
redacció: 93 458 87 80 - liniamar@comunicacio21.com | anuncia’t:  93 530 96 22 – publicitat@comunicacio21.com 

Publicació mensual · liniamar.cat · Maig 2018 · Núm 37Baix Maresme
líniamar

CABRILS pàg 11
L’Ajuntament es persona
com a acusació popular
pels crims de Susqueda

VILASSAR DE MAR pàg 7
El CDR denuncia un intent
d’atropellament per part
d’un grup espanyolista

COMERÇ pàg 12

La campanya ‘Temps de 
maduixes’, fins al 10 de juny

ESPORTS pàg 12
El Vive El Masnou diu 
adéu a un curs inoblidable

El Masnou és la primera ciutat
‘gay-friendly’ del Baix Maresme
El Ple de l’Ajuntament ho aprova després que l’entitat defensora dels drets LGTBI Som Masnou ho demanés pàg 6

pàg 8

Tirarà endavant
Llum verda a l’expropiació de Can Sanpere de Premià de Mar

DESPRÉS DE ‘LA MANADA’ pàg 3
La polèmica sentència sacseja
el feminisme: les entitats volen
canvis socials i més formació

DE PREMIÀ A PALAU pàg 8
L’exalcalde de Premià 
de Mar, Miquel Buch, 
nou conseller d’Interior



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

| 2

líniamar.cat Maig 2018



Maig 2018

3 | 

líniamar.catReportatge

La sentència del cas de la Mana-
da ha sacsejat la societat. Rebuig
social, indignació... L’impacte ha
estat majúscul. També –i espe-
cialment–  en les entitats i col·lec-
tius feministes, que a banda d’ex-
pressar amb contundència la seva
oposició a la decisió del tribunal es
plantegen quins canvis poden fer
a partir d’ara. Cap on han de fo-
calitzar el seu missatge? Han de va-
riar la seva manera d’actuar? Més
enllà del debat sobre la possible ne-
cessitat de reformar el Codi Penal,
apareixen altres qüestions per
traslladar a l’esfera pública.

Dolores Pulido, del col·lectiu
feminista Ca la Dona, afirma a
aquesta publicació que “replan-

tejar” no sap si és ben bé la pa-
raula, “però sí que s’han de revi-
sar coses”. “De fet, tenim previst
organitzar un espai de reflexió
per decidir cap on ens hem d’en-
caminar”, afegeix. 

L’EDUCACIÓ, CLAU
Pulido posa com a exemple la ne-
cessitat d’insistir en qüestions
que van més enllà de possibles re-
formes legals. “Hi ha d’haver una
formació des d’una perspectiva de
gènere molt més gran, per exem-
ple en el cas dels jutges, on no s’ha
fet mai”, afirma. La integrant de
Ca la Dona també remarca la im-
portància de l’educació escolar i
considera que a tots els cursos “hi
hauria d’haver assignatures sobre
prevenció”. Tot i no focalitzar el
seu discurs en les qüestions legals,
també demana que les lleis con-
templin que “una violació també

es pot produir sense violència ex-
plícita”. 

Una anàlisi molt similar la
fan des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,
des d’on remarquen que caldrà in-
sistir més en la “coeducació, des
dels infants fins a la sensibilitza-
ció ciutadana”. També posen el fo-
cus en la necessitat d’una “for-
mació especialitzada dels pro-
fessionals”.

EL PERILL DE NO DENUNCIAR
Una de les qüestions de les quals
s’ha tornat a parlar després de la
sentència de la Manada, com ja
havia passat en altres ocasions, és
el perill que dones víctimes d’a-
gressions físiques i sexuals vegin
que denunciar el seu cas pot no
servir-los de gaire. Així ho creuen
des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere,

des d’on diuen que aquesta sen-
tència “pot dissuadir dones de de-
nunciar”. A més, afegeixen que
“diàriament veiem quantitat de
notícies de dones que havien de-
nunciat, fins i tot de vegades tenint
una ordre de protecció, i que aca-
ben assassinades”.

ACOMPANYAMENT 
Més enllà d’aquestes qüestions, des
de l’entitat Hèlia Dones, una as-
sociació de suport a les dones que
pateixen violència de gènere, tam-
bé consideren que la sentència re-
ferma “la necessitat d’un acom-
panyament a les víctimes durant
el seu procés de recuperació i em-
poderament”. Un acompanya-
ment, fet “de dones per a dones”,
on es creï “un espai de seguretat on
les dones no se sentin jutjades, sinó
escoltades i cregudes”. Uns espais,
insisteixen des d’aquest col·lectiu,

que són “fonamentals perquè les
dones es puguin vincular per rebre
acompanyament psicosocial i ju-
rídic, així com altres mesures de
protecció per assolir el ple empo-
derament”. 

NO NOMÉS REFORMES PENALS
Pel que fa a les qüestions més legals,
tant des de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere
com des d’Hèlia Dones creuen
que la reforma del Codi Penal és
“necessària”, tot i que afegeixen que
“ja tenim eines jurídiques que vet-
llen pels drets de les dones”. El pro-
blema, consideren, és la interpre-
tació “de classe, patriarcal, sense
formació especialitzada i amb pre-
judicis i estereotips masclistes”
que se’n fa. El que cal, després d’u-
na sentència com la de la Manada,
insisteixen, és “visibilitzar aques-
ta injustícia patriarcal”.

I a partir d’ara què?
» Les entitats feministes demanen canvis, sobretot socials, després de la sentència del cas de la Manada
» Volen més formació a les escoles, una justícia amb perspectiva de gènere i més suport a les víctimes 

Albert Ribas
BAIX MARESME

El feminisme es planteja cap on ha de focalitzar el seu missatge després de la polèmica sentència de la Manada. Foto: Oscar Murillo/Línia 
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Els semàfors

Aj. del Masnou
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, per
majoria absoluta, convertir el Masnou
en una ciutat gay-friendly. Una de les
primeres iniciatives serà pintar quatre

passos de vianants del municipi amb 
els colors de la bandera LGTBI.

pàgina 6

Aj. de Cabrils
L’Ajuntament de Cabrils s’ha personat

per formar part de l’acusació popular
pels crims de Susqueda, juntament amb

Arenys de Munt. El consistori imputa
dos delictes d’assassinat al presumpte

responsable del crim.
pàgina 11

Isabel García Tejerina
El Ministeri de Medi Ambient, que lide-
rava Tejerina, ha començat a reparar el

passeig marítim de Premià de Mar. Tot i
això, de moment no farà l’aportació de

sorra prevista (6.750 metres cúbics) 
a tres platges del municipi.

pàgina 8
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La lupa

per Sergi Villena

Se’n va un altre mite

Excepcional a l'entitat blaugrana. La
seva aposta de retirar-se al Japó li
permetrà descobrir una cultura nova,
com també està fent Xavi a Qatar. An-
drés Iniesta, un jugador únic i irrepe-
tible, abandona el Barça després d'ha-
ver-ho meditat molt. És una decisió pre-
sa per ell, sense pressions, i que ens re-
corda el moment de la marxa de Xavi.
En tots dos casos, els protagonistes han
optat per deixar el club en
moments de plenitud es-
portiva i al final de tempo-
rades exitoses. Iniesta, mal-
grat la decepció de l'elimi-
nació a la Champions, se
n'anirà amb Lliga i Copa re-
centment conquerides. Un
bon epíleg per a una carrera que ara se-
guirà de la mà del propietari de Raku-
ten, patrocinador principal del Barça.
Iniesta aterra al Vissel Kobe com una
autèntica estrella. Però abans de de-
butar a terres nipones, tindrà l'opor-
tunitat de disputar el quart Mundial de
la seva carrera amb tots els honors.

