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L’idil·li del món del cinema amb
l’espai La Calàndria del Masnou
es remunta al 16 de gener del
1910. Segons figura en el llibre
d’actes de l’entitat, l’empresari
local Baldomero Guarda havia
llogat en diverses ocasions la
sala –coneguda popularment
com el Circ per la seva forma cir-
cular– per organitzar-hi ses-
sions cinematogràfiques. L’èxit
de les projeccions acaba per
convèncer la junta que s’enca-
rregava de gestionar el local,
que decideix per unanimitat ins-
tal·lar-hi el primer cinematò-
graf quatre anys més tard i obrir
la sala al públic a un preu màxim
de 20 cèntims per entrada.

Més de 100 anys d’història
després, el cinema La Calàn-
dria continua al peu del canó
convertit en un veritable em-
blema de la ciutat. Per les buta-
ques d’aquesta sala centenària hi
han passat diverses generacions
de masnovins i masnovines, que
han estat testimonis de les di-
verses reformes en l’estructura i
de l’esperada arribada de les
projeccions digitals. Aquesta ex-
tensa trajectòria va rebre el re-
coneixement de l’Acadèmia del
Cinema Català el passat 27 d’oc-
tubre, quan es van entregar pla-
ques commemoratives a les tret-
ze sales de cinema centenàries
que encara estan en actiu a Ca-
talunya.

“És un honor per a nosaltres.
No en quedem tants de cinemes
amb més de 100 anys. Molts han
acabat desapareixent. Per sort, no-

saltres continuem i esperem que
duri molts anys més”, assenyala
Mohamed Driouech, actual gerent
de sala. Driouech –que gestiona

el cinema amb el seu soci Max
Nadzirov des del  2017–creu que
l’esclat de la pandèmia està pro-
vocant canvis en els hàbits de la
gent i assegura que haver de
tancar la sala els ha passat fac-
tura. “Sembla un malson que
no acaba. Ho estem passant ma-
lament, però el públic s’ha bolcat
amb nosaltres i som optimis-
tes”, explica el gerent, que reco-

neix la gran acollida que ha tin-
gut entre l’audiència l’última
promoció d’entrades dobles i
agraeix també a la fundació pro-
pietària de l’espai que els per-
metés deixar de pagar el lloguer
durant el període d’obligat tan-
cament de la sala.

TRACTE I PROGRAMACIÓ
Preguntat per la recepta de l’èxit
de La Calàndria, Driouech ho té
clar: “La clau és cuidar la nostra
clientela i mantenir una cartellera
actual i variada. Tenim el hàn-
dicap de només comptar amb
una sala, per això és important
conèixer el teu públic i saber
quin tipus de pel·lícules has de se-
leccionar”. En la supervivència
d’aquest històric cinema en un
món de grans superfícies i equi-
paments multisala han jugat un
paper important els canvis tèc-

nics que s’han anat introduint en
el funcionament de l’espai. No-
més la posada en marxa de la pà-
gina web ja va permetre triplicar
la venda d’entrades. El gran rep-
te, però –reconeix el gerent–, és
penetrar en el públic més jove,
que encara es mostra una mica
reticent a acudir al cinema.

QUATRE SALES AL MARESME
Del total de tretze sales de cine-
ma centenàries que continuen en
actiu, quatre es troben a la co-
marca del Maresme. A més de La
Calàndria sobreviuen al pas del
temps la Sala Mozart de Calella,
el Centre Parroquial d’Argento-
na i el Foment Mataroní. La his-
tòria dels quatre cinemes ha es-
tat recuperada pel periodista
Toni Vall i recopilada en un ca-
tàleg digital que es pot consultar
de manera gratuïta. 

Elgran ‘circ’ delMasnou
» L’Acadèmia del Cinema Català reconeix La Calàndria com una de les tretze sales centenàries en actiu

» La gran resposta del públic ha estat clau per a la supervivència del cinema en el context de pandèmia

Anton Rosa
EL MASNOU

“Molts cinemes
centenaris han acabat
desapareixent. Nosaltres
per sort continuem”
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Fotografies antigues de La Calàndria quan encara tenia forma circular i després de la primera gran reforma (esquerra) i façana actual del cinema. Fotos: ACC i La Calàndria
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Només el 19,6% de la
població barcelonina

jove té el català com a
llengua habitual. El Govern ha d’ac-
tualitzar els seus plans, l’Ajuntament ha
de posar-se a fer campanyes i a dotar
els barris d’eines lingüístiques i la Di-
putació de Barcelona hi ha de destinar
diners urgentment.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha una actitud polí-
tica catalana que con-

sisteix a ser els bons nens
empollons i sacrificats: si ens demanen
un 10, treure un 12; si tanquen a les
23h, aquí a les 22h... És una pulsió re-
accionària i infructífera que supleix
instintivament l’absència de poder, i la
paguem tots.

