físic o

origen. “Nosaltres respectem el
dret a sentir-se segur, però no
podem tolerar aquest vessant
racista. Si algú té un problema,
el té amb un particular, no amb
tota la comunitat”, assenyala
Aladdin Azzouzi, un dels im-
pulsors del manifest. 

Aquest jove de pares marro-
quins i nascut a Premià de Mar as-
segura que a través d’alguns grups
de veïns de WhatsApp, Facebook
i Telegram s’han arribat a distri-
buir fotografies de joves que por-
ten tota la vida al poble i que mai
han fet res només pel fet de ser
d’origen marroquí. “Et sents vi-
gilat i observat. És molt frustrant
que se’ns posi a tots al mateix sac”,
afirma, alertant que en aquests
grups s’ha arribat a manifestar la
intenció de “matar Menas” o d’a-
nar a pisos ocupats on viuen joves
migrants per agredir-los. 

Aquesta tensió, de moment,
només és palpable a les xarxes
socials. Tanmateix, els diferents
col·lectius denunciants consi-
deren que actituds d’aquest tipus
no es poden “deixar passar” si es
volen evitar episodis com el que
es va viure en un centre de me-
nors del Masnou temps enrere,
on quatre menors van acabar a
l’hospital i hi van haver diversos
ferits. “Afortunadament tothom
està confinat a casa i ningú no ha
fet res. Ens vam veure obligats a
fer el comunicat per calmar els
ànims”, apunta Azzouzi.

En aquest sentit, des de l’A-
juntament de Premià de Mar
asseguren que durant aquest
confinament no s’ha produït
un repunt dels delictes que jus-
tifiqui aquest discurs d’inse-
guretat, sinó que el nombre
d’incidències s’ha reduït.

El racismecolpejaPremià
» Una quarantena de col·lectius denuncien missatges racistes i amenaces contra joves migrants
» L’Ajuntament afirma que els delictes han disminuït i que l’agressió a un policia és un fet aïllat

Anton Rosa
PREMIÀ DE MAR

Els Mossos ja van haver d’intervenir en un atac racista el passat mes de juliol que va tenir lloc a la casa de colònies del Masnou. Foto: Arxiu (ACN)

POLÈMICA4Els fets van tenir
lloc la tarda del passat 9 de
maig a l’exterior d’un super-
mercat de la Gran Via de Pre-
mià de Mar. Un agent dels
Mossos d’Esquadra fora de
servei resultava ferit quan in-
tentava intervenir en una dis-
puta entre un grup d’homes i
alguns clients de l’establiment. 

Segons recullen diversos
mitjans, els agressors van en-
carar-se amb diversos clients
després que aquests cridessin
l’atenció a uns joves per no
mantenir la distància de se-
guretat. En veure la situació,
el policia es va acostar-hi per

provar de calmar els ànims,
però els homes van reaccionar
violentament i encarant-se
amb ell també. 

Aleshores, l’agent va treu-
re la seva defensa extensible
per frenar-los, però el grup va
acabar prenent-li l’objecte i el
van utilitzar per apallissar-lo.
El Mosso –que va rebre múl-
tiples cops al crani i a la cai-
xa toràcica– es troba ingres-
sat a l’hospital però no es
tem per la seva vida. Els Mos-
sos d’Esquadra han obert una
investigació i han desplegat
un operatiu per poder loca-
litzar els agressors.

L’agressió a un Mosso
d’Esquadra, el detonant
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Em comença a pre-
ocupar molt l’actitud

d’alguns governants pro-
gressites que pensen que l’extrema
dreta desapareixerà o no farà mal si no
la mires i la ignores. O pitjor encara, que
tenen por i són incapaços de moure un
dit. Una cosa és no alimentar-la. L’altra,
deixar-la sempre fer.

Aquí es
piula

El último paciente de la
UCI ha empezado a ha-

blar. Es madridista. Le he
dicho de broma que la primera frase
que le diga a su familia sea “Aupa Atleti”.
Se ríe. Entra su hijo. Después de dos
meses y medio sin hablar, dice: “Aupa
Atleti”. Me mira. Nos reímos. Se me sal-
tan las lágrimas.

@RoussDawson

Només un 5% de la
població de l’Estat té

anticossos del coronavi-
rus. Aquests són els primers resultats de
l’estudi de seroprevalença que està
fent el Ministeri de Sanitat amb la
col·laboració de les comunitats autò-
nomes. Per tant, no hi ha immunitat de
grup. 

No sé si s’entén que en
Montoro és el cas d’èxit:

el xaval que sense cap
referent ni suport es posa a fer vídeos
en català, ho peta descomunalment i
manté la llengua un temps més. El
problema real és en tots els que ni es
plantegen en cap moment fer res en la
seva pròpia llengua.

@AlbertLloreta@MarPoyato@Miquel_R

La lupa

per Jaume Martorell

Europa confinada

Dissabte 9 de maig es va celebrar el dia
d’Europa en unes condicions extra-
ordinàries: gran part de la ciutadania
de la Unió confinada i amb una in-
certesa considerable sobre com res-
pondrem a les conseqüències sanità-
ries, humanes, socials i econòmiques
de la Covid-19. 

