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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada

» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat

Albert Ribas
BAIX MARESME
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Matar el català en català

Com cada setmana, el català va tornar a
ser un tema de galdosa conversa a TV3, i
els desesperats defensors de la llengua, acu-
sats de tota mena d’intoleràncies. Aquest
cop, la polèmica ha vingut arran de l’en-
trevista a l’exconsellera Vilallonga al FAQS
del passat dissabte 5 de setembre: el can-
vi de llengua, l’ús del català a TV3, la ido-
neïtat o no d’alertar de segons quines ten-
dències, etc. Res nou.

El cas és que tot plegat ha
estat prou atractiu per a la co-
lla afamada de sempre. Han
sortit, fidels a la crida de la na-
tura, i han començat a gesti-
cular sobre la precària situa-
ció del castellà a Catalunya i
sobre el maltractament que rep aquesta
tremolosa llengua a la televisió pública ca-
talana (l’únic peix amb cara i ulls que, a
contracorrent i rodejat de fauna de tota
mena, emet en català).

Ells volen que el castellà tingui una
bona presència fins i tot a TV3. Volen que
no quedi dempeus ni el més mínim ba-
luard televisiu d’una llengua minorit-
zada. Disfressats de falses víctimes,
parlen de drets (pausa dramàtica) i es-
grimeixen la seva vulnerabilitat com a
ciutadans, una vulnerabilitat que es
desmunta amb mitja dada. No cal ni una
dada sencera. Mitja dada.

Un cop han fet el seu discurs en con-
tra de la llengua dèbil, utilitzen argu-
ments de l’estil de “si el català va resis-
tir 40 anys de dictadura, com no ha de
sobreviure ara” per justificar les seves de-
mandes. I ho van repetint perquè els
sembla un argument realment brillant.
Saben perfectament que una bona glo-
balització pot ser més letal que una bona

dictadura, però troben que l’argument
és prou vistós per passejar-lo sense ga-
ires manies.

I, finalment, reblen el clau amb
una bona dosi de cinisme: es declaren
defensors del català... perquè ells tam-
bé el parlen. Com si parlar-lo et prote-
gís moralment de totes les iniciatives
que després impulsis per erradicar-lo.
Com si voler destruir la llengua des de
la pròpia llengua fos més disculpable o
menys esgarrifós.

És molt cansat haver d’aguantar tan-
ta humiliació diària en la situació d’e-
mergència en què ens trobem, i per això

crec que, a aquestes alçades, als lingüi-
cides que corren pel país se’ls ha de co-
mençar a anomenar pel seu nom. Els que
treballen més o menys activament per
apagar una llengua han de començar a ser
considerats com a tals. Perquè el que pro-
mouen és una destrucció cultural que en
qualsevol altre sector seria abastament
condemnada. I, sobretot, perquè no se

n’amaguen. Per tant, el mí-
nim és que els ho reconegu-
em i els ho recordem. Vostè
treballa per fer extingir una
llengua mil·lenària.

No tinguem por ni ver-
gonya d’acusar-los, que no
ens faci por ni vergonya de-

nunciar les seves intencions. Perquè ells
no tenen cap por ni cap vergonya a l’ho-
ra de reivindicar l’arraconament i la des-
aparició del català.

El català es defensa parlant-lo i nor-
malitzant-lo, convertint-lo en un idioma
vertical i horitzontal, ja ho sabem. I en el
nostre dia a dia individual no hem de des-
viar-nos del camí ni convertir-nos en per-
sones agres. Però contra els ufanosos que
volen extingir-lo davant dels nostres
ulls, siguem més valents, no en deixem
passar ni una, mostrem-los tal com són.
Alcem la veu d’una vegada, perquè som
l’única veu que ens queda.

El català es defensa parlant-lo 
i normalitzant-lo, convertint-lo 

en un idioma vertical i horitzontal

Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de

les meves filles ha anat
com la seda, que l’organització ha fun-
cionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als pro-
fessors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy he hecho una fac-
tura de 80 euros brutos

por un reportaje que tie-
ne, literalmente, una docena de fuen-
tes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para pu-
blicar y porque nos lo “podemos” per-
mitir. No está de más recordarlo.

