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La tensió esclatava la nit del
passat diumenge 14 de juny.
Mig centenar de veïns es con-
centraven a la porta d’un pis a la
plaça del Doctor Ferran de Pre-
mià de Mar ocupat per un grup
de joves migrants, a qui res-
ponsabilitzaven de l’increment
de delictes i de la sensació d’in-
seguretat al poble. Els manifes-
tants -que conformaven una es-
pècie de patrulla ciutadana- feien
llançament de pedres contra la
façana i aconseguien accedir a
l’interior de l’habitatge, provo-
cant danys materials i ferint
lleument un dels inquilins.

El greu incident treia a la
llum un malestar veïnal que feia
setmanes -des de l’agressió d’un
grup de joves a un Mosso d’Es-
quadra fora de servei- que era
palpable a les xarxes socials i a
través de certs grups en aplica-
cions com WhatsApp o Tele-
gram, on alguns usuaris ja ha-
vien manifestat la intenció d’a-
nar a pisos ocupats on viuen jo-
ves migrants per agredir-los i s’u-
tilitzaven expressions com “ma-
tar Menas”. Precisament, aquest
tipus de missatges racistes i d’a-
menaces van ser els que van
portar una quarantena de col·lec-
tius a firmar un manifest on es
denunciaven els fets i s’instava
les autoritats a no “deixar passar”
aquestes actituds per evitar epi-
sodis com el que es va viure en
un centre de menors del Masnou
temps enrere, on quatre me-
nors van acabar a l’hospital.

L’alerta de les entitats lo-
cals, però, no va aconseguir fre-
nar la proliferació d’un discurs
racista entre un grup reduït del
conjunt de veïns afectats que
volien posar fre a la sensació

d’inseguretat. El detonant, fi-
nalment, va ser el presumpte
abús sexual en grup que va de-
nunciar una dona dimecres 10 de
juny, quatre dies abans de l’atac.
Segons denuncien diverses en-
titats, el cas -que encara està sent
investigat per la policia catalana-
va ser gairebé immediatament
atribuït a aquest grup de joves
migrants que vivien a la plaça del
Doctor Ferran, augmentant la
crispació entre el veïnat i deri-
vant en l’incident violent del 14
de juny.

“Entenem que els veïns esti-
guin indignats per la inacció de
l’Ajuntament, però si no desle-
gitimem aquest tipus de con-
ductes tindrem un municipi on
tot se solucioni amb violència”,
apunten des de la secció local del
col·lectiu Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme, que consi-
deren que els indicis eren sufi-

cientment clars com per haver
actuat abans si realment els
veïns tenien un problema amb
aquest grup de joves.

“DELINQÜENTS”
“No és un atac racista, és un
atac contra presumptes delin-
qüents”. Amb aquestes parau-
les es referia a l’incident en
una entrevista l’alcalde de Pre-
mià de Mar, Miquel Àngel Mén-
dez, que afegia que els delictes
de les últimes setmanes supo-
sadament relacionats amb
aquest grup de joves podien
“justificar que la gent estigui
molt nerviosa”. “Un alcalde no
pot justificar l’atac violent a
un pis amb menors, maquillar
discursos racistes i criminalit-
zar migrants. No és només in-
operància, no haver fet res du-
rant setmanes, és que el govern
forma part del problema”, res-

ponia contundent el regidor de
la Crida Premianenca, Andreu
Mumbrú, que ja ha presentat
una moció per a la creació ur-
gent d’un pla local de seguretat. 

En aquesta mateixa línia i
després d’una junta extraordi-

nària de portaveus, el consisto-
ri va acordar la creació d’una
Taula de Seguretat per abordar
el problema i ja va anunciar un
primer paquet de mesures, com
ara un reforç dels efectius de po-
licia al municipi i la instal·lació
de més càmeres de seguretat, en-
tre d’altres.

COORDINACIÓ
Per la seva banda, l’Ajuntament
del Masnou va mantenir una
reunió el passat 8 de juny amb re-
presentants de la Policia Local i
dels Mossos d’Esquadra i la di-
rectora de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA), Ester Caba-
nes, per tal de consensuar actua-
cions de manera coordinada per
combatre la “creixent sensació
d’inseguretat” que també es viu
en aquest municipi. 

A la trobada es va tractar la pro-
blemàtica que suposen alguns
grups de joves que serien respon-
sables de prop de 70 delictes a la
zona en els últims mesos. Entre les
propostes, un reforç presencial
dels efectius policials, una de les
mesures que també porta temps
reclamant Mataró, que en un co-
municat va posicionar-se en con-
tra de les patrulles ciutadanes.