La resposta europea ha seguit la lò-
gica característica de la Unió: aquelles
institucions que estan més aïllades de
la influència dels Estats tenen més
marge de maniobra per a adreçar les
necessitats de la ciutadania. Allà on els
Estats tenen influència, el
xoc entre posicions i inte-
ressos condueix al blo-
queig. El Banc Central Eu-
ropeu ha estat ràpid en re-
accionar oferint crèdit per
tal de garantir la liquiditat
dels Estats. La Comissió
Europea, malgrat els seus límits, va ac-
tuar ràpidament per a proposar l’ac-
tivació de la clàusula d’escapament del
pacte d’estabilitat i financer. 

Al Consell Europeu, els Estats del
nord van tornar a mostrar els seus re-
cels davant el finançament directe
de les polítiques per a fer front a la Co-
vid-19 dels països del sud. Un recel
que massa sovint ratlla la xenofòbia i
que obvia l’estratègia de dumping
fiscal en la qual alguns d’aquests es-
tats -com Holanda, Irlanda o Lu-
xemburg- han basat el seu creixe-
ment econòmic a costa de la resta dels
Estats membres. No obstant, massa
sovint algunes de les decisions que ha
pres el govern de l’Estat espanyol en
temps de Covid-19 -la subvenció de 15

M€ a fons perdut a l’oligopoli medià-
tic televisiu o la campanya publicità-
ria nacionalista i sectària amb la que
es va iniciar l’estat d’alarma- i casos
sonats de corrupció i manca d’exem-
plaritat, començant pels que afecten
la Casa Reial, acaben alimentant
aquests recels del nord d’Europa. 

És essencial que per fer front a les
conseqüències econòmiques del con-
finament no es cometin els errors
del 2008. De moment, les institucions
europees no han aconseguit garantir
que no s’emprendrà el camí equivocat

de l’austeritat. S’ha suspès la condi-
cionalitat dels mecanismes de rescat,
així com els objectius d’estabilitat
pressupostaria. Però la incertesa pla-
na sobre què passarà quan es recuperi
el pacte d’estabilitat. Suposarà això un
retorn a les retallades per pagar el dè-
ficit de la Covid-19? L’horitzó de retorn
a 10 anys dels mecanismes de finan-
çament proposats no és gaire espe-
rançador. Recordem que la resposta
a la crisi econòmica també va apostar
per un moment keynesià global, que
es va esvair massa ràpid per a donar
pas a les polítiques d’austeritat que
van carregar el cost de la crisi a les es-
quenes dels més dèbils. 

Una mostra de com els interessos
dels Estats impedeixen les solucions

valentes que són imprescindibles per
a reactivar l’economia la trobem en el
poc ressò polític d’una proposta que
ha sacsejat el debat acadèmic: la pos-
sibilitat que el BCE financi directa-
ment llars i famílies. A Catalunya, el
vicepresident Aragonès se n’ha fet
ressò, posant sobre la taula la neces-
sitat d’una renda de confinament.
Que el BCE asseguri la seguretat eco-
nòmica de la ciutadania confinada. És
una proposta que té la virtut de re-
baixar la càrrega fiscal dels estats del
sud, però sense incrementar la dis-

crecionalitat i arbitrarie-
tat amb la que alguns Es-
tats gestionen part de la
despesa pública, i que aug-
menta el vincle entre les
institucions europees i la
ciutadania europea. Pot-
ser per això els Estats s’han

mostrat poc interessats per una solu-
ció que beneficia la seva ciutadania
però redueix la seva esfera de poder. 

Si els models epidemiològics són
encertats, a poc a poc la ciutadania eu-
ropea s’anirà desconfinant. Però la UE
roman permanentment confinada
sota les regles de joc dels estats. El dia
d’Europa ens recorda com la integra-
ció europea va transformar les rela-
cions entre Estats i va contribuir a la
reconstrucció després de la Segona
Guerra Mundial. Si la UE vol sobre-
viure a la reconstrucció postpandèmia,
l’hi caldrà recuperar aquest esperit
transformador i internacionalista,
prioritzant el debat ideològic supra-
nacional a la negociació d’interessos
intergovernamental. 

És clau que per fer front a les conseqüències
econòmiques del confinament 

no es cometin els errors del 2008

El Twitter en paper

Els semàfors

Ca n’Amell
Famílies de la residència Ca n’Amell de
Premià de Mar s’estan organitzant per

emprendre accions legals contra l’empre-
sa gestora. Segons defensen els afectats,

s’hauria ocultat informació i s’hauria do-
nat un tracte “infrahumà” als usuaris. 

pàgina 10

Sector de la flor
Els floricultors encaren el desconfina-

ment amb optimisme. Després dels bons
números registrats amb la versió confi-

nada de Sant Jordi, la reobertura del
Mercat de Flor i Planta Ornamental per-
metrà al sector començar a recuperar-se. 

pàgina 11

UE Vilassar de Mar
L’equip vilassarenc finalment no jugarà

el play-off d’ascens a Segona B, ja que
serà de quatre equips i no de vuit, però
ha completat una campanya excel·lent.
De fet, la directiva ja ha renovat l’entre-
nador del primer equip, Alberto Aybar. 

pàgina 13
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Safata d’entrada

La societat no és conscient de
com està sent d’extenuant el te-
letreball dels professors de se-
cundària, una condició que, per
llei, seria voluntària sota la pro-
tecció de dades. Però, tot plegat,
resulta ser el contrari, pagant-se
un mateix la xarxa, la connexió
i els aparells. Cal atendre un per
un pares, fills i direccions sense
defallir, però amb la incertesa
de si els alumnes aprenen real-
ment alguna cosa, o si els fan la
feina tercers, la copien del “racó
del gandul” o si simplement fan
poca cosa. I, finalment, amb el
greuge que el conseller Bargalló
ordena que no calen tants co-
neixements, sinó “personalitzar”
l’esperit de l’escolar per, al final,
oferir un aprovat general enco-
bert. En fi, molta feinada per tal
que tothom passi de curs. Vin-
dria a ser com si a la seva llar fes
reformes, però al final no millo-
rés res. La frustració docent és
gegantina.