L'acomiadament de l'afició per part
del manxec, lluny de com es gestiona-
ven aquests adéus fins no fa massa, ha
estat exemplar. I és de justícia reco-
nèixer-li  aquest canvi a la directiva ac-
tual: almenys ara els jugadors més es-
timats no surten per la porta de darre-

ra. Iniesta ha gaudit d'un seguit de ce-
lebracions en què els culers han pogut
homenatjar un dels seus principals
símbols. Han estat 22 anys pertanyent
al Barça, des que un dia va decidir dei-
xar la seva Fuentealbilla natal. Els seus
orígens humils, que feien pensar en una
manera de jugar també senzilla i sen-
se artificis, contrasten paradoxalment
amb un estil de joc 'aristocràtic'. El

manxec no condueix la pilota, l'acaro-
na. No regateja, sembla que balli al cos-
tat dels rivals. La seva classe desco-
munal amb l'esfèrica als peus li ha val-
gut el reconeixement de tot el món fut-
bolístic des de fa temps. I això és el més
significatiu d'una carrera immaculada,
més enllà que hagués pogut merèixer
algun guardó individual com la Pilota
d'Or. Al final, amb Iniesta succeeix
com amb Messi: qui de veritat hi entén,
té clar el seu valor i la seva importàn-
cia en la història del futbol.

I com serà el Barça post-Iniesta?
D'entrada es farà estrany, com en el seu

dia ho va ser un Barça sense Xavi. És
pràcticament impossible reemplaçar ni
a l'un ni a l'altre, però bé faria el club
de seguir apostant per jugadors com
ells sobretot per al mig del camp. Ju-
gadors que prioritzen el toc al físic, que
entenen el futbol des del respecte a la
pilota i el respecte als contraris. Co-
utinho, malgrat que té un perfil dife-
rent, sembla l'home cridat a omplir el

buit del manxec en un pri-
mer moment. Almenys a
ocupar el seu espai habitu-
al en el terreny de joc. Però
hem de ser conscients que
les prestacions d'un i altre
són diferents. El brasiler
potser té més gol, i això

compensa una menor dosi de màgia en
el seu joc de la que té el de Fuenteal-
billa. Però sigui com sigui, el Barça del
futur més immediat haurà d'adaptar-
se a jugar sense Iniesta. Segur que ho
farà, però també és cert que el seu re-
cord serà inesborrable. El llegat de 'Don
Andrés' és molt gran i ha de servir per
seguir confiant en aquest tipus de fut-
bolistes, compromesos amb un model
que fa anys que el Barça s'ha fet seu.
Acaba la seva etapa a Can Barça amb
674 partits vestint la samarreta blau-
grana i 32 títols aconseguits. Números
que parlen per si sols.

El llegat d’Iniesta és molt gran i ha de 
servir per seguir confiant en aquest tipus 

de futbolistes, compromesos amb un model

El president Quim Torra
ve a Lleida i tuita una
cita sobre la ciutat ben

coneguda sense citar autor, per òbvia.
José Zaragoza l’acusa de tot alegant
que la cita és de Petain, cap del govern
de la França col·laboracionista amb els
nazis. La cita, en realitat, era de Màrius
Torres. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cospedal niega la exis-
tencia de la caja B del
PP aunque lo diga un

juez. Igual que negaba que el agente Ci-
pollino hubiese contactado con ella.
Igual que negaba las indemnizacio-
nes en diferido. Igual que negaba el fal-
so máster y el robo de cremas de Ci-
fuentes.

@pow_luengo

Supongo que hoy será
noticia en el telediario
que el presidente de

RTVE  ha reconocido en el parlamento
que  figura en los papeles de Bárcenas.
Es decir, que ha cobrado sobres de di-
nero negro del Partido Popular. No es
cuestión de que dimita, sino de que lo
destituyan ya.

El Barça palmaba en
cuartos mientras el Ma-
drid levantaba tres Cham-

pions superando a Roma, Wolfsburgo,
ManCity, Atleti, Nápoles, Bayern, Atleti,
Juve, PSG, Juve, Bayern y Liverpool.
Pero podéis seguir con la suerte, el ár-
bitro y el ego de Cristiano. Ellos hacían
lo mismo.

@kantinu@xabierfortes@velasc_alberto
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Falten professors o mals càlculs?1

2 El Vive el Masnou jugarà 
la Final a Quatre de la lliga EBA

Sense sorra a les platges 
del Baix Maresme: l'etern problema

Pendents de la Generalitat per 
poder tirar endavant Can Nolla

Ricky Rubio dóna 90.000 euros 
al Masnou per millorar el pavelló

El + llegit líniamar.cat
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Les claus

El que ens estreny fins a ofegar-
nos, el que empresona ciuta-
dans honestos i pacífics, el que
agredeix vells i nens innocents,
el que  ens vol treure la veu, el
que ens vol humiliar, el que ens
colonitza.

Hi ha un altre ‘Gürtel’, que
abraça al PP dins d’un escàndol
de corrupció de grans propor-
cions. Els mitjans de comuni-
cació espanyols (amb honora-
bles, alhora que minoritàries,
excepcions) releguen aquest
cinturó a les profunditats de la
lletra petita, fora dels titulars
llampants que, dia sí i dia
també, busquen estrènyer el
nostre, forat a forat, fins a
anorrear-nos.

Émile Zola no en tindria prou
amb un article com ‘J’accuse’ per
denunciar la manipulació, l’am-
nèsia, la falta de rigor i la vulne-
ració sistemàtica de l’ètica perio-
dística. «El meu deure és de
parlar, no vull ser còmplice. Les
meves nits serien sovintejades
per l'espectre de l'innocent que
expia allà, en la més horrorosa
de les tortures, un crim que no
ha comès»

Quedi clar que, mentre
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i
part del Govern legítim de la
Generalitat passen els dies en-
carcerats o exiliats per pensar
diferent, hi ha polítics emboli-
cats amb la bandera espanyola,
‘indiciàriament’ corruptes, que
segueixen al poder i feixistes
que han pres violentament el
carrer amb total impunitat. Per
vergonya de PSOE, Ciudada-
nos i tots aquells que trepitgen
les paraules democràcia, justí-
cia i drets humans. 

Gürtel (cinturó)
per Joan Xuriach

Ciutadans menteix
per David Rabadà

Esquerra i dreta mai no han
estat una realitat política. Ja
en el XVIII fou un conveni
dels il·lustrats per tal de con-
figurar les corts en la Revolu-
ció Francesa. Ara que ningú es
cregui d’esquerres o de dretes,
i molt menys davant la cor-
rupció del PP o els interessos
del PSOE o de Cs. 

Fora millor, que no Millo,
que la política estigués en mans
de tres factors, de bones per-
sones, de bons coneixements i
de bona experiència. I no em
titlleu d’utòpic, però preferei-
xo les bones persones que no
pas els enfadats de Cs, els bons
coneixements que no pas les
ideologies socialistes i la bona
experiència que no pas la cor-
rupció del PP. En fi, esdevenir
un bon ciutadà, no pas de Cs,
fora un bon objectiu humà.
Malauradament Cs, més amb
ideologies que no pas amb fets,
hi està posant massa pals a les
rodes. Cs veu el catalanisme
com l’enemic d’Espanya men-
tre la història diu tot el contrari;
Cs ara exigeix unes eleccions
nacionals quan criticava les

catalanes per malbaratament
de recursos; Cs proclama que
cal fer fora el PP quan el va re-
colzar sabent de la seva cor-
rupció; Cs critica el populisme
de Podemos però ell està fent
el mateix amb els unionistes;
Cs condemna els nacionalistes
catalans però ell vol esdevenir
el més nacionalista espanyol;
Cs, junt amb el PSOE, vol una
moció de censura antiPP però
ell és antisocialista; i Cs diu es-
tar prop del treballador però
defensa clarament els grans
capitals. Conclusió? Doncs que
Cs, i mal els pesi als currantes
que els voten, és un partit an-
siós de poder i a favor de la pa-
tronal, antisocialista i oportu-
nista. En fi, que aprofita l’an-
ticatalanisme per fer por i pre-
dicar les seves ideologies, tot i
que aquestes no siguin certes.
És obvi que Cs repeteix la his-
tòria com en Lerroux a inicis
del segle XX. Però ara la pre-
gunta és òbvia, qui és el cor-
rupte, el corruptor PP o el
còmplice Cs? O potser amb-
dós? A veure si el Rivera de Cs
esdevindrà un altre Primo de R.