@AlbertLloreta

Per què el conseller
Chakir El Homrani des-

titueix els responsables
del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, si el canvi de compe-
tències de residències era simplement
“prioritzar l’atenció sanitària” i la crisi
dels autònoms era culpa d’un altre
departament?

El chico que me acaba
de poner el wifi me ha

mendigado que le ponga
un 10 cuando me llegue la encuesta de
satisfacción. Le digo que por supues-
to y que esas encuestas me parecen fa-
tal, y me cuenta que, si alguien les pone
un 8 o menos, les quitan dinero del su-
eldo. A esto hemos llegado.

@s_parias@maiolroger@ClaudiaRiusL

La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia
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Un padró en fora de joc: 
la polèmica del mes a Premià de Mar1

2
L’alcalde de Cabrera de Mar sobre la detenció:
“La nostra actuació ha estat impecable”

Enric Mir dimiteix com a regidor de Cabrera
arran dels diners trobats al seu despatx

El Ple de Premià de Mar desestima el recurs 
de l’oposició i ratifica l’enduriment del padró

Canvi de carteres al Consell Comarcal 
per la pressió dels sindicats

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

A les xarxes

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.

@agenciaacn: Restauració al 30% i es-
port a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#OberturaDilluns23?

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unani-
mitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#FusióBBVA-Sabadell #PfizerOModerna

Safata d’entrada

Las peluquerías se mueren len-
tamente y, con ellas, miles de
puestos de trabajo. En la crisis
anterior, y en el 2012, tuvimos
una subida del IVA del 10 al
21%. Nos dijeron que aquello
sería temporal, pero finalmen-
te, y ante aquel atropello fiscal,
tuvieron que cerrar un 20% de
los centros. En el 2018 se con-
siguió una PNL para la devolu-
ción de aquel IVA y, en el Con-
greso, el PSOE votó a favor de
la bajada, pero el PP en contra.
Paradójicamente, en el 2020,
otra PNL igual ha llegado al

Peluqueros marionetas del Gobierno
per Maribel Estrada

Congreso, pero los votos se
han invertido: el PSOE ha
votado en contra y el PP, a fa-
vor. ¿Cómo se entiende? 

Ahora hay un estudio que
estima que cerrarán del 40 al
50% de peluquerías si no se
toman medidas. Mi pregunta
es: ¿A qué esperan para de-
volvernos el IVA que nos cor-

responde? Los centros que
van a cerrar sus puertas no
pagarán ni un 10 ni un 21% de
IVA, como tampoco cotizarán
seguridad social ni darán pu-
estos de trabajo. Entonces
engrosaremos la deuda na-
cional con más paro y ayudas.
Señores, a mí no me salen las
cuentas. No sé a vosotros.

Els semàfors

El departament de Salut de la
Generalitat i l’Ajuntament del
Masnou han acostat postures
pel que fa a la recuperació del
servei d’urgències 24 hores al

CAP del Masnou, una demanda
que ha protagonitzat diverses

mobilitzacions. 
pàgina 8Generalitat

La pressió dels dos sindicats
majoritaris –CCOO i UGT– ha

acabat precipitant un canvi de
carteres al Consell Comarcal del
Maresme. Laura Martínez deixa

la Conselleria de Promoció
Econòmica i assumeix l’àrea 

de Serveis Generals.
pàgina 16Consell Comarcal

El base masnoví ha estat un dels
protagonistes de la primera

setmana de fitxatges a l’NBA. Al
final, després de tres dies molt

moguts, Rubio ha vist com torna
a la primera franquícia on va
jugar a la millor lliga del món:
els Minnesota Timberwolves. 

pàgina 20Ricky Rubio
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NLes millors
perles

Cànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,

no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

La missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenioha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un
altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

Netflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on

començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

Les rates del cel. Així és com molta gent anomena elscoloms. Segurament no dirien el mateix del colom
missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

LA FOTOper Anna Utiel Albert Segura / ACN

Mirada pròpia

La sentència que absol el major dels Mossos
d'Esquadra de Catalunya, Josep Lluís Tra-
pero, juntament amb la cúpula dels Mos-
sos d'Esquadra de l'1-O, Teresa Laplana,

