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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017

» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
BAIX MARESME

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

EL MASNOU4L’Ajuntament
del Masnou ha decidit aturar
qualsevol situació de maltrac-
tament cap a la gent gran que
viu al municipi -sigui físic, psi-
cològic o econòmic- i engegar
un protocol que també permeti
prevenir nous casos. Es tracta
d’una mesura pionera que,
precisament, el que busca és
frenar aquestes agressions que
pateixen les persones de la
tercera edat.

Els experts alerten que un
dels problemes principals és la
manca de visibilització, ja que
són les mateixes víctimes que
opten per no denunciar. Per

això, el Masnou ha creat l’E-
quip d’Atenció a la Gent Gran.
A través del treball en xarxa i la
coordinació, professionals dels
Serveis Socials, de la Policia Lo-
cal i de Salut s’encarregaran de
compartir i difondre informa-
ció perquè els mateixos afectats
siguin capaços de reconèixer el
maltractament i denunciar-lo. 

Un cop detectat el pro-
blema, el cas es derivarà als
agents sanitaris, policials o
judicials, segons les necessi-
tats i la urgència, per tal de
protegir les víctimes i decidir
quina és la millor manera per
intervenir-hi.

Protocol pioner al Masnou 
per aturar els maltractaments
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La lupa

per Francesc Reina 

Fonts tèrboles: el treball vergonyós

Quan el vell Bauman va advertir sobre
l'alta probabilitat que les classes mit-
janes puguin caure en la pobresa,
ningú li donava crèdit. No obstant això,
no va trigar a arribar aquesta angoixa
aclaparadora que els ressorts de la glo-
balització neoliberal van voler amagar
per fer ridícula la seva afirmació. On
sí que van encertar els indicadors és en
la millora substancial de les classes po-
deroses, un abisme entre les rendes
molt elevades i aquelles extraordinà-
riament modestes, és a dir: s'extremen
les diferències socials, o,
dit d'una altra manera,
cada vegada hi ha més per-
sones i llars per sota del
llindar de la pobresa.

No poques vegades s'ha
denunciat la situació de
l'anomenat treball escom-
braries. Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen les
hores legals, amb cobertures sanità-
ries inadequades, amb precaris drets
laborals als quals acollir-se... Però
qüestionar la feina en temps de crisi
sembla un gran disbarat, almenys
això és el que se'ns diu. La impunitat
del saqueig i de l'especulació d'uns
contrasta amb els sectors més humils.
Hi va haver un temps que als pobres
se'ls penjava... Es van veure obligats
a trencar la indolència dels treballa-
dors des del seu naixement amb una
mena de transferència social i biolò-

gica que va consistir a incrustar en les
ments de les persones normals doc-
trines econòmiques, jurídiques i mo-
rals per reprimir els pecats nascuts de
la necessitat, amb la violència com a
hàbit comú i així deixar-la registrada
en la memòria col·lectiva.

David Graeber escriu en el seu lli-
bre Deute que moltes feines avui són
essencialment inútils, que no hau-
rien d'existir. Un càrrec vergonyós és
una tasca tan innecessària que fins i tot
la persona que l’exerceix així ho creu.

Sembla que proliferen més que mai. La
burocràcia en el sector administratiu,
els anomenats comandaments inter-
medis, la zona de confort bancària...
Gent que hi és per donar a la gent tre-
ball que no cal, o per supervisar la gent
que no necessita supervisió. Li dema-
nes a algú que truqui a algú perquè al
seu torn cridi a algú, i així van ja tres
empreses diferents. Un sistema inefi-
caç creat amb material públic o privat,
que suposadament fa les coses més efi-
cients. Això sí, són personatges trac-
tats amb respecte, cobren bé, tenen bo-
nes prestacions; quan hi ha queixes

formen una comissió d'investigació,
fan veure que no sabien el que estava
succeint, aparenten que es posaran
mans a l’obra, reben elogis per la
quantitat de personal que acomia-
den, que redueixen, i al qual posen
pressa. Només hi són per lluir-se.

Tot això acaba desmoralitzant. Hi
ha depressió, ansietat, aquestes ma-
lalties psicosomàtiques que fins i tot
empitjoren pel fet que no es comprèn
quins motius tenim per caminar tan
disgustades.