Radiografiad’unatac racista
» La denúncia d’amenaces a joves migrants va ser el preludi dels fets del 14 de juny a Premià de Mar
» Premià convoca la Taula de Seguretat i el Masnou i Mataró demanen reforços per evitar nous casos

El dispositiu dels Mossos d’Esquadra desplegat per actuar davant l’atac contra el pis dels joves migrants a Premià de Mar. Foto: Crida Premianenca

“No és un atac racista,
és contra presumptes
delinqüents”, va dir
l’alcalde Méndez

Anton Rosa
BAIX MARESME
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La vella normalitat

El confinament ha estat horrorós,
però alguns discursos que l’han acom-
panyat no han estat gaire millors.
Tot el bonisme al voltant del món que
ve, per exemple. Fa setmanes que es
pregona aquest nou món anomenat
‘nova normalitat’ i que l’únic que
busca és normalitzar, val-
gui la redundància, una
regressió en gairebé tots els
àmbits de la nostra vida.

N’hi ha que han venut
el concepte –i fins i tot el
virus– des d’un punt de
vista enèrgicament opti-
mista, i s’han escarrassat a pronosti-
car un futur millor, amb una societat
més solidària, més madura, entrega-
da al benestar dels altres i amb una
llista de valors renovada i sana. As-
seguraven que l’episodi pandèmic
ens faria corregir moltes percepcions,
i que en sortiríem havent après a dis-
cernir què és important i què no en
aquesta vida.

Bé, no hem arribat ni tan sols a la
fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po-
dem endevinar per on van els trets d’a-
questa nova normalitat. Els trets van per
on han anat sempre. Els trets van a la
cultura i a l’educació, que seran els úl-
tims a incorporar-se a aquesta pre-

uada nova normalitat. La resta, parau-
les i bones intencions.

Potser sí que hem canviat les prio-
ritats, però no totes. Les que tenen a veu-
re amb la cartera continuen intactes; per
davant de tot hi haurà sempre la pela ba-
rata a la butxaca, el turista a la gandu-
la i el hooligan a la graderia. L’educació
pot esperar, ens l’haurem de mirar
molt bé abans de reactivar-la, i la cul-

tura que faci el que bonament pugui a
les xarxes socials.

Hem estat així tota la vida i un virus no
ens canviarà. Mentre posem catifes ver-
melles a Tebas i ja intentem agendar par-
tits amb públic, prenem decisions en
l’àmbit educatiu amb una lentitud exas-

perant. I mentre obrim les
fronteres i airegem les boti-
gues de souvenirs, som im-
placables i freds amb un teixit
cultural a qui només li faltava
un retorn implacable i fred.

La nova normalitat és
una carrossa que ja té aires

de carbassa abans de les dotze cam-
panades. Més enllà d’actituds indivi-
duals admirables, el país que tenim
avui és el mateix país que teníem al fe-
brer. Exactament el mateix. Amb les
seves virtuts i les seves misèries. I una
d’aquestes misèries és el poc valor que,
com a societat, donem al que realment
pot fer possible una nova normalitat:
l’educació i la cultura.

Per davant de tot hi haurà sempre la 
pela barata a la butxaca, el turista a la 

gandula i el hooligan a la graderia

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias
policiales. Ilias T, marro-

quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un
invento de Bill Gates

creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat
“règim del 78", com era

previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar
a viure en una ciutat su-

perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla
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Els semàfors

Masnou Basquetbol
Després de quedar-se a una sola victòria
del retorn a la lliga EBA, el club ha posat
fil a l’agulla al projecte 2020-21. Mario
Lousame, ex de l’UBSA, serà el tècnic
del primer equip, que ja ha anunciat 

les seves primeres cares noves. 
pàgina 13

Aj. del Masnou
L’Ajuntament del Masnou ja està treba-

llant en un pla de reactivació social i
econòmica per tal de donar resposta a
la crisi provocada per la pandèmia del
coronavirus. Entre les mesures, sub-
vencions i promoció del comerç local.    

pàgina 8

Diputació
La Diputació de Barcelona ha donat

llum verda a la primera fase del pla de
xoc per a la reactivació econòmica i so-
cial dels municipis de la demarcació. La
iniciativa permetrà reforçar l’economia
del Maresme amb 1,7 milions d’euros.

pàgina 12
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la primera volta liderant la lliga1
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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
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Safata d’entrada

Soy autónoma y tengo un cen-
tro de peluquería. Estoy viendo
que muchos negocios como el
mío no han abierto o están cer-
rando. En consecuencia, muc-
hos empleados y autónomos se
están encontrando sin trabajo.
El IVA abusivo que pasó del 8 al
21% en el 2012, ahora con la
COVID-19 nos está matando.
El Gobierno ofrece algunas ayu-
das que no llegan a todos, pero
no pretendemos recibir ayudas,
exigimos mantener nuestros
trabajos y a nuestros emplea-
dos. ¿Qué es peor para este
país, bajar un IVA o pagar un
paro a miles de peluqueros?