Les millors
perles

María Dolores de Cospedal ha negat l’existència d’una caixa B
al PP, tal com recull la sentència del cas Gürtel. “Sí, encara
que ho digui un jutge”, ha afirmat Cospedal després que el

portaveu de Podemos a la comissió que investiga el finançament
del PP li hagi recordat que, efectivament, ho havia dit un jutge. 

El Ministre d’Exteriors Alfonso Dastis ha creat els ‘Premios
de Periodismo Palacio de Viana’. Una de les categories d’a-
quest guardó premiarà amb 12.000 euros el corresponsal

estranger que millor contribueixi a la bona reputació d’Espanya.
‘Comprar’ periodistes, la nova estratègia de la Marca España.

El Parlament Europeu ha vetat l’obra sobre els presos polítics de
Santiago Serra que fa uns mesos va ser retirada de la fira ARCO
de Madrid. L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé volia portar la mostra

a Brussel·les. La cambra tampoc ha acceptat l’organització d’una
mostra sobre “el constitucionalisme a Catalunya”. 

L’advocat de Joaquim Forn ha presentat una al·legació con-
tra la negativa del jutge Llarena de deixar-lo en llibertat a
causa del suposat suport de l’exconseller als CDR a través

d’una carta. El problema és que, en paraules de l’advocat de
Forn, Llarena fa servir de font el “prestigiós” diari OK Diario. 

L’actor britànic Andrew Lincoln, un dels protagonistes de The
Walking Dead, abandonarà la popular sèrie de zombies en la
seva novena temporada. Lincoln, que ha interpretat el perso-

natge de Rick Grimes en més de 100 capítols, és un dels rostres més
coneguts d’aquesta sèrie basada en els còmics de Robert Kirkman.

Vist al Twitter

@JuanpaQuijano: “Spiderman” no se llama
Peter Parker, se llama Mamadou Gassama.
Un joven de Mali que escala 4 pisos en 30 se-
gundos para salvar a un niño en peligro.

#Heroi

@eduardvoltas: Felicitats sinceres a tots els
consellers i conselleres. Els que us diuen que
us heu baixat els pantalons no corren risc de
presó i vosaltres sí, com s'acabarà veient.

#NouGovern

@324Roures: Troben M. Rajoy a Bèlgica. Des-
prés  de saber la decisió del PNB ha marxat
corrents cap a l’aeroport. #MocióCensuraTV3.
#mociódecensura.

#FinalDeCicle
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El Ple de l’Ajuntament del Mas-
nou va aprovar, a finals d’abril,
declarar el municipi gay-
friendly per majoria absoluta,
amb 17 vots a favor (ERC, PDe-
CAT, C’s, ICV i PSC). D’aquesta
manera, el Masnou es converteix
en la primera ciutat del Baix
Maresme que s’hi declara. Les
ciutats gay-friendly són ciutats
on es dóna un tracte respectuós
al col·lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i inter-
sexuals (LGTBI). 

La iniciativa la va presentar
Som Masnou, la nova entitat
que lluita pels drets LGTBI al po-
ble. Considera que “esdevenir
una ciutat gay-friendly és un
acte d’obertura i de tolerància
envers el col·lectiu LGTBI i una
nova forma de situar el Masnou

dins el mapa i fer que la nostra
vila sigui una ciutat més inclusiva
i oberta”. 

PASSOS ‘GAY-FRIENDLY’
Aquesta moció presentada al
Ple també recull altres propostes
com pintar diversos passos de
vianants amb els colors de la
bandera LGTBI. El primer de
tots va ser el que hi ha al carrer

Navarra amb Pompeu Fabra,
que es va pintar al març. Aquest
mes de maig s’hi sumen quatre
passos més a l’encreuament dels
carrers Navarra amb Romà Fa-
bra.  A més a més, a la Festa Ma-
jor d’enguany s’ha programat
‘Donar veu’, una representació
artística emmarcada dins la
commemoració del Dia de l’Or-
gull Gai, el 28 de juny. 

L’Ajuntament pintarà 4 passos de vianants amb els colors LGTBI. Foto: Arxiu

El Masnou és la primera ciutat
‘gay-friendly’ del Baix Maresme
» L’entitat Som Masnou, nascuda recentment, ho havia demanat
» Es pintaran diversos passos de vianants amb els colors LGTBI

POLÍTICA4El Ple municipal de
maig va aprovar dues propostes
que afecten els pressupostos de
2018. Per una banda, s’afegeixen
1.850.000 euros provinents del
superàvit municipal de l’any
passat per finançar diverses in-
versions. 

Entre elles hi ha les millores
a la platja, instal·lacions espor-
tives i zones verdes, projectes
que, en un principi, no estaven
contemplats als pressupostos. La
major part dels diners, però, va

destinada a incrementar la do-
tació de projectes que ja comp-
taven amb fons, com la millora
d’equipaments educatius, que
s’enduu 560.000 euros, i l’am-
pliació del complex esportiu. 

MENYS DINERS AL TANATORI
Una altra de les propostes apro-
vades al Ple afecta una partida de
diners destinada al tanatori. En
un principi, el complex havia de
comptar amb 450.000 euros
per a realitzar obres de millora

i ampliació. Però després d’un
debat entre els diferents grups
polítics, es va decidir rebaixar la
dotació a 50.000 euros.

Amb els 400.000 restants
es finançaran projectes de ca-
ràcter social. La part més gran,
de 250.000 euros, es destina-
rà a la compra d’habitatges so-
cials i la resta serà per ajuts al
lloguer, suport a les polítiques
d’habitatge, un pla d’acció so-
cial o un pla de drogodepen-
dències, entre d’altres.

Clàudia Ramos Có
EL MASNOU

Més diners per als pressupostos

Gastronomia | Nit de Tapes al Mercat Municipal
El Mercat Municipal del Masnou obre les portes de nit per acollir un tast dels

diversos productes que s’hi poden trobar. Dissabte 26 de maig, una vintena de
parades s’afegeixen a la Nit de Tapes, que comptarà amb actuacions i música.

Un mes i mig per demanar
ajuts per pagar el lloguer

SUBVENCIÓ4Des del passat 19
de maig està obert un nou termini
perquè els veïns puguin sol·lici-
tar subvencions per poder pagar
el lloguer de casa seva. L’Ajunta-
ment ha anunciat que aquesta
convocatòria, corresponent a
l’any 2018, estarà oberta durant
gairebé un mes i mig, fins al di-
vendres 29 de juny.

Per tal de tenir dret a aquesta
prestació, els sol·licitants han de
demostrar que viuen a Catalunya,
ser els titulars del contracte de llo-
guer, demostrar que estan al dia
dels pagaments (és a dir, que els

ingressos que té són suficients per
afrontar els pagaments), que han
abonat la fiança del pis i que l’im-
port que paguen cada mes no és
superior a 600 euros (excepte en
els casos de família nombrosa, que
puja a 900 euros).

