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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-
tar els cànons que paguen els mu-
nicipis pels residus que es gene-
ren. “Si la gent paga per un envàs,

després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Insostenible
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

LA CLAU ÉS TOCAR LA
BUTXACA DE LA GENT

4Josep Maria Tost, director
de l’Agència de Residus de
Catalunya, apunta que per
arribar a les xifres de la UE
cal “individualitzar la taxa”.
“La clau és anar a la butxa-
ca de la gent. Els que reciclen
i els que no ho fan han de
pagar diferent i cal treure la
taxa del que es paga del re-
but de l’aigua o l’IBI”, afegeix. 

Albert Ribas
BAIX MARESME
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La lupa

per Bernat Dédeu

Propaganda

Els governs empren la propaganda amb
tota la impunitat del món per un motiu
de senzilla practicitat: generalment, la
cosa els funciona. Fixeu-vos en el cas de
Pedro Sánchez i el seu nou govern que,
sense ni una sola llei o un simple decret
aprovat, s’ha guanyat el fervor popular
d'enquestes i l’aprovació de mitja Europa
amb la sonora i demagògica acollida d’un
vaixell ple de dissortats que vaguen pel
Mediterrani. No en tingueu cap mena de
dubte, la passarel·la solidària de Valèn-
cia, amb Carmen Calvo fent de mestra
de cerimònies, conforma tot
un cabaret de pornografia
sentimental, sucre i dema-
gògia de difícil ingestió.

Però no tota la propa-
ganda és necessàriament
estulta i seria ben tanoca no
admetre que els camàlics
de la sala de màquines de ZP-Sánchez
han tingut una bona pensada. A dife-
rència de Rajoy, que va entregar el re-
lat de bonhomia sentimental a l’inde-
pendentisme, Sánchez pretén utilitzar
casos com el de l’Aquarius per recor-
dar al món que Espanya no és aquell
estat que celebrava l’enviament de
policies a cascar la padrina el dia 1-0
(¡A por ellos, oéééé!), sinó que la seva
administració conjuga una paleta d’e-
mocions prou nodrida com per anar
pel món amb la cara neta. La jugada no
és casual: acollint els migrants d’Eu-
ropa, el president torna a guanyar la

bonhomia moral que Espanya havia
perdut al llarg del procés indepe. A
partir d’ara, quan algú acusi els espa-
nyols de no respectar els drets humans,
els assessors de Sánchez correran a
cercar les fotos dels nouvinguts a Va-
lència, instantànies de mares ploroses
que agraeixen i besen les faldilles de les
infermeres que alimenten els seus
nadons i requadres d’homes destruïts
per la guerra i altres quenòcies que fi-
nalment poden tastar una paella com
Déu mana. És la foto, estúpid! Volies

sentimentalisme, Catalunya? Doncs
entoma i digues Lluíííís!

“El cínic es creu intel·ligent, però és
idiota perquè no gaudeix”, deia fa poc
el col·lega Javier Gomà a La contra de
La Vanguardia. La frase té aparença de
brillantor, però resulta notòriament
analfabeta, car precisament, si hom
agafa com a mesura el gaudi, no hi ha
cap diferència entre que hom perpetri
una acció moralment bona o dolenta.
Els propagandistes, que sempre són una
mica cínics, gaudeixen com pepitus
amb l’acompliment dels seus objectius:
i per això es dediquen a la política i no

a fer de simples oficinistes o a vendre as-
segurances.

De fet, amb la propaganda de l’A-
quarius, els sequaços de Sánchez ja han
aconseguit que el gruix de l’indepen-
dentisme s’acontenti protestant per
acostar els presos a garjoles catalanes.
Per més que Sánchez i Torra s’esba-
tussin en públic i per més que el presi-
dent repeteixi que els presos mai no se-
ran moneda de canvi de res, el sotabosc
de l’independentisme ja sospira per un
pacte d’indult a partir del qual es pugui

tornar a la normalitat auto-
nòmica de tota la vida, un
acord que legitimi els dos
governs en una pax romana
i a partir del qual tothom
pugui rearmar-se per con-
tinuar gaudint del poder
institucional. Tot això sem-

bla ciència-ficció, però comprovarem
ben aviat com els presos (i fins i tot les
seves consorts) preparen un retorn a la
política aprofitant la seva eixida de la
presó, amb la qual cosa Espanya no no-
més es rentarà la cara de la repressió de
l’1-O, sinó que aconseguirà tenir els po-
lítics que marcaran els nous temps a Ca-
talunya collats sota l’amenaça de tor-
nar-los a la trena quan es portin mala-
ment. La propaganda, insisteixo, fun-
ciona. I, si tens un Estat al darrere, ja
ni t’ho explico.

Publicat a El Nacional.cat

Acollint l’Aquarius, Sánchez torna a 
guanyar la bonhomia moral que Espanya

havia perdut al llarg del procés indepe

Cada mort violenta
multiplica la fiblada de

dolor, la mort d'una dona
en mans de la seva parella ens posa da-
vant el mirall per dir-nos que aquesta
xacra estructural no s'atura, i que la llui-
ta s'ha d'intensificar fins a erradicar
un sistema que posa en perill les dones
per ser dona.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La coreografía de Mar-
laska y Llarena sobre el

acercamiento de los pre-
sos viene en cualquier manual de ne-
gociación. Se trata de aparentar unas su-
puestas dificultades o reticencias de
terceros para subir el precio de un paso
que se consideraba de mínimos al sen-
tarte a la mesa.

@apuente

Una població mobilit-
zada, sigui a Catalunya,

Pamplona o Euskal He-
rria, unes entitats preparades i implica-
des, uns partits a l'altura de les cir-
cumstàncies, un govern efectiu, un par-
lament sobirà i un @CatalanCouncil lliu-
re per parlar arreu del món. Així la Re-
pública és inevitable.

M'amoïna més l'asfíxia
de la Dolors Bassa entre

les 4 parets de la seva
cel·la que la de l'Argèlia caminant lliu-
rement per Torroella i passant un cap de
setmana estupendu a l'Empordà, since-
rament. En tot cas, passeu-nos la llista
d'on podem i no podem posar llaços per
no molestar.