Al taller de les ciutats,
on abans hi va haver sub-
urbis, les històries viscudes
des de baix i que tant ha
costat aixecar-les mostren
amb dramàtica claredat la
comèdia humana dels que
no arriben, mentre se se-

gueix justificant que el treball és i ha
de ser penós doncs és un càstig de Déu
que va infligir als homes. Les dones ho
tenen encara pitjor, un munt de tas-
ques on la fita és no fer mal a ningú
sinó tot el contrari, cuidar-nos. Les do-
nes que netegen banys tenen almenys
la dignitat de saber que estan fent al-
guna cosa beneficiosa per als altres.

Darrere de tot es mouen aquestes
ocupacions per a titelles, perquè se
sentin bé amb ells mateixos. Se sap qui
són i per on caminen, encara que no
se'ls veu. Els pocs que els distingeixen
són els encarregats de posar-los aquí.

Ocupacions explotadores,
mal remunerades, que excedeixen

les hores legals, amb precaris drets...

Seria un error, crec, in-
terpretar la #CridaNa-

cional en clau d'opa hostil
a ERC. Les apel·lacions a la unitat formen
part del manual, els actors crec que saben
perfectament que el tema no és ERC, sinó
la pugna Puigdemont-PDeCAT pel lide-
ratge d'un espai. A veure si això d'avui és
el pas definitiu cap a la pacificació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan la mentida esde-
vé una patologia, un

oblida fins i tot el que ha
dit! I cal recordar que, després de dir que
calia desinfectar la societat catalana,
Josep Borrell se'n va fotre del físic de
@junqueras tot comparant-lo amb un ca-
pellà mentre els assistents a l'acte d'ex-
trema dreta reien!

@XSalaimartin

Passejo la gossa. Passo
pel davant d’un home

assegut al graó d’una bo-
tiga. Em xiula i em llança petonets i «ts-
ts». Dic a la gossa: «Hendrix, que et sa-
luden; saluda!». La gossa s’abraona so-
bre ell i l’omple de baves. Ell s’aixeca de
cop i em mira espantat. Ric. Continuo
caminant.

No puedo soportar la
risa y la fiesta de los

que se alegran de que
haya presos políticos y políticos en el
exilio... ¡Son personas que aman la li-
bertad y que luchan pacíficamente por
su país! Les han arrancado de su fami-
lia y en "prisión preventiva" les vulne-
ran sus derechos.

@sorluciacaram@merinsmirrors@eduardvoltas

Els semàfors

Aj. del Masnou
El Masnou ha engegat un pla pioner per

aturar les situacions de maltractament 
a persones de la tercera edat. L’Equip 

d’Atenció a la Gent gran estarà format per
agents dels Serveis Socials i la Policia Lo-
cal i professionals de Salut del municipi. 

pàgina 3

Hamza Driouich
Un any i mig després de la primera ve-
gada, el jove masnoví Hamza Driouich

ha anunciat que torna a posar en marxa
el Projecte Hamza. Amb aquesta inicia-

tiva, entregarà material i roba de bàs-
quet a escoles de Casablanca (Marroc). 

pàgina 13

Aj. de Premià de Mar
Premià de Mar s’ha vist immers en l’ope-

ratiu de la Policia Nacional per l’adjudica-
ció de semàfors i radars de trànsit. En-

viats pel jutge que està investigant el cas,
dos agents es van personar a l’Ajunta-

ment, on van requerir informació diversa.
pàgina 9
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera

visita abans de les 10

setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 

de l’ADN fetal per 

detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys

» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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El Masnou repeteix com a
capital catalana de l’humor

FESTIVAL4La 22a edició del
Festival Internacional del Teatre
Còmic, conegut com a Ple de
Riure, va arribar de nou al Mas-
nou, que es va tornar a conver-
tir en la capital catalana de
l’humor.  