La sol·licitud i la documenta-
ció requerida s'ha d’entregar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), al número 23 del carrer
Roger de Flor, en el seu horari
d’atenció, de dilluns a divendres
de dos quarts de nou del matí a
dues del migdia. L’OAC també
obre els dijous a la tarda.
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Denuncien un atropellament
a un integrant del CDR local

SUCCÉS4Un grup de persones
vinculades al col·lectiu espanyo-
lista Grup de Defensa i Resistèn-
cia (GDR) -sorgits per contrares-
tar els CDR-  es va desplaçar fins
a Vilassar la nit del 7 de maig. Van
començar a retirar estelades i lla-
ços grocs, i alguns veïns, molestos,
s’hi van apropar per protestar.

Segons la versió del CDR de
Vilassar, un cotxe conduït per
una integrant del GDR, acom-
panyada per dos membres més, va

accelerar. La majoria de veïns es
van apartar, però un d’ells va re-
sultar ferit. L’home, que va patir le-
sions lleus a la mà esquerra, va
anunciar que emprendria accions
legals contra la conductora. Ba-
vord, la plataforma d’esquerres
formada per la CUP i ICV, va
emplaçar al govern municipal a
personar-se com acusació parti-
cular davant unes agressions que
consideren “intolerables”. Tot i
això, fonts del consistori, en de-

claracions a aquest mitjà, han
afirmat que no ho contemplen.

Els membres del GDR venien
d’una manifestació fallida a Bar-
celona. Els espanyolistes inten-
taven fer la mateixa acció a la ca-
pital catalana, però una mani-
festació antifeixista els va fer
retrocedir. 

L’endemà, alguns veïns es
van concentrar davant l’Ajunta-
ment com a mostra de rebuig a
l’agressió feixista.

POLÍTICA4Els veïns de Vilassar
decidiran on van a parar
150.000 euros dels pressupos-
tos d’aquest 2018. Mitjançant
una consulta ciutadana, l’Ajun-
tament destinarà, per tercer any
consecutiu, part dels diners pú-
blics als projectes guanyadors de
la consulta.

Tots els ciutadans empa-
dronats, majors de 16 anys, po-
dran votar un dels 15 projectes
des del 4 fins al 10 de juny a tra-
vés d’una aplicació mòbil, o de
forma presencial els dies 9 i 10.

Els projectes que es portaran
a votació es poden consultar a la
web oficial de l’Ajuntament i es-
tan relacionats amb reformes
d’espais públics o instal·lacions
d’equipaments, entre d’altres.

Els veïns podran
decidir el destí 
de 150.000 euros

SUCCÉS4La Policia Local va
identificar el passat 21 de maig
dos joves menors d’edat per
causar danys a una vintena de
vehicles estacionats al carrer del
Mont. Els fets van passar al vol-
tant de dos quarts de quatre de
la matinada d’aquest dia. 

En el moment de la identi-
ficació, els joves portaven ob-
jectes presumptament robats
de l’interior dels vehicles esta-
cionats. En ser menors d’edat,
no han transcendit les seves
dades personals ni tampoc si
són veïns de Vilassar.

Un cop els agents els van
identificar, els van traslladar a
les dependències de la Policia
Local, on els van anar a recollir
els seus pares. Els fets arribaran
a la Fiscalia de menors, ja que
poden representar un delicte de
danys i furt.

Identifiquen dos
menors per furt i
danys a 20 cotxes

Imatge de la concentració de rebuig a l’agressió. Foto: Twitter (@cosMaresme)

Cultura | Els joves porten el teatre al carrer
Amb l’objectiu de mostrar el talent dels joves i oferir les primeres oportunitats

professionals, Vilassar va acollir l’OFF-Zero el passat 27 de maig. Els carrers es
van omplir d’actuacions, xerrades i espectacles de joves companyies teatrals.
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URBANISME4El ple del mes de
maig va aprovar una modificació
del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) per poder
iniciar els tràmits per expropiar
l'edifici de Can Sanpere. Una ex-
propiació que, segons fonts mu-
nicipals, respon al mandat popu-
lar sorgit de la consulta de 2014,
que fins ara no s'ha aplicat. 

A la proposta, que es farà
efectiva al mandat que ve, hi
van votar a favor, l'equip de go-
vern (PDeCAT i PSC), Crida Pre-
mianenca, Ciutadans, el PP i un
regidor d'ERC. L’altre regidor
d’ERC i la Coalició d’Esquerres es
van abstenir. Amb la modificació
aprovada, l'Ajuntament podria
incloure una partida per fer front
al pagament als pressupostos de
l'any que ve. 

Ara comença una lluita judi-
cial contra Núñez i Navarro, l'em-
presa propietària del terreny. Un
cop el jutge aprovi l'expropiació,
caldrà que en determini l'import

exacte. L'executiu situa al vol-
tant dels quatre milions d'euros la
despesa màxima que podrien as-
sumir amb recursos propis. 

Si supera aquesta quantitat,
es posarien en risc les inver-
sions de l'Ajuntament i caldria
que el govern busqués altres op-
cions, com construir habitatge
privat, criticada per alguns par-
tits polítics perquè envoltaria el
perímetre de la fàbrica. És el se-

gon intent del Ple per modificar
el POUM. Al mes d'abril, la pro-
posta no va tirar endavant per-
què, de manera insòlita, tots els
grups es van abstenir i l'expro-
piació va quedar en suspens.
Des del 21 d'abril, el col·lectiu La
Fàbrika ocupa l'edifici a l'espera
que es dugui a terme l'expropia-
ció. Ho cataloguen com una ‘ex-
propiació popular’ a través de la
qual fan tallers i activitats. 

La Fàbrika ocupa l’edifici des del 21 d’abril. Foto: Twitter (@La_Fàbrika_)

L’expropiació de Can Sanpere
tira endavant al segon intent

» El Ple aprova per majoria iniciar els tràmits per quedar-se l’edifici
» L’expropiació no es faria efectiva fins al mandat que ve

L’exalcalde Miquel Buch, 
nou conseller d’Interior

POLÍTICA4L’exalcalde premia-
nenc Miquel Buch és el nou con-
seller d’Interior del Govern de la
Generalitat.

El president Torra va fer pú-
blica la composició del nou exe-
cutiu el passat 19 de maig, quan es
va confirmar que Buch seria el nou
conseller d’Interior després de
deu anys a l’alcaldia del municipi.
Ara, el nomenament de tots els
consellers ja s’ha fet efectiu després
de l’aixecament de l’article 155. En
un primer moment el govern es-
panyol es va negar a donar vali-
desa a la llista de Torra a causa del
nomenament dels quatre conse-

llers empresonats o a l’exili. Uns
dies més tard Torra va fer un
canvi en aquestes quatre conse-
lleries i la caiguda de Rajoy ha aca-
bat de confirmar el nou govern.

10 ANYS D’ALCALDIA
Buch va deixar l’alcaldia el 13
desembre -ara en mans de Miquel
Àngel Méndez- i, posteriorment al
gener, la presidència de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis
(ACM). 

A les eleccions del 21 de des-
embre es va presentar a la llista de
Junts per Catalunya i ara és di-
putat al Parlament.

Comença la reparació 
del passeig marítim

URBANISME4El Ministeri de
Medi Ambient ja ha informat
l’Ajuntament dels pròxims passos
per reparar el passeig marítim.
Les obres, que han començat re-
centment, se centren a reparar els
danys causats pels temporals al
sender de vianants i a les rampes
d'accés a la platja del litoral. 

ESPERANT LA SORRA
El mateix document entregat
pel Ministeri anuncia que, de
moment, no es farà l’aportació
de sorra, que preveu abocar un
total de 6.750 metres cúbics a la

platja de la Descàrrega, a la del
Pla de l’Os i a la de Bellamar.
Aquesta segona fase del projec-
te, que començarà un cop acabin
els treballs a terra, es comple-
mentarà amb la que ha de fer la
concessionària del port, Marina
Port Premià, de 40.000 metres
cúbics de sorra.

L’Ajuntament va demanar
que les obres acabessin abans de
l’1 de juny, quan comença la
temporada de banys. Tot i això,
asseguren que seguiran “recla-
mant una solució definitiva per
a les platges de Premià”.