Un infern
per David Rabadà

Mania persecutòria
per Jordi Lleal 

Es defineix ‘mania persecutòria’
com una esquizofrènia para-
noide, que pateix aquella per-
sona que se sent perseguida,
turmentada, humiliada o ridi-
culitzada, amb un trastorn bi-
polar amb episodis depressius
greus. Serà que, sense entrar en
termes mèdics, també es podria
aplicar a aquelles persones que
la mania persecutòria la pro-
jecten sobre altres persones,
com és el cas d’alguns fiscals que
no paren de perseguir, humiliar
i turmentar els exiliats i presos
polítics, no només catalans,
presentant recursos de forma
continuada contra la sortida de
les presons per fer treballs so-
cials o cuidar familiars. I el go-
vern espanyol, que està en Ba-
bia o potser no s’atreveix a po-
sar ordre a la Fiscalia. 

Dolores Delgado, fiscal ge-
neral de l’Estat, està confinada? 

En el futur, tot el que està
passant a Espanya serà motiu

de profunds estudis jurídics,
veient com es transgredeixen
contínuament les normes i
procediments jurídics. Am-
nistia Internacional, el no-
vembre de 2019, va demanar
l’alliberament dels Jordis, ara
ho torna a fer i ha redactat un
informe, basat en el Dret In-
ternacional, en què afirma
que la sentència del Tribunal
Suprem se sustenta en vague-
tats sobre el delicte de sedició
i condemna la vulneració dels
drets a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació pacífica,
desobediència civil i protesta
obstructiva. La demanda, altra
vegada, de la llibertat imme-
diata de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez és demolidora per a
Espanya. Per ara, les autoritats
polítiques i judicials espanyo-
les no han mogut peça i sem-
bla que els Jordis ho tenen
magre. No en faran ni cas,
són uns covards!  

Les millors
perles

700 cases es queden sense llum després que un bou es rasqui el
cul amb la caixa de generadors que subministra l’electricitat
de tot un poble. Ha passat a Escòcia, on la propietària de l’ani-

mal ha acabat demanant disculpes en nom del bou a través de Fa-
cebook i l’ha justificat explicant que va tenir “un atac de picor”.

Un dels elements que hem de tenir sempre a mà en temps
de coronavirus és el gel desinfectant. Conscient d’això,
un dissenyador nord-americà ha creat un dispensador

semiautomàtic d’aquest líquid que es porta al canell i es dispa-
ra com si es tractés de les teranyines d’Spiderman.

Les videotrucades poden provocar moments molt incòmodes,
com ha passat a Zamora. Quan l’alcalde Paco Guarido (IU) esta-
va tancant la sessió telemàtica del Ple municipal, es va sentir cla-

rament com algú deia “¡Qué gilipollas es!”. Sembla que a la persona
que conviu amb el portaveu del PP al municipi no li cau bé el batlle.

517.000 euros per unes vambes. Aquesta xifra, que per a la
majoria de mortals és absolutament desorbitada, és el
preu pel qual s’han venut unes Air Jordan 1 signades pel

mateix Michael Jordan, que les va fer servir l’any 1985, quan va
debutar a l’NBA amb els Chicago Bulls.

Sembla que Donald Trump s’ha proposat dir-la més grossa cada
setmana. Aquest cop, ha admès en una roda de premsa que
s’automedica per prevenir el coronavirus amb hidroxicloroqui-

na, un fàrmac que no té l’aval dels metges. Podria tenir gràcia si no
fos perquè és el president del país amb més morts per la Covid-19.

A les xarxes

@__Ilich__: Queda demostrado que si la
policía te multa, te insulta o te pega, la
culpa es tuya por nacer en el barrio equi-
vocado.

@SergiMaranya: Pedro Sánchez i Inés
Arrimadas arriben a un acord per prorro-
gar l’estat d’alarma durant quinze dies
més.

#15DiesMés

@ignasisabater: Si aneu a algun bar, res-
taurant o comerç i hi veieu algun error, no
us poseu a gravar ni a fer fotos per penjar-
ho a xarxes. Parleu-ne amb els propietaris.

#Fase1ALaVista #ElsRicsEsManifesten
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Mor l’economista i fill adoptiu
del Masnou Jacint Ros

CONDOL4L’economista i polí-
tic Jacint Ros i Hombravella va
morir el passat 1 de maig als 85
anys. Catedràtic de Política Eco-
nòmica de la Universitat de Bar-
celona i autor de nombrosos lli-
bres en l’àmbit econòmic, Ros va
rebre el 2008 la Creu de Sant
Jordi en reconeixement a les
seves aportacions a l’estudi i el
coneixement de l’economia ca-
talana. La seva trajectòria i la for-
ta vinculació amb el municipi del
Masnou va portar el consistori a
atorgar-li el setembre del 2018
el títol de fill adoptiu de la vila.