En la UCI
per Maribel Estrada

I si poséssim ordre?
per Jordi Lleal 

Podríem pensar, ara que te-
nim temps de sobres, a en-
dreçar les nostres ciutats i
pobles, en com millorar els
serveis, la neteja, el civisme i
tantes coses que trobem a fal-
tar. Si ampliem la panoràmi-
ca, podríem pensar en Cata-
lunya, com els partits podrien
posar-se a treballar per obte-
nir un país millor i, si són in-
dependentistes, com posar-
se d’acord per arribar a una
entesa i fer camí junts. Final-
ment, a Espanya,  qui es veu
amb cor de posar-hi ordre?
Ara que s’ha posat de moda el
concepte “Deep State”, en ca-
talà “Estat profund” i, si cal,
“Poder soterrat”, la feina és in-
gent, de proporcions siderals,
potser impossible, perquè la
condició necessària és que
qui pot fer-ho ho vulgui fer i
sembla que les coses no van
per aquí. En quaranta anys no
s’han canviat les estructures
franquistes, no diguem de-

manar perdó pels milers d’as-
sassinats i tortures un cop
acabada la guerra, ni s’han re-
tirat plaques, estàtues i noms
de carrers i places dedicades
a figures de la dictadura fran-
quista. Amb un rei posat a dit
per la voluntat de Francisco
Franco, amb una corrupció
sistemàtica i endèmica que
continua vigent, amb un en-
tramat de l’Administració de
l’Estat farcit de prebendes re-
partides per famílies provi-
nents del franquisme. Ma-
drid continua sent un enorme
forat negre que xucla tot el po-
der econòmic i polític. 

Podem fer la semblança
amb el càstig de Sísif a l’infern,
que havia de pujar una enor-
me pedra pel vessant costerut
d’una muntanya i, abans d’ar-
ribar al cim, la pedra rodola-
va muntanya avall i tornem-
hi! Així pot ser la feina de po-
sar ordre i endreçar Espanya,
des de fa centenars d’anys.

Les millors
perles

La reobertura del bar Can Juli de Granollers era un moment molt
esperat per al client més fidel de l’establiment. Per ajudar el ne-
goci a tirar endavant, l’home s’hi va presentar amb un bitllet de

100 euros per pagar totes les consumicions que no havia pogut fer
per culpa del confinament: 36 cerveses i 10 euros de propina.

Aqui no li ha passat que, sense voler, ha envaït un país?
Sona estrany, però és el que han fet uns soldats de l’exèr-
cit polonès amb un petit territori de la República Txeca,

on es van dedicar a prohibir l’accés de ciutadans locals. I tot, per
“un malentès”, segons les autoritats de Polònia. 

En plena pandèmia, un home es va presentar molt adolorit a un
hospital de l’Índia dient que s’havia empassat uns auriculars.
Els metges, però, van descobrir que la realitat era una altra:

s’havia introduït un cable de 60 centímetres, el del carregador d’un
mòbil, pel penis. Ai, el confinament i les seves hores mortes...

Anar a pescar al riu i trobar una escultura del segle XIV. És
el que li ha passat a un pescador aficionat que va anar a
provar sort al riu Sar al seu pas per Santiago de Compos-

tel·la. No sabem si va trobar gaires peixos, però va descobrir
una marededeu d’aparença gòtica que podria ser molt valuosa.

Dexametasona: anoteu aquesta paraula. És el nom del primer
fàrmac que ha aconseguit reduir el risc de mortalitat en pa-
cients greus de coronavirus, segons ha demostrat l’assaig clí-

nic Recovery, que s’ha fet al Regne Unit amb més d’11.0000 malalts
infectats amb una evolució negativa de la Covid-19.

A les xarxes

@aidyl62: Això dels empleats de l’hotel
de Mallorca aplaudint els turistes alema-
nys també us ha fet vergonyeta aliena o
soc jo que estic rareta?

@aramateix: L’evidència de viure en una
societat racista: Premià, Mossos i temporers.
O busquem noves vies per construir una
societat antiracista o passarem molta por.