@17Mn

Els actors indepen-
dentistes asseguren

que estan mirant de con-
sensuar una resposta contundent da-
vant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden

les estrelles perquè es-
tan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el pe-
riodisme. Les dues van fugir de la gu-
erra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

@raulgaab@apuente@cot_julia
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Els semàfors

DGAIA
La Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència ha decidit tancar el

centre d’acollida de menors migrants del
Masnou per, diu, prioritzar equipaments
amb menys capacitat. Tot plegat després

d’un estiu convuls a la comarca.  
pàgina 8

Consell Comarcal
La primera trobada de la nova Mesa de
Reconstrucció Econòmica i Social del
Maresme celebrada el passat 10 de se-

tembre no va comptar amb la presència
dels sindicats CCOO i UGT per desavi-

nences amb el Consell Comarcal. 
pàgina 12

Aj. de Vilassar de Mar
La Fundació Viver de Bell-lloc s’enca-

rregarà del manteniment de l’arbrat de
Vilassar. Aquesta entitat social -que tre-
balla per la inclusió laboral de les per-
sones amb trastorns mentals- va guan-
yar el concurs públic de l’Ajuntament.

pàgina 11
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Mor un treballador en caure del sostre
d’una nau industrial a Vilassar de Mar1

2
La Diputació destina 4,8 milions 
en ajuts econòmics per al Maresme

El Port de Premià, una de les seus 
del Festival Revela’t 2020

La DGAIA tanca el centre d’acollida 
de menors migrants del Masnou

Premià, Vilassar i el Masnou, entre les 
ciutats on es regularà el preu del lloguer

El + llegit líniamar.cat
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Safata d’entrada

La jutgessa Marta Canales ha dic-
taminat que el Pazo de Meirás, ac-
tualment en mans de la família del
dictador Franco, ha de passar al
patrimoni de l’Estat. Però és que a
més, la Fundació Nacional Fran-
cisco Franco, té “segrestats” en els
seus arxius milers de documents
oficials de Franco emesos o rebuts
en les seves funcions com a cap de
l’Estat, no són tots cartes particu-
lars a la núvia doña Carmen Polo,
o als seus fills, nets i amics de ca-
cera o de pesca. El més greu és que
han passat quaranta anys de la res-
titució de la suposada democràcia
i encara tenen més de 30.000 do-
cuments que haurien d’estar di-
positats als arxius oficials espany-
ols i no als d’una fundació privada.

I els documents oficials dels
reis Joan Carles I i Felip VI, seran
també secrets d’Estat?  

És increïble! Quan els histo-
riadors vulguin fer investigacions
sobre els papers dels presidents
de govern, es trobaran amb un
buit enorme, que no serà possible
omplir, seran unes pàgines de la
història d’Espanya que quedaran
en blanc. Hi ha una llei de patri-
moni que obliga a entregar la do-
cumentació als arxius públics,
però queda demostrat que s’in-
compleix reiteradament.

Per reblar el clau, encara que-
den milers de documents a l’Arxiu
de Salamanca que no han estat re-
tornats, amb l’oposició d’associa-
cions i partits polítics nostàlgics
del franquisme. En l’àmbit estatal
els arxius són un desgavell, i no és
l’únic  quant a la manca de trans-
parència administrativa i la possi-
bilitat d’obtenir informació, que
és un dels pilars de la democràcia,
la de veritat, no la que tenim ara.

Arxius espanyols
per Jordi Lleal 

Un espoli inexistent
per Antoni Moliné

La idea que des de l’Aragó i l’es-
tat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obli-
gades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de des-
prestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de for-
ma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:

El 10 d’abril de 1972, la co-
munitat de religioses Santjoa-
nistes de Sixena, prèvia autorit-
zació del Bisbe de Lleida, deci-
deixen traslladar-se, definitiva-
ment, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Va-
llès). La Comunitat vengué, en-
tre 1983 i 1992, la totalitat del pa-
trimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mit-
jançant la mare priora de Vall-
doreix, alhora la federal de l’or-
dre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelo-
na i del Vaticà. 

El 21 d’abril de 1983, la Ge-
neralitat adquirí quaranta-qua-
tre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de de-
sembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de qua-
ranta-una peces més; el seu va-
lor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.  