L’Ajuntament del Mas-
nou –juntament amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya
(CEC)– ha volgut recordar la fi-
gura de Ros en un comunicat a
la seva pàgina web: “Ros i Hom-
bravella era, des del setembre de
2018, fill adoptiu de la vila del
Masnou i era mereixedor d’a-
quest títol per la seva carrera
professional com a economista,
teòric de l’economia i professor
catedràtic d’economia. També,
per la seva vinculació al Masnou,
on va viure durant la Guerra Ci-
vil i on hi passava tots els estius”.

POLÍTICA4El segon ple tele-
màtic de la història de l’Ajunta-
ment del Masnou va donar llum
verda a tota una sèrie de mesu-
res per pal·liar els efectes de la
crisi del coronavirus al munici-
pi. La sessió celebrada el passat
29 d’abril va arrencar amb l’al-
calde Jaume Oliveras i altres
regidors mostrant el seu condol
a totes les famílies que han per-
dut alguna persona a causa de la
pandèmia i enviant un missatge
de suport a tots aquells veïns que
pateixen les conseqüències eco-
nòmiques de l’extraordinària si-
tuació. “En aquesta situació tan
complicada i difícil, sobretot vo-
lem recordar les persones que,
lamentablement, han estat víc-
times d’aquesta malaltia i ens
han deixat”, va apuntar Oliveras.

La primera mesura social
que es va aprovar al plenari va
ser l’establiment de subvencions
per a l’accés i manteniment de
l’habitatge. Aquestes ajudes,
però, no podran sol·licitar-se
fins al gener del 2021, fet que va
generar algunes crítiques per

part d’alguns grups municipals
com la CUP. “Hauríem preferit
aprovar ajuts puntuals per al
moment actual i que treballés-
sim al llarg de l’any el que apro-
vem avui”, assenyalava el por-
taveu de la formació, Fèlix Cle-
mente. El ple també va tirar en-
davant per unanimitat les bases
per a la concessió de subven-

cions a agents culturals afec-
tats per les restriccions derivades
de l’estat d’alarma.

TERÀPIA EMOCIONAL
El consistori ha impulsat un
servei de teràpia familiar per a la
gestió emocional de les conse-
qüències del context actual, que
realitzarà la Cooperativa Ohana.

El segon ple telemàtic de l’Ajuntament del Masnou. Foto: Fem Masnou

El Ple combat la crisi amb ajudes
per a l’habitatge i la cultura

Successos | Localitzen una menor tutelada retinguda per la família
Els Mossos d’Esquadra van localitzar una menor de 13 anys tutelada per la Direcció General d’A-

tenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que portava diversos mesos retinguda per la seva
família. La DGAIA va denunciar la desaparició de la menor el passat gener al Masnou.
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El Ple aprova el pla financer
amb plantada de l’oposició

POLÍTICA4El segon Ple tele-
màtic de l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar va donar llum ver-
da al nou Pla Econòmic Finan-
cer (PEF) amb polèmica. A la
sessió celebrada el passat 5 de
maig, l’oposició en bloc va cri-
ticar la gestió econòmica del
consistori –que ha hagut d’a-
provar dues modificacions con-
secutives del PEF després d’in-
complir per segon cop la Regla
de la Despesa– però, final-
ment, la proposta va prosperar
gràcies a l’abstenció del grup
d’ERC i els vots a favor del
PSC i Ciutadans. 

Segons informa Ràdio Pre-
mià de Mar, malgrat donat su-
port al pla econòmic per “res-
ponsabilitat” i per evitar possi-
bles “mals majors”, les forces de
l’oposició van fer front comú per
exigir al govern encapçalat per
Miquel Àngel Méndez l’aplica-
ció de mesures correctores per-
què no es tornin a produir les
desviacions financeres que han
acabat provocant aquesta si-
tuació. Méndez va acceptar la
“culpabilitat” que li pertoca
com a batlle, però va assenyalar
que totes les inversions van ser
aprovades al Ple.

GENT GRAN4Una seixantena
de famílies de la residència Ca
n’Amell de Premià de Mar s’es-
tan organitzant per emprendre
accions legals contra l’empresa
gestora del geriàtric. Segons de-
fensen els afectats, no només
s’hauria ocultat informació sobre
el nombre real de casos positius
per part de la direcció de l’equi-
pament, sinó que també s’hau-
ria donat un tracte “infrahumà”
als usuaris. “Hem de denunciar
per la memòria dels més de 80
avis morts, pels interns que en-
cara queden al centre i per in-
tentar canviar el model de ges-
tió de les residències. Si no ho
fem, això ens podria passar a no-
saltres en un futur”, explica Ra-
miro Berrocal, líder i portaveu de
la plataforma d’afectats.