Pere Soler i César Puig, de les acusacions pels fets
de setembre i d'octubre de 2017 és tan ferma, tan
sòlida, que ni tan sols la fiscalia la podrà recórrer.
El més potent de la sentència és que es basa en el
model policial. Els Mossos van complir estrictament
la legalitat aquell dia, i per això no van exercir vio-
lència contra la població pacíficament concentra-
da. Van aplicar els criteris estrictes de proporcio-
nalitat, oportunitat i congru-
ència per evitar un mal major.
Seguint la norma. Que el poder
judicial dicti sentències justes
amb arguments escrupolosa-
ment tècnics hauria de ser nor-
ma. Però que dins la causa ge-
neral contra l'independentisme
la Sala de lo Penal de l'Audièn-
cia Nacional hagi dictat una
sentència justa esdevé la notí-
cia. Bona notícia, i notícia bom-
ba, perquè deixa al descobert la
trama criminal d'aquesta cau-
sa general, obre el camí a asse-
nyalar que l'actuació violenta
dels altres cossos policials sí
que va ser delictiva i posa en
evidència que la presó del con-
seller Forn no té cap altra base
que la venjança política. De re-
top, però, posa els mateixos
Mossos davant del mirall, en un
moment en què aquest cos, es-
pecialment pel que fa a les uni-
tats d'ordre públic (antiavalots), ha abandonat
precisament el model policial de proporcionalitat,
oportunitat i congruència que absol els dirigents de
2017.

En la causa general contra l'Independentisme, l'a-
cusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos pas-
sivament favorables al referèndum i la Guàrdia Ci-
vil i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot física-
ment contra els votants. I el xoc va existir, sí, però
entre dos models policials contraposats: l’exercici del
poder policial dins l’estricta legalitat dels primers i

l’aplicació d’abusos i brutalitat policial descontrolada
dels dos segons.  

Perquè existeix un model policial concebut com
a servei públic que té un funcionament democràtic
i es regeix per estrictes normes en l’ús de la violèn-
cia. És el model policial legal que estableix normes
estrictament democràtiques i garantistes per evitar
abusos o perseguir-los quan es produeixen. Abusos
policials, un problema etern i universal que afecta tot
tipus de cossos policials. Una societat no és lliure si
la ciutadania no pot vigilar la policia, afirma l’activista
de l’organització Wecopwatch, Jacob Crawford, que

fa servir el vídeo per a documentar els abusos poli-
cials als Estats Units. Però vigilar i controlar els abu-
sos policials requereix confiança en aquest marc le-
gal, una confiança que, en el cas de Catalunya, va que-
dar esmicolada a partir de l’a por ellos de l’1 d’octu-
bre de 2017. Perquè desemmascarar abusos, cor-
rupteles i comportaments viciats mai és tasca fàcil,
però en un marc garantista és possible. Casos com la
condemna de Jordi Arasa per la violència contra els
manifestants del 15M o les destitucions i imputacions
i l’impuls per la prohibició de l’ús de pilotes de goma

en el cas d’Esther Quintana generaven certa espe-
rança. Transmetien a la població el potent missatge
que hi ha mecanismes efectius contra la impunitat i
els abusos policials.

L’a por ellos de fa tres anys estableix un règim
d’impunitat policial promogut per la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional espanyola, amb el suport del po-
der polític i judicial, que merma la seguretat ciuta-
dana i la confiança a poder-se defensar dels abusos
policials. La connivència judicial i política no només
no persegueix la policia que actua saltant-se des-
caradament les normes de proporcionalitat, opor-

tunitat i congruència, sinó que
garanteix la seva impunitat i l’a-
plaudeix, premia i condecora.
Hi ha impunitat i hi ha pèrdua
de confiança ciutadana en el ga-
rantisme dels drets. Els cossos
policials, especialment els d'or-
dre públic, tenen un caràcter es-
sencialment repressiu. Ho ve-
iem cada setmana en les pro-
testes per aturar desnonaments
i cada vegada que exercim el
dret a la protesta i ens mani-
festem pels nostres drets. Caldrà
treballar perquè l’efecte revul-
siu que pot tenir la sentència ab-
solutòria a favor de Trapero i la
cúpula dels Mossos comenci a
revertir aquest règim d’impu-
nitat.

Des dels valors republicans
només es pot concebre el poder
judicial completament separat
del poder polític i el model po-
licial lligat al judicial i no al po-

lític. Però des del poder polític es té la responsabi-
litat d’establir models de seguretat humana i models
policials professionals, democràtics, garantistes, que
funcionin com un servei públic i mai com un poder
al servei d’una ideologia. El perill de cossos policials
partidistes i connivents amb ideologies d’extrema
dreta és una de les principals amenaces contra la se-
guretat ciutadana que cal combatre a tots nivells,
també el local. A Badalona ho coneixem bé. Per això
és tan important centrar el debat en els models de
seguretat i els models policials.  

per Dolors Sabater

Xoc de models policials
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@carlappuig_: Comença ja la desesca-
lada per deixar-nos, per fi, lliures per les
festes de Nadal i tornar-nos a tancar el 20
de gener.