#RacismeACatalunya

@perealvaro: Vaja, que resulta que Fe-
lipe González era el Mister X dels GAL,
mare meua quina sorpresa. Això ho can-
via tot.

#GonzálezIElsGAL #TornenElsTuristes
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Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria
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Propostes culturals per donar
resposta a la crisi del sector

CULTURA4L’Ajuntament del
Masnou ha posat en marxa un
pla d’ajudes per contribuir a la
recuperació del sector cultural,
un dels més afectats per la crisi
del coronavirus. Per garantir la
reactivació de l’escena artística
local, el consistori encapçalat
per Jaume Oliveras ha obert
una convocatòria de projectes
que es materialitzarà en la con-
tractació extraordinària de cinc
espectacles o propostes culturals
per a l'Espai Escènic Iago Peri-
cot Ca n'Humet. Les iniciatives
hauran de comptar amb un

pressupost màxim de 3.000 eu-
ros i l’administració local s’en-
carregarà d’avançar el 50% del
caixet. En la mateixa línia, l’A-
juntament també estudiarà di-
ferents projectes -tant del sector
de  les arts visuals i la fotografia
com del de la il·lustració o el dis-
seny gràfic-  per tal de realitzar
una intervenció artística a la
sala polivalent de la biblioteca
municipal. La convocatòria ja és
oberta i en total se seleccionaran
cinc projectes finalistes de dife-
rents disciplines que estaran
retribuïts amb 500 euros.

ECONOMIA4L’Ajuntament del
Masnou ja està treballant en un
pla de reactivació social i eco-
nòmica per tal de donar respos-
ta a la crisi provocada per la pan-
dèmia del coronavirus. Aquesta
iniciativa engloba un total de se-
tanta mesures que ja van ser pre-
sentades en l’última sessió tele-
màtica del Consell Municipal
de Promoció Econòmica del
Masnou celebrada el passat 5 de
juny, on també es va tractar
l’estratègia de subvencions per
als establiments afectats per
l’estat d’alarma decretat pel go-
vern espanyol.

Al Ple municipal del mes de
maig, els grups ja van aprovar
tota una sèrie de mesures per
pal·liar els efectes d’aquesta cri-
si, com la subvenció per part de
l’administració local del 50%
de l’oferta d’activitats d’estiu
per a infants i joves, l’augment
del fons de resposta d’emergèn-
cia en prop de 76.000 euros o l’a-
gilització dels tràmits perquè el
teixit comercial rebi ajudes eco-
nòmiques al més aviat possible.

Aquestes subvencions van ser
també un dels temes centrals de
la trobada amb el sector del co-
merç, que va tenir lloc el passat
28 de maig. A la trobada, els co-
merciants van fer arribar al con-
sistori el seu malestar pel retard
en l’arribada d’ajudes per obte-
nir liquiditat i així poder fer
front als lloguers de locals men-

tre han estat tancats i sense re-
bre ingressos.

VÍDEO PROMOCIONAL
Per tal de fomentar el consum lo-
cal i el comerç de proximitat, el
consistori ha impulsat la cam-
panya Més que mai, queda’t al
Masnou, que compta amb un ví-
deo promocional.

El Ple telemàtic de maig de l’Ajuntament del Masnou. Foto: Aj.

El Masnou es bolca amb la
reactivació del comerç local

Espai públic | Inici de les obres per reparar el front marítim
La Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri per a la Transició Ecològica 

i el Repte Demogràfic ja ha iniciat les obres de reparació de les destrosses 
provocades pel pas de temporals com el Glòria al front marítim del Masnou.
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Contractaran 16 joves 
per a la Brigada Municipal

SERVEIS4L’Ajuntament de Pre-
mià de Mar ha posat en marxa el
projecte Brigada jove, una ini-
ciativa que haurà de servir per
crear almenys 16 llocs de treball
temporal durant l’estiu per a
joves del municipi d’entre 16 i 18
anys. Segons informa el consis-
tori en un comunicat, aquest
programa -que consistirà a fer
tasques de suport a l’equip de
l’actual Brigada Municipal- té

l’objectiu de  promoure una pri-
mera experiència laboral per als
i les joves participants, així com
“facilitar els recursos i les habi-
litats personals, socials i tècni-
ques per fomentar la seva in-
serció al món laboral”. Durant el
període de contractació, els in-
tegrants d’aquesta Brigada jove
rebran formació i seran asses-
sorats i supervisats per un grup
de tècnics municipals.