Radars, un nou projecte 
per acompanyar la gent gran
GENT GRAN4L’Ajuntament ha
impulsat el projecte Radars,
centrat a prevenir les situacions
de risc de les persones grans que
viuen i se senten soles. Concre-
tament, s’adreça als majors de 75
anys que viuen sols o  acom-
panyats d’una altra persona ma-
jor de 65 anys. 

Radars és un projecte en
forma de xarxa comunitària, on
un equip de voluntaris farà un
seguiment de les persones que

hi participin, a través de truca-
des mensuals i la participació en
diverses activitats.

En una primera reunió feta
a principis de maig, membres
de diverses entitats, Mossos
d’Esquadra, comerços, farmà-
cies i residències de gent gran
van acordar tirar endavant el
projecte. Ara, les persones que
estiguin interessades a parti-
cipar-hi, es podran inscriure
com a voluntaris.

Espai públic | El Ple bateja el nou ‘Parc 1 d’octubre’
El Ple municipal del mes de maig ha aprovat batejar un nou espai com a ‘Parc

de l’1 d’octubre de 2017’. És un espai verd situat davant la pista esportiva Vora-
mar, entre els carrers Gaudí, Riera i Circumval·lació, que fins ara no tenia nom.
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Alella | Teià Obres | Riera de Teià
Si no hi ha cap contratemps, les obres del clavegueram de la Riera de Teià comen-

çaran el 4 de juny i finalitzaran el 31 d’octubre. Els esforços per part de l’Ajunta-
ment per tirar endavant el projecte s’han convertit finalment en una realitat.

Joan Dausà i Paula Valls, 
al Festival d’Estiu d’Alella

MÚSICA4El Festival d’Estiu
d’Alella ja ha posat a la venta les
entrades amb les sis propostes
d’enguany, que contemplen el te-
atre familiar, concerts per a to-
tes les edats i tallers familiars.  

Pel que fa a l’aparador mu-
sical, Paula Valls presentarà el 5
de juliol al celler Alta Alella Mir-
gin I am, el seu primer treball de
llarga durada produït per David
Soler. L’endemà serà el torn de
Joan Dausà, que arribarà amb la
presentació del seu nou àlbum
Ara som gegants, un disc que

s’està consolidant com una de les
propostes musicals més sòlides
del panorama musical català.
L’artista cantarà i tocarà als Jar-
dins de Cal Marquès.

La resta del cartell el formen
el Liceu a la fresca Manon Les-
caut, el qual servirà com a acte
inaugural, el doble concert entre
Paula Domínguez i Vicenç Sol-
sona, el concert per a nadons
d’Electric Babyland, el taller fa-
miliar d’art vinícola Anna i Art
i Raïm inquiet, un espectacle de
teatre familiar entre vinyes.

NOMENCLÀTOR4Teià ha es-
collit una rotonda que dóna
entrada al nucli urbà per retre
homenatge a l’1 d’octubre. El
Ple municipal d’aquest mes
així ho va acordar, després que
la moció presentada comptés
amb el consens de tots els grups
municipals. 

Amb aquesta proposta, el
municipi dedicarà una peça
del seu urbanisme a comme-
morar l’1 d’octubre de l’any
passat, data de la celebració del

referèndum d’autodetermina-
ció de Catalunya.

La rotonda que s’ha escollit
es troba a la confluència entre
la riera, el passeig del Castan-
yer i les avingudes Massarosa
i José Roca Suárez Llanos.
Precisament es va triar aquest
indret perquè és un espai que
dóna la benvinguda al muni-
cipi i, a més, perquè la seva
inscripció al nomenclàtor no
afectarà cap particular. De fet,
no té números d’habitatges i

fins ara no havia gaudit de
cap nom.

ALTRES EXEMPLES
Teià no ha estat l’únic munici-
pi del territori català a dedicar
una part del seu urbanisme als
fets de l’1 d’octubre. De fet, al-
tres municipis han seguit aquest
moviment, com per exemple
Premià de Mar o Alcover, que a
principis de mes també va ba-
tejar una rotonda com a plaça
de l’1 d’octubre.

La moció es va aprovar per unanimitat. Foto: Ajuntament de Teià

Una rotonda de Teià portarà
de nom l’1 d’octubre
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt Aigua | Conveni amb Sorea
Vilassar de Dalt i Sorea han signat un nou

acord a través del qual es pretén ajudar perso-
nes que no poden pagar els rebuts de l’aigua.

Odisseys ha estat el nou viatge del
festival Revela’T, el punt de tro-
bada internacional per als amants
de la fotografia analògica. La te-
màtica d’aquesta edició va fer re-
ferència al poema d’Homer, pre-
nent com a referència la paraula
odissea, que ha adquirit el signi-
ficat d’“un viatge ple d’aventures”. 

Més enllà del destí final, els or-
ganitzadors del Festival han vol-

gut destacar el concepte de viure
el viatge pel món de la fotografia
sense complexos.

La programació d’enguany va
començar l’11 de maig i es va
allargar fins al 27 del mateix mes,
coincidint amb el cap de setmana
principal. En aquest sentit, es va
celebrar una fira comercial, el
market de venda directa d’obra,
xerrades, demostracions i altres
activitats.

FESTIVAL DE REFERÈNCIA
El Revela’T enguany ha estat dis-
tingit com un festival de referèn-

cia, un reconeixement per part de
la Generalitat de Catalunya i la Di-
putació de Barcelona per la seva
rellevància nacional. 

ENVAINT BARCELONA
A més, el Festival de Fotografia
Analògica va ampliar el seu àmbit
d’actuació, a banda de Vilassar de
Dalt, apostant per Barcelona. Per
aquest motiu la ruta Off del Re-
vela’T aquest any va comptar
amb més galeries que mai. De fet,
hi va haver la participació de 13 ga-
leries i espais culturals, amb una
vintena d’exposicions.

Han vingut artistes des del Japó, Argentina i els Estats Units. Foto: Línia Mar

El Revela-T omple Vilassar 
de Dalt de fotografia analògica

Víctor Ferran Mir
VILASSAR DE DALT

Acusat un jove de Premià 
per amenaces a Ciutadans

TRIBUNALS4La Policia Nacio-
nal va detenir a finals de mes un
jove de 21 anys de Premià de
Dalt per amenaçar, a través del
seu compte de Twitter, la líder de
Ciutadans, Inés Arrimadas, i el
diputat Carlos Carrizosa. 

El jove va fer una piulada
després que els taronges reti-
ressin un llaç groc dels escons del
govern durant el Ple del Parla-
ment, on va escriure: "Carlos Ca-
rrizosa, acabes de sentenciar la
teva vida, valent fill de puta", un
missatge que va repetir per a
Inés Arrimadas. Al cap d'unes

hores, però, va tornar a fer un
tuit on demanava disculpes a Ca-
rrizosa i al partit.

EN LLIBERTAT AMB CÀRRECS
El mateix dia, el partit taronja
va presentar una denúncia con-
tra el jove, que va ser arrestat
pocs dies després per un pre-
sumpte delicte d'odi i amenaces
de mort. Va estar declarant a la
comissaria de la Verneda i va
quedar en llibertat amb càrrecs
el mateix matí. El cas s'ha tras-
passat al jutjat de Mataró i a la
Fiscalia d'Odi.
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Cabrils | Cabrera de Mar Cabrils | Pressupostos participatius
El projecte ‘Digues la teva’ obre la fase de presentació de propostes i les

veïnes i els veïns de Cabrils podran expressar on destinaran 35.000 euros
per dur a terme una acció al municipi. Hi ha temps fins al 3 de juny,

Gent per Cabrera vol canviar
el funcionament dels Plens

REGLAMENT4Gent per Cabre-
ra (GxC), el partit que lidera
l’oposició a Cabrera de Mar, va
presentar una moció a finals
del 2017 on demanaven un can-
vi pel que fa a la periodicitat dels
Plens.En aquest sentit, la vo-
luntat de GxC és fer un Ple cada
mes, i no cada dos mesos, com
marca l’actualitat.

