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Clam al Masnou per evitar la
supressió del servei d’urgències
Centenars de persones ja han protagonitzat dues protestes a les portes del CAP, que també atén Teià i Alella pàg 8
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Qüestió de confiança
» El ple de Premià de Mar tomba els pressupostos i l’alcalde anuncia una qüestió de confiança
» Primer revés per a la coalició de JxCat i PSC, que no va aconseguir el vot favorable de Ciutadans
Anton Rosa
PREMIÀ DE MAR
La primera prova de foc per a la
coalició entre JxCat i PSC es va
saldar amb un seriós correctiu per
part dels grups de l’oposició. El Ple
de Premià de Mar va tombar el
passat 15 de juliol la proposta de
pressupostos del nou govern evidenciant una falta de consens
entre l’executiu i la resta de forces.
Al previsible vot en contra del bloc
d’esquerres -ERC, Crida Premianenca i comuns- es va sumar la
sorprenent negativa dels regidors de Ciutadans, que es van
mostrar en desacord amb el vessant més econòmic de la proposta i que van negar haver participat en la confecció d’aquesta.
Aquesta falta de negociació
va ser precisament un dels temes
que van centrar el debat previ a
la votació. Des d’ERC van retreure al govern que els deixi al
“marge” del diàleg per sistema i
que no hagués donat a l’oposició
prou temps per treballar els
pressupostos, tal com ja va denunciar en declaracions a Ràdio
Premià de Mar el líder del grup,
Pep Ripollès, a principis de juliol.
“La proposta ens va arribar
fa tot just una setmana i ni
constava a l'ordre del dia de les
comissions informatives, sinó
que hi va entrar per urgència. A
més, entenem que no hi ha prou
detalls sobre el destí i l’execució
dels recursos extraordinaris destinats a la Covid-19”, va apuntar
en la mateixa línia al ple el regidor de la Crida Andreu Mumbrú, que també va aprofitar la intervenció per reclamar al consistori un pla de xoc social per fer
front a la crisi provocada per la
pandèmia i la creació del Pla Local de Seguretat aprovat al plenari del mes de juny.

L’entrada del PSC al govern de Premià de Mar reedita la coalició amb JxCat que ja va governar el passat mandat. Fotos: Ajuntament i Arxiu

ÚLTIM RECURS
Amb l’oposició conformant un
front comú, l’alcalde Miquel Àngel Méndez va anunciar una
qüestió de confiança per poder
aprovar els pressupostos en un
ple extraordinari convocat per al
22 de juliol. En aquesta sessió,
Méndez aconseguirà tirar endavant la proposta si és capaç d’obtenir una majoria simple, un escenari on el batlle necessitaria el
suport no només dels socis de govern sinó també d’un altre grup
de l’oposició, com Ciutadans.
En cas de tornar a ser rebutjada, els pressupostos quedarien
automàticament aprovats si en el
termini màxim d’un mes no es
presenta una moció de censura
amb un nou candidat capaç d’aconseguir la majoria absoluta del
plenari. Aquest supòsit implicaria
un pacte improbable entre el bloc

d’esquerres i el grup de Ciutadans
o bé que el PSC trenqués el pacte de govern per liderar un nou
executiu amb les forces d’esquerres, una opció que de moment no
sembla estar sobre la taula.

GOVERN D’ESQUERRES FALLIT
La formació d’un govern d’esquerres era una de les alternatives que des de feia mesos ocupava les agendes dels grups. Les negociacions per conformar un
equip de govern a quatre bandes
amb majoria absoluta al plenari
estaven tan avançades que les
formacions fins i tot havien arribat a consensuar un “acord programàtic”, una estructura i uns
pressupostos alternatius per arravatar l’alcaldia a Méndez. Tanmateix, finalment el PSC va optar
per reeditar la coalició que ja va
governar en el passat mandat.

Cessió de tinences
en el nou govern amb el PSC

POLÍTICA4L'entrada a l'equip de govern del PSC ha suposat la cessió per part de l'executiu liderat per Méndez
de la primera i la tercera tinença, que ara passen a mans
de dos dels tres regidors del
PSC. El líder socialista David
Gutiérrez ocuparà la posició
de primer tinent i serà l'encarregat de presidir la nova
àrea per a la Reconstrucció
Social i Econòmica, un departament per donar resposta a la crisi del coronavirus. A
més, Gutiérrez coordinarà les
regidories de Serveis Socials i
Habitatge i serà responsable

directe de les àrees de Comerç, Empresa i Ocupació.
La regidora del PSC Mari
Luz Cánovas ocuparà la tercera tinença d'alcaldia i presidirà el departament d'Organització. La tercera representant socialista, Pilar Guardeño, liderarà Salut, Dona,
Igualtat i Cooperació. Pel que
fa a Junts per Premià de Mar,
Antoni Subirà passa a portar
la segona tinença d'alcaldia de
Territori i les delegacions
d'Urbanisme, Medi Ambient
i Policia, i Imma Morales es
manté com a quarta tinent i
responsable de Cultura.
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Els semàfors