El record a les víctimes de la
Covid-19 protagonitza el Ple

POLÍTICA4El Ple de maig de l’A-
juntament de Premià de Mar va
estar marcat per una bateria de
propostes en record a les perso-
nes que han perdut la vida a cau-
sa de la pandèmia del coronavi-
rus. A la sessió telemàtica cele-
brada el passat 28 de maig, el
consistori va donar llum verda
per unanimitat a les mocions
presentades pels grups munici-
pals del PSC, Crida Premianen-
ca i Ciutadans, que proposaven

entre d’altres la creació d’un
“espai singular” dissenyat pels
mateixos veïns, la cessió d’equi-
paments i instal·lacions munici-
pals per tal que les famílies puguin
fer actes de comiat o la configu-
ració d’un arxiu de memòria po-
pular amb aportacions ciutadanes
de tota mena. El Ple també va aco-
miadar la regidora d’ERC Anna
Sosa, que ha estat rellevada per
Sandra Rivera, número 6 de la llis-
ta a les passades eleccions.

MEDI AMBIENT4Prop de mig
centenar de persones van ma-
nifestar-se el passat 11 de juny
pels carrers de Premià de Mar
per reclamar una mobilitat més
sostenible. Sota el lema Recu-
perem la ciutat, confinem els
cotxes, els participants van ocu-
par la carretera N-II a l’altura de
la masia de Can Manent per de-
nunciar la manca de resposta per
part de les administracions com-
petents pel que fa a les deman-
des en matèria de mobilitat i re-
ducció del trànsit. També van
exigit un pla de xoc urgent que
eviti que s’assoleixin els nivells de
contaminació anteriors al perí-
ode de confinament decretat
per l’estat espanyol per la pan-
dèmia del coronavirus.

Segons dades facilitades pel
grup municipal de la Crida Pre-
mianenca, abans de l’inici de la
quarantena preventiva, Premià
rebia un total de 15.000 cotxes dia-
ris i s’hi feien prop de 6.700 des-
plaçaments interns diaris en au-
tomòbil, cosa que suposa només
un 13% del còmput global de tra-

jectes, que majoritàriament es
fan caminant. A més, els càlculs
apunten que encara hi ha al-
menys uns 5.600 vehicles aparcats
a la via pública, dels quals un
50% no es mou en tota la jornada.
“Avui hem pogut imaginar per un
moment la N-II per fi pacificada
i gaudir d’un Premià de Mar per
a la seva gent”, assegurava a tra-

vés de les xarxes el regidor de la
Crida Andreu Mumbrú, un dels
impulsors de la concentració. 

Les imatges de veïns ocupant
els carrers, però, no només es
van veure a Premià. En altres
ciutats com Badalona o Santa
Coloma de Gramenet també es
van organitzar marxes de pro-
testa sota el mateix lema.

La capçalera de la manifestació que va tenir lloc a Premià. Foto: Crida 

Mig centenar de veïns clamen
per una mobilitat sostenible

Economia | Campanya de suport veïnal al comerç local
L’Ajuntament de Premià de Mar ha impulsat la campanya Donem vida al co-

merç, una iniciativa que té l’objectiu de fomentar el consum en establiments de
proximitat i que compta amb la participació de diversos veïns del municipi.
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La recuperació econòmica 
i social, tema central del Ple

POLÍTICA4El Ple de maig de l’A-
juntament de Vilassar de Mar  va
estar marcat per la voluntat de
tots els grups municipals de tre-
ballar per a donar resposta a la
crisi del coronavirus. A la sessió
celebrada telemàticament el pas-
sat 28 de maig, les formacions
van acordar la constitució d’una
taula per a la recuperació social
i econòmica al municipi, una
mesura que té l’objectiu d’estu-
diar iniciatives per fer possible
una reactivació “sòlida i solidà-
ria que no deixi ningú enrere”.
En la mateixa línia, els grups van

aprovar per unanimitat destinar
un milió d’euros -provinents del
romanent de tresoreria- per al fi-
nançament de les despeses pro-
vocades per la pandèmia, dels
quals més de la meitat es repar-
tiran en ajudes als serveis socials
i en promoció econòmica. Per via
d’urgència també es va donar
llum verda a la modificació de
l’ordenança reguladora de l’o-
cupació comercial de la via pú-
blica per permetre ampliar tem-
poralment les terrasses de bars
i restaurants fins al 50% de la su-
perfície concedida.