@eduardvoltas@KRLS@mariadolorsa

Els semàfors

Ensenyament
El departament d’Ensenyament té un
problema amb la manca de places pú-

bliques a P3. Al Masnou, quatre famílies
s’han quedat sense plaça. El director

dels Serveis Territorials de la comarca
s’ha compromès a trobar una solució.  

pàgina 6

Aj. de Vilassar de Mar
El lema de la Festa Major de Vilassar de

Mar és ‘Diversió sense cap agressió’. 
De fet, la festa d’enguany està marcada
pel color lila i per una forta campanya
per lluitar en contra de les agressions

masclistes al municipi.
pàgina 8

El Masnou Basquetbol
Després d’una de les millors tempora-
des de la seva història, el Vive El Mas-

nou afronta una època de canvis. El més
important serà el del tècnic que ha por-
tat l’equip a tenir l’ascens a tocar, Raül

Laita, substituït per Óscar Cervantes. 
pàgina 12
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Les claus

En el moment històric que estem
vivim se’ns diu un mantra repetit
mil vegades que Catalunya, amb
la declaració d’independència, va
de dret cap al precipici. Quin serà
el nostre futur? Sembla que pitjor
que fins ara, amb un Estat espa-
nyol que ens va en contra, no hi
anirem. Les passarem magres du-
rant un temps, però al final la in-
dependència serà millor per a tota
la societat catalana, tant per als
independentistes com també per
als que no ho són. Si l’Estat castiga
els catalans “rebels” castigarà tots
els catalans.

Un triumvirat, format pel PP,
PSOE i Ciudadanos, va prendre la
decisió d’aplicar l’article 155, peti
qui peti sense la més mínima fle-
xibilitat per intentar entendre què
és el que passa a Catalunya. La
pregunta que ens podríem fer és:
No serà Espanya qui va cap al pre-
cipici? Si es creuen que amb la re-
pressió acabaran amb el conflicte
català ho tenen fotut. Intervenir el
Parlament, el Govern i altres cor-
poracions catalanes és una forma
de no voler acceptar la realitat. I
mentre no es reconeguin els mo-
tius de la revolució d’una gran
part de la societat catalana i que
Catalunya és subjecte polític esta-
rem en un atzucac sense sortida.
Amb l’experiència que tenim de
com Espanya ens ha tractat des de
fa molts anys, albirem que el nos-
tre futur, de continuar com fins
ara, és terriblement dur i negre.
Mantenint presos i exiliats polítics
com a ostatges el nou govern es-
panyol no resoldrà el conflicte.

Veient l’actitud altiva i prepo-
tent del bàndol unionista, hom
s’adona que els independentistes
estem en el costat correcte. Adéu!

Cap al precipici
per Jordi Lleal 

Solidesa sonora
per Xavier Graset

El primer dia de Sònar, Fina
Puigdevall, la xef del gran res-
taurant Les Cols d’Olot, era dar-
rere els fogons del festival. I tant.
En aquests 25 anys del festival de
música i arts avançada, a més
d’enviar senyals a l’espai i d’ex-
plorar la recerca tecnològica,
també s’ha arrelat a la terra. Els
seus directors, aquests tres reis
que són Enric Palau, Ricard Ro-
bles i Sergio Caballero, han anat
fornint la seva proposta amb
elements complementaris al de
la idea i convocatòria musical i
troncal.

I aquests últims anys també
la cuina, els noms de l’alta cuina,
per bé que en una àrea més res-
tringida, també hi ha tingut ca-
buda. Fina Puigdevall m’expli-
cava la possibilitat que han obert
a Les Cols de començar una vi-
sita al seu hort a la Vall de Bianya,
veure com treballen les verdures
i fruites, com van les gallines i
com reciclen els sobrants del
restaurant, i com d’altra banda
creixen i es cuiden els aliments
que després transforma la cuina.
M’ho explicava mentre al mig de
la fira on es fa el Sònar de Dia aca-
baven d’arrencar les primeres
sessions musicals, o mentre po-

dies contemplar en una cúpula de
360 graus un seguit de peces d’art
audiovisual, o et podies fer una
foto dalt d’un unicorn o menjar-
te un gelat del Rocambolesc de
Jordi Roca, o fer una copa de vi
de Torres. El Sònar ha generat
aquesta atracció per creadors i
elaboradors de tota mena. 

El Sònar fa 25 anys en un
temps en què els ministres de
Cultura, ara que el govern espa-
nyol havia recuperat la cartera,
duren una setmana. El contrast
entre les dues velocitats ens fa
preguntar què ha sabut bastir el
festival. Una imatge de solidesa,
de flexibilitat, i un model d’ofer-
ta cultural, festiva i també d’oci
que ha servit de model per a al-
tres empresaris i emprenedors
que han fet els seus festivals.
Aquest efecte de mirall, aquest
coratge que han sabut destil·lar
i que pot haver inspirat els altres
no es pot menystenir. A banda,
és clar, de la capacitat d’exportar
el Sònar i de seguir programant
el més nou i el més clàssic de l’e-
lectrònica, ara que fa tants anys
que l’electrònica és arreu i enmig
de la música que sentim.

Publicat a El Punt Avui

Vist al Twitter

@GSugranyes: Pablo Casado anuncia la seva
candidatura a presidir el PP. Després d'haver-
se tret mitja carrera de Dret en 6 mesos no em
direu que no és un xicot molt capaç!

@jordiborras: La justícia és igual per a tots.
Per això Urdangarin ha pogut triar presó i
ha escollit un penal de dones on és l'únic
home, amb pavelló propi de 5 cel·les.

#PresóALaCarta

@gcapdevila: El xou mediàtic de l'Aquarius
està molt bé, però convé recordar que Itàlia
porta anys rebent una mitjana de 3 vaixells
com l'Aquarius CADA DIA.

#Aquarius #CampanadaAlPP

Les millors
perles

Viatges gratis a tota la xarxa de metro de París fins als 25 anys.
Aquest és l’obsequi que la companyia de transport públic de la
capital francesa, RATP, ha decidit atorgar a un nadó que va néi-

xer en un tren fa dies a l’estació d’Auber, després d’un part accidentat.
Ell sí que ha nascut amb un pa –en forma d’abonament– sota el braç.

Seguint a França, el president Macron va esbroncar un jove
estudiant per dirigir-se a ell de manera massa col·loquial, al
seu entendre, durant un acte. "Com va, Manu?", li va dir el

jove. La resposta del president, sorprès, va ser: "A mi em dius se-
nyor president de la República o senyor".

Iun que també es fa dir senyor ha tornat a aixecar polèmica per un
comentari racista. Parlem del Pequeño Nicolás, que va publicar
un text al seu compte d’Instagram on va dir: “Aprofiteu ara per

dormir que està jugant Perú i ningú us trucarà de Vodafone...”. L’allau
de crítiques que va rebre donaria per a centenars de perles.