Des del 17 de juliol fins al 21,
malabaristes, músics, acròba-
tes, còmics, funàmbuls i altres
artistes nacionals i internacio-
nals van actuar pels carrers i les
places del municipi, dinamit-
zats pel masnoví Trenatroman,
que hi va aportar un punt de mà-
gia i humor. El plat fort va ser
l’últim dia a la platja d’Ocata,
amb Tour Bicicleta Estàtica 2018

de Los Toreros Muertos, la ban-
da de la movida madrilenya li-
derada per Pablo Carbonell.
També es va poder veure la
companyia francesa Cirque Exal-
té amb un espectacle d’acrobà-
cies intenses i poesia frenètica.
A la nit no hi va faltar el tradi-
cional piromusical Zoloriscos, de
la Companyia del Foc.

Els finlandesos Race Horse-
van portar una proposta carre-
gada d’humor i infinits trucs
acrobàtics amb una simple fur-
goneta plena de sorpreses. El
cartell el completaven La Banda
de Otro, Campi qui Pugui, Los
Herrerita i Lolita Corina.

Acord per construir un nou
menjador a la Ferrer i Guàrdia
ENSENYAMENT4El menjador
de l’escola Ferrer i Guàrdia serà
una realitat a finals d’any.  L’A-
juntament del Masnou i el de-
partament d’Ensenyament de
la Generalitat han signat un
conveni per construir el menja-
dor i la cuina en un nou edifici de
200 metres quadrats, ubicat a
l’actual pati del centre. 

El cost de les obres és de poc
més de 398.210 euros, dels quals
90.000 els aportarà la Genera-
litat i la resta l’Ajuntament. De
fet, aquest ha estat una de les
controvèrsies principals. El pro-

jecte es va aprovar per unani-
mitat al Ple de l’abril, on diver-
sos grups van criticar que En-
senyament assumís una “petita
part” del cost de les obres. L’al-
calde, Jaume Oliveras, va con-
cloure que “si bé és cert que la
despesa d’aquesta intervenció
no correspon a l’Ajuntament
sinó a la Generalitat, és l’única
manera realista que l’escola pu-
gui gaudir d’aquesta reivindica-
ció de fa tants anys”. A l’espera
de saber quan començaran, es
preveu que les obres estiguin en-
llestides a finals del 2018.

El Fascurt tanca una nova
edició amb 4.000 assistents

CINEMA4El Fascurt, el festival
de curtmetratges del Masnou
que es va celebrar a la platja d’O-
cata entre el 5 i 7 de juliol, ha tan-
cat la 16a edició amb més de
4.000 assistents. El públic va po-
der gaudir d’una trentena de
curts a la fresca, agrupats en
quatre categories. D’entre els
films projectats, seleccionats en-
tre 800 propostes, el jurat ha es-
collit ‘Matria’ d’Álvaro Gago com
el millor curt de ficció, ‘Back-

ground’ de Toni Bestard, amb
una menció especial, ‘Afterwork’
de Luís Usón per al premi Ani-
mació, ‘Para ayer’ de Célia Galán
per al premi Undercurt i el guar-
dó del públic per a ‘R.I.P.’, de
Caye Casas i Albert Pintó.

Com a novetat, els més petits
van poder elaborar curts a través
de dos tallers, que més tard van
poder visualitzar. També es va fer
una sessió monogràfica amb films
sobre la violència de gènere.

Creu Roja | Assistència a persones en risc d’exclusió
L’Ajuntament ha atorgat 6.000 euros a la Creu Roja per crear un programa d’as-

sistència a persones en risc d’exclusió social al municipi. El consistori col·laborarà
amb l’entitat, que també donarà suport a la gent gran i a altres projectes socials.

SALUT4Tres municipis del Ma-
resme s’han unit per començar
a treballar plegats en matèria de
salut mental. Es tracta del Mas-
nou, Alella i Teià, que el passat
3 de juliol van constituir de ma-
nera oficial la Taula de Salut
Mental. És un nou espai de re-
flexió i intercanvi de recursos per
promocionar l’atenció al territori
i impulsar polítiques locals.

L’acte de constitució d’a-
questa nova eina pionera va
comptar amb la presència de
l’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, i del regidor de Salut
Pública, Albert Alfaro. També hi
van participar representants de
la Federació de Salut Mental de
Catalunya i diverses entitats de
famílies i persones amb pro-
blemes relacionats.