Relacionat amb això, una de
les altres propostes que van in-
cloure a la moció, tal com es pot
llegir al butlletí municipal i a l’es-
pai web del partit, és la modifi-
cació del Reglament Orgànic

Municipal (ROM), l’eina que
estableix els diferents paràme-
tres dels Plens municipals, així
com per definir les comissions de
l’Ajuntament.

De fet, el motiu pel qual GxC
es queixa va més enllà. El partit
exigeix una modificació dels
torns de paraula als Plens. Pre-
cisament perquè l’única possi-
bilitat que tenen d’intervenir és
sempre en últim lloc. 

Això, sumat a l’espai del but-
lletí municipal, consideren que
és un espai insuficient on poder
expressar les seves idees.

TRIBUNALS4El 24 d’agost de
l’any passat es va publicar la
tràgica notícia de la desaparició
d’una jove parella al pantà de
Susqueda. Mesos més tard, la
investigació continua avançant,
i els municipis d’on eren veïns
la Paula i en Marc, Cabrils i
Arenys de Munt respectiva-
ment, s’han personat per for-
mar part de l’acusació popular
que jutjarà el cas.

Els dos ajuntaments s’han
coordinat per dur a terme una
acció judicial conjunta i procu-
rar una resposta ferma de la jus-
tícia, tal com detallava Joan
Rabasseda, alcalde d’Arenys de
Munt.

UNA INVESTIGACIÓ DIFÍCIL
Les diverses fonts policials que
hi estan treballant han reco-
negut públicament que es trac-
ta d’una de les investigacions
més difícils que han hagut d’a-
frontar. 

En aquest sentit, hi té molt a
veure el lloc on es van produir
els fets. De fet, tenint en comp-

te que es tracta d’un embassa-
ment, l’escenari del crim apareix
i desapareix en funció del cabal
de l’aigua. 

Es tracta d’un factor relle-
vant per a la investigació, ja que
ara el cas serà jutjat per un tri-
bunal popular, els quals han de
donar un veredicte i, per fer-ho,
el pantà ha d’aparentar una si-

tuació semblant a la de l’estiu
passat.

LA PETICIÓ DELS CONSISTORIS
Per altra banda, el fiscal i les acu-
sacions particular i popular, en
nom de Cabrils i Arenys de Munt,
imputen dos delictes d'assassinat
i un de tinència il·lícita d'armes al
presumpte responsable del crim.

L’Ajuntament de Cabrils s’ha personat en el cas. Foto: Ajuntament

Cabrils fa d’acusació popular
pels crims de Susqueda



Comerç

| 12

Esports

“No puc estar més orgullós de l’e-
quip i del cos tècnic. De tots ells,
de tota la feina feta, la dedicació,
el cor que han posat a tots i ca-
dascun dels partits per defensar
aquest escut”. Són paraules del
president del Vive El Masnou, Jo-
sep Hinojosa, que resumeixen el
que senten aficionats i la gent del
mateix club ara que la tempora-
da 2017-18 ja és història: l’e-
quip va ser el subcampió del
grup C després de perdre la final
contra el Menorca (56-79) el
passat dia 6 a Vic i de tancar el
curs definitivament en la terce-
ra posició del grup 1 d’ascens que
es va jugar a Gandia entre els dies
18 i 20 d’aquest mes.

La final del grup català, balear
i aragonès es va jugar al Pavelló
Castell d’en Planes contra l’altre

equip del grup C-A, el Bàsquet
Menorca, que havia quedat segon
en la temporada regular. Tot i
això, els masnovins van pagar
l’esforç per tenir una rotació me-
nor i van perdre el partit després
d’encaixar un parcial de 28-51
entre el segon i el tercer període.
Toni Gómez, amb 28 punts i un
total de 23 de valoració, va ser el
millor jugador, tant del Masnou
com d’aquesta final.

Això va donar el bitllet per a
la Fase Final de Gandia, que va
començar de forma il·lusionant
amb un triomf contra els amfi-
trions (78-83) el dia 18. L’ende-
mà, però, els de Raül Laita van
perdre un partit ajustadíssim
contra el Villarobledo (74-76,
l’equip que va acabar pujant a
LEB Plata), mentre que el tercer
partit també va acabar amb de-
rrota, contra la Cañada (78-80).

Un moment de l’últim partit de la temporada, contra el Marbella. Foto: EMB

El Vive El Masnou diu 
adéu a un curs inoblidable

PROMOCIÓ4Des de fa molts
anys, la maduixa és un dels pro-
ductes estrella del Maresme. A
principis de 1980, el 80% de la
producció a l’Estat Espanyol es
feia en aquesta comarca. Ara,
però, té grans competidors, com
les maduixes que provenen de
Huelva o el Marroc.

Però els productors locals no
es rendeixen i segueixen cele-
brant Festes i Fires per promo-
cionar el consum de maduixes
quilòmetre zero, és a dir, produï-
des a la zona. L’última és una
campanya impulsada pel Con-
sorci de Promoció Turística Cos-
ta del Maresme sota el nom

‘Temps de maduixes’. L’objectiu
és difondre, des del passat 28 d’a-

bril i fins al 10 de juny, les diver-
ses fires, comerços, activitats,
productors i restaurants que du-
rant aquestes setmanes contri-
buiran a donar a conèixer la ma-
duixa que es cultiva a la comarca.

El Consorci ha editat un lli-
bret que recull totes les fires de
la maduixa que se celebren al
llarg de la comarca, una llista de

restaurants i comerços que in-
tegren la maduixa en els seus
plats i diversos productors d’a-
questa fruita que es troben re-
partits pel Maresme. 

El president del Consorci,
Joaquim Arnó, recorda la “ne-
cessitat de realçar els productes
gastronòmics com a béns turís-
tics de la comarca”.

La campanya ‘Temps de maduixes’ durarà fins al 10 de juny. Foto: Arxiu

Temps de maduixes a la terra
productora per excel·lència

GASTRONOMIA4A principis de
mes, el Masnou va acollir una
nova edició de la Fira Comercial
i Gastronòmica. Tot i el mal
temps i les pluges, els visitants
van assistir a la majoria d’activi-
tats que es van fer entre els dies
4 i 6 de maig. És la primera ve-
gada que l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Federació del
Comerç, l’organitzava.

Les activitats d’aquesta 19a
edició tenien com a fil conductor
l’estreta vinculació del Masnou
amb el mar, pel que la majoria

d’actes estaven relacionats amb
la cultura marítima, com ara vi-
sites guiades a una barca ama-
rrada al port, batejos de mar o ta-
llers de temàtica marinera.

Per fomentar el comerç de
proximitat, es van instal·lar una
seixantena d’estands a la plaça
Europa, la majoria relacionats
amb la gastronomia. Entre les
propostes més destacades hi va
haver un maridatge i tast de vins,
una desfilada de moda a càrrec de
botigues locals, actuacions mu-
sicals i un espai lúdic. 

La Fira Gastronòmica 
del Masnou llueix tot i la pluja

Tito Rabat vol seguir corrent
malgrat patir un accident

ALELLA4Tito Rabat va patir un
accident el passat 23 de maig en
una sessió d’entrenaments al
Circuit de Montmeló, però el pi-
lot alellenc de l’equip Avintia
Racing no vol perdre’s cap cursa.

Després caure de la seva Du-
cati, el pilot d’Alella va ser tras-
lladat a la clínica Quirón Dexeus
de Barcelona (va estar conscient
en tot moment) on se li van fer
proves que van descartar lesions

de llarga durada, tot i que el prò-
xim dia 29 Rabat es farà una da-
rrera ecografia per comprovar l’e-
volució del seu estat.