Feu la suma i arribareu a
concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una pi-
cossada, en aquell temps, més
que important.

Com a cloenda, unes pre-
guntes em venen al cap: Si aques-
tes compres haguessin estat re-
alitzades per qualsevol altra co-
munitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?

Cada vegada estic més fasti-
guejat de la política i els polítics.

Les millors
perles

Amputar-se la mà per cobrar una indemnització. És el que ha fet
una jove eslovena: es va tallar la mà amb una serra i va dema-
nar cobrar la indemnització d’un milió i mig d’euros. Després,

es va descobrir que havia estat buscant a internet quant costava una
pròtesi de mà. Ha estat declarada culpable d’un intent de frau.

Fer ‘twerking’ sobre un taüt. Ho ha fet una noia a l’Equador
durant el funeral del seu millor amic. En un vídeo que s’ha
fet viral, es pot veure la jove damunt el taüt fent aquest ball

sensual mentre s’acomiada del difunt. Es diu que aquest era el
desig exprés del millor amic, per tant ha estat tot un homenatge.

La Lliga i Puma tenien preparada una campanya curiosa per a l’i-
nici de la temporada de futbol: van pintar pilons de ciment de
la ciutat de Madrid com si fossin pilotes de futbol. L’Ajuntament

s’ha vist obligat a retirar aquesta campanya per evitar lesions, des-
prés que diversos vianants colpegessin els pilons amb el peu.

Pagar 2.000 euros per un pijama. És una autèntica bogeria
per a la majoria de mortals, però no per a un multimilio-
nari com Cristiano Ronaldo. L’exjugador del Reial Madrid

ha aparegut a les seves xarxes socials amb un pijama de Louis
Vuitton que, efectivament, té aquest preu desorbitat.

Possibles indicis de vida a Venus. Un equip internacional format
per científics del Regne Unit, el Japó i els Estats Units ha detec-
tat als núvols d’aquest planeta una molècula poc habitual que

els fa pensar que hi podria haver vida. Es quedarà en un no-res o
serà una nova sorpresa del 2020?

A les xarxes

@adrisantaa: Artur Mas no s’integrarà a
Junts. L’expresident diu que no ho fa per-
què el projecte de Junts pot portar a la se-
paració.

@LaiaColome: Comença el curs més atí-
pic i més incert. Ho fa mig any després
que es decretés l’estat d’alarma i ens ha-
guéssim de tancar a casa.

#ComençaElCurs

@wagensberg: Els “camps de refugiats” ja
són oficialment “camps de detenció”. Els
habitants del “nou” camp de Lesbos, en un
camp militar de tir, no podran sortir.

#ElDramaDeMória #MasAlPDeCAT
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22 detinguts en un operatiu
policial contra els robatoris

SEGURETAT4Un operatiu con-
junt dels Mossos d’Esquadra i la
Policia Local del Masnou per
frenar els robatoris en aquest
municipi del Maresme va con-
cloure amb la detenció de 22 per-
sones. Segons informa el con-
sistori en un comunicat, el des-
plegament policial es va iniciar a
finals del passat agost amb l’ob-
jectiu d’identificar i arrestar els
presumptes autors de diversos
delictes a la zona i d’acabar amb
la sensació d’inseguretat. La in-
vestigació va començar quan es
va detectar un increment d’inci-

dents i fets delictius a la pobla-
ció, principalment a la zona de
l’estació de Renfe i al Passeig Ma-
rítim. El balanç del dispositiu ha
estat de 22 joves detinguts –un
dels quals menors d’edat–de na-
cionalitats marroquina i sèrbia.
Del total d’arrestats, el jutge no-
més ha decretat presó per a tres
joves. Els robatoris s’acostuma-
ven a cometre amb violència i in-
timidació, motiu pel qual algunes
víctimes havien patit lesions de
diversa consideració. Els lladres
buscaven sobretot diners en
efectiu i telèfons.