La lupa

Què n’hem après?
per Cristina Badia (Nova Eucària)

Generalitat

El 14 de juliol va fer quatre mesos que el flexionat els governs de l’anomenat “pri- plotació sostenible del medi natural... i jo
meu gran amic, l’Emilio, va morir a cau- mer món”? És cert que alguns dels països em pregunto: això ha estat així? Em presa de la Covid-19. Va ser el mateix dia que que conformen aquest grup han desen- ocupa que després d’haver viscut una cries va decretar l’estat d’alarma, quan volupat unes agendes i una sèrie de com- si sanitària mundial i de veure com miaquesta malaltia començava a fer estralls. promisos al respecte (acord de París, el lers d’éssers humans han perdut (i perNo cal dir que aquesta pèrdua va repre- pacte verd europeu, cimeres climàti- den) la vida a causa de la Covid-19, ensentar un cop inesperat i un xoc per a la ques...), perquè són ells, els que tenen més cara estem presenciant imatges on la infamília i amics. Ens havien dit que el vi- recursos, els que han de donar exemple consciència, l’egoisme i la manca de sorus era perillós per a un determinat de solidaritat amb la resta i han de fo- lidaritat de la nostra societat del “primer
col·lectiu de “risc” en el qual l’Emilio no s’hi mentar models de producció sosteni- món” prevalen. Els interessos individutrobava. Sia com sigui, el resultat d’aquesta bles que ajudin a preservar els nostres eco- als són el primer i la resta es veu des de
pandèmia és que tenim una part de la so- sistemes i la biodiversitat. Si no, al pas que la llunyania, sempre en tercera persona.
cietat trencada, no només de dolor per la anem, no hi haurà moltes més generaAquest fet em provoca pessimisme. Si
pèrdua d’éssers estimats, sinó també per cions humanes futures.
no aprenem a pensar en el bé col·lectiu,
les seqüeles que ha deixat –o, millor dit,
El planeta està malalt i aquí no hi hau- si no deixem de consumir innecessàriadeixa– un virus intel·ligent del qual encara rà vacuna que ho pugui aturar, de res ser- ment, de tenir més empatia vers els altres
ens queda molt per conèixer.
virà quedar-nos un mes o dos a casa. En- (i no parlo només d’éssers humans), si no
Tot va començar el dia que
deixem de ser tan egocènvas marxar, estimat amic. No
trics, si no tenim una visió
sabíem què venia i encara no El progrés ha d’estar vinculat a una societat global del que està passant i
sabem fins quan durarà tot
si no reflexionem, a banda
que valori com s’està explotant el medi d’esdevenir
això, ja que, en arribar l’espeuna societat titerada fase 3 de la desescalada,
lla i fàcilment manipulable
natural i les conseqüències d’això
tothom es va mostrar content,
per les elits econòmiques i porelaxat, alegre... s’havia d’aclítiques, entrarem en una
tivar l’economia. Què està passant ara? tre tots hem de fer mans i mànigues per fase on el compte enrere serà irreversiDoncs que comencem a tenir un escena- sanar-lo. A més a més, ara ja sabem que ble. El progrés ha d’estar vinculat a una
ri de brots i rebrots, però no deixo de pen- moltes de les malalties que patim prove- societat que valori com s’està explotant
sar en la motxilla de morts que portem a nen de la degradació ambiental i que, si el medi natural i les conseqüències d’ail’esquena. Rere les xifres hi ha persones, seguim així, destruint la biodiversitat, el xò; el progrés ha d’anar de la mà d’una sofamílies, vides. Ho tenim present, això? risc que apareguin noves malalties infec- cietat lletrada i valenta, activa, que no caPerò tenim una altra “pandèmia” que ciones serà cada cop més probable. Per lli, que es manifesti, que reflexioni, pertambé ens afecta globalment, l’escalfa- tant, el canvi climàtic també té efectes so- què el planeta ens necessita i nosaltres a
ment del nostre estimat planeta, de con- bre la nostra salut. Repeteixo: ja en re- ell. És una relació de reciprocitat i està a
seqüències terrorífiques i amb el qual ja flexionem suficientment, sobre això?
les nostres mans salvar-lo.
fem tard. Amb la crisi de la Covid-19, la
En diverses ocasions he sentit dir a exSé que, amb l’Emilio, aquest hauria esnatura ens va donar una lliçó de la manera perts/tes que la pandèmia ens havia de tat tema per a una de les nostres llargucom es podia regenerar, el planeta va te- servir per aprendre a tenir formes alter- es converses, i li dedico perquè va marxar
nir un respir i, torno a insistir, quant n’hem natives de fer les coses, parlant d’inicia- massa aviat, molt ràpid, i perquè sempre
reflexionat, sobre això? Quant n’han re- tives a favor del medi ambient, a una ex- estarà present a la meva vida. Ell ja ho sap.