@orioldebalanzo: Veient l’evolució, entenc
que la 8a vacuna tindrà una efectivitat del
124% i que es podrà conservar a 210 graus
aprofitant el forn mentre fas escalivada. 

@tonivall: No hi ha diners per als autònoms,
ni per contractar més infermeres, etc. Hi ha
1.400.000 euros en dietes per als diputats
per pagar desplaçaments que no es fan.

Flaixos

Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge

com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres
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Salut i el Masnou acosten
postures pel servei d’urgències
SALUT4La primera reunió del
grup de debat per a la recupera-
ció del servei d’urgències al CAP
del Masnou va servir per acostar
postures entre l’Ajuntament i el
Departament de Salut de la Ge-
neralitat. En una trobada tele-
màtica celebrada el passat 9 de
novembre, els representants del
Servei Català de la Salut van po-
sar sobre la taula una sèrie de
propostes, com l’ajustament de
l'horari actual del servei d'ur-
gències –que passaria a ser de 8
a 20 h cada dia de la setmana–,
el trasllat de les ambulàncies a les

portes del mateix CAP i la millora
en la comunicació entre les dues
administracions en l’àmbit de l’a-
tenció primària. 

L’alcalde Jaume Oliveras va
celebrar les iniciatives, però va in-
sistir en la necessitat de recupe-
rar l’atenció 24 hores quan ces-
si l’actual situació epidemiològi-
ca. En la mateixa línia es van pro-
nunciar la resta de grups muni-
cipals i els representants de la
plataforma veïnal conjunta amb
Alella i Teià, que van reivindicar
l’aposta per un servei de proxi-
mitat i més inversió.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
del Masnou ha denunciat la “fal-
ta de comunicació” amb el Con-
sell Comarcal del Maresme des-
prés d’un nou incident amb l’e-
missari de l’Estació Depurado-
ra d’Aigües Residuals (EDAR) de
Teià. Segons apunta el consistori
en un contundent comunicat, l’a-
vís de diverses persones que
practicaven esports marítims i
d’alguns pescadors de la zona va
permetre detectar un problema
en el canal de sortida d’aigua de
les instal·lacions, que provocava
una forta pudor.

Des de l’administració local
asseguren que aquesta ja és la se-
gona vegada que s’assabenten
del mal estat de l’emissari de la
depuradora gràcies als avisos
de la ciutadania i apunten que les
tasques de reparació del con-
ducte –que es van dur a terme
aquest estiu en plena tempora-
da de bany per solucionar les
greus afectacions provocades
pel pas del temporal Glòria el ge-
ner del 2020– no només no
van ser consultades ni coordi-

nades amb el consistori, sinó que
ni tan sols van ser comunicades
per part del Consell Comarcal,
l’organisme responsable de l’e-
quipament. Aquest malestar per
la “manca de comunicació” ja va
ser traslladat al president de
l’ens comarcal i alcalde de Vi-
lassar de Mar, Damià del Clor, en
un escrit enviat el passat agost

per l’aleshores alcaldessa acci-
dental Sílvia Folch.

El Consell Comarcal està a
l’espera ara de rebre la partida
corresponent per poder licitar les
obres i iniciar la reparació de l’e-
missari. Amb tot, el consistori
apunta que la qualitat de l’aigua
que surt de la depuradora de
Teià és bona.

Protesta pels problemes de la depuradora de Teià el passat agost. Foto: Twitter

Un nou incident a la depuradora
aflora la “falta de comunicació”

Política | Llum verda del Ple al Pla Local d’Habitatge
El Ple de l’Ajuntament del Masnou ha aprovat el Pla Local d’Habitatge 2020-2025, que
permetrà comptar amb més pisos de protecció oficial. El govern local, però –amb el su-
port del PSC–, ha vetat les mocions per pacificar l’N-II i modificar el Consell de la Vila. 
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‘Jerusalem’, de Julio Manrique,
favorita als Premis Butaca

TEATRE4El director Julio Man-
rique i la seva obra Jerusalem
–amb vuit nominacions– són
els grans favorits en la 26a edi-
ció dels Premis Butaca. La tra-
dicional entrega de guardons es
farà enguany a través d’una “gala
virtual” que tindrà lloc el pròxim
15 de desembre al Teatre de
Premià de Mar i que podria
comptar amb la presència dels
nominats o de públic si la situa-
ció sanitària ho permet.  