L’alellenc va rebre l’alta mè-
dica l’endemà de patir la caiguda
i va anunciar que començarà un
tractament de crioteràpia per ac-
celerar la seva recuperació i po-
der estar a punt per disputar el
pròxim Gran Premi, el diumen-
ge 3 de juny a Mugello (Itàlia).

Giner prepara la reconquesta
de l’europeu contra Treynor

PREMIÀ DE DALT4Dos mesos i
vuit dies després del seu darrer
combat (és a dir, el pròxim 22 de
juny), Juli Giner tornarà a pujar
al quadrilàter per disputar el se-
gon combat d’aquest 2018, que li
ha de servir per preparar el seu in-
tent de reconquesta del cinturó
europeu superploma.

El pròxim rival del premia-

nenc serà l’escocès Darren Trey-
nor, un lluitador de 31 anys que
té un balanç de 15 victòries (7 per
KO) i dues derrotes. El combat es
disputarà al Pavelló de la Vall
d’Hebron, a Barcelona.

Giner lluitarà aquest any pel
campionat d’Europa, que des del
passat dia 5 és del nord-irlandès
James Tennyson.

El Masnou | El millor vòlei platja arriba a la platja d’Ocata
El Vichy Catalan Vòlei Platja Tour, el circuit de vòlei platja més prestigiós del país, 

va fer aturada a la platja d’Ocata el 26 i 27 de maig. La zona que hi ha al davant 
de la Nècora d’Or va ser l’escenari de la segona jornada d’aquesta competició.

Pau Arriaga
EL MASNOU

Nova campanya 
per promocionar el
consum de maduixes
de productors locals

Esdeveniments | Referent en perfumeria
Del 18 al 27 de maig Teià va celebrar la segona edició del ‘Maridatge dels 
Sentits’. Aquest any l’acte estrella va ser la celebració del Concurs Internacional 
de Perfumeria, un magnífic aparador per a la promoció del Maresme.
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4El Maresme ocupa la tercera po-
sició entre les comarques catalanes
en percentatge de treballadors au-
tònoms en serveis intensius en co-
neixement i obté també la tercera
en nombre de sol·licituds de dis-
senys industrials via estatal en re-
lació al PIB, segons l’informe ‘Els sis-
temes d’innovació comarcals a la
demarcació de Barcelona’. En global,
aquesta comarca ocupa la 12a po-
sició segons l’índex d’innovació co-
marcal a nivell català. 
A més, l’informe -que analitza el

conjunt de les comarques catalanes
però especialment les barcelonines,
durant l’any 2016-  és pioner, ja que
analitza les dades a nivell comarcal
i, a més, afegeix paràmetres nous
d’avaluació, com el coneixement en
idiomes estrangers de la població
o la proximitat a  infraestructures
científiques.
Altres aspectes que també

destaquen del Maresme són el
percentatge de directius, tècnics,
professionals i científics (4a posi-
ció) o la distància ponderada (se-
gons oferta de titulacions) als
campus universitaris (5a) o als
centres TECNIO o als parcs cientí-
fics i tecnològics (5a). 
Per contra, ocupa les últimes

posicions en alumnes matriculats
en cicles formatius de grau mitja
per cada 1.000 habitants de 16-19
anys (38a) i també els de grau su-
perior (27a) o en nota mitjana de
les PAU (31a).
L’estudi sobre els sistemes d’in-

novació a nivell local, que té com
a objectiu contribuir en les políti-
ques d’innovació i desenvolupa-
ment local, permet, així, classificar
i detectar punts forts i punts mi-
llorables per a cada comarca.  A
més, vol ser una eina útil i potent
per als càrrecs electes per avaluar
l’eficàcia de les polítiques públi-
ques en innovació i generar debat
en aquest sentit.
L’objectiu del sistema d’indica-

dors és el de poder mesurar la ca-
pacitat d’innovació del territori i
veure’n l’evolució, i el de l’índex és
el de mesurar el grau d’innovació
dels diferents territoris (en aquest
cas comarques) i identificar les ac-
cions correctores en aquells àmbits
que són clau i en què comparati-
vament, s’obté un pitjor resultat.

SISTEMES D’INNOVACIÓ
‘Els sistemes d’innovació comarcals
a la demarcació de Barcelona’ ela-
bora un rànquing de l’índex d’in-
novació comarcal i situa 10 de les
12 comarques barcelonines en el
Top20, amb els millors sistemes
d’innovació de Catalunya. Un any
més, el Barcelonès es referma en la
primera posició d’aquest rànquing,
ja que disposa dels millors sistemes

d’innovació comarcals amb molta
diferència. La comarca presenta
unes condicions molt avantatjoses
en bona part dels indicadors ana-
litzats, que en conjunt proporcio-
nen aquest posicionament per so-
bre de la resta de comarques. De
fet, la diferència amb la segona co-

marca millor valorada, el Vallès
Occidental, és de 10,8 punts en
l’índex. L’àmbit on destaca clara-
ment és en les externalitats terri-
torials, i això és degut a una con-
centració de recursos, infraestruc-
tures, serveis i capital humà.
A més, entre les tres comarques

que lideren el rànquing i presen-
ten un entorn més favorable per a
la innovació hi segueixen figu-

rant dues de barcelonines, com
són el Barcelonès i el Vallès Occi-
dental (seguides del Gironès), que
mantenen la mateixa posició que
ocupaven un any abans. Per la
seva banda, el Baix Llobregat ex-
perimenta un avenç respecte a
l’any 2015 i recupera la 4a posició
(va ocupar aquesta posició du-
rant 2013, 2014 i 2015).
Altres canvis que es produei-

xen en el grup de les 10 comar-
ques capdavanteres són, d’una
banda, la pèrdua de dues posi-
cions per part del Vallès Oriental,
que se situa a la 6a posició malgrat
que el 2015 havia experimentat l’a-
venç més gran entre totes les co-
marques (escalant tres posicions
respecte al 2014). 
Així doncs, les 10 comarques

de la demarcació de Barcelona
(sobre un total de 12) que se situen
entre les 20 millors per a la inno-
vació a Catalunya són: Barcelonès
(1a), Vallès Occidental (2a), Baix Llo-
bregat (4a), Vallès Oriental (6a), Ba-
ges (9a), Maresme (12a), Garraf
(13a), Osona (14a), Alt Penedès
(15a) i Anoia (17a).

Punters en treballs qualificats
» El Maresme és una de les comarques amb més autònoms en serveis intensius en coneixement

» També s’hi concentren un gran percentatge de directius tècnics, professionals i científics

L´índex d’innovació comarcal s’ha
anat equilibrant els últims anys a les
diferents comarques i, en conse-
qüència, s’ha reduït el desequilibri
entre els diferents territoris. Per a la
diputada de Promoció Econòmica
i Ocupació de la Diputació de Bar-
celona, Sònia Recasens, “des de
2009, els índexs d'innovació co-
marcals s'han anat equilibrant a la
demarcació. I aquest fet és molt po-
sitiu i coherent amb les nostres
polítiques públiques”.
D’altra banda, la demarcació de

Barcelona també té un gran nom-

bre d’infraestructures cientifico-
tecnològiques com Centres de
Recerca o Parcs Científics i Tecno-
lògics, amb un total de 174. El
Barcelonès, el Baix Llobregat i el Va-
llès Occidental són les tres co-
marques que més en disposen.
Les comarques barcelonines

també destaquen en coneixe-
ments i competències necessà-
ries per innovar, en concret, la ca-
pacitat per col·laborar i transferir els
coneixements i innovacions, amb
el lideratge del Barcelonès, el Va-
llès Occidental i el Baix Llobregat.