SERVEIS SOCIALS4La Direc-
ció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA)
ha decidit tancar el centre d’a-
collida de menors migrants no
acompanyats del Masnou que
des de fa gairebé dos anys s’u-
bicava a l’alberg Josep Maria
Batista i Roca. L’espai -que va
obrir el setembre de 2018 amb
mig centenar de places- recu-
perarà ara la seva funció com a
allotjament turístic, un cop que
els menors que hi residien ha-
gin estat reallotjats.

Segons informa l’Ajuntament
del Masnou en un comunicat, la
decisió de clausurar el centre res-
pon a dos motius principals: la
voluntat de la DGAIA de prio-
ritzar centres més petits distri-
buïts pel territori català que per-
metin tenir més autonomia als
joves i la recuperació de l’ús
original de l’edifici com a alberg
turístic de joventut.

El tancament del centre s’ha
fet de manera esglaonada des del
passat mes de juny i va concloure
a finals d’agost amb el reallotja-

ment dels darrers joves tute-
lats. Durant aquests dos me-
sos, els menors tutelats que es-
taven acollits en aquest alberg
han estat distribuïts en centres
catalans, si bé ara s’està treba-
llant en la creació d’un recurs es-
table al Masnou per als que ja
havien aconseguit integrar-se
al municipi.

ATAC RACISTA
El centre de menors migrats
s’ha vist immers en la polèmica
des del juliol del 2019, quan un
grup d’ultres van provar d’acce-
dir violentament a les instal·la-
cions per expressar el rebuig a la
presència dels joves al poble. L’a-
tac racista va acabar amb diver-
sos ferits i detinguts.

Els Mossos d’Esquadra custodien el centre després de l’atac del 2019. Foto: ACN

La DGAIA tanca el centre de
menors migrants del Masnou

Plenari | Llum verda al nou servei de jardins i a zones wifi
El Ple de setembre a l’Ajuntament del Masnou va aprovar les bases per al concurs del servei
de manteniment de parcs i jardins i a una moció de la CUP per habilitar zones wifi. No van

prosperar, però, les mocions de Cs i JxCat contra l’ocupació il·legal i per millorar la seguretat.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com
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El Port de Premià, una de les
seus del Festival Revela’t

CULTURA4El port de Premià de
Mar és un dels espais triats per
acollir l’edició d’enguany del
Festival Revela’t. Des del passat
8 de setembre i fins al 5 d’octu-
bre, la zona verda del recinte
portuari acull l’exposició Story-
Tellingdel fotògraf autodidacta
holandès Alex Timmermans.
Aquesta mostra -que s’emmar-
ca dins del format OFF del cer-
tamen amb seu al municipi veí
de Vilassar de Dalt- es caracte-
ritza per incloure peces realit-
zades utilitzant l’antiga tècnica
del col·lodió humit, un tipus de

mecanisme recurrent tant al
cartell del festival com a l’obra de
Timmermans i per aconseguir el
qual no s’utilitzen càmeres digi-
tals ni Photoshop. 

Només  amb l’ús d’una cà-
mera de fusta simple, lents Petz-
val de llautó antic i molta pa-
ciència, el fotògraf holandès
aconsegueix imatges “deliciosa-
ment capritxoses, sovint provo-
catives, plenes d’elements es-
tranys i surrealistes i amb varie-
tat de narracions interessants”,
segons les defineixen els matei-
xos organitzadors de la mostra.

HABITATGE4La nova llei per
regular el preu del lloguer dels
habitatges ja és una realitat. El
Parlament de Catalunya va do-
nar llum verda el passat 9 de se-
tembre a la proposició després
d’un acord in extremis amb el
Sindicat de Llogaters i gràcies als
vots  a favor de JxCat, ERC, Ca-
tECP i la CUP. En contra s’hi van
posicionar Cs, PSC, PDeCAT,
PP i Demòcrates, que finalment
no van ser capaços de tombar la
mesura. A l’espera que els po-
pulars facin efectiu el recurs
anunciat per portar la flamant
llei al Tribunal Constitucional,
60 municipis catalans -entre els
quals es troben les quatre capi-
tals de província- es veuran afec-
tats per aquesta regulació im-
pulsada pel sindicat.