En aquest acte es desvetlla-
ran els resultats de la votació po-
pular, que romandrà oberta fins
al 9 de desembre. Al capdavant
de les quinieles hi ha Jerusa-
lem –una producció del Teatre
Romea, el Centro Dramático
Nacional i el Grec 2019–, que
opta a emportar-se els premis en
les categories de millor mun-
tatge teatral, millor direcció i mi-
llor actor principal i de reparti-
ment, entre d’altres.

HABITATGE4El Ple de novem-
bre a l’Ajuntament de Premià de
Mar va ratificar l’enduriment
del padró després de desestimar
el recurs de reposició presentat
per l’oposició. En la sessió tele-
màtica celebrada el passat 18 de
novembre, la coalició JxCat-PSC
va tombar gràcies al suport de
Ciutadans les al·legacions del
front d’esquerres –format pels
grups municipals d’ERC, Crida
Premianenca i comuns–, que
consideren que exigir la titula-
ritat d’un pis per poder empa-
dronar-se és una “vulneració
dels drets” dels més vulnerables
i apunten que la mesura va en
contra de la normativa vigent.

“El contingut de la moció
aprovada en cap cas suposa una
vulneració de l’obligació d’ins-
criure totes les persones que
viuen al municipi”, assegurava a
la sessió l’alcalde Miquel Àngel
Méndez, argumentant la seva
resposta en un informe favora-
ble de la Secretaria Municipal
que descarta un possible in-
compliment de la llei. Les expli-

cacions del batlle, però, no van
acabar de convèncer el front
d’esquerres, que va anunciar
que vetllarà atentament  perquè
la flamant mesura no suposi un
impediment per a l’empadro-
nament de ningú i perquè no
s’obstrueixi l’accés a drets fona-
mentals, com l’assistència sani-
tària, l’atenció social primària, les

ajudes d’emergència o l’escola-
rització.

CARA I CREU
Malgrat la ratificació de l’endu-
riment del padró, el Ple sí que va
aprovar una moció conjunta
d’ERC i la Crida per instar el con-
sistori a actuar per aturar els des-
nonaments durant la pandèmia.

Concentració de protesta per evitar un desnonament a Premià. Foto: XMaresme

El Ple desestima el recurs i
ratifica l’enduriment del padró

Història |Troben restes romanes a la carretera de Premià de Dalt  
Les obres que s’estan duent a terme a la carretera de Premià de Dalt han deixat al descobert
restes arqueològiques romanes. El Servei d'Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni

de la Generalitat s’encarregarà de fer el seguiment de l’actuació per garantir-ne la conservació.

PATRIMONI4Els mosaics romans trobats a la Gran Via el 1969
i que es trobaven al Museu d’Arqueologia de Catalunya tornen
a Premià per ser exposats al Museu Romà un cop restaurats.
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 

de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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La pandèmia marca la Mostra
Literària Mossèn Pere Ribot

CULTURA4L’edició d’enguany
de la Mostra Literària Mossèn
Pere Ribot de Vilassar de Mar
ha estat marcada per la pandè-
mia del coronavirus, que ha
impedit que es pogués celebrar
la tradicional entrega de diplo-
mes acreditatius. 

Els dotze guanyadors d’a-
quest 2020 –sis en la categoria
de poesia i sis en la prosa– van
rebre a finals d’octubre el reco-
neixement en un acte tancat al
públic i de la mà de la regidora de
Cultura de l’Ajuntament, Esther
López i Martí, respectant totes les

mesures sanitàries i de seguretat
establertes. La decisió dels mem-
bres del jurat –que van haver de
reunir-se excepcionalment de
forma telemàtica a causa de la si-
tuació sanitària actual i que van
haver de triar entre el total de
204 obres que es van presentar
enguany– suposa un doble pre-
mi per als seleccionats, que seran
els encarregats de representar al
municipi amb els seus relats a la
Mostra Literària del Maresme, la
fase comarcal del concurs on
competiran amb veïns i veïnes
d’altres poblacions. 

POLÍTICA4El Ple de novembre
a l’Ajuntament de Vilassar de
Mar va estar marcat per fins a
tres propostes de modificacions
de crèdits, dues de les quals de-
rivades de la pandèmia del co-
ronavirus. En la sessió ordinària
celebrada telemàticament el pas-
sat 19 de novembre, els grups
municipals van aprovar els can-
vis que han de servir per cobrir
les despeses generades per la
contractació de catorze persones
en el marc de la situació sanità-
ria i per renovar la pàgina web
del consistori. El front comú de
l’oposició, però, va tombar la
proposta per utilitzar una parti-
da de subvencions per a la pro-
moció de la cultura per finançar
la reparació de la coberta de
l’Hotel d’entitats.