Mentrestant, la tortura, amputació i mort d’un gosset han
canviat l’agenda política a Turquia just abans de les
eleccions. Les brutals imatges, que s’han fet virals, han

fet reaccionar el president Erdogan, que assegura que modifica-
rà les lleis sobre els drets dels animals si és reelegit.

Iparlant d’animals, fa pocs dies va morir als 62 anys Puan, l’orangu-
tan més vella del món. L’animal, que vivia al zoo de Perth (Austrà-
lia), ha estat clau en la perpetuació de l’espècie de Sumatra, que

estava en perill d’extinció. Com a llegat deixa 11 cries i 54 descen-
dents, i una entrada al Llibre Guinness dels Rècords.
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La Festa Major de Sant Pere ja
és aquí. Del 27 de juny a l’1 de ju-
liol, el Masnou es vestirà de
gala per acollir una bateria d’ac-
tes festius per a tots els públics
que tindran el foc com a element
protagonista. El poble es pinta-
rà de vermell per ambientar-se
amb un dels tres elements que,
juntament amb la terra i el mar,
han caracteritzat el passat i el
present del Masnou. Una edició
que també estrena un protocol
contra la violència masclista.

Com és tradició, el primer
dia  arrencarà amb el pregó i la
coronació de la nimfa del foc. La
nit de dijous estarà marcada
pel correfoc juvenil i la revetlla
de Sant Pere a la platja d’Ocata
amb havaneres, un castell de
focs i actuacions musicals. 

La sisena edició de la baixa-
da d’andròmines serà diven-
dres a la tarda, quan també hi
haurà lloc per a la gastronomia
amb Food Trucks a la plaça dels
Països Catalans. La música arri-
barà a partir de les deu, amb la
Nit jove La Salada a la platja
d’Ocata. L’endemà els concerts
seguiran quan acabi el correfoc

gran, que començarà al Mercat
Municipal. Els més gurmets po-
dran demostrar el seu talent
culinari al concurs de paelles de
diumenge. Els diables també
han organitzat una batalla d’ai-
gua i foc, amb pols de colors i
una festa d’escuma. La tarda
serà per als concerts i els balls de
country i sardanes. 

El correfoc gran es farà dissabte 30 de juny. Foto: Arxiu

El foc, l’element protagonista
de la Festa Major de Sant Pere
» Del 27 de juny a l’1 de juliol el Masnou es vesteix de Festa Major
» Per primer cop hi haurà un protocol contra la violència masclista

EDUCACIÓ4L’alcalde del Mas-
nou, Jaume Oliveras, i la regi-
dora d’Ensenyament, Sílvia
Folch, es van reunir amb el nou
director dels Serveis Territo-
rials a la comarca, Pere Masó,
per intentar trobar una solució
a la manca de places d’escola pú-
blica a P3 al municipi. 

La trobada amb Masó va ser
el passat 14 de juny, on també
van assistir representants de les
quatre famílies d’alumnes de
P3 que s’han quedat sense pla-

ça per al curs vinent. Aquests van
plantejar obrir un grup addicio-
nal, de manera provisional, en
alguna de les escoles públiques
que hi ha al Masnou. El depar-
tament d’Ensenyament es va
comprometre a garantir l’esco-
larització pública d’aquests
alumnes, un problema estès a
gran part del territori català.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment, que es va posicionar al
costat de les famílies, va dema-
nar la creació d’una Taula Mix-

ta de Planificació escolar que ser-
veixi per realitzar reunions pe-
riòdiques i planificar les neces-
sitats educatives del municipi.

Un dels problemes principals
de la manca de places d’escola
públiques a Catalunya és, preci-
sament, la mala planificació.
Les famílies afectades es queixen
que el Consorci d’Educació no
hagi previst prou oferta en cen-
tres públics. “En els últims sis
anys, el 82% de les línies tanca-
des són de P3”, argumenten.

Sense plaça pública a P3

Espai públic | Inaugurat el tram baix del parc de Vallmora
La part baixa del parc de Vallmora -amb més de 5.000 metres quadrats- ja està 

oberta al públic, especialment als més petits i joves. Ara falta completar 
la zona infantil, instal·lar una guingueta i vincular el parc al complex esportiu.

En marxa les obres per
construir el nou pavelló

URBANISME4Ja han comen-
çat les obres per construir el nou
pavelló municipal, que tindrà
una pista, vestidors, graderies i
una zona de bar que donarà
servei als tres equipaments del
complex esportiu: el nou pave-
lló, l’actual -que es reformarà-,
i la piscina.

El projecte es va aprovar el 14
de juny amb un pressupost
d’1.334.835 euros per a les obres
de construcció i reforma, que
aniran a càrrec de l’empresa Vo-

ravys SL, després que la guan-
yadora del concurs es fes enrere.
Està previst que els treballs aca-
bin a principis del 2019.

En paral·lel, també es reubi-
carà la regidoria d’Esports per
fer espai per a les sales poliva-
lents, es modificaran els vesti-
dors de la piscina i es milloraran
els accessos al complex. Un con-
veni de col·laboració amb la
fundació de Ricky Rubio per-
metrà canviar el paviment del
pavelló actual i posar-hi parquet.

Es preveu que les obres acabin a principis de l’any que ve. Foto: Ajuntament

Clàudia Ramos Có
EL MASNOU
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HABITATGE4L’Ajuntament de
Premià de Mar ha decidit con-
gelar el lliurament de llicències
per a l’obertura de nous pisos tu-
rístics al municipi. És una deci-
sió que es va desprendre de la
Junta de Govern Local celebra-
da ara fa un mes, el 16 de maig,
on es va acordar suspendre, per
un termini màxim d’un any, la
tramitació de noves llicències. 

Durant aquest temps d’atu-
rada, el consistori estudiarà com
s’han de regular aquest tipus de
pisos i impulsarà la redacció
d’un Pla Municipal d’Habitatge
que fixi les bases necessàries per
obtenir nous permisos. 

Aquesta moratòria d’un any
surt d’una moció proposada el
2017 pel grup municipal d’ERC
i la Crida Premianenca i apro-
vada per tots els grups munici-
pals on es demanava que es re-
gulessin aquests allotjaments
davant la “demanda urgent”
d’habitatges per part dels veïns.

Ara mateix, al municipi hi ha
uns 50 pisos turístics legals, per
sota de la mitjana de la comar-
ca, on n’hi ha més de dos mil. De
fet, aquesta iniciativa s’ha fet a
altres municipis del Maresme
com el Masnou, que va aprovar-
ho el 7 de juny en notar “un aug-
ment notable en el nombre

d’habitatges turístics en l’últim
any”, com conclou un informe
encarregat per l’Ajuntament.
Destaquen, a més, que aquest fet
“repercuteix en el preu dels llo-
guers residencials, que ha aug-
mentat, i provoca serioses difi-
cultats als veïns per trobar ha-
bitatge de lloguer assequible”.