Entre les poblacions amb
més de 20.000 habitants censats
catalogades com a zones amb un
"mercat d'habitatge tens” hi ha
Vilassar de Mar, el Masnou i Pre-
mià de Mar. L’objectiu de  la me-
sura és poder regular en aques-
tes ciutats la "contenció" i "mo-

deració" de les rendes, sempre
que es destinin a la residència
permanent dels inquilins. Això
suposa una limitació en l’aug-
ment dels preus del lloguer que
anirà en funció de l’índex oficial
específic per a cada municipi. 

La llei, però, també tindrà en
compte altres aspectes. Una de
les modificacions incloses a úl-

tima hora per comptar amb el
suport de JxCat obliga a posar en
vàlua les despeses dels propie-
taris en la rehabilitació dels pi-
sos i a excloure de la regulació els
petits tenidors en situació de
vulnerabilitat, amb uns ingres-
sos inferiors als 2.000 euros
mensuals incloent-hi les ren-
des dels lloguers.

Concentració del Sindicat de Llogaters a les portes del Parlament. Foto: ACN

Premià, una de les 60 ciutats on
es regularà el preu del lloguer

Obres | Reclamen 400.000 euros per l’explosió a la Gran Via
L’Ajuntament de Premià contactarà amb la comunitat de veïns del bloc de la Gran Via afec-

tat per l’explosió del setembre del 2016 -on van morir 2 persones- perquè l’asseguradora
assumeixi 382.000 euros de les despeses per estabilitzar l’edifici avançats pel govern local.
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Armengol debuta en literatura
amb un recull de contes breus
CULTURA4L’escriptora de Vi-
lassar de Mar Eulàlia Armengol
ha presentat La insuportable
absència del bròquil, un recull de
contes breus publicats per l’edi-
torial Trípode que suposa el seu
debut en el camp de la literatu-
ra. Amb aquesta obra, la guan-
yadora de l’edició del 2019 del
premi de narrativa Mossèn Pere
Ribot de Vilassar busca endinsar
el lector en una sèrie de relats
quotidians amb el paisatge del
Maresme de fons, on es refle-
xiona amb una ironia punyent
sobre temàtiques com el femi-

nisme i el pes de la dona en la so-
cietat, les aparences, l’amor o
l’absurditat a partir de les peti-
tes coses que ens rodegen. 

L’editorial Trípode amplia
amb La insuportable absència
del bròquil la col·lecció de relats
breus que va iniciar amb l’obra
A l’ombra de Boccaccio, un re-
cull d’històries de diversos ac-
tors, i reafirma la seva aposta
ferma des dels seus inicis el
2018 per l’oblidat gènere del
conte, un camp literari “poc
conegut i explorat” en el sector
editorial català.

SERVEIS4La Fundació Viver de
Bell-lloc serà l’encarregada de re-
alitzar les tasques de manteni-
ment de l’arbrat públic de Vi-
lassar de Mar. Aquesta entitat
social -que treballa per la inclu-
sió laboral de les persones amb
trastorns mentals- ha estat la
guanyadora del concurs públic
que va dur a terme l’Ajunta-
ment per aquest servei, que in-
clou principalment la poda en
èpoques d’expansió vegetativa i
les podes per seguretat.

Segons apunta el consistori
en un comunicat, la fundació
guanyadora del concurs haurà
de fer-se càrrec dels més de
4.600 exemplars que confor-
men l’arbrat públic del munici-
pi, controlant el creixement dels
arbres i els arbustos que hi ha re-
partits pels carrers, les places, els
jardins, els parcs i diversos equi-
paments de la població. L’enti-
tat també s’encarregarà del man-
teniment i l’eliminació de la ve-
getació espontània dels esco-
cells dels arbres, que a Vilassar
només es pot realitzar amb un

sistema manual, ja que està pro-
hibit l’ús d’herbicides que con-
tinguin substàncies com el gli-
fosat.

Aquestes tasques també in-
clouen la vigilància dels exem-
plars per detectar l’aparició de
plagues o per identificar els pos-
sibles desperfectes provocats
per fenòmens meteorològics

com el pas de temporals o altres
incidències.

La Fundació Viver de Bell-
lloc té l’objectiu de promoure la
creació de llocs de treball per al
col·lectiu de persones amb tras-
torns mentals i compta amb
una gran experiència en serveis
de jardineria i manteniment de
zones verdes.