Les últimes dades a les quals
han tingut accés els familiars
parlen de més de 80 morts i del
contagi del 90% del total de
200 interns que vivien al gerià-
tric. “Ens vam assabentar que al-
guna cosa no anava bé quan
l’alcalde de Premià va denunciar

públicament que no tenien in-
formació de l’estat dels resi-
dents de Ca n’Amell. A nosaltres
l’única notificació que ens arri-
bava per part de la direcció par-
lava de dos casos amb possibles
símptomes. Tot era mentida”,
assenyala Berrocal, que va per-
dre el seu pare a la residència i
apunta que els interns infectats

ni tan sols estaven aïllats i que el
personal no utilitzava el material
de protecció adequat. El porta-
veu –que compta amb suport
municipal i que està acabant de
recavar informació per poder
presentar la denúncia– fa una
crida a la resta de les prop de
200 famílies del geriàtric perquè
s'uneixin a la causa.

Els bombers desinfecten la residència Ca n’Amell. Foto: @bomberssav

Famílies de Ca n’Amell estudien
denunciar la mort de 80 avis

Política | Grup assessor pel coronavirus
L’Ajuntament ha impulsat la creació d’un grup assessor en relació amb el coronavirus.

Aquesta iniciativa -proposta del grup de Ciutadans- comptarà amb la participació de regidors
de la resta de partits i amb representants dels sectors social, econòmic, cultural i sanitari.
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Un milió d’euros per fer front
a la crisi del coronavirus

POLÍTICA4L’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar ha anunciat que
destinarà un milió d’euros a im-
pulsar diferents mesures de ca-
ràcter social i econòmic per fer
front a la crisi provocada per la
pandèmia del coronavirus. La
important inversió –que es fi-
nançarà alliberant recursos d’al-
tres partides del pressupost mu-
nicipal– anirà destinada en con-
cret a actuacions com garantir les
prestacions socials, impulsar
l’activitat econòmica local, fle-
xibilitzar les regulacions fiscals,
fomentar l’ocupació o donar su-

port als treballadors autònoms
i les empreses proveïdores. 

Segons ha detallat el consis-
tori en un comunicat, la nova
partida d’ajudes aconseguirà el
finançament necessari a través
de diferents desviacions, com la
utilització del fons del roma-
nent de tresoreria dels últims
anys o de la part del superàvit del
2019 que permet la normativa
del govern espanyol, o la inver-
sió dels diners que l’Ajuntament
no gastarà per la modificació o
suspensió pel coronavirus de
diferents activitats previstes.

ECONOMIA4Els floricultors en-
caren aquestes primeres setma-
nes de desconfinament amb op-
timisme. Després dels bons nú-
meros registrats malgrat l’estat
d’alarma amb la versió confina-
da de Sant Jordi, la reobertura
del Mercat de Flor i Planta Or-
namental de Catalunya, que té la
seva seu a Vilassar de Mar, per-
metrà al sector començar a re-
cuperar-se del “gran desastre
empresarial i econòmic” viscut
des de l’inici de la pandèmia del
coronavirus. 

“Les perspectives no són bo-
nes, però esperem que la gent ens
doni un cop de mà i posi flors i
plantes a la seva vida”, assenya-
la en declaracions a l’Agència Ca-
talana de Notícies Mercè Martí-
nez, una de les productores del
mercat. Per a molts dels flori-
cultors, la facturació ha estat
pràcticament nul·la des del pas-
sat 13 de març, l’últim dia que es
va poder obrir el mercat, pocs
dies abans de la diada de Sant
Jordi. L’impacte de l’obertura fí-
sica de les petites floristeries

està encara per veure, però la
previsió és que serveixi per aca-
bar de reactivar un sector que ha
sobreviscut gràcies a les coman-
des per internet i a l’èxit del ser-
vei a domicili. “La floristeria tota
la vida ha fet sempre servei a do-
micili, però aquesta crisi serà un
abans i un després. Ens estem
acostumant a comprar per in-

ternet", assegura Martínez, que
preveu aquesta transició digital
inevitable. Malgrat l’optimisme,
els floricultors recorden que els
primers càlculs apunten que l’a-
jornament de Sant Jordi farà
caure la producció local de roses
a la meitat, ja que només podran
cultivar-se 100.000 unitats a
causa de les condicions del clima.

Una florista amb mascareta al Mercat de Flor i Planta Ornamental. Foto: ACN

El sector de la flor afronta amb
optimisme el desconfinament

Confinament | Una Festa Major amb activitats virtuals
L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha anunciat la seva intenció de celebrar la
Festa Major de Sant Joan al juny en un format diferent i amb tota una sèrie
d’activitats virtuals que permetin respectar la distància social i l’aforament.
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ECONOMIA4Alella torna a si-
tuar-se –juntament amb Ma-
tadepera– com el municipi de
Catalunya amb una renda per
habitant més elevada, amb
26.900 euros per càpita, una xi-
fra que gairebé dobla la mitja-
na catalana. Segons detalla l’in-
forme de l’Idescat Renda fa-
miliar disponible bruta terri-
torial 2017, per sobre del 25%
de la renda mitjana també hi ha
la població de Teià.

Alella i Teià, entre
els municipis amb
la renda més alta

VILASSAR DE DALT4L’Ajunta-
ment de Vilassar de Dalt reacti-
va el 27 de maig el servei de zona
blava en totes les places regula-
des al municipi, que deixarà de
ser gratuït. Segons recorda el
consistori en un comunicat, el
servei es va suspendre amb mo-
tiu de la declaració de l’estat
d’alarma per la pandèmia del co-
ronavirus. També s’aixeca la
suspensió de la taxa d’ocupació
de la via pública.