La reducció de l’horari del servei d’urgències al Masnou ha encès totes les
alarmes. Centenars de persones ja han
protagonitzat dues concentracions a les
portes del CAP, que també dona servei
a les poblacions veïnes de Teià i Alella.
pàgina 8

Mercè Martínez

Mercè Martínez ha estat escollida nova
presidenta del Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Catalunya, que té la
seva seu a Vilassar de Mar. Serà la
primera dona a ostentar el càrrec en
els 37 anys d’història del mercat.
pàgina 11

Ona Batlle

Una de les jugadores més prometedores
del futbol de casa nostra, la vilassarenca
Ona Batlle, ha signat un contracte amb
el Manchester United. La defensa serà
red devil durant les dues pròximes temporades, amb opció a un any més.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@mirietus

La meva parella i jo
hem donat positiu per
Covid-19. Hem avisat els
familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha preguntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

@MariaEugeniaGay
Trágica noticia: asesinada una mujer a manos de su pareja y en
presencia de su hijo en el barrio del Raval de Barcelona. La violencia de género nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 6618-2015

@JesusCintora
Juan Carlos I metió presuntamente en España
dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos regulares desde Ginebra a la Zarzuela durante años.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@txellfeixas
Pegasus també va ser
el sistema digital d’espionatge israelià amb
què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del periodista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Vueling estafa?

El descalabro de Podemos

per David Rabadà

per Mani Martínez

n home mossega una gavina després que aquesta li intentés
robar la seva hamburguesa del McDonald’s. Aquest veí de
Plymouth (Regne Unit) va ser traslladat a l’hospital i posteriorment detingut. Davant les autoritats, el jove de 26 anys va confessar que s’havia drogat. Qui ho havia de dir...

U

er “vaga de naixements” per reduir la contaminació i protegir el medi ambient. El concepte, que ha estat motiu de
mofa a les xarxes, ha sorgit al Regne Unit i ja s’hi han sumat
dones de la resta del món amb l’objectiu de disminuir les emissions de CO2. Tampoc té cap misteri: es tracta de no tenir fills.

F

ou immigrants i setanta persones. Aquesta bestiesa deia un
gràfic que va sortir en pantalla durant l’informatiu d’Antena 3
mentre explicaven un brot de coronavirus a Múrcia. La cadena es va disculpar dient que es tractava d’un “error gràfic” i lamentava que fos “tan desafortunat”, una excusa que ha estat insuficient.

N

n incendi en un domicili d’Alacant ha deixat dues persones ferides i ha requerit la intervenció del cos de bombers. L’origen del foc: la bateria d’un patinet elèctric que
ha explotat de matinada, mentre la família dormia, deixant en
flames tota la casa.

U

ilionaris per la humanitat. Així es fan dir 83 milionaris que
han signat una petició per demanar als governs que apugin els impostos de forma permanent a les grans fortunes.
Entre els signants hi ha Abigail Disney, descendent de Walt Disney, o
Jerry Greenfield, el cofundador de la marca de gelats Ben & Jerry.

M
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la primera volta liderant la lliga
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Les tones de brutícia del mar
passen factura als pescadors
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d’una mestra perseguida
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Primer pis d’un particular que es destinarà
a lloguer social a Vilassar de Dalt
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Habitatge i recursos humans,
protagonistes dels pressupostos de Cabrera

Compré un vuelo antes del confinamiento que Vueling tuvo que
suspender. Me ofrecieron el reembolso del vuelo, y lo acepté.
Han pasado más de seis meses y
descubro que Vueling me ha vuelto a cargar el importe en mi
tarjeta de crédito en lugar de realizar la devolución, es decir, me
han cobrado dos veces un vuelo
inexistente. He llamado a todos
sus teléfonos y enviado mails a
atención al cliente. Las llamadas
nunca llegan a alguien a quien
exponer el asunto y los mails,
que hace unas semanas sí respondían, pero ahora te rebotan
una respuesta automática que
dice que no se hallan disponibles. Es imposible realizar la reclamación ante un vuelo nunca
realizado, con promesa de reembolso y ahora vuelto a cobrar.
La agencia del consumo me dice
que va a tardar meses en realizar
la queja y yo viendo mi cuenta en
números rojos totalmente impotente. Esto es una tomadura de
pelo que ni el mayor de los calvos
entiende ante unas redes que
van llenas de ello. Mientras, el
Gobierno, a sabiendas de todo
esto, no mueve ficha.