L’Ajuntament calcula que hi ha 50 pisos turístics legals. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament deixa d’atorgar
llicències a pisos turístics

» S’estableix una moratòria d’un any per redactar el Pla d’Habitatge
» Altres municipis del Maresme se sumen a congelar les llicències

Can Sanpere, espai cultural 
a l’espera de l’expropiació

URBANISME4Fa dos mesos que
el col·lectiu La Fàbrika va ocupar
l’edifici de Can Sanpere. Una ac-
ció que denominen com “ex-
propiació popular davant la pas-
sivitat de les institucions”. I és
que l’expropiació oficial sem-
bla que trigarà a arribar. El Ple
del mes de maig va aprovar ini-
ciar els tràmits per fer-la efecti-
va, tot i que això no passarà fins
al mandat que ve. 

Mentrestant, La Fàbrika se-
gueix aprofitant l’espai per fer ta-

llers i actes culturals per reforçar
la vida social al barri. Entre els
últims destaquen la projecció
d’un documental sobre els refu-
giats, una xerrada informativa
sobre l’accés a l’habitatge o tro-
bades per reformar l’espai. 

L’objectiu és recuperar el
centre per a l’ús dels ciutadans
mentre l’Ajuntament gestiona
l’adquisició de l’edifici per les vies
oficials. El govern resta a l’espera
que el jutge aprovi l’expropiació
i en determini l’import.

FESTA MAJOR4Encara queden
dies per a la Festa Major, que
aquest any se celebrarà del 10 al
15 de juliol. Per primera vegada,
l’Eufòria coincidirà amb el dia del
Patró, un fet inèdit. Tot i que en-
cara es desconeix el programa
complet, es confirmen els actes
principals com el Desembarca-
ment, el Saqueig o la Cursa a Pèl,
que canviarà de recorregut. De
fet,  dissabte 30 de juny, coinci-
dint amb la Shopping Night, es
presentaran els detalls del pro-

grama amb la projecció d’un
mapping a la façana del Mercat
Municipal. 

SEGUEIX LA POLÈMICA
La Comissió de Pirates i Pre-
mianencs no accepta els canvis
que la regidoria de Festes ha fet
al programa i aquest any ha re-
butjat col·laborar-hi. De fet, l’en-
titat ha lliurat 1.280 signatures
a l’Ajuntament, posicionant-se
en contra de les modificacions,
entre les quals destaca la su-

pressió de l’Atracabars en el for-
mat tradicional, el trasllat dels
concrets a la platja de l’Ona i la
modificació dels horaris de tan-
cament i de la Remuntada i la
Ruixadeta. Una polèmica que va
començar tan bon punt el con-
sistori va anunciar les seves in-
tencions. Després de diverses
reunions i com que no es va arri-
bar a cap acord, la Comissió ha
decidit retirar la seva col·labo-
ració en els actes on participaven
i viure la festa com a usuaris.

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

Festa Major amb incògnites

Ensenyament | Aturen la retirada del mòdul de La Lió
A principis de mes, el departament d’Ensenyament va comunicar la retirada del

mòdul de l’escola La Lió. Partits i famílies van fer front comú per aturar-ho i En-
senyament va fer marxa enrere. El mòdul estarà disponible per al curs vinent.
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Dues famílies donen 18.000
documents a l’Arxiu Històric

HISTÒRIA4L’Arxiu Municipal
de Vilassar va rebre, a finals de
maig,  dues donacions de docu-
ments per part de dues famílies
diferents. En total són 18.825 do-
cuments que ara passaran a ser
d’accés públic i entre els quals
destaquen rebuts, tributs, asse-
gurances, factures i albarans de
l’any 1927 fins al 1975, aportats
per les famílies Cañellas Ytchart
i Cañellas Casterà. 

L’altra, la família Bas Pascual,
també va aportar diverses foto-
grafies i negatius, diapositives,
daguerreotips, testaments i ven-

des, llibres, programes de Festa
Major i de les festes del Barato,
revistes, documentació relativa
a personatges com Lluís Guar-
diola o Carme Rovira, així com
documentació de la parròquia,
l’Ateneu, l’Escola Nàutica, o car-
tells de cinema i teatre, entre
d’altres.

Aquesta documentació és
molt important per reconstruir
la història de la ciutat, la trans-
formació dels carrers -tant físi-
cament com dels noms- i locals
i la vida de diversos personatges
destacats. 

La proposta més votada és
reparar les voreres del Barato
PRESSUPOSTOS4Els veïns de
Vilassar tenien l’oportunitat de
decidir el destí de 150.000 euros
dels pressupostos d’aquest 2018.
És el tercer any consecutiu que
l’Ajuntament destina una parti-
da de diners públics a projectes
escollits per la ciutadania. Aquest
any, la proposta guanyadora ha
estat la reparació de les voreres
del Barato, amb 450 vots. A la
consulta hi ha participat un
7,45% del cens, és a dir, 1.279
persones.

Tot i haver-hi una proposta
guanyadora, la quantitat de di-

ners pressupostada pot perme-
tre que se’n facin algunes més.
Es determinarà el nombre de
projectes que es materialitzaran
en funció de l’ordre de més a
menys vots, fins que s’arribi als
150.000 euros. 

Entre les altres propostes hi
ha les millores a la pista de bàs-
quet i futbol del Pérez Sala (416
vots), el dret a jugar dels nens i
nenes al passeig Marítim (410
vots), el projecte Facilitem que es
begui aigua (288 vots) i la crea-
ció d’un espai d’ombra a la pla-
ça Vicenç Casanovas (279 vots).

El color lila entra en joc en
una nova Rierada feminista

FESTA MAJOR4El lema de la
Festa Major d’enguany és ‘Di-
versió sense cap agressió’ per
lluitar contra les agressions se-
xistes que, de vegades, es pro-
dueixen en aquests tipus d’es-
deveniments. La Rierada, la fes-
ta alternativa que arrenca avui i
acaba el dia de Sant Joan, tam-
bé s’ha sumat a la iniciativa. 

A banda dels tres colors clàs-
sics -blau, verd i taronja-, el lila
prendrà força. S’instal·laran els

coneguts com a ‘punts liles’ -es-
pais on denunciar agressions-, i
s’ha planificat una ruta lila amb
espais que les diverses associa-
cions de dones del municipi
consideren segurs. 