Amb tot, aquesta unió re-
presenta un primer pas per op-
timitzar recursos i sumar es-
forços per començar a treballar
en aquest àmbit, que ja funcio-

na amb èxit en altres municipis
catalans.

Les Taules de Salut Mental
basen les seves actuacions en la
participació activa dels seus
membres, el treball en xarxa i
els debats en grup. Els objectius
als que es volen arribar seguei-
xen tres passos: ampliar el co-

neixement en salut mental, tre-
ballar per l’educació i la sensi-
bilització de la ciutadania i es-
tudiar com es poden aplicar els
coneixements apresos a través
de les polítiques públiques. En
definitiva, arribar a crear un pla
per prevenir riscos i saber ges-
tionar la salut mental.

Acte de constitució de la Taula de Salut Mental. Foto: Ajuntament del Masnou

Unió pionera entre el Masnou,
Alella i Teià per la salut mental

» Creen la primera Taula de Salut Mental que agrupa tres municipis
» L’objectiu és fer polítiques públiques a partir del treball conjunt
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L’operació pels semàfors i
radars arriba a l’Ajuntament

SUCCESSOS4Dos agents de pai-
sà del Cos Nacional de Policia es
van personar, dimarts 3 de juliol
al matí, a l’Ajuntament de Pre-
mià per requerir documenta-
ció. La visita dels agents s’em-
marcava dins un macrooperatiu
-l’operació Enfiladissa- que va
esquitxar diversos municipis a
escala estatal i que va acabar
amb més de 50 detinguts. In-
vestiguen una presumpta trama
de corrupció per l’adjudicació
irregular dels contractes de se-
màfors i radars de trànsit, on
també estarien implicats res-

ponsables de diverses Policies
Locals, que suposadament ac-
tuaven com a intermediaris.

El Jutjat d’instrucció núme-
ro 2 de Badalona, que coordina
tot l’operatiu, va ordenar el re-
queriment d’informació a Pre-
mià i altres ajuntaments cata-
lans. Els agents van demanar do-
cuments d’empreses proveïdores
de material relacionat amb la Po-
licia Local, com contractes i fac-
tures en paper. El consistori ex-
plica que, un cop se’ls va haver
facilitat tota la documentació, els
agents van marxar.

La pacificació del nucli antic
s’inicia a la plaça de l’Església
URBANISME4Els vehicles ja no
poden creuar la plaça de l’Es-
glésia, que s’ha convertit, a par-
tir d’aquest juliol, en un espai
d’ús exclusiu per als vianants.
És la primera mesura que es fa
efectiva del pla general per reduir
el trànsit al nucli antic del mu-
nicipi.

Tot i que ara ja no s’hi pot cir-
cular perquè hi ha unes pilones
que hi impedeixen l’accés, els
veïns de la zona sí que podran
entrar i sortir de la plaça. L’ob-
jectiu del projecte és fer compa-
tible la pacificació del trànsit

amb l’accés als aparcaments en
habitatges. De fet, aquesta va ser
una de les peticions que va sor-
gir de l’audiència pública cele-
brada l’última setmana de juny.

Per poder tallar el trànsit
s’ha canviat el sentit de circula-
ció d’algunes vies del barri, com
és del cas del carrer Rafael Bert
o un tram del carrer Lluís Millet,
tots dos propers a l’N-II. 

Aquesta primera mesura
s’implementa després de diver-
ses obres de reurbanització, com
canvis de paviment o la renova-
ció de la senyalització.

Punt final a les obres de la
Gran Via de Lluís Companys

ESPAI PÚBLIC4Vehicles i via-
nants ja poden circular lliure-
ment per la Gran Via de Lluís
Companys, un fet inèdit en els
últims mesos. L’Ajuntament ha
donat per acabades les obres
que, fins a principis de juliol,
impedien que els ciutadans fes-
sin vida normal en aquesta
avinguda. 

Entre altres actuacions, s’ha
substituït el clavegueram i s’ha
asfaltat el carrer de nou, de ma-

nera que queda una plataforma
única amb prioritat per als via-
nants, tot i que es manté la cir-
culació de vehicles i la majoria de
places d’aparcament. 

Les obres, que van començar
a finals de gener, també con-
templaven col·locar un col·lector
d'aigües pluvials i fer el pas dels
serveis de gas, llum i enllumenat
públic, a més de substituir es-
pècies d’arbres danyades a cau-
sa del canvi climàtic.