Un treballador d’una empresa de manteniment de parcs i jardins. Foto: ACN

Una entitat social s’encarregarà
del manteniment de l’arbrat

Successos | Mor un jove en caure del sostre d’una nau 
Un jove de 32 anys de Premià de Mar va morir el passat 31 d’agost en caure del
sostre d’una nau industrial de Vilassar de Mar mentre realitzava diverses tas-

ques de manteniment dels aparells d’aire condicionat de les instal·lacions.
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ECONOMIA4Les onze denomi-
nacions d'origen vitivinícoles
catalanes -entre les quals hi ha
la DO Alella- preveuen perdre
aproximadament un terç de la
collita a causa de la plaga del míl-
diu, que ha afectat greument la
campanya de la verema. En un
any especialment “difícil” per
l’esclat de la pandèmia, les DO
aposten per impulsar  una cam-
panya promocional conjunta i la
primera Setmana del Vi Català.

Les DO catalanes
preveuen perdre
un terç de la collita

VILASSAR DE DALT4La vuitena
edició del festival internacional
de fotografia analògica Revela’t
de Vilassar de Dalt arrenca el 25
de setembre després de pospo-
sar-se el passat juny per la pan-
dèmia del coronavirus i ho fa
amb la fotografia humanista
com a eix conductor de les dife-
rents activitats. El certamen re-
trà homenatge a l'exposició The
Family of Man d’Edward Stei-
chen en el seu 65è aniversari.

La fotografia
humanista, eix
central del Revela’t

PREMIÀ DE DALT4L’Ajunta-
ment de Premià de Dalt ha de-
cidit ampliar els dos talls de cir-
culació als voltants de l’Escola
Marià Manent per evitar aglo-
meracions en l’entrada i sorti-
da dels alumnes de les instal·la-
cions durant aquest inici de
curs escolar i per fomentar a la
vegada que els nens i nenes es
desplacin a peu o en bicicleta
fins al centre escolar.

Restriccions del
trànsit a l’Escola
Marià Manent

CULTURA4El Parc de la Serra-
lada Litoral de Teià serà una de
les seus del cicle musical Parcs en
concert que impulsa la Diputa-
ció de Barcelona. Aquesta ini-
ciativa -que busca crear un “dià-
leg” entre la música i el paisatge
natural- portarà el 18 d’octubre
la cantautora Meritxell Nedder-
mann a Teià, on presentarà el
seu nou àlbum In the Backyard
of the Castle acompanyada d’A-
lexandrae com a artista convidat.

Teià, una de les
seus del cicle
‘Parcs en concert’

CABRILS4Una de les classes de
P5 de l’Escola Mas Maria de
Cabrils es troba en aïllament
preventiu després que un dels in-
fants donés positiu en la prova de
detecció de la Covid-19. Tant
els alumnes com la professora
s’han sotmès a proves PCR al
Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Vilassar de Dalt per com-
provar si s’ha produït algun con-
tagi i hauran de seguir catorze
dies de quarantena.

Una classe de
l’Escola Mas Maria,
en quarantena

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Cabrera de Mar ha impulsat el
projecte Protegeix-te, una línia
d’ajuts municipals adreçada
als establiments comercials i a
les empreses locals per tal de
facilitar l’adquisició de mate-
rial sanitari i de protecció con-
tra la Covid-19 per als treba-
lladors contractats en aquest
retorn a l’activitat durant l’ac-
tual crisi sanitària.

Cabrera impulsa
una línia d’ajuts
per a empreses

ECONOMIA4La primera troba-
da de la nova Mesa de Recons-
trucció Econòmica i Social del
Maresme celebrada el passat 10
de setembre no va comptar amb
la presència dels dos sindicats
majoritaris, que representen gai-
rebé el 80% dels treballadors de
la comarca. Els portaveus de
CCOO i UGT van decidir no
presentar-se a l’acte de consti-
tució per denunciar que el Con-
sell Comarcal "no els té en comp-
te" a l'hora d'impulsar plans de
reactivació econòmica i que s’es-
tà saltant sense el seu concurs el
principi de concertació.