La Rierada agafa força com
una de les festes més populars
entre els veïns del poble, que es
divideixen en pagesos, pescadors
i mestres d’aixa que competeixen
en diverses activitats i pel premi
al sector més ben guarnit.

Economia | La Diputació concedeix 175.000 euros
La Diputació de Barcelona ha concedit un crèdit de 175.000 euros a l'Ajunta-

ment de Vilassar de Mar per finançar actuacions d'obres menors d'aquest 2018.
És el màxim que pot demanar un municipi superior a 1.000 habitants.

FESTA MAJOR4Divendres 22
de juny comença la Festa Major
de Vilassar de Mar. Un any més,
plena d’activitats de tot tipus i
per a tots els públics, des dels ac-
tes més populars i tradicionals
fins a les novetats d’aquesta
edició. La tarda començarà amb
una cercavila per anar a rebre el
Sant Ramon i el Pigat i la Lucía,
que donarà pas a la hissada de
banderes de La Rierada i al pre-
gó, enguany a càrrec de Carles
Duran, entrenador del Club Jo-
ventut de Badalona. 

A partir de dos quarts de deu
ja serà l’hora del sopar d’entre-
pans i de la primera bateria de
concerts a l’aparcament del Pa-
tronat Parroquial: el cantautor
Miquel del Roig, el grup de Vi-
lassar de Dalt En Quarantena,
els madrilenys Tremenda Jau-
ría i el PD Hochi. Una hora
després de l’inici del sopar tam-
bé hi haurà el correfoc amb la
cercavila per penjar l’ase Inno-

cenci al campanar de l’Església
i l’últim concert de la nit: els
Amics de les Arts tocaran a
l’Escola Pérez Sala. 

Entre els actes de dissabte
destaquen la xeringada i escuma
a les onze del matí i celebracions
encaminades a la festa de Sant
Joan, com la foguera i la flama
del Canigó. A la nit actuaran El
Diluvi, La Flor del Otro, Clotil-

des i PD Porco Rosso a l’apar-
cament i l’Orquestra DiVersio-
nes i PD a continuació a l’esco-
la. Els concerts acabaran amb
una cercavila fins a la plaça de
l’Ajuntament, una xocolatada
popular a les sis del matí i la des-
pertada sorollosa, que donarà
pas al diumenge. Els actes de
Festa Major seguiran fins al
castell de focs de dimarts 26.

Els Amics de les Arts tocaran a l’Escola Pérez Sala. Foto: Arxiu

Sant Joan porta una Festa
Major amb potència musical

» Diversos grups de música actuaran divendres i dissabte a la nit
» Tremenda Jauría i els Amics de les Arts, entre els artistes destacats
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Alella | Teià

La Xarxa d’Emprenedoria 
i Talent d’Alella aixeca el teló

EMPRENEDORIA4L’Ajunta-
ment d’Alella ha tirat endavant
una de les iniciatives d’innova-
ció social més ambicioses dels úl-
tims anys. Tant és així que l’1 de
juny va haver-hi la presentació
pública de la Xarxa d’Emprene-
doria i Talent d’Alella (XETA),
una entitat que vol posar el talent
del municipi al servei de la co-
munitat. 

La iniciativa arrenca amb
prop d’una quarantena de veïns
i veïnes amb perfils professionals
de rellevància, la funció dels

quals serà transmetre part del
seu coneixement sobretot al jo-
vent del municipi.

Formen part d’aquest nucli
persones com Abel Folk, direc-
tor i actor de teatre, Josep Llu-
ís Mumbrú, consultor interna-
cional, o Laia Servera, presen-
tadora i directora de l’informa-
tiu juvenil InfoK a Televisió de
Catalunya. 

S’espera que aquest nucli
pugui anar creixent dia a dia
amb la incorporació de nous ta-
lents vinculats amb Alella.

URBANISME4El que semblava
impossible mesos enrere s’ha
acabat convertint en una reali-
tat. Els esforços de l’actual go-
vern per tirar endavant les
obres de la Riera s’han vist re-
flectits amb la seva posada en
marxa a l’inici del mes de juny. 

Tenint en compte l’enver-
gadura de les obres del clave-
gueram, que han obligat a tallar
durant un mes el tram inicial
del passeig, l’Ajuntament va
oferir un tríptic a tots els veïns
i comerciants del centre urbà,
així com dues reunions adre-
çades als mateixos col·lectius.

A PROP DELS VEÏNS
D’aquesta manera, aquesta
aproximació a la ciutadania va
servir per justificar el projecte,
informar de totes les afecta-
cions de trànsit que suposaria
la seva execució i les vies pre-
vistes per a cada cas. 

A més, a mesura que les
obres vagin avançant de tram,
dels quals se n’han previst sis,
el govern anirà convocant reu-

nions per informar del progrés
del projecte a les persones afec-
tades.

A banda, el govern munici-
pal va manifestar la seva in-
tenció de compensar la dava-
llada del mercat setmanal en
forma de bonificacions fiscals i
promoció del comerç local de
cara al 2019.

OBRES A L’AVINGUDA KENNEDY
Per altra banda, també s’han
dut a terme les obres de pavi-
mentació i enllumenat sobre el
pont de l’autopista C-32, les
quals han obligat a tallar total-
ment el trànsit de vehicles du-
rant tres dies en aquesta via.

Amb tot, diverses obres que
han de millorar la vida al poble.

Les obres aniran avançant per trams. Foto: Ajuntament de Teià

Les obres marquen 
l’arribada de l’estiu a Teià 

Alella | Músics en Residència
La nova edició de Músics en Residència se celebrarà els dies 11 i 13 de juliol a l’Esglé-

sia de Sant Feliu. Enguany es comptarà amb la interpretació de quinze músics que for-
men part de diferents orquestres d’arreu del món. Les entrades ja estan a la venda.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt edita un nou
mapa turístic del municipi

TURISME4Just abans de co-
mençar l’estiu, l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt ha publicat un
nou mapa turístic que reuneix in-
formació rellevant del municipi. 

Per exemple, el material recull
informació de trets característics
de la geografia vilassarenca, així
com informació patrimonial, fes-
tiva i hi situa els principals esta-
bliments comercials que hi han
volgut col·laborar. 

A banda, també hi ha l’expli-
cació en català, castellà, anglès i
francès dels principals punts d’o-
ci, les rutes que es poden fer per
descobrir els racons de Vilassar i
la localització dels punts d’infor-
mació turística del municipi. 

El treball l’ha impulsat la re-
gidoria de Turisme gràcies a la
col·laboració de l’empresa SR
Mapes i està disponible a l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà i al Museu.