El servei de zona
blava deixa 
de ser gratuït

HABITATGE4La Generalitat de
Catalunya, a través de la Secre-
taria d’Hàbitat Urbà i Territori,
ha convocat una línia d’ajuts al
lloguer de l’habitatge habitual de
14,5 milions d’euros. La sub-
venció s’adreça a famílies arren-
datàries que es trobin en situa-
ció d’atur, ERTO o que hagin vist
reduïda la seva jornada de treball
de manera que els suposi una
pèrdua d’ingressos.

Ajuts per al
lloguer a famílies
vulnerables

CABRILS4L’Ajuntament de Ca-
brils proposa aprofitar que l’edi-
ció d’enguany de la Mostra Lite-
rària del municipi no es podrà ce-
lebrar amb el format habitual a
causa de la pandèmia per donar
protagonisme a la situació de
confinament i estat d’alarma i fer
d’aquest “moment històric” que
estan vivint els veïns una opor-
tunitat per fomentar la creació li-
terària entre els cabrilencs i les ca-
brilenques.

Textos sobre el
confinament a la
mostra literària

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut a Granollers
cinc membres d’una organitza-
ció criminal -veïns d’Alella, Gra-
nollers i Rubí- que es dedicava a
cultivar marihuana amb un sis-
tema de control a distància a tra-
vés del telèfon mòbil. Això els
permetia preservar la plantació
sense moure’s d’una nau indus-
trial, de manera que podien
complir el confinament obligat
per l’estat d’alarma.

Detenen veïns
d’Alella per cultiu
de marihuana

SERVEIS4L’Ajuntament de Ca-
brera de Mar ha optat per no
restringir l’accés a les platges
del terme municipal. El con-
sistori, però, sí que apel·la a la
responsabilitat de la ciutadania
i al bon comportament i es re-
comana als veïns que no acce-
deixen ni a la sorra ni als pas-
seigs, ja que en aquests espais
no es poden garantir les mesu-
res de seguretat.

Cabrera
recomana no
accedir a la platja

POLÍTICA4El Maresme ha arren-
cat la desescalada a dues veloci-
tats diferents. La proposta del
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya va pro-
mocionar la zona nord de la co-
marca –que depèn de la regió sa-
nitària de Girona– a la fase 1 i va
aïllar el Baix Maresme, que fins
ara continuava a l’estadi inicial de
desconfinament en pertànyer a la
regió de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Aquesta si-
tuació no només va caure com
una gerra d’aigua freda sobre el
petit comerç de la vintena de
municipis que conformen la part
sud de la comarca, sinó que tam-
bé ha contribuït a augmentar la in-
certesa pel que fa a l’inici de la
temporada de bany a les platges.

“Desconfinar el Maresme a
dues velocitats crea disfuncions,
però entenem que hi ha uns cri-
teris sanitaris que s’imposen a una
realitat territorial”, assenyalava
l’alcalde de Vilassar de Mar i pre-
sident del Consell Comarcal del
Maresme, Damià del Clot, en
una entrevista a Catalunya Ràdio.
Una d’aquestes disfuncions serà

la recuperació del turisme i el co-
mençament de la temporada de
bany. Segons apunten des de l’A-
juntament de Premià de Mar,
encara és massa d’hora per certi-
ficar quan es podrà reprendre
l’activitat normal a les platges i en-
cara no s’ha posat sobre la taula
del consistori aquesta qüestió.
Tanmateix, a Barcelona, per
exemple, la previsió és que s’obri
la temporada de bany amb l’en-
trada del municipi a la fase 2 de

desescalada. Partint d’aquest cri-
teri, el Baix Maresme no podria
donar per inaugurada la tempo-
rada d’enguany fins al 8 juny
com a molt aviat, juntament amb
la resta de poblacions depen-
dents de la regió metropolitana
nord. Mentrestant, des dels dife-
rents ajuntaments continuen
apel·lant a la responsabilitat ciu-
tadana per fer un bon ús de les
platges i els passeigs fins a poder
recuperar la normalitat.

La platja d’Ocata, al Masnou, durant la fase intermèdia. Foto: Twitter (Mariona Rifà)

Incertesa per l’inici de la
temporada de bany a les platges

Desallotgen 40 persones que
ocupaven una casa a Premià
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar el passat
20 de maig una quarantena de
persones que ocupaven un ha-
bitatge al municipi de Premià de
Dalt. Segons informa l’Ajunta-
ment en un comunicat, l’ocupa-
ció del domicili –situat a la ca-
rretera de Premià de
Mar–s’hauria produït tan sols un
dia abans i hauria generat “cer-
ta alarma” a la població en com-
partir-se a través de les xarxes

socials la notícia. Ràpidament, es
va contactar amb la propietat de
la casa per tal d’interposar la de-
núncia com més aviat millor.
Gràcies a aquestes gestions es va
poder muntar un dispositiu po-
licial i les tasques de mediació
van permetre desallotjar pacífi-
cament els nous inquilins. L’o-
peratiu va comptar en tot mo-
ment amb el suport de diverses
dotacions del cos de Policia Lo-
cal de Premià de Dalt.