Seguretat | Menys delictes que l’any passat
El nombre de delictes comesos a Premià de Mar ha baixat un 15% respecte de

l’any passat, segons dades de la Policia Local. Destaca la reducció de denúncies
per robatori, que han passat de 572 (de gener a maig de 2017) a 470 aquest any.

El nou Port Esportiu ja és una
realitat després de dos anys d'o-
bres i una inversió de 22 milions
d'euros. L'Ajuntament va inau-
gurar el nou espai verd, amb un
passeig marítim i una zona co-
mercial, dissabte 7 de juliol. En
total, una nova superfície de
18.000 metres quadrats on hi
haurà diferents tipus d'espais i
instal·lacions. 

L'espai verd, que represen-
ta una quarta part de la super-
fície, tindrà diversos usos, en-
tre els quals es troba un skate-
park, pistes de petanca i jocs
per a gent gran, jocs infantils i
espais amb gespa i arbres des-
tinats a activitats a l'aire lliure.
Bona part d’aquesta zona ver-
da s'ha construït a l'espai que
ocupaven les instal·lacions del

Club Nàutic, enderrocades a fi-
nals de març. La zona comer-
cial compta amb sis edificis -
dels quals, de moment, se n'-
han ocupat la meitat- on ma-
joritàriament hi haurà restau-
rants, bars, comerços, espais
d'oci i serveis relacionats amb
la nàutica. 

Amb tot, un estudi de la Di-

putació de Barcelona conclou
que l'impacte del nou espai
portuari serà de 27 milions
d'euros anuals i crearà 450 llocs
de feina directes i 1.200 d’indi-
rectes. Calculen també que el
nou port atraurà uns 200.000
visitants a l'any al centre de la
ciutat, repercutint positivament
al comerç local.

El Port compta amb un espai verd i un skatepark. Foto: Ajuntament

El nou Port Esportiu obre
amb la meitat de locals ocupats
» Han calgut dos anys i mig d’obres i 22 milions d’euros d’inversió

» Calculen que crearà 450 llocs de feina directes i 1.200 d’indirectes

Clàudia Ramos Có
PREMIÀ DE MAR
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FOTOGRAFIA4L’Organització
Mundial de les Nacions Unides
ha reconegut una imatge del
fotògraf Marc Casanovas, veí
de Vilassar de Mar, que ha estat
premiada a la categoria Under-
water Life (vida subaquàtica), en
una competició organitzada en
el marc del Dia de l’Oceà. La
protagonista és “una femella de
pop amb els seus ous”, frase que
dóna títol a la foto. 

Casanovas va capturar la
imatge -que ara està exposada a

la seu de l’ONU a Nova York- a
Tossa de Mar el juliol de l’any
passat. “Vaig estar seguint la fe-
mella de pop durant diverses

setmanes a principis d’estiu i,
l’últim dia, vaig tenir la sort de
presenciar com deixava anar
centenars d’ous”, explica al re-
lat que acompanya la fotografia.
“Durant la incubació, la femella
no deixa el forat, protegeix els
ous de possibles depredadors i
els proporciona amb freqüència

d'oxigen, fins que maduren i
escapen”, explica. 

El vilassarenc, especialitzat
en la fauna mediterrània i la vida
submarina, ha tingut un reco-
neixement de primer nivell que
pot afegir al seu palmarès des
que va començar a capbussar-se
pel litoral mediterrani el 1996.

Fotografia premiada per l’ONU. Foto: Marc Casanovas

L’ONU premia una fotografia
del vilassarenc Marc Casanovas

» ‘Una femella de pop amb els seus ous’, premi Underwatwer Life
» Des de 1996, Casanovas es capbussa per capturar el fons submarí

La regidora Laura Martínez
manté el seu lloc a la Diputació
POLÍTICA4La regidora de l’A-
juntament de Vilassar de Mar,
Laura Martínez, seguirà sent
diputada a la Diputació de Bar-
celona (DIBA). Així ho va con-
firmar el president de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc Cas-
tells, dimarts 3 de juliol. 