Música | Premià de Dalt
El Jazz en la Nit, cada divendres de juliol, i el 41è

Festival de Música del Maresme, els principals
protagonistes de les nits d’estiu al municipi.

Als carrers de Premià de Dalt ja
es respira ambient de Festa
Major. La immediata celebració
després de Sant Joan és Sant
Pere, el patró del municipi. Per
aquest motiu, la cita anual de la
festa del poble coincideix amb
aquestes dates. Enguany, del di-
mecres 27 de juny al diumenge
1 de juliol, la regidoria de Fes-
tes ha dibuixat un programa

que manté l’estructura dels úl-
tims anys.

TRADICIÓ
Els primers protagonistes de la
Festa seran els Gegants, que do-
naran pas al pregó que se celebrarà
la nit de dimecres i, tot seguit, tin-
dran lloc els famosos Playbacks. 

No es podria entendre la
Festa Major de Premià sense la
música. Per primera vegada vin-
drà la Balkan Paradise Orches-
tra. A part, el Toca’m a banda
tindrà un protagonista destacat,
el grup Búhos. I, com cada any,

l’Orquestra Metropol, que en-
guany celebra el seu vintè ani-
versari, serà l’encarregada d’a-
menitzar la nit de dissabte.

LA RESTA DEL PROGRAMA
Aquesta festa inclourà espectacles
literaris, de circ i de percussió
amb acrobàcies, tots ells com a
novetats d’aquesta edició. De to-
tes maneres, a la cita no hi falta-
ran les activitats ja consolidades
com el festival de Holi Colours, el
Pere Tapes, enguany rebatejat, la
guerra de bombardes entre ibers
i romans o el Correfoc.

Tot a punt per a la Festa Major
de Sant Pere a Premià de Dalt

Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT

El poble ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major. Foto: Ajuntament de Premià de Dalt
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Cabrils | Cabrera de Mar

Accés a l’educació en igualtat
de condicions a Cabrera

AJUDES4L’Ajuntament vol evi-
tar que cap família es trobi sen-
se poder invertir en l’educació
dels seus fills. Per aquest motiu,
l’ens ha obert un termini per tal
que les famílies sol·licitin els
ajuts socials per al curs vinent.

Amb aquesta idea, es vol ga-
rantir que tots els menors de 0
a 16 anys tinguin les mateixes
opcions de poder gaudir d’una
escolarització de qualitat en
igualtat de condicions.

D’aquesta manera, fins al

pròxim 29 de juny, les famílies
amb dificultats econòmiques
podran sol·licitar els ajuts sobre
les despeses de l’escola bressol,
el menjador escolar, la compra
de llibres de text, excursions i
sortides o els casals municipals.

Per poder tirar endavant la
sol·licitud, a banda d’estar em-
padronats al municipi i de com-
plir amb els requisits establerts
a les bases reguladores, serà ne-
cessària una entrevista amb els
serveis socials del municipi. 

CABRILS4El Festival de Música
de Cabrils (Musicab) enguany
celebra el seu trentè aniversari.
Amb la voluntat sempre de man-
tenir un esperit renovador per
convertir-se en un referent al
Baix Maresme, l’organització ha
volgut apostar per un canvi pel
que fa als dies del festival.

En aquest sentit, se celebra-
ran onze concerts entre els dies
6, 20, 21 i 22 de juliol, menys
dies si es tenen en compte anys
anteriors, però amb un cartell
musical potent. 

EL FESTIVAL BUSCA INNOVAR
Anys enrere, el Musicab tan sols
era el Festival de Música de Ca-
brils, una proposta eminentment
clàssica. Per aquest motiu l’orga-
nització va voler fer un gir i adap-
tar-se a nous estils musicals i so-
bretot al públic cabrilenc, cada ve-
gada més jove.

Per això no és estrany trobar-
hi bandes com Xics’n’roll Band o
Tututs!, amb clara vocació cap al
públic familiar. Per altra banda,
tenint en compte que es tracta

d’una programació eclèctica, el
cartell l’encapçalen grups com
Mishima, Pau Vallvé i El Petit de
Cal Eril. 

De totes maneres, el festival
no oblida les seves arrels i man-
té al seu programa concerts més
especialitzats, com per exemple
els protagonitzats per l’Orques-
tra de Sant Cugat, Guillermo Ca-
lliero Sextet o la Big Band Jazz

Maresme & The Hanfris Quartet.
La resta de la programació la for-
men Paquito D’Rivera, Juan Ze-
lada i Shirley Davis & The Sil-
verbacks.

FUSIÓ AMB LA GASTRONOMIA
Com a novetat, enguany hi haurà
el Musicab Social Zone, un espai
al centre del municipi amb mar-
kets, food trucks i vi.

Mishima tocarà el 20 de juliol als jardins de Can Barba. Foto: Arxiu

30 anys de música, gastronomia
i patrimoni amb el Musicab

Estacionament | De Cabrils a Cabrera
L’Ajuntament de Cabrera de Mar ha posat a disposició de Cabrils fins a 50

targetes d’estacionament perquè els veïns del municipi cabrilenc puguin
aparcar a la zona del Pla de l’Avellà durant els caps de setmana d’estiu.



El tercer entrenador del projec-
te de Chen Yansheng a l’Espan-
yol és de Vilassar de Mar. Joan
Francesc Ferrer, Rubi, seurà a la
banqueta del conjunt blanc-i-
blau després de signar un con-
tracte per a les dues pròximes
temporades. El vilassarenc torna
a un club en el qual ja havia estat
en dues etapes: en la seva trajec-
tòria com a futbolista (al filial, la
temporada 1994-95) i com a en-
trenador (de nou, a l’Espanyol B,
entre 2005 i 2008).

El Rubi extrem va començar
la seva trajectòria a la UE Vilas-
sar de Mar, des d’on després de
passar per la base i de jugar tres
temporades al primer equip va fer
el salt al Manlleu. Espanyol B,
Hospitalet, Pontevedra i Terras-
sa van ser els seus altres equips

fins que va penjar les botes la
temporada 1997-98.

Dos anys després, tornaria a
triar l’equip del seu poble per
començar el seu camí com a tèc-
nic; Rubiva dirigir el Vilassar du-
rant dues temporades, abans de
marxar a un altre dels seus exe-
quips, l’Hospi. D’allà va marxar al
Sabadell, va dirigir l’Espanyol B
durant tres cursos, va passar per
l’Eivissa, el Benidorm i el Girona

(també va passar pel cos tècnic del
FC Barcelona) abans de marxar al
Valladolid. A Castella li va arribar
l’oportunitat de debutar a Primera
Divisió, de la mà del Levante, però
no podria salvar el conjunt gra-
nota. Sporting de Gijón i Huesca
(fins a aquesta temporada, amb
un històric ascens dels aragone-
sos a Primera) han estat els seus
darrers equips, abans de tornar a
la seva segona casa.