Las coaliciones de Podemos pasan de 14 escaños en Galicia a
ninguno. En Euskadi, de 10 a 6.
Y esperad a las elecciones catalanas. No es una derrota menor,
es un descalabro.
Dirán que somos nacionalistas y que es por eso. Pero en las
elecciones generales de 2016, la
izquierda solamente ganó en
Cataluña y País Vasco.
Podemos fue el partido más
votado únicamente en todo el
País Vasco, Tarragona y Barcelona (en Lleida y Girona ganó
ERC), ¡de todo el Estado! ¿Qué
ha hecho Podemos con ese capital?
Muchos llevamos años vaticinando el fracaso de Podemos
como fuerza de cambio por dos
motivos:
Primero, porque como izquierda españolista se ha negado a entender la realidad de lo
que nos está ocurriendo a las
otras naciones. Negándonos
apoyo institucional y mirando
para otro lado cuando el estado
español nos está pasando por encima como una apisonadora,
en País Vasco o en Cataluña por
haber suspendido la DUI para
encontrar un diálogo. Llamándonos “nacionalismos periféricos” (Garzón), “violentos” (Echenique), diciendo que las y los
presos políticos “les pillan lejos”
(Errejón), que sí fueran catalanes no votarían el 1-O (Iglesias)
y pasando de puntillas por todos

los abusos e injusticia del enemigo que estamos sufriendo.
Y segundo (aunque está absolutamente relacionado) porque ha entrado a formar parte
del Sistema desde el reformismo
y, consecuentemente:
- Ha votado contra investigar
al Rey dos veces
- Ha votado contra publicar
la hoja de un torturador
- Ha dudado si investigar el
terrorismo de Estado (GAL)
- Ha callado ante la Ley
Mordaza
- Ha callado ante la Reforma
laboral
La excusa es que su plan teórico es cambiar las cosas desde
dentro: el Reformismo.
Pero la realidad que conocemos desde las otras naciones
no castellanas del estado español es que eso es imposible si se
defiende la legitimidad de la españolidad hegemónica sobre el
conjunto de los pueblos del Estado y se les niega su voluntad.
No puedes hacer tu pretendida reforma en España sin
aceptar que existe una represión brutal ejercida desde Madrid contra un tercio de la población a través de cárcel, exilio,
deportaciones, montajes policiales, ahogo de competencias
y dinero y cientos de acusaciones a funcionarios, alcaldes y
ciudadanos para evitar que la
gente vote... y luego pretender
que esa gente te vote a ti.

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#L’HospitaletPreocupa

@andresdiaz0811: A mí no me afecta lo
de Hospitalet. Vivo en Barcelona ciudad y
Hospitalet me queda muy lejos, concretamente a ocho metros.

#TorrentEspiat

@rafagarridov: Per això jo, de tant en tant,
a les converses de telèfon i els missatges
de WhatsApp, envie “un saludo al señor
agente”. L’educació no ha de faltar mai.

#LaPrimeraDirectora

@criscleme: Celebro que per fi una dona,
la Carme Portaceli, sigui directora del TNC.
Això sí, ha necessitat quaranta anys d’experiència perquè confiessin en ella.
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Salut | Un positiu obliga a aïllar els nens d’un casal d’estiu

Juliol 2020

Els nens que participen en el casal d’estiu a l’Escola Bergantí han hagut de ser aïllats en
detectar-se un cas positiu per coronavirus entre els infants. Segons informa l’Ajuntament,
s’estan realitzant proves PCR tant als menors que hi van tenir contacte com als familiars.

Clam veïnal per evitar la
supressió del servei d’urgències
SALUT4La reducció de l’horari del servei d’urgències al Masnou ha encès totes les alarmes.
Centenars de persones ja han
protagonitzat dues concentracions a les portes del Centre
d’Atenció Primària (CAP) del
municipi -que també dona servei a les poblacions veïnes de
Teià i Alella- per reclamar que es
recuperi l’atenció 24 hores a l’equipament, que va ser modificada pel Servei Català de la Salut el passat 23 de març amb motiu de l’esclat de la pandèmia.
Segons informa l’Ajuntament
en un comunicat, des de Salut
s’estava estudiant la possibilitat de
modificar l’horari del Punt d’Atenció Continuada del CAP del
Masnou, reduint-ne el servei en
dues hores més. Aquesta proposta es va posar sobre la taula en
una reunió celebrada entre el govern local i representants de la Generalitat i de l’Institut Català de la
Salut, argumentant la decisió en
l’ús “poc freqüent” del servei d’urgències nocturnes i amb la dificultat de gestió d’un possible brot

Un moment d’una de les concentracions de protesta. Foto: PSC Teià

de coronavirus en un espai tan petit amb pocs professionals.
A la trobada també hi van
assistir els portaveus dels diferents grups, que es van mostrar
molt reticents a la supressió
del servei d’urgències, van criticar la manca d’informació i
transparència en la presa de
decisions que afecten la ciuta-

dania i es van oposar al que van
qualificar de retallades per projectar un nou model d’atenció
primària, un extrem no negat
pels representants de Salut.
“Cadascú des de la seva responsabilitat hi haurà d’intervenir”,
va assenyalar l’alcalde Jaume
Oliveras, que ho va reivindicar
com una necessitat ciutadana.