SERVEIS4L’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar ha decidit sumar-
se al tancament de les platges per
la revetlla de Sant Joan d’a-
quest any. Segons ha informat el
consistori en un comunicat, les
zones de bany del municipi ro-
mandran tancades des de les vuit
del vespre del dia 23 de juny fins
al matí del dia 24 per “evitar
aglomeracions” i en el marc d’i-
niciatives per a la prevenció de
contagis per coronavirus.

Per tal de garantir el com-
pliment d’aquesta mesura, les
entrades dels passos soterranis
que donen accés a la platja es
tancaran a partir de les set de la
tarda i es demanarà als usuaris
que encara es trobin a la sorra o
a l’aigua que abandonin l’espai.
Tanmateix, el consistori sí que
permetrà l’obertura de les guin-
guetes i dels restaurants de la
costa, sempre que compleixin
amb els requisits d’aforament
màxim permès i les condicions
higièniques i de seguretat de-
terminades per la normativa. A
més, les persones que vulguin fer

ús dels establiments a partir de
les vuit del vespre ho hauran de
fer amb reserva prèvia i només
s’hi podran estar fins a l’una de
la matinada. Per accedir a la
zona, els clients hauran d’utilit-
zar els dos passos soterranis ha-
bilitats: un a la plaça de l’Ajun-
tament de Vilassar de Mar i l’al-
tre a l’altura del Club Nàutic.

MASNOU I PREMIÀ
Els ajuntaments del Masnou i
de Premià de Mar també tan-
caran els accessos a les seves
platges seguint les mateixes
franges horàries que Vilassar i
comptaran amb un equip de se-
guretat privada per tal de re-
forçar la tasca de control dels
dos cossos de policia locals.

Les platges de Vilassar estaran tancades durant la revetlla. Foto: @Ee1969

Vilassar blinda les platges 
per la revetlla de Sant Joan

Educació | El Consell d’Infants aposta per la vida familiar
La darrera sessió de la tercera edició del Consell d’Infants de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar va tenir lloc el passat 15 de juny i va estar marcada per tota una sèrie de propostes
destinades a millorar la vida en família des de la perspectiva dels més petits de la casa.
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CABRERA4L’Ajuntament de
Cabrera de Mar va demanar a
principis de juny a Renfe que in-
formés als trens de l’ocupació de
les platges del Baix Maresme
coincidint amb el canvi a la se-
gona fase de la desescalada. La
intenció d’aquesta mesura és
evitar possibles aglomeracions a
les diferents zones de bany del li-
toral i facilitar el respecte de la
distància interpersonal entre els
usuaris de les platges.

Demanen informar
de l’estat de les
platges al tren

TEIÀ4L’Ajuntament de Teià va
denunciar el passat 18 de juny
que algú va despenjar de mati-
nada la pancarta a favor de la lli-
bertat dels presos polítics i dels
exiliats que lluïa al balcó del
consistori. En un comunicat,
l’alcalde de Teià, Andreu Bosch,
va condemnar els fets i va asse-
gurar que seran denunciats als
Mossos d’Esquadra i que la seva
intenció és que la pancarta sos-
treta sigui restituïda.

Treuen la pancarta
dels presos polítics
de l’Ajuntament

VILASSAR DE DALT4L’Ajunta-
ment de Vilassar de Dalt ha sig-
nat un conveni de col·laboració
amb Càritas Parroquial per tal de
consensuar les polítiques eco-
nòmiques i de material per a la
gestió del Programa del Banc
dels Aliments municipal i d’altres
ajuts per a la cobertura de l’ali-
mentació i les necessitats bàsi-
ques de les famílies vulnerables
de la població.

Nou conveni de
col·laboració amb
Càritas Parroquial

PREMIÀ DE DALT4L’Ajuntament
de Premià de Dalt va celebrar el
passat dia 15 de juny el primer ple
presencial des de l’inici de la
pandèmia del coronavirus. La
trobada -que va comptar única-
ment amb la presència de l’al-
calde, la secretària, els porta-
veus dels grups municipals i els
coordinadors de les àrees muni-
cipals- va servir per reforçar les
polítiques socials i sostenibles.

El govern local
aposta pel reforç
de l’atenció social

MARESME4La Diputació de
Barcelona ha donat llum verda a
la primera fase del pla de xoc per
a la reactivació econòmica i so-
cial dels municipis de la provín-
cia. En el ple celebrat dijous 28
de maig, l’ens va aprovar l’inici
del programa Cap municipi en-
rere, que compta amb una do-
tació total de 15 milions d’euros
per oferir “liquiditat i solvència”
als ajuntaments més afectats
pels efectes de la pandèmia per-
què puguin assumir aquestes
“despeses extraordinàries”. La
iniciativa permetrà reforçar l’e-
conomia del Maresme amb més
d’1,7 milions d’euros.