Les dues primeres modifica-
cions van tirar endavant gràcies
a les abstencions de diversos
grups municipals de l’oposició,
que malgrat no bloquejar les
propostes del govern local van
criticar la “improvisació cons-
tant” i la falta d’estratègia del

consistori a l’hora de donar res-
posta a les mancances de l’ad-
ministració. Pel que fa a la uti-
lització de la partida de 61.000
euros originalment destinada a
la promoció de cultura, l’oposi-
ció va bloquejar la modificació en
considerar que reparar una co-
berta “no és cultura” i que no
comptaven amb prou informació

sobre per què les entitats no ha-
vien pogut realitzar les activitats
malgrat la situació de pandèmia.

A la sessió també es van lle-
gir dos manifests consensuats
entre totes les formacions amb
motiu del Dia Internacional per
a l'eliminació de la violència en-
vers les dones i del Dia Mundial
dels Drets dels Infants.

Façana principal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Foto: Aj.

Les modificacions de crèdits per
la Covid-19 protagonitzen el Ple

Educació | Presenten el Tele Consell, l’informatiu dels més petits
Amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants, el Consell d’Infants de Vilassar de

Mar ha impulsat una iniciativa consistent en l’emissió d’un informatiu especial presentat
pels seus mateixos integrants. El projecte ha estat batejat amb el nom de Tele Consell. 
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POLÍTICA4Els ajuntaments d’A-
lella i Teià s’han sumat al con-
sistori del Masnou per reclamar
que el Pacte per la Mobilitat
Sostenible al Maresme inclogui
més actuacions. En una carta di-
rigida al conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, i al
president del Consell Comarcal,
Damià del Clot, els alcaldes dels
tres municipis proposen inclou-
re mesures com una via per a bi-
cis a l’N-II o un “bus sanitari”.

Alella i Teià volen
ampliar el Pacte
per la Mobilitat

VILASSAR DE DALT4Els Mossos
d'Esquadra van desmantellar el
passat 21 d'octubre un cultiu de
marihuana amb 1.050 plantes en
una nau industrial del carrer
Camí Elena de Vilassar de Dalt
que estava llogada per una em-
presa tèxtil. L’operació policial va
culminar amb la detenció de
tres persones: dos homes -de 48
i 29 anys- que s’ocupaven del
manteniment i un tercer de 67
anys i veí de Palamós.

Desmantellen una
nau amb 1.000
plantes de maria

CULTURA4Les actrius Paloma
Jiménez i Ángela Conde tornen
a Premià de Dalt per presentar la
seva última proposta teatral.
Sota el nom Com transformar
els drames en Comèdia, Jiménez
i Conde aposten aquest cop per
un taller de teatre on es treballarà
des de la improvisació a la crea-
ció de personatges còmics en un
format semipresencial, ja que
es podrà seguir en streaming.

Taller de teatre
semipresencial 
a Premià de Dalt

CABRILS4L’Ajuntament de Ca-
brils ha impulsat un nou servei
d’assessorament en eines digitals
adreçat especialment a famílies
per poder dotar-les de recursos
que els siguin d’utilitat a l’hora de
donar suport als seus fills i filles
en l’àmbit escolar i d’aprenen-
tatge. L’objectiu és que els pares
i mares aprenguin com s’han de
supervisar les tasques d’estudi i
ajudin els fills a organitzar-se.

Nou servei
d’assessorament
digital a famílies

POLÈMICA4L’alcalde de Ca-
brera de Mar, Jordi Mir, va vo-
ler sortir al pas i donar la seva
versió sobre el presumpte cas de
requalificació urbanística pel
qual va ser detingut el passat 28
d’octubre en el marc de l’opera-
ció Volhov, que investiga diver-
sos empresaris afins al procés in-
dependentista per possibles des-
viaments de fons que haurien
servit per finançar les despeses
de l’expresident Carles Puigde-
mont. “Estem molt tranquils
perquè la nostra actuació en
aquest cas ha estat impecable. No
permetrem cap abús d’autoritat.
Moltes gràcies pel suport!”, as-
segurava Mir en un missatge a les
xarxes socials, poc després de ser
posat en llibertat amb càrrecs.

En declaracions a l’ACN, el
batlle considerava que la seva de-
tenció, la del regidor d’Urba-
nisme, Enric Mir, i la de l’arqui-
tecte municipal, Ramon Vilà,
van ser del tot “improcedents”
perquè “no hi havia cap ordre ju-
dicial” i defensava que el canvi
d’usos de la finca de Villa Bu-
gatti –en l’acceleració dels trà-

mits del qual es va fonamentar
l’arrest– es va fer de forma co-
rrecta i “transparent” i amb l’a-
val de tots els informes tècnics i
jurídics preceptius.