“Ens volen com a consultors
però sense tenir en compte les
nostres propostes i opinions”,
asseguren els sindicats –segons
recull l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN)–, que recorden que
totes les mesures econòmiques
impulsades pel consell amb fons
d'altres administracions necessi-
ten la validació dels agents socials
i que, si no arriben a un acord,
quedaran aturades. "No volem
blocar res, però sí que se'ns es-
colti", alerten, remarcant el seu

paper com a actors principals a
l’hora de trobar solucions per
afrontar la crisi econòmica pro-
vocada per l’esclat de la pandèmia
del coronavirus.

En declaracions a l’ACN, el
secretari general de CCOO al
Maresme, Gonzalo Plata, atri-
bueix la negativa del Consell a te-
nir en compte els sindicats a
"un mal càlcul electoral" que
només servirà per bloquejar uns

ajuts que el territori necessita, i
ofereix la “mà estesa” a l’ens
per recuperar la concertació so-
cial i treballar de manera con-
junta pel bé de la comarca.

La creació de la Mesa de Re-
construcció Econòmica i So-
cial es va anunciar el passat ju-
liol i compta amb la participa-
ció de tots els grups polítics,
dels ajuntaments i de la PI-
MEC i la FAGEM.

Representants dels sindicats CCOO i UGT atenen els mitjans. Foto: ACN

CCOO i UGT planten el Consell
per la reactivació econòmica

La Diputació destina 
4,8 milions en ajuts

ECONOMIA4Els municipis del
Maresme han rebut 4,8 milions
d’euros en ajuts econòmics per
part de la Diputació de Barcelo-
na. Aquesta inversió -que s’em-
marca dins el Catàleg de Serveis
de l’ens d’aquest 2020 per al Pla
Xarxa de Governs Locals- es
tradueix en un total de 559 as-
sistències que provenen dels
343 recursos diferents aprovats
en matèria d’assistència i coo-
peració local. El catàleg d’en-

guany posa un èmfasi especial en
la lluita contra el canvi climàtic
i l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) marcats a l’Agenda 2030.

Les ajudes, però, no s’acaben
aquí. Entre aquest 2020 i l’any
que ve, els ajuntaments del Ma-
resme podran disposar de 2,3
milions d’euros més del Catàleg
de Serveis de la Diputació per
destinar-los a pal·liar els efectes
de la crisi del coronavirus.

Educació | Sis escoles del Maresme, al projecte RED
El projecte Revista Escolar Digital (RED) que impulsa la iniciativa de premsa

juvenil Junior Report per fomentar el “pensament crític” comptarà aquest curs
2020 amb la participació de sis centres educatius de la comarca del Maresme.



Més de mig any després de l’atu-
rada per culpa del coronavirus,
durant el mes que ve, el futbol i
el futbol sala tornarà a posar-se
en marxa per als equips de la co-
marca. La UE Vilassar de Mar, el
CD Masnou, el CE Premià, el
Sant Joan de Vilassar i l’FS Pre-
mià, entre altres equips, compten
enrere els dies que falten per
tornar a competir.

El conjunt d’Alberto Aybar ja
sap que debutarà el 18 d’octubre
a les sis de la tarda al Xevi Ramon
contra un dels galls de la Tercera
Divisió, la UE Sant Andreu. En-
guany, però, la categoria presen-
ta un format molt diferent al d’al-
tres cursos; els 22 equips s’han di-
vidit en dos subgrups d’11, i els vi-
lassarencs es veuran les cares, en
el primer tram de la lliga, a Gra-
nollers, Horta, Banyoles, Cerda-
nyola, Fundació Grama, Sants,
Peralada, Figueres i Girona B, a

banda dels quadribarrats. La pri-
mera volta s’acabarà el 10 de ge-
ner, i el primer tram del curs a fi-
nals del mes de març.

Dos esglaons més avall, al
subgrup 2A de Segona Catalana,
coincidiran el CD Masnou (que el
mes passat va celebrar el centenari
de la seva fundació) i el CE Pre-
mià. Els premianencs donaran el
tret de sortida al curs 2020-21 el
3 d’octubre a les cinc contra la UD
Molletense, mentre que els mas-

novins debutaran l’endemà al
camp de l’Atlètic Sant Pol.