Salut | Protestes dels treballadors de l’Hospital de Mataró 
Un grup de treballadors de l’Hospital de Mataró han protagonitzat diverses protestes a les

portes de l’equipament per reclamar el 5% del sou dels funcionaris públics que el govern
espanyol va retallar el 2010 amb motiu de la dura crisi econòmica que patia Espanya.



El passat dimecres 20 es feia
oficial: Alberto Aybar i el seu cos
tècnic renoven amb la UE Vi-
lassar de Mar, de manera que el
club blanc-i-vermell blinda la
continuïtat dels artífexs del retorn
a Tercera Divisió i del cos tècnic
que ha aconseguit una meritòria
setena posició en la seva tornada
a aquesta categoria.

Poc menys d’una setmana
abans, quan ja s’havia confirmat
que el play-off d’ascens a Sego-
na B seria de quatre equips i no
de vuit (cosa que significava el fi-
nal definitiu de la temporada del
primer equip), el tècnic feia la va-
loració del curs 2019-20 amb
una piulada a Twitter. “Final de
temporada inesperat amb una ex-
cel·lent classificació final! Setens
a 3a Divisió, per a un equip que
acaba de pujar. Sense el cos tèc-
nic, el president i la seva junta i
sobretot, sense vosaltres, equipàs,

no hauria estat possible. Mil grà-
cies!”, reflexionava Aybar.

Ara, doncs, falta que aquestes
renovacions vagin seguides per
les dels jugadors que l’staff con-
sideri clau per al curs que ve i
també per les baixes i els fitxat-
ges que acabaran de conformar la
UEVM 2020-21.

CAMPUS D’ESTIU A LA VISTA
Amb l’activitat futbolística aca-
bada definitivament, la pròxima
cita al Xevi Ramon serà el cam-
pus d’estiu, activitat que després
de molta feina el club ha decidit

tirar endavant. Previst entre els
dies 29 de juny i 31 de juliol, el
campus es farà en dos camps per
assegurar la distància de segure-
tat i en grups reduïts.

MOR PAQUITA BOADA
El maig, però, començava amb
una notícia molt trista; el passat
dia 9, el club comunicava la mort
de Paquita Boada, històrica se-
cretària i treballadora del club. La
UEVM va rebre desenes de mis-
satges de condol de clubs d’arreu
del país, als quals va donar les
gràcies de forma pública.

La temporada 2019-20 de l’equip ha estat més que notable. Foto: UEVM

Aybar i el seu cos tècnic
renoven amb la UE Vilassar

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Futbol sala | El CFS Premià evita el descens de categoria
L’FS Sant Joan de Vilassar i el CFS Premià seguiran a Tercera Divisió la temporada que

ve. La Federació Espanyola de Futbol va decidir donar per finalitzades totes les lligues 
de futbol sala, de manera que els premianencs, que eren cuers, aconsegueixen salvar-se.

El Vive el Masnou es queda 
a un triomf de l’ascens a EBA

Una victòria. Això és el
que ha separat el Vive el
Masnou de la possibilitat

de retornar a la lliga EBA. El pas-
sat dijous 14 es van confirmar els
quatre equips de Copa Catalunya
que pugen de categoria, i són els
dos primers de cada grup: el CB
Granollers i el CB Lliçà de l’1 i el
CB Artés i el CB Ripollet del 2. 

Els masnovins, que havien
tancat la primera volta com a lí-

ders del seu grup i que eren un
dels candidats a tornar a compe-
tició estatal, van encadenar una
mala ratxa de resultats (derrotes
contra el Sant Gervasi de Mollet,
la UE Montgat i el Salt en tres de
les primeres quatre jornades de
l’any) i això va provocar que els
dos vallesans els avancessin.

Així doncs, per tornar a veu-
re l’equip a EBA caldrà esperar,
com a mínim, un curs més.

Tito Rabat torna a pujar a la
moto després de dos mesos

MOTOCICLISME4El passat dia 15
el pilot alellenc de l’equip Reale
Avintia de MotoGP, Tito Rabat,
va compartir a les seves xarxes so-
cials el vídeo de la primera vega-
da que tornava a pujar a una
moto, després de l’aturada for-
çosa pel coronavirus, que s’ha
allargat més de dos mesos.

Rabat, juntament amb un al-
tre dels competidors de la màxi-
ma categoria, el barceloní Alex
Rins, va poder donar unes voltes

al circuit d’Andorra la Vella fent
servir una moto de motocross.
Ara mateix, quan som a finals del
mes de maig, la primera de les
proves del mundial de 2020 que
no s’ha cancel·lat ni mogut de
data és la de Brno, prevista per al
9 d’agost, tot i que la intenció dels
organitzadors del campionat se-
ria disputar les curses en l’ordre
previst, de manera que la primera
parada de la categoria reina serà
al Circuito Ángel Nieto de Jerez.

Esports
13 | 
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Amb més de vint anys de carrera plens d’èxits, Esto-
pa ja no necessita presentació. Des que els ger-
mans cornellanencs David i José Manuel Muñoz
van crear el seu grup l’any 1999, s’han convertit

en un dels noms més populars del panora-
ma musical espanyol: temes tan cone-
guts com La raja de tu faldao Ya no me
acuerdoels avalen. El 18 d’octubre de
l’any passat, coincidint amb la celebra-
ció del seu 20è aniversari, van estrenar
el desè àlbum: Fuego. Com a tants al-
tres artistes, la pandèmia del corona-
virus els ha obligat a aturar gires, ro-
datges de videoclips i tota mena
d’actes. Però això no ha estat prou
motiu perquè els Muñoz deixessin

de crear. Sota l’etiqueta #DesdeCasa-
ConMúsica, ja han publicat tres vide-

oclips gravats en confinament.