PRESSIÓ D’ERC I DIMISSIÓ
La troballa durant l’operació po-
licial d’una “quantitat indeter-
minada” de diners en efectiu al
despatx del regidor Enric Mir va
acabar precipitant la seva di-

missió pocs dies després de la de-
tenció. Segons Mir, els diners co-
rresponien a la venda particular
del seu immoble familiar i esta-
ven destinats a comprar una al-
tra casa l’endemà de l’escorcoll.
Des d’ERC, tot i reconèixer que
es tracta d’un afer privat del re-
gidor, consideren que aquesta
pràctica és “incompatible” amb
els valors republicans i van de-
cidir suspendre’l de militància.

Detenció de l’alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, el passat octubre. Foto: ACN

L’alcalde de Cabrera: “La nostra
actuació ha estat impecable”

Cultura | Teià suspèn la Festa Major de Sant Martí
L’Ajuntament de Teià va decidir suspendre finalment la Festa Major de Sant Mar-
tí amb motiu de la situació sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.
El consistori assegura que intentarà reprogramar activitats quan sigui possible.

POLÈMICA4La pressió dels sin-
dicats ha acabat precipitant un
canvi de carteres al Consell Co-
marcal del Maresme. La regidora
de JxCat a Vilassar de Mar Lau-
ra Martínez deixa la conselleria
de Promoció Econòmica i assu-
meix l’àrea de Serveis Generals
en un intent de facilitar l’entesa
amb CCOO i UGT, els dos sin-
dicats majoritaris que repre-
senten prop del 80% dels tre-
balladors de la comarca. L’en-
carregat d’agafar el relleu de

Martínez serà l’exalcalde d’A-
renys de Mar Estanis Flors, que
tindrà la difícil papereta de re-
dreçar la relació amb les seccions
sindicals.

Aquest moviment al Consell
Comarcal es produeix després de
gairebé dos mesos de tensions
amb els portaveus sindicals, que
ja van decidir plantar l’ens en la
primera trobada de la nova Mesa
de Reconstrucció Econòmica i
Social del Maresme en conside-
rar que no se’ls tenia “en comp-

te” a l’hora d’impulsar plans de
reactivació econòmica i que no
s’estava complint la “concertació
social”. La falta d’entesa amb el
Consell va portar els sindicats a
demanar la dimissió de Martínez
per “alt grau d’incompetència”
en la gestió de l’àrea de Promo-
ció Econòmica, tal com recollia
La Vanguardia. Finalment,
però, ha estat la mateixa regidora
de JxCat que ha decidit fer un
pas al costat per no bloquejar el
funcionament de la Mesa.

Canvi de carteres al Consell
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals

Fo
to

s: 
AC

N

ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació



En poc més de tres dies, entre el
16 i el 19 d’aquest mes, Ricky Ru-
bio ha format part de tres fran-
quícies de l’NBA. El base del
Masnou va començar el període
de fitxatges als Phoenix Suns, que
el primer dia de mercat el van
traspassar als Oklahoma City
Thunder [operació que el jugador
no semblava veure del tot bé, ja
que al seu Twitter va escriure
What a business (Quin negoci)].
Tot i això, la nit del 18 al 19 de no-
vembre, quan se celebrava el
Draft, es va saber que el masno-
ví entrava en una nova operació
entre equips... que el duia a la pri-
mera franquícia de la qual va for-
mar part: els Minnesota Tim-
berwolves.

Rubio va arribar a Minnea-
polis a principis de la temporada
2011-12, tot i que l’equip l’havia
seleccionat en el pick número 5
del Draft del 2009 i seria en

aquest equip on més cursos s’hi
estaria, fins al 2017. L’estiu d’a-
quell any canviaria Minneapolis
per Salt Lake City, la capital de
l’estat de Utah, per formar part de
la plantilla dels Jazz, organització
en la qual va jugar dos cursos fins
que l’estiu de l’any passat va sig-
nar un acord (de tres anys, a raó
de 51 milions de dòlars) amb els
Suns. La seva aventura a Arizo-
na, però, només haurà durat un
curs, el més accidentat de la his-
tòria per culpa de la pandèmia.

LÍDER
Amb 30 anys (que va complir el
mes passat), Rubio ha de ser un
dels líders del conjunt de Ryan
Saunders. Allà coincidirà amb un
dels seus companys a la selecció
espanyola, Juancho Hernangó-
mez, i compartirà vestidor amb
dos jugadors considerats top a
l’NBA: el pivot d’ascendència do-
minicana Karl-Anthony Towns
(amb qui ja va coincidir en la seva
primera etapa) i el base-escorta
D’Angelo Russell.