El primer cap de setmana
d’octubre també serà el de l’inici
de la Tecera Divisió de futbol
sala. Premià i Sant Joan tornaran
a veure’s les cares en el subgrup
1; els premianencs debutaran el
dissabte 3 d’octubre amb una vi-
sita a la pista del CN Caldes, men-
tre que el primer repte per als de
Vilassar serà el mateix dia a casa
contra l’AEFS Arrels.

El CN Premià ja coneix els
seus rivals del curs 2020-21

Els ingredients de
la Primera Divisió
masculina de wa-

terpolo ja estan sobre la taula. Des
del passat dia 4, el CN Premià ja
coneix els seus rivals per a la tem-
porada 2020-21, que es posarà en
marxa durant l’últim cap de set-
mana del mes d’octubre.

Els premianencs formen part
del grup A de la categoria i re-
bran l’AD Concepción en l’es-

trena del curs. La resta de rivals
del grup són el CN Rubí, la UE
Horta de Barcelona, el CN Gra-
nollers, el Waterpolo Sevilla, el
CN Helios de Saragossa i el Co-
legio Brains d’Alcobendas.

Abans que comenci aquesta
competició, però, els premia-
nencs jugaran la Copa Catalunya.
L’equip està en el mateix grup que
CN Sabadell, CN l’Hospitalet, CN
Sant Andreu i CN Montjuïc.

Calendaris definits per al 
Vive El Masnou i l’AB Premià
BÀSQUET4Vive El Masnou con-
tra UBSA el 17 d’octubre. Aques-
ta data està marcada en vermell
al calendari del conjunt masno-
ví i especialment del seu tècnic,
Mario Lousame, que jugarà el pri-
mer partit oficial en més de sis
mesos contra el seu exequip.

Els masnovins formen part
del grup 1 de la Copa Catalunya
masculina i els seus altres rivals
seran el CB Sant Josep i el Círcol
de Badalona, l’IPSI, la UE Claret

i el CB Ciutat Vella de Barcelona,
la UE Mataró, el CEB Girona, el
CB Santa Coloma, la UE Montgat
i el Sant Gervasi de Mollet.

Per la seva banda, l’AB Pre-
mià també arrencarà el curs
2020-21 a casa i el mateix dia, re-
bent el Bàsquet Draft Gramenet.
Les premianenques són al grup 2
de la fase regular i jugaran con-
tra Balaguer, Sant Adrià B, Joviat,
La Salle Reus, L’Hospitalet, Ter-
rassa, Tordera i Grup Barna.

El Vilassar de Mar recupera Víctor Granero per a aquest curs. Foto: UEVM

Pau Arriaga
BAIX MARESME
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Motociclisme | Rabat tancarà el mes amb la cursa de casa
L’alellenc Tito Rabat posarà el punt final al tercer mes del Mundial 2020 el pròxim
diumenge 27 amb el Gran Premi de Catalunya, que es disputarà, com és habitual, al

Circuit de Montmeló. La seva millor posició va ser l’11a al Gran Premi d’Espanya. 

El futbol i el futbol sala es
posaran en marxa el mes vinent
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Què passa en una relació amorosa, es-
table però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió uni-
lateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

Llibres

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt di-
ferents sobre la vida. L’Aurora, que és ví-
dua i manté un idil·li amb un astronau-
ta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La fuerza del cariño
Magüi Mira

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta fra-
se sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Pot-
ser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les es-
trenes més esperades de la temporada.

Música

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sar-
dà, que va morir el juny passat, és el d’a-
questa pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arri-
ba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Veróni-
ca Forqué i Ingrid García-Jonsson.

Pelis i sèries

Salir del ropero
Ángeles Reiné

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la

Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua enda-
vant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà
l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,

però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la
prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar
aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

P A U  G A S O L

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans noms del bàsquet
Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Famosos

Ha sigut pare per primer cop
Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

Allau d’afecte
El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo

Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàs-
quet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant

Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.

Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El

gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, en-
tre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta

fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el pas-
sat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’em-

premta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran
que el català, que acaba de ser pare per primer cop,

li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que

també va morir en aquell tràgic accident.  
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els 
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.

Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de
la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que 
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat 
i buscar recompenses alternatives al tabac
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