La Festa Major de Sant Pere
es reinventa en versió online

CULTURA4La pandèmia del coronavirus va obligar a anul·lar la
programació de l’edició d’enguany de la Festa Major de Sant
Pere al Masnou. Amb la impossibilitat de realitzar actes presencials sense riscos i garantir els
mínims requisits de seguretat establerts, des de l’Ajuntament i en
col·laboració amb les entitats
del municipi es va apostar per
conformar una proposta alternativa virtual que permetés gaudir als veïns de l’esperit de la festivitat sense sortir de casa.
Sota el mateix fil conductor

-“Terra, mar i foc”- que els últims
anys, entre els dies 27 i 29 de
juny es va oferir una programació d’activitats en línia com espectacles, concerts o tallers per
a tota la família. A la nit de la revetlla de Sant Pere, la Colla de
Diables va il·luminar quatre
punts diferents del Masnou i
també es van dur a terme diverses accions itinerants al carrer
que van sorprendre els vianants.
Precisament per evitar aglomeracions, aquestes propostes van
mantenir el caràcter sorpresa i no
van aparèixer en la programació.
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Serveis | En marxa el primer grup de la Brigada Jove

El primer grup de vuit participants de la Brigada Jove -el flamant programa
d’ocupació de l’Ajuntament de Premià de Mar- ja ha començat a treballar per
donar suport a les tasques dels efectius que conformen la Brigada Municipal.

Detenen sis persones per
l’agressió a un Mosso al maig
SEGURETAT4Els Mossos d’Esquadra van detenir sis persones
per l’agressió a un agent del cos
de la policia catalana el passat 9
de maig a Premià de Mar. Els
fets van tenir lloc a l’exterior d’un
supermercat de la Gran Via del
municipi, quan el policia -que estava fora de servei- resultava
ferit mentre intentava intervenir
en una disputa entre un grup
d’homes i alguns clients de l’establiment.
Segons recullen diversos mitjans, els agressors van encararse amb diversos clients després
que aquests cridessin l’atenció a
uns joves per no mantenir la distància de seguretat. En veure la
situació, el policia es va acostarhi per provar de calmar els
ànims, però els homes van reaccionar violentament i encarant-se amb ell també. Aleshores, l’agent va treure la seva defensa extensible per frenar-los,
però el grup va acabar prenentli l’objecte i el van utilitzar per
apallissar-lo. El policia –que va
rebre múltiples cops al crani i a

Abocaments de sorra
per protegir el front marítim

SERVEIS4La Demarcació de
Costes a Catalunya ja ha iniciat
els treballs de protecció del front
marítim de Premià de Mar, després dels nombrosos estralls
que va causar el pas del temporal Glòria pel litoral del municipi. Segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, aquestes
actuacions es duran a terme
amb una draga i consistiran en
diversos abocaments de sorra,

que haurien d’assegurar la conservació del passeig i protegir les
vies del tren. En total es preveu
que s’aboquin uns 19.000 m³ de
sorra entre les platges de Bellamar i de Ponent. Els treballs de
reparació i d’adequació del front
marítim haurien d’haver començat el mes de març, però l’esclat de la pandèmia del coronavirus va obligar l’estat espanyol
a ajornar les actuacions.

L’expropiació de la finca de mig
milió d’euros, un“error humà”

Un operatiu dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

la caixa toràcica– va haver de ser
ingressat a l’hospital. Els Mossos
van realitzar almenys quatre entrades per efectuar les detencions
i culminar el dispositiu desplegat per localitzar els agressors.
AMENACES I ATAC
Aquesta agressió va ser un dels
detonants que van impulsar l’a-

florament de missatges racistes i amenaces contra joves migrats -denunciats per més de
quaranta col·lectius locals- que
van acabar desembocant en el
polèmic atac contra un grup
d’aquests joves que vivia en un
pis ocupat a la plaça del Doctor
Ferran la nit del passat diumenge 14 de juny.

POLÍTICA4El govern encapçalat per Miquel Àngel Méndez va
haver de donar explicacions al
ple del passat mes de juny sobre
l’expropiació d’una finca a la
zona del barri Banyeres que finalment costarà 435.000 euros
més del que havia previst l’àrea
de Territori. En resposta a la moció conjunta -presentada pels
grups d’ERC, Crida Premianenca i comuns i amb el suport de
Ciutadans- l’executiu va adme-

tre que es va produir un “error
humà” en la tramitació, ja que
els tècnics municipals van xifrar
l’expropiació aplicant la jurisprudència en 35.000 euros, xifra
que va ser recorreguda al Tribunal d’Expropiacions pel propietari de la finca. L’ens va dictar en
favor al titular del terreny i va fixar el preu en uns 470.000 euros,
donant un termini de dos mesos
per recórrer la decisió, que no va
ser utilitzat pel consistori.
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Política | Can Vives, protagonista dels plens de juny i juliol

La sentència que condemna l’Ajuntament de Vilassar a indemnitzar amb 3,2 milions la
família Vives per incomplir l’acord de permuta per a la construcció de pisos va protagonitzar els plens de juny i juliol, on es va portar a aprovació la concertació d’un préstec.