L’etapa del masnoví a Phoenix ha durat un curs. Foto: Instagram (@ruuufio)

On va començar tot: Ricky
Rubio torna als Timberwolves

Pau Arriaga
EL MASNOU

Bàsquet | Les lligues no començaran fins al gener del 2021
La Federació Catalana de Bàsquet va anunciar, el passat dia 13, que les seves lligues 

no començaran fins al mes de gener de l’any que ve. Aquesta decisió afecta clubs
com el Vive El Masnou o l’AB Premià, que veuran modificats els seus calendaris.

Les tres derrotes patides
en les primeres jornades
per la UE Vilassar de Mar

han estat seguides per dos em-
pats. De moment, el conjunt
d’Alberto Aybar no ha trobat la
manera de guanyar, de manera
que continua immers a la zona
baixa del subgrup 5B de Terce-
ra, juntament amb equips com el
Sants, el Banyoles i el Figueres
(l’últim equip contra qui han ju-
gat els blanc-i-vermells). A una
certa distància, tot i que no defi-
nitiva pel moment de la tempo-
rada actual, hi ha la Unió Atlèti-
ca Horta, la Fundació Esportiva
Grama i l’EC Granollers. 

Per la configuració imparella
dels subgrups, els vilassarencs
descansaran el darrer cap de
setmana d’aquest mes i no tor-
naran a jugar fins al diumenge 6
de desembre, en un altre en-
frontament directe contra la UE
Sants. Els dos darrers reptes
abans de les vacances de Nadal
seran un viatge a Barcelona con-
tra la UA Horta i un partit al Xevi
Ramon contra el Banyoles.

Mala ratxa de
resultats de la 
UE Vilassar de Mar

El CN Premià 
ja ha de recuperar
dues jornades

El curs waterpolístic
2020-21 va arrencar
el darrer cap de set-

mana del mes passat, però el CN
Premià és un dels equips de Pri-
mera Divisió que ja ha de recu-
perar les dues primeres jornades,
a casa contra el Concepción i a Se-
villa. De fet, la Federació Espa-
nyola es va comprometre amb els
clubs a ser flexible en cas que
s’hagin d’ajornar partits, i per això
finalment les lligues van arrencar.

Al marge d’aquests partits, els
pròxims reptes de l’equip seran
un partit a Barcelona contra la
UE Horta, mentre que al de-
sembre, abans de les vacances, el
CNP jugarà a casa contra el Co-
legio Brains i el CN Granollers.
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Com respon l’Estat quan se sent amena-
çat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la pe-
riodista Sara González a Per raó d’Estat (Ara
Llibres), que inclou testimonis de repre-
saliats per l’Estat, així com de Pablo Igle-
sias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Viu en línia

Llibres

Per raó d’Estat
Sara González

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència es-
tructural dels rols de gènere. La dona tren-
cada havia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un es-
pectacle val 5€; la temporada sencera, 29.

Al TNC Digital.

Teatre

La dona trencada
Francesca Piñón

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Ice-
berg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut fer-
se un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza –el seu
primer treball, que incloïa èxits com Es-
criurem– i ho ha tornat a fer amb els sin-
gles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Música

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, cen-
trada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Marga-
ret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

Iceberg
Miki Núñez

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional

de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema

‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa

nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un do-
cumental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilano-
va. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 pro-

duccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i 
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans dives del pop actual 
Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Famosos

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana
Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto 

Sorpresa positiva
La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòr-
nia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,

quan es va donar a conèixer amb l’èxit 
I kissed a girl. Anys després, per cert, va

dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’es-

tereotips”. Sigui com sigui, des d’alesho-
res s’ha mantingut com una de les can-

tants més exitoses, arribant a fer el pres-
tigiós concert de la mitja part de la Su-

per Bowl el 2015. Ara, en un any molt es-
pecial per a ella –ha sigut mare per pri-

mer cop amb Orlando Bloom i ha publi-
cat el cinquè àlbum–, ha col·laborat

amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”, 

ha dit la jove del Baix Llobregat.

| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa

en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PEIX BLAU

La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats, 
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS

LACTIS

SI POTS...

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

i SALUT

Es diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectiva-
ment, la llum solar és una font molt important de vitami-
na D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol? 

Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant. 

Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï re-
bent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels os-
sos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exem-
ple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

La vitamina D quan no fa sol

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos 
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3

Les claus

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els 
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol: 
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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