Equilibri comarcal

El disseny industrial

també té una 

presència important

al Maresme

El Maresme és una comarca ben situada respecte dels campus universitaris. Fotos: Diputació de Barcelona i Arxiu

Comarca
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Llibres

Que nos quiten lo bailao és la nova refe-
rència de la mítica banda de rock’n’roll
dels seixanta i setanta. En la seva sego-
na joventut s’han deixat assessorar per
Pep Sala a la producció i per primer cop
es llancen a cantar en català en quatre
cançons. Part del disc va ser gravada en
directe en un concert a la sala Luz de
Gas de Barcelona.

Música

Els fanàtics de l’univers Star Wars po-
den gaudir d’una nova història que, en
aquesta ocasió, viatja enrere en el
temps per descobrir els orígens de
Han Solo, el contrabandista interpretat
normalment per Harrison Ford. Aquest
títol mostra la joventut del personatge
i les seves primeres aventures amb
Chewbacca i Lando Calrissian.

Pelis i sèries

Solo: a Star Wars story
Ron Howard

Que nos quiten lo bailao
Los Sírex

ÉS FAMÓS PER...

QUÈ HA FET?

J U S T I N  T I M B E R L A K E

Ser un dels cantants i actors del moment
Va començar amb NSYNC, però ja fa temps que actua sol

Ha anunciat un concert a Barcelona
Serà el 12 de juliol, a la discoteca Opium

‘Man of the woods’, cinquè disc en solitari
Inclou temes de pop, r&b, funk i musica electrònica

Viu en línia

25 anys d’imatges del Sònar
El Centre d'Art Tecla Sala de l’Hospitalet acull fins al 23 de

juny l’exposició  ‘Ni flyersni pòsters. 25 anys d'imatge Sónar’,
que recorre l’imaginari visual dels pòsters, flyers i vídeos que
han format part de les diferents edicions del festival. Sergi
Caballero, un dels tres directors del Sònar, és l’artífex d’a-

questa mostra, que reuneix 50 peces icòniques que es com-
plementen amb vídeos, escultures, documentació i fotogra-
fies amb l’objectiu de qüestionar la realitat de l’espectador. A
banda, hi haurà tres visites guiades de la mà de diferents
personatges que han protagonitzat la imatge del festival. 

QUI ÉS?

| Dark Souls Remastered
Gwyn, la bruixa d’Izalith o Nito, el rei del cementiri, són els grans
protagonistes d’aquesta remasterització del clàssic Dark Souls.

Seguint l’exemple d’altres estrelles de talla mundial com Kylie
Minogue o Kiefer Sutherland, Justin Timberlake també ha esco-
llit una sala de petit format per fer el seu pròxim concert a Bar-

celona. El passat dia 16, la discoteca Opium (situada al
passeig Marítim) va anunciar que el cantant de
Memphis oferirà un concert en aquest local el 12
de juliol. Uns 1.800 fans podran gaudir del darrer
disc de l’artista nord-americà, Man of the woods,
en una actuació en la qual també interpretarà

els seus grans èxits, com Sexyback, Can’t stop the
feelingo Rock your body, entre altres. Timberlake
va començar a ser un conegut per al gran pú-

blic gràcies a les seves actuacions amb la
boy bandNSYNC, però des de l’any 2002
s’ha centrat molt més en la seva carrera en
solitari. Va ser parella de Britney Spears i va
ser un dels protagonistes del recordat Nip-

plegateamb Janet Jackson durant l’actuació
del descans de la Superbowl de l’any 2004. 

La fitxa

No t’ho perdis

NOU TREBALL...

Una obra sobre l’amor i la seva evolu-
ció des de la idea romàntica que repre-
senta a l’inici fins a la realitat de la con-
vivència. Els protagonistes són una pa-
rella que, durant la celebració del seu
aniversari de noces, es retreuen tots els
sentiments que han anat amagant al
llarg del temps. 
A la Sala Muntaner de Barcelona.

Teatre

Ara que ho tenim tot
Jordi Coromina

Un becari de 19 anys que treballa en un
diari s’endinsa en la vida de Daniela
Costa, una dona que amaga un misteri:
mai no ha pogut plorar. 
En el seu retorn, Gaspar Hernàndez

ens descobreix els secrets de la Daniela
i el motiu que l’ha portat a reprimir les
seves emocions a través d’una novel·la
narrada pel seu amant.

La dona que no sabia plorar
Gaspar Hernàndez

Famosos



15 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
DIMARTS 5 DE JUNY
18:30 Dones/actrius: les dives de la postguerra

espanyola és una xerrada que repassarà al-
gunes de les figures artístiques més impor-
tants del segle XX. / Sala Joan Comellas.

DILLUNS 28 DE MAIG
18:00 L’l’Associació d’Estudis Científics i Cultu-

rals ha preparat, de cara al darrer dilluns d’a-
quest mes, un seminari sobre fòssils, pensat
per compartir el seu coneixement sobre
aquestes restes. / Centre Cívic.

DIMARTS 29 DE MAIG
10:00 L’Oficina de Català ha preparat, de cara

al darrer dimarts d’aquest mes, una sessió del
Club de lectura fàcil en català que coordina-
rà la professora Alèxia Guilera. / Biblioteca
Martí Rosselló i Lloveras.

DIMECRES 30 DE MAIG
15:30Nova crida a la solidaritat. El Banc de Sang

i Teixits instal·larà, el darrer dimecres d’aquest
mes, una unitat mòbil perquè els veïns i les
veïnes puguin fer les seves donacions. / Ins-
titut Pere Ribot.

DIMECRES 6 DE JUNY
19:30 Les malalties infeccioses a la nostra societat

és el nom de la xerrada que coordinarà el doc-
tor Vicenç Falcó Ferrer, cap de secció de Ma-
lalties Infeccioses de la Vall d’Hebron. / Cen-
tre Social Mn. Josep Maria Galbany.

DIJOUS 31 DE MAIG
CABRILS Toca’ls serà el nom de l’activitat càrrec

de la companyia Educabitxos que aproparà
el món d’aquests animals a tota la família
(18:00). / Biblioteca Municipal.

DISSABTE 16 DE JUNY
ALELLA Els ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià

han organitzat, de manera conjunta, aques-
ta diada enosolidària en benefici dels malalts
d’ELA (10:00). / Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora. 

DIUMENGE 17 DE JUNY
EL MASNOU El Masnou acull la 6a edició de la

Cursa Popular de la ciutat, una prova de 5 qui-
lòmetres que organitza el Club La Sansi.
(09:30) / Passeig Marítim.

TEIÀ La història de Mowgli, Baloo i tots
els personatges del Llibre de la selva
irrompen a Teià. / Biblioteca de Can
Llaurador.

‘El llibre de la selva’, el
protagonista de l’Hora del conte

Dimarts 29 de maig a les 18:00

Escriure humor és el nom d’un taller
monogràfic que impartirà Pep Bras i
que està pensat per a tothom que vul-
gui dedicar-se a escriure humor. / Bi-
blioteca Martí Rosselló i Lloveras.

Pep Bras coordina un 
curs d’escriptura d’humor
Dimecres 30 de maig a les 18:00

El dia 15 del mes que ve s’inaugurarà
l’exposició Oxímoron, amb obres dels
artistes masnovins Victòria Pujadas, Da-
niel Morata i José Luis Paz Fo. / Espai
Casinet.

Tot a punt per gaudir de la
mostra artística ‘Oxímoron’
Divendres 15 de juny a les 20:00

VILASSAR DE MAR El Club Voleibol Vi-
lassar organitzarà, com és habitual, el
tradicional torneig de festa major. / Pa-
velló Municipal d'Esports Paco Martín.

Vilassar de Mar farà un torneig
de vòlei per la Festa Major
Dissabte 9 de juny a les 09:00

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar



| 16

líniamar.cat Pròxima edició: 22 de junyMaig 2018