L’aportació econòmica es di-
vidirà en dos programes dife-
rents: la despesa corrent i la in-
versora. Per nombre d’habitants
i també de casos positius per co-
ronavirus, Mataró és la població
de la comarca que rebrà el per-
centatge més elevat de la inver-
sió amb un 24,4% del total, xifra
que es tradueix en prop de
418.000 euros. La segueixen en
el rànquing Premià de Mar i Pi-
neda de Mar, que disposaran de

95.500 i 92.800 euros respecti-
vament. Pel que fa als municipis
del Masnou i Vilassar de Mar, les
dotacions econòmiques desti-
nades seran de 85.700 i 77.100
euros. En el cas de les poblacions
del Baix Maresme amb 10.000
habitants o menys, només Pre-
mià de Dalt i Alella superen la
barrera dels 40.000 euros d’in-
versió amb 43.640 i 41.560 eu-
ros. Vilassar de Dalt es queda

ben a prop d’aquesta xifra, amb
un total de prop de 39.120 euros,
i ja a més distància trobem Ca-
brils (33.950 euros), Teià
(30.600 euros) i Cabrera de Mar
(20.070 euros). Segons detalla la
Diputació en un comunicat,
aquests més d’1,7 milions se su-
men als més de 15 milions que ja
ha destinat la corporació du-
rant aquesta primera fase del pla
de xoc per la pandèmia.

Una dependenta atén una clienta en una fotografia d’arxiu. Foto: ACN

La Diputació destina més d’1,7
milions d’euros a l’economia

Condol | Mor el periodista mataroní Manuel Cuyàs 
El periodista mataroní Manuel Cuyàs va morir el passat 15 de juny als 67 anys després

de no superar una leucèmia i el trasplantament de medul·la que li van practicar al
maig, informa El Punt Avui, diari al qual va estar lligat al llarg de la seva trajectòria.

TRIBUNALS4L’alcaldessa de Vi-
lassar de Dalt, Carola Llauró, po-
dria ser investigada per un pre-
sumpte delicte de malversació
de fons. Una jutgessa de Mataró
considera que hi ha indicis sufi-
cients per pensar que la batllessa
hauria sufragat amb diners pú-
blics el cost de la reposició d’una
pancarta a favor de la llibertat dels
presos polítics malmesa el juny
del 2019, quan tres individus van
ser enxampats intentant despen-
jar-la del balcó de l’Ajuntament. 

“L’únic que vaig fer va ser de-
manar un pressupost per a una
pancarta amb les mateixes ca-
racterístiques per poder fer la de-
núncia dels fets. El que jo vaig
aportar a judici era un pressu-
post, no una factura”, assenya-
la incrèdula Llauró en declara-
cions a Línia Mar, la qual enca-
ra no entén la polseguera que ha
aixecat el cas. L’alcaldessa –que
encara no té cap causa oberta en
contra– es mostra tranquil·la i
considera que ara mateix hi ha

altres prioritats, com fer front a
la crisi del coronavirus.

Pels mateixos fets, la magis-
trada també podria investigar el
predecessor de Llauró al con-
sistori, Xavier Godàs. “Em sem-
bla ridícul que una pancarta pu-
gui ser motiu d’una  investigació
per malversació. Jo estic molt
tranquil, que investiguin el que
faci falta”, apunta l’exalcalde,
que assegura que ell va donar per-
mís perquè es pengés en el seu
moment la pancarta malmesa.

Llauró: “Noerauna factura”



Canvi a la banqueta del sènior
masculí. El passat diumenge 7 el
Vive El Masnou va anunciar el
nou propietari de la banqueta de
l’equip de Copa Catalunya: serà
Mario Lousame, que en els dar-
rers sis cursos ha estat un dels
grans noms del bàsquet de casa
nostra a l’UBSA del seu Sant
Adrià natal. La majoria d’aques-
tes temporades al conjunt ver-
mell han estat a la lliga EBA.

El tècnic assegura estar molt
agraït per l’oportunitat i amb
moltes ganes d’assolir el repte del
club de tornar precisament a
una EBA que a partir del curs
2020-21 canvia de format i am-
plia el seu nombre d’equips.

Lousame arriba al Masnou en
substitució de Quim Solà, que en
la seva única campanya a l’equip
s’ha quedat a un sol triomf de
l’ascens, ja que els masnovins van
completar les 20 jornades que

s’han pogut jugar del curs 2019-
20 amb un saldo de 13 victòries
i 7 empats, mentre que el segon,
el CB Lliçà d’Amunt, va sumar 14
triomfs en els mateixos partits.