El virus posa en risc l’arribada
de roses per al Sant Jordi d’estiu
ECONOMIA4El gremi de floricultors viu amb incertesa els
dies previs a la celebració de la
versió estival de la diada de
Sant Jordi. L’escalada de contagis a Llatinoamèrica posa en
risc el subministrament de roses
des de Colòmbia i Equador, dos
països que centralitzen gairebé
el 60% de la producció de flors
que es distribueixen a Catalunya cada abril.
Malgrat que els cultius sudamericans no s’han vist especialment afectats per la pandèmia, les actuals restriccions en
els vols estan fent encarir molt el
preu per quilo i ara mateix és
tota una incògnita si les roses
arribaran a temps per poder
acompanyar als llibres i farcir les
parades el pròxim 23 de juliol.
En aquest sentit, la producció local de flors -que normalment només arriba al 10% de roses distribuïdes- tampoc podria sufragar aquest possible dèficit, ja que
l’arribada dels mesos de calor ha
fet disminuir la qualitat del producte. “De manera natural a

Dos treballadors preparen roses per a la seva venda. Foto: ACN

l'estiu hi ha bastanta producció
de rosa, però igualment hem
de programar la planta perquè la
rosa arribi just per aquests dies”,
apunta en declaracions a l’ACN
el productor de Teià Antoni Bertran, que detalla que aquesta
preparació es fa calculant el moment de la poda perquè la planta broti en el moment precís.

MARTÍNEZ, NOVA PRESIDENTA
Per altra banda, la productora i cap
d’administració de l’empresa Florinova, Mercè Martínez, ha estat
escollida nova presidenta del Mercat de Flor i Planta Ornamental de
Catalunya, que té la seva seu a Vilassar de Mar. Martínez serà la primera dona a ostentar el càrrec en
els 37 anys d’història del mercat.

Possible brot després
d’una festa amb 60 persones

SALUT4El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Vilassar de Dalt
ha detectat un possible brot de
coronavirus entre un grup de joves que van assistir a una festa
multitudinària amb una seixantena de persones a la platja de
Palomares de Vilassar de Mar.
El centre mèdic està efectuant diferents proves PCR a
una desena dels assistents i a hores d’ara esperen els resultats. La
investigació va iniciar-se quan un
jove va presentar-se al CAP amb
símptomes i va donar positiu a
les proves de detecció de la Co-

vid-19. El fet que el pacient hagués participat dies abans en una
festa multitudinària a la platja de
Palomares va encendre les alarmes. Ràpidament es va iniciar
una investigació des del centre
mèdic per localitzar totes les
persones assistents a l’acte i que
es podrien haver contagiat.
Totes les persones sospitoses
hauran d’aïllar-se a casa per
evitar nous contagis, segons ha
informat l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que assegura que
està en contacte permanent amb
els CAP i amb Salut.

| 12

Comarca
líniamar.cat

Salut | Inici de les obres del CUAP El Maresme

Juliol 2020

Les obres del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) El Maresme ja
han començat. Aquest equipament -que estarà ubicat a la planta baixa del CAP
El Maresme de Mataró- donarà servei al Baix Maresme i al Maresme Central.

Cops invisibles: creixen els
maltractaments a la gent gran
GENT GRAN4Recorden quan
corria per casa amb uns bolquers que feien que a cada pas hagués de lluitar per no caure de cul
a terra; quan li feien moixaines
mentre se li aclucaven els ulls o la
il·lusió amb la qual els esperava
a la porta de l’escola i els demanava l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incondicional, molts cops la gent gran no
denuncia el seu maltractador,
que acostuma a ser el seu fill o algun familiar proper, com explica
el director d’Amics de la Gent
Gran, Albert Aquiles, a aquesta
publicació.
Segons les dades que publicava recentment la Diputació de
Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la segona quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb
un total de 112 casos. A més, l’informe de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-

Els maltractaments a la gent gran han augmentat. Foto: Arxiu

tractada és en un 80% de les situacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cognitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víctima i les tipologies més freqüents d’agressions són psicològiques, de negligència i econòmiques”, confirma l’estudi.

Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va detectar 392 casos de persones en situació de maltractament –en un
estudi de 42 municipis–. 298
eren dones (76%) i 94 homes
(23,97%). “Que arribin a denunciar és quasi impossible perquè es
troben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles. Amics de la Gent
acompanya uns 2.600 avis de 13
comarques catalanes.