El tècnic (al centre) en el dia de la seva presentació. Foto: RCDE

El vilassarenc Rubi dirigirà 
l’Espanyol la temporada que ve

Juli Giner guanya el segon
combat de l’any a Barcelona

PREMIÀ DE DALT4Segon combat
(i segona victòria) en poc més de
tres mesos. Juli Giner continua
recuperant sensacions i va de-
rrotar l’escocès Darrer Traynor el
passat divendres 22 en la vetlla-
da La ley del mazo, que la seva
promotora, Gallego Prada, va
organitzar al pavelló de la Vall
d’Hebron de Barcelona. Giner
va aconseguir una victòria per de-
cisió unànime dels jutges que li

torna a donar impuls per obtenir
una nova oportunitat per lluitar
pel campionat europeu.

A banda del combat de Giner,
per primera vegada en gairebé
quatre dècades la capital del país
va acollir la defensa d’un cinturó
europeu. Va ser en el combat
principal de la nit, en el qual el
campió Abigail Medina va de-
fensar el seu títol super Segon
combat  (i segona victòria) en poc

Mercat intens al Vive El
Masnou: renovacions i canvis

Els mesos de juny i ju-
liol solen significar
època de canvis, i al

Vive El Masnou s’ho han pres al
peu de la lletra: el passat dia 12
el club anunciava el canvi a la
banqueta del primer equip, que
deixa Raül Laita (escollit millor
entrenador de les categories FEB
per part de la Federació catala-

na de bàsquet) i que assumeix
l’exjugador Óscar Cervantes. 

Després d’aquest relleu, ha
començat el degoteig de renova-
cions i d’incorporacions: Carles
Olivares i Ferran Valle van ser els
primers que van allargar el seu
vincle amb el club. Els fitxatges,
per ara, són Carlos López (UBSA)
i Xesco Gotzens (Círcol Catòlic).

Premià de Dalt | Pérez i Sanfrancisco guanyen la Santjaumenka
La Santjaumenka, la cursa popular de Sant Jaume, va escriure els noms d’Elías Pérez i de

Montse Sanfrancisco en la seva història. Els atletes van ser els vencedors de la prova de 10
quilòmetres el passat dia 9. La de 5 quilòmetres va ser per a Jose Blas i Gema Barrachina.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
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SOLIDARITAT4La Denomina-
ció d’Origen Alella ha organitzat,
per primera vegada, la Jornada
Enosolidària, una iniciativa que
neix amb l’objectiu de recollir
fons per a la investigació de
l’Esclerosi Lateral  Amiotròfica
(ELA), coincidint amb la cele-
bració del Dia Mundial de l’ELA
aquest mes.

Es promouen diverses acti-
vitats a diferents municipis de la
comarca aprofitant la ruta del vi
DO Alella. En total, hi ha una
vintena d’actes organitzats per

ajuntaments i entitats privades.
Tot i que la iniciativa va comen-
çar a principis de juny, els esde-
veniments centrals es van cele-
brar a mitjans de mes. 

Dissabte 16, la fundació Mi-
quel Valls va convocar una tro-
bada al celler Alta Alella per par-
lar de l’ELA i presentar un pro-
jecte per produir vi solidari. Al-
guns comerciants s’hi van sumar
fent un donatiu per cada menú
venut fins al 16 de juny o a través

de diversos sortejos. L’Ajunta-
ment del municipi també va re-
alitzar un tast de vins on la tota-
litat dels beneficis va anar desti-
nada a la fundació Miquel Valls.

Altres municipis com el Mas-
nou també van organitzar un tast
solidari per recaptar diners.

La ruta del vi DO Alella promou la Jornada Enosolidària. Foto: Arxiu

El territori DO Alella mostra 
la seva cara més solidària

EL MASNOU4L’Ajuntament del
Masnou organitza una formació
gratuïta destinada a emprene-
dors i empreses per aprendre a
fer servir les xarxes socials en
clau de negoci. 

És una aposta que comença-
rà dimarts 26 i durarà una set-
mana. Els dies 26 i 28 de juny i
el 3 de juliol, de deu del matí a
dues del migdia, els participants
podran assistir al curs de l’expert
en noves tecnologies Emili Ro-
dríguez. Les classes se centraran
en el Facebook i el Whatsapp,

dues de les xarxes socials més
utilitzades i que poden servir per
publicar i compartir continguts
d’interès. De fet, cada cop són
més les empreses que utilitzen
Facebook com un espai on inter-
actuar amb els clients. 

L’aplicació de missatgeria
instantània Whatsapp és menys
comuna a l’hora de fer negocis.
Rodríguez explicarà els trucs
principals per saber com treure’n
el màxim rendiment, sobretot a
les persones emprenedores o
que treballen com a autònoms.

Facebook i Whatsapp 
per impulsar negocis

ComerçComarca | El Maresme aposta per l’emprenedoria
Una seixantena de persones de diversos municipis del Maresme han participat 
en les jornades d’emprenedoria Enlaira’t, organitzades pels ajuntaments de 
Montgat, Alella, Teià i el Masnou amb l’objectiu d’oferir eines clau per als negocis. 

Ajuntaments i
comerciants s’uneixen
per recaptar fons per a
la investigació de l’ELA
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar

les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu

Serveis
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De reina a hacker.Aquesta és l’evolució que ha fet Claire Foy
amb el seu nou repte professional. L’actriu, coneguda pel
seu paper d’Isabel II a la sèrie de Netflix The Crown, va vi-

sitar la setmana passada Barcelona per presentar la
nova pel·lícula que protagonitzarà dins del certamen
CineEurope 2018. En aquest cas, la britànica donarà
vida a la hackerque va crear Stieg Larson dins de la

saga Millenium. D’aquesta manera, Foy es posarà en la
pell de la rebel Lisbeth Salander, que torna a la gran

pantalla amb Lo que no te mata te hace más fuerte, de la
mà del director Fede Álvarez. Els seguidors de l’actriu
es veuran sorpresos per la transformació física que su-
posa aquest nou repte, ja que la protagonista de Mi-

llenium es caracteritza per una marcada estètica
punk. Anteriorment, Noomi Rpace i Rooney Mara ja

van interpretar Salander i ara és el torn de Foy, la
qual va explicar que li agrada molt el personatge

però va confessar que “és molt complex”. 