MÉS PECES
La de l’entrenador, però, no és l’ú-
nica arribada que el club ha
anunciat aquest mes. Juan Gas-
cón, Manu Figueroa i Bernat
Mesa (exjugadors del Martinenc),
Iván Aranda (pivot procedent
del CB Santa Coloma) i Mateo

Suárez (un prometedor jugador
provinent del planter del CB
l’Hospitalet) són els primers
noms que cal apuntar per a la
plantilla 2020-21.

A banda del que es veurà so-
bre el parquet de la pista Ricky
Rubio, el club ha anunciat que Pol
Serra serà el nou Director Tècnic
i Coordinador dels equips mas-
culins, mentre que Moha Drio-
uich assumeix la funció de Coor-
dinador dels equips femenins i de
l’escoleta de bàsquet.

El tècnic, en la seva etapa a la banqueta de l’UBSA. Foto: UBSA

Mario Lousame dirigirà el
projecte 2020-21 del Masbol

Pau Arriaga
EL MASNOU

Waterpolo | El CN Premià torna a la feina dilluns 22
Amb la fase 3 de la desescalada ja vigent, el dia escollit per al retorn a la feina del CN
Premià de Mar és dilluns 22. Així ho va confirmar el club el passat dia 16 en un text

publicat al seu portal web, explicant que la tornada es farà de forma esglaonada.

Primers fitxatges per al 
curs que ve de la UE Vilassar

Renovacions i fitxat-
ges. Tradicionalment,
els mesos de juny i ju-
liol són els més moguts

del mercato futbolístic, i la UE Vi-
lassar de Mar no està sent cap ex-
cepció; després de confirmar que
Alberto Aybar seguirà a la ban-
queta del Xevi Ramon després
d’una temporada extraordinà-
ria, la UEVM ha començat a pre-
sentar també les seves cares no-
ves i els jugadors que renoven.

El capità Fran Fuentes, Javi
Eslava, Rubén Canelada, Santi
Varese, Edu Domingo, Antonio

David Montiel, Victor Granero,
Soufiane Mazouzi, Alberto Ro-
mán, Carlos Cano, Pau Rosales,
Xavi Pluvins i José Andrés Bor-
ges són els jugadors amb qui el
club ha arribat a un acord per a
la renovació dels seus contractes,
mentre que de moment s’han in-
corporat quatre homes.

Es tracta de Martí Serra, que
arriba de l’Esport Club Grano-
llers, Marc Pascual, ex del CE Ma-
taró, Miguel López, procedent de
la Unió Esportiva Mollet, i Jordi
Aumatell, que el curs passat ju-
gava a la UE Castelldefels.

Fran Fuentes és un dels jugadors que seguirà al club. Foto: UEVM

Esports
13 | 
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Síndria esberladaés el tercer recull de po-
emes publicat per Bel Granya, escripto-
ra i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’a-
llunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, in-
tel·ligent i, alhora, humà.

Llibres

Síndria esberlada
Bel Granya

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els especta-
dors podran gaudir de sessions de tea-
tre en directe i gratuïtes via Zoom. Les pri-
meres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un ho-
menatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Teatre

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan con-
tents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txa-
rango s’acomiadarà per sempre del pú-
blic l’any que ve. Sigui com sigui, enca-
ra els queden concerts per gaudir i can-
çons per escoltar, com A la deriva.

Música

The Greatés una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, em-
peradriu de Rússia, en aquest cas inter-
pretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’S-
tarzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.

Pelis i sèries

The Great
Tony McNamara

De vent i ales
Txarango

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull

LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activi-
tats programades. Tot i això, l’organització ha estat treba-
llant des d’aleshores per crear un format virtual de la cele-
bració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,
encara no han transcendit gaires detalls de com serà

aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han
generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Pa-
lafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un con-
servatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia
de teatre, dansa i música en directe Les Impuxi-
bles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cul-
tura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar
el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el

confinament va aturar la seva gira, Peya va fer
un concert virtual en el marc de la iniciativa

#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,
ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou
festival: Sala Barcelona. Música al Castell de

Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

C L A R A  P E Y AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser pianista i compositora
Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Famosos

Ha estat escollida per inaugurar un festival
Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc 

Contents de poder-la veure en directe
I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | The Last of Us Part II 
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del

popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

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

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.
Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de

mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.
Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar

mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 
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