El celler romà de Vallmora,
escenari del festival Poesia i +

TEIÀ4El celler romà de Vallmora a Teià va ser un dels escenaris de l’edició d’enguany del
festival Poesia i +. L’espai va acollir la “performace poètica” Sibina a càrrec de l’artista Laia Estruch, que va ser enregistrada el
passat 14 de juny i després projectada a la seu de la Fundació
Palau de Caldes d’Estrac, l’entitat que impulsa aquest certamen
en col·laboració amb una desena
de municipis de la comarca.

“Des de l’Ajuntament volíem
fer tres espectacles encadenats
en un sol dia, incloent-hi un concert a la nit. De seguida vam
pensar en el celler romà de Vallmora com a espai singular per
acollir una performance poètica”, assenyalava la regidora de
cultura, Olga Parra, que destacava la importància que suposa
per una població com Teià participar per primer cop en la
programació del festival.

La DO Alella
reivindica el
producte local

VINS4Les onze denominacions
d'origen vitivinícoles catalanes –entre les quals la DO Alella– s'han aliat per reivindicar el
consum dels seus productes entre els clients de proximitat amb
la campanya Gaudeix del que és
bo. L’objectiu de la iniciativa és
modernitzar la imatge del vi català i "desvestir-lo de complexitat" per revertir la tendència actual del sector, on els vins més
consumits provenen de fora.

Impulsen una
campanya de
suport al comerç

Volen estalviar-se
la taxa d’ocupació
de platges

CABRERA DE MAR4Més d’una

quinzena de municipis del litoral
del Maresme -entre els quals Cabrera de Mar, Premià de Mar, El
Masnou i Vilassar de Mar- han
demanat a l’estat espanyol en
una petició conjunta a través del
Consorci de Promoció Turística
de la Costa del Maresme no haver de pagar les taxes d’ocupació
de les platges fins a l’inici del
2021 com a mesura per fer front
a la crisi del coronavirus.

Premià de Dalt
es persona contra
dos actes incívics

VILASSAR DE DALT4L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Associació de Comerciants i Empresaris del municipi han impulsat la campanya #femquevagibé, una iniciativa de dinamització comercial i de suport al
comerç local després de la difícil situació viscuda per molts
establiments durant el confinament. Entre les accions organitzades sota aquest marc, una jornada festiva de venda al carrer.

TRIBUNALS4L’Ajuntament de
Premià de Dalt s’ha personat
com a acusació particular en
dos actes d’incivisme que van tenir lloc l’estiu passat i que van estar protagonitzats per un total de
quatre menors sense antecedents: la crema de diversos contenidors i el llançament de pedres contra vehicles estacionats
a la zona de la Riereta. En el primer cas, el consistori està a l’espera de l’informe de la Fiscalia.

El MUSICAB
manté l’essència
de petit format

Mataró dona llum
verda a l’anella
ciclista

CABRILS4La 32a edició del festival MUSICAB de Cabrils estrena nou recinte per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat enfront de la
pandèmia, però manté la seva
essència de concerts de petit
format per a tots els públics. Núria Graham, Mayte Martín, Dàmaris Gelabert o Meritxell Neddermann, algunes de les cares
conegudes participants.

MOBILITAT4El projecte d’ampliació de la xarxa de carrils per
a bicicletes de Mataró ja ha rebut
el vistiplau per a la seva execució i a finals del 2020 començaran les obres adequació de les
vies afectades. Aquesta iniciativa està emmarcada dins el Pla de
Mobilitat i té l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta per als
desplaçaments interurbans amb
prop de 16 km de carrils.

Esports
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Motociclisme | Comença el mundial més frenètic per a Tito Rabat

El passat diumenge 19 es va posar en marxa el Mundial de MotoGP més frenètic que es recorda,
condicionat pel coronavirus. Tito Rabat i tots els pilots de la categoria reina, Moto2 i Moto3 han
d’afrontar un total de 15 curses abans que s’acabi l’any. Tres d’aquestes encara no tenen data.

Vilassarenca i‘red devil’: Ona
Batlle, al Manchester United
Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
Des del passat dia 13, els aficionats al futbol de Vilassar de Mar
i de la resta del Baix Maresme tenen un motiu de pes per mirar la
Super League, la màxima categoria del futbol femení del Regne Unit. I és que una de les jugadores més prometedores del futbol de casa nostra, la polivalent
defensa Ona Batlle, ha signat un
contracte amb el Manchester
United. La jugadora serà red devil durant les dues pròximes
temporades, amb opció d’ampliar el contracte un tercer curs.
Formada a les categories inferiors de la UE Vilassar de Mar,
va fer el salt al planter del Barça
a l’inici del curs 2011-12, quan només tenia 12 anys. Després de sis
cursos al sistema formatiu blaugrana, el Madrid Club de Fútbol
Femenino li va donar l’oportunitat de debutar en un club sènior. La seva gran temporada va