C L A I R E  F O Y

La fitxa
QUI ÉS?

QUÈ HA DIT?

El seu paper d’Isabel II a ‘The Crown’
Interpreta el personatge principal de la sèrie de Netflix

Famosos

Serà la protagonista de ‘Millenium’
La pel·lícula es va presentar l’11 de juny a Barcelona

Un personatge “molt complex”
Donar vida a Lisbeth Salander ha sigut un repte per a l’actriu 

QUÈ HA FET?
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ÉS FAMOSA PER...

Llibres

Nora Navas i Clara Segura protagonit-
zen una obra sorprenent i captivadora
que torna a la cartellera després d’ex-
haurir totes les entrades l’estiu passat.
Aquesta tragèdia de Lorca mostra uns
personatges moguts per la gelosia, la
passió i els seus impulsos vitals.

A la Biblioteca de Catalunya de Bar-
celona.

Teatre

Bodas de sangre
Oriol Broggi

Música Pelis i sèries

Ara que el Mundial ja està en marxa,
des de l’Argentina arriba la pel·lícula El
fútbol o yo. Explica la història d’en Pe-
dro, un fanàtic del futbol que pot es-
tar-se les 24 hores del dia veient partits
de forma ininterrompuda. Això, però,
xoca amb el seu matrimoni, i de sobte
es veu separat de la seva dona, lluny
de les seves filles i sense feina.

El fútbol o yo
Marcos Carnevale

| Black Panther
Seguint l’èxit de la pel·lícula, arriba al mercat aquest títol que farà
que ens convertim en el seu protagonista, el superheroi T'Challa.

El llibre funciona com un manifest fe-
minista que reflexiona al voltant de l’ex-
periència de les dones, el matrimoni i la
maternitat, i aborda polèmiques sobre
temes relacionats amb el gènere. 

Un dels assajos autobiogràfics més
combatius de Virginie Despentes, pu-
blicat el 2006 però que fins ara no s’ha
pogut llegir en català.

Teoria King Kong
Virginie Despentes

No t’ho perdis

Una crítica global
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) exposa

fins al pròxim 7 d’octubre l’exposició ‘Mostra i artifici’, la re-
trospectiva més completa de l’artista britànica establerta a

Mèxic Melanie Smith. Smith té com a objectiu fer una crítica
a l’hiperconsumisme, l’impacte del colonialisme, la globalit-
zació i la modernització que ha suposat el capitalisme. A tra-
vés de fotografies, pel·lícules, escultures i performances que
fan referència a la pintura, aquesta artista mostra una obra
artística molt visual que s’estructura a partir de temàtiques

que tenen a veure amb el color, la naturalesa o el cos.   
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Nyandú ha publicat el primer senzill
del que serà el seu tercer disc, que sor-
tirà al setembre. El club dels 27 és el pri-
mer single del nou àlbum, amb el qual
la formació de la Torre d'Oristà (el Llu-
çanès) manté intacta l'actitud rockera i
les melodies pop que els van dur a co-
ronar-se amb el Sona9 l'any 2011. 
El títol del disc encara s'ha de revelar.

El club dels 27
Nyandú
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FINS A L’1 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra El meu mar, una col·lecció de
pintures de l’artista Sergi González. / Casa de
la Cultura.

DIMARTS 3 DE JULIOL
12:15 Maribel del Molino serà l’encarregada de

coordinar la pròxima sessió del cicle cultural
Lectures en veu alta, que forma part de les ac-
tivitats del Lletres i diàlegs. / Biblioteca Mar-
tí Rosselló i Lloveras.

DISSABTE 7 DE JULIOL
23:00 Premià viatja al passat. L’Associació Cul-

tural i el Centre l’Amistat han preparat un con-
cert amb els grans èxits musicals de tots els
estils de les dècades de 1970, 1980 i 1990. /
Espai l’Amistat.

DIVENDRES 29 DE JUNY
18:00 El Nao de Brown, de Glyn Dilon, serà l’o-

bra seleccionada per a la pròxima sessió del
Club de lectura de còmic i novel·la gràfica. Rosa
Gómez coordinarà aquesta activitat. / Bi-
blioteca Municipal Ernest Lluch i Martín.

DISSABTE 7 DE JULIOL
Matí-Tarda Els vilassarencs i els veïns dels

pobles de la rodalia tindran una nova opor-
tunitat per demostrar la seva solidaritat en
aquesta jornada de donacions de sang. / Da-
vant de la plaça Ventura Gassol.

DES DEL 30 DE JUNY
VILASSAR DE DALT Ramon Llull i l'encontre en-

tre cultures serà el nom de la mostra que es
podrà veure fins al 7 d’octubre (18:00). / Mu-
seu Arxiu de Vilassar de Dalt.

DIVENDRES 13 DE JULIOL
TEIÀ Rosa Carbonell s’encarregarà de coordinar

un taller de teatre al carrer, dirigida a persones
amb esperit crític i coses a dir, que vulguin des-
envolupar les tècniques per actuar a l’aire lliu-
re (18:00). / Espai Can Llaurador. 

DIUMENGE 1 DE JULIOL
PREMIÀ DE MAR El Club Patinatge Artístic Pre-

mià ultima els detalls de la 22a edició del seu
Festival de patinatge artístic (19:30). / Po-
liesportiu Municipal.

ALELLA Joan Dausà torna al festival per
presentar el seu tercer treball d’estu-
di, anomenat Ara que som gegants. /
Jardí de Cal Marquès.

Joan Dausà, estrella al
Festival d’Estiu d’Alella

Divendres 6 de juliol a les 22:00

El Grup Fotogràfic Argent està acabant
de preparar l’exposició en la qual es po-
dran veure les millors fotografies de la
Festa Major de l’any passat. / Centre Cí-
vic de Premià de Mar.

Premià de Mar gaudirà de les
fotos de la Festa Major de 2017

A partir del 2 de juliol

Entre el 17 i el 21 del mes que ve, el
Masnou viurà amb intensitat la vint-
i-dosena edició del festival de teatre
còmic Ple de Riure. / Diferents espais
de la ciutat.

La ciutat es prepara per 
al 22è festival Ple de Riure

A partir del 17 de juliol

VILASSAR DE MAR L’Ajuntament ha
preparat un torneig de vòlei platja per
a equips de quatre jugadors/es. /
Platja de Palomares.

Tot a punt per a un torneig de
vòlei platja a Vilassar de Mar
Dissabte 30 de juny a les 10:00

agenda@comunicacio21.com

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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