Tot i que es va publicar fa un any, Canto
jo i la muntanya ballad’Irene Solà s’ha con-
vertit en un dels llibres del confinament.
Després de col·locar-se entre els més ve-
nuts del Sant Jordi virtual, ara ha estat pre-
miat als European Union Prize for Lite-
rature 2020. Aquesta novel·la de Solà ce-
deix el protagonisme a les veus que ha-
biten entre Camprodon i Prats de Molló.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

El teatre barceloní El Maldà ha creat un
cicle onlineper mantenir-se a prop del seu
públic. Dilluns de merda és el títol d’a-
questa proposta, que aplega quatre pe-
ces teatrals gravades des de casa per deu
companyies que han actuat a la sala o ho
havien de fer en aquests mesos. La data
d’inici és el 25 de maig i la resta de capí-
tols aniran sortint els dilluns següents.

Teatre

Dilluns de merda
El Maldà

El grup de rock Ratpenat ha presentat
aquest mes de maig el seu segon àlbum
d’estudi, 50% Glam 50% Clavegueram
(Kasba Music). El disc conté onze cançons
que continuen amb la línia irreverent a
la qual la banda ens té acostumats. A més,
compta amb diverses col·laboracions
amb artistes com Morfi Grei de La Ban-
da Trapera del Río, entre d’altres.

Música

Aquesta nova sèrie de Netflix, que cons-
ta només de set capítols, està ambientada
a la dècada dels 40 del segle passat, l’è-
poca daurada de Hollywood. Narra la his-
tòria d’un grup de directors de cinema i
actors que volen aconseguir l’èxit a qual-
sevol preu. En definitiva, una mostra de
com funcionava (i potser com continua
funcionant) la indústria cinematogràfica. 

Pelis i sèries

Hollywood
Ryan Murphy

50% Glam 50% Clavegueram
Ratpenat

Canal Malaia
Un grup de joves catalans, entre els quals hi ha noms co-
neguts a les xarxes socials com Juliana Canet o Bru Este-
ve, han creat Canal Malaia. Es tracta d’una iniciativa digi-
tal nascuda amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar el con-
tingut en català a espais com YouTube, Instagram o Tik-
Tok. La majoria d’adolescents i joves catalans són usuaris
habituals d’aquestes xarxes, però consumeixen sobretot
contingut en castellà, perquè n’hi ha molt més i té molta
més visibilitat que el que es fa en català. Per assegurar el

futur de la llengua, Canal Malaia vol que això canviï.

E S T O P AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser cantants de rumba catalana
Tenen una trajectòria de més de vint anys

Famosos

Estrenar tres videoclips confinats
S’emmarquen en el cicle #DesdeCasaConMúsica

L’èxit no els abandona
Els continua acompanyant una munió de seguidors fidels

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

|Maneater
Aquest videojoc permet als jugadors posar-se a la pell d’un tauró blanc i viure
les aventures pròpies del fons marí. Disponible per a PS4, PC, Xbox i Switch.Viu en línia

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TIPUS

Sanitat recomana les higièniques a persones sanes, 
les quirúrgiques a casos positius i les EPI a sanitaris

COM LA MANIPULO?

QUINA TRIO?

I DESPRÉS?

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

i SALUT

El coronavirus ens ha portat una nova companya de vida:
la mascareta. A hores d’ara, gairebé tothom té clar que
és un element molt útil per evitar contagis, però encara

continua generant molts dubtes que cal resoldre.
Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de

mascaretes: les higièniques (són les de tela, recomanades per a
persones sanes), les quirúrgiques (recomanades per a persones
amb el virus o amb símptomes compatibles) i les EPI. Aquestes
últimes inclouen les FFP1, les FFP2 i les FFP3, i les han de fer
servir preferentment els sanitaris o altres persones que estiguin
en contacte amb casos positius o sospitosos de coronavirus.
Per posar-nos la mascareta, ens hem de rentar bé les mans

amb aigua i sabó o amb desinfectant, i l’hem d’agafar per les
gomes, sense tocar-ne la part interior ni l’exterior. Un cop po-
sada, ens hem d’assegurar que ens cobreix bé boca, nas i bar-
beta i que està ben ajustada. Per retirar-la, ens hem de rentar
les mans un altre cop i tocar només les gomes. Per últim, si és
d’un sol ús, la ficarem a una bossa i la llançarem a les escom-
braries; si és reutilitzable, la guardarem a la bossa on venia.

Mascaretes: com fer-ne un bon ús

Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de mascaretes: 
les higièniques, les quirúrgiques i les EPI (FFP1, FFP2 i FFP3)

Les claus

Amb les mans ben netes i agafant-la per les 
gomes, sense tocar-ne l’interior ni l’exterior

Si és d’un sol ús, a una bossa i a les escombraries. 
Si és reutilitzable, dins la bossa on venia quan la vas comprar

Viu en línia



| 16

líniamar.cat Maig 2020líniamar.cat Pròxima edició: 22 de juny