La jugadora ja s’ha posat la samarreta del seu nou equip. Foto: MU

cridar l’atenció del Levante, que
no va dubtar a contractar la jove
jugadora, que es va convertir en
una de les fixes de la defensa del
conjunt valencià, jugant 39 partits en dues temporades en les
quals va marcar tres gols.
“És un plaer formar part de la
família d’aquest club. Tinc moltes ganes de començar i conèixer
les meves noves companyes.
Sempre m’ha agradat molt An-

glaterra, penso que a la lliga hi ha
un gran nivell”, va dir la vilassarenca als mitjans del club red.
Batlle és un dels molts noms
que l’equip mancunià està incorporant per crear un projecte
per lluitar per un títol domèstic
que mai ha guanyat. De fet, l’única copa que llueix a les vitrines
del Manchester United femení és
el títol de la segona categoria
que van guanyar el curs 2018-19.

Vive El Masnou i AB Premià,
a l’espera dels calendaris

BÀSQUET4Els dos clubs de bàsquet del Baix Maresme que competeixen en Copa Catalunya (el
Vive El Masnou en la masculina
i l’Agrupació Bàsquet Premià en
la femenina) esperen que la Federació Catalana de Bàsquet
(FCBQ) publiqui els calendaris
de la temporada 2020-21.
Els equips ja coneixen la intenció federativa de dividir la lliga masculina en tres grups de 12

equips cadascun (encara durant
aquest mes està havent-hi renúncies de conjunts d’EBA) i de
partir, per primer cop, la Copa
Catalunya en dos grups de 10
conjunts en cada un d’ells.
Masnovins i premianenques,
doncs, esperen la decisió definitiva i ultimen la preparació de les
seves plantilles amb reforços
com Fernando Cerqueira i renovacions en les plantilles.

El futbol i el futsal es posaran
en marxa el mes d’octubre

FUTBOL4Una de les notícies
més esperades pels clubs de la comarca i de la resta del país es va
comunicar el passat dimarts 7: la
temporada de futbol i futbol sala
2020-21 es posarà en marxa el
primer cap de setmana del mes
d’octubre, tot i que no totes les
competicions arrencaran en
aquest dissabte i diumenge.
La decisió afecta totes les
competicions des de Primera fins
a Quarta Catalana masculina, de

Preferent cap avall en el cas de les
categories femenines i tot el futbol base, des de futbol 5 fins a futbol 11 en les categories que no organitzi la Federació Espanyola.
Això, per tant, no afecta clubs
com el Sant Joan de Vilassar FS,
el Cover Premià de Mar i la UE
Vilassar de Mar, entre altres, que
estan pendents que es juguin els
play-offs de les diferents categories perquè la Federació Espanyola anunciï més calendaris.

Viu en línia
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| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou
videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

Famosos

No t’ho perdis

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves germans del barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. L’any 2018, després
d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es
van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:
Neix. Aquell primer treball va funcionar força bé i, el mes de novembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb
el qual van guanyar el premi
Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor
de l’any. Aquest juliol han publicat una nova cançó, Molts estius
queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns mesos molt durs per a tothom.

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts catalans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedirne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova
data: el 23 de juliol. Així, si la situació sanitària ho permet,
aviat tornarem a veure parades de roses i llibres i, fins i
tot, alguns autors signant les seves obres. A Barcelona, hi
haurà només un terç de les parades, s’ubicaran sobretot
en diversos trams del Passeig de Gràcia i les més concorregudes tindran controls d’accés i oferiran gel i guants.
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Ser un grup de música emergent

‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Publicar una cançó i un videoclip

QUÈ HAN FET

Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

...

Bona acollida

A LES XARXES

Teatre

I

La fitxa

Com de costum, han triomfat entre el públic més jove

Música

Pelis i sèries

Essencials
Benet Íñigo

El peliculero
Víctor Parrado

Un llarg hivern
Un tal Pere

La nova escola
Ventura Durall

La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per professionals que s’han deixat la pell convivint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Essencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el show de
Víctor Parrado que inclou píndoles musicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la glamurosa i elegant Gala dels Oscars.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

El terrassenc Pere Traserra, conegut artísticament com Un tal Pere, acaba de publicar Un llarg hivern. Aquest nou EP inclou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

A La nova escola, Ventura Durall s’endinsa en el programa Escola Nova 21, una iniciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Durall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’aprenentatge en el món actual. Aquest documental es va estrenar al DocsBarcelona i ara arriba a les sales de cinema.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Gaudir sense posar la natura en risc
i

OCI

ra que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Redescobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nostra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.
Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Generalitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recordar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tancament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.
D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a
camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves.

A

Les claus
NO LLENÇAR...
BARBACOES
DEIXALLES

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament
Només es poden fer servir les barbacoes d’obra
que tenen mataguspires i sistema de tancament
Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada
Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció

EN CAS DE FOC oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat
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