Aquest dia es van nomenar
els nous diputats delegats de la
corporació, després que en un
Ple extraordinari s’aprovés la
creació de les cinc àrees execu-
tives de la Diputació.

La regidora del PDeCAT ha
estat nomenada diputada dele-
gada de Salut Pública i Consum
a la DIBA, càrrec que ocupa des
del 29 de juliol de 2015.

CONSELL COMARCAL
Martínez també era candidata a
agafar el relleu de Miquel Ángel
Martínez al capdavant del Con-
sell Comarcal del Maresme, tot
i que, al final, el lloc ha estat as-
signat a l’alcalde de Premià de
Dalt, Josep Triadó.

RECICLATGE4L’Ajuntament i
l’ONG Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo tenen un con-
veni, des de 2012, per recollir
roba utilitzada. De fet, hi ha 19
contenidors repartits per tot Vi-
lassar on els ciutadans poden di-
positar roba o sabates que ja no
fan servir i que l’ONG recull per
donar-los una segona vida.

Des que va començar l’any
s’han recollit més de 38 tones de
roba usada, és a dir, 38.470 qui-
los de tèxtil, una quantitat simi-

lar a la de l’any anterior. Aques-
ta xifra equival a gairebé 80.000
peces de roba i representa un es-
talvi de 122 tones de CO2 a l’at-
mosfera. 

Gran part d’aquesta roba
va a la planta de l’Ametlla del
Vallès, on la preparen per ser
reutilitzada. D’aquí, la majoria
es destina a l’Àfrica, on es ven
a preu de mercat per tal de ge-
nerar recursos. La resta de tèx-
til útil es ven a empreses de reu-
tilització i reciclatge.

RETORN EN POSITIU
D’aquest projecte en sorgeixen
diversos beneficiats. Part dels re-
cursos que genera la gestió de la
roba retornen a la ciutadania,
concretament a veïns amb pocs
recursos econòmics. 

L’ONG, coordinada amb els
Serveis Socials, reparteix vals
de 30 euros entre ciutadans del
municipi que ho necessiten.
L’any passat se’n van donar
35 a diverses famílies de Vi-
lassar de Mar. 

Laura Martínez, diputada de Salut Pública i Consum a la Diputació. Foto: DIBA

Recuperen 38 tones de roba 

Sensibilització | Campanya contra els residus a la platja
L’Ajuntament va engegar, a principis de juliol, una campanya per sensibilitzar i

conscienciar la ciutadania sobre el manteniment i la neteja de les platges. Sota el
lema ‘Suma’t a tenir cura de la platja’, es vol denunciar el llançament de residus.

Casanovas va seguir el
pop durant tot l’estiu i
l’últim dia va capturar
la imatge guanyadora
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

En plena celebració de la Festa
Major de Sant Pere, dissabte
30 de juny, Premià de Dalt va
despertar amb la tràgica notícia
d’un accident en què va morir
una nadó de vuit mesos. 

Prop de les vuit del matí,
quan la família es disposava a
marxar de viatge, el cotxe va
quedar desfrenat i va atropellar la
menor. El vehicle també va en-
vestir la mare quan aquesta in-
tentava protegir la seva filla, pro-
piciant-li ferides a les cames. 

A més de la Policia i dels
bombers, un helicòpter i dues
ambulàncies del Sistema d’E-
mergències Mèdiques van acu-
dir al lloc del sinistre per atendre
les afectades. 

La mare va ser traslladada a
l’Hospital Germans Trias de Ba-

dalona, on ha evolucionat favo-
rablement. 

Immediatament després dels
fets, Josep Triadó, l’alcalde del
municipi, va decretar dos dies de
dol i la suspensió de tots els ac-
tes que quedaven per celebrar de
la Festa Major de Sant Pere,
malgrat la voluntat dels familiars
de mantenir la resta de la pro-

gramació. Dilluns 9 de juliol el
consistori va convocar els veïns a
la plaça de la Fàbrica per fer un
minut de silenci en senyal de dol
pel nadó. 

A més, els assistents van poder
deixar un missatge escrit en un lli-
bre que l’Ajuntament ha lliurat a
la família com a mostra de record
i d’homenatge a la petita.

Els fets es van produir al carrer del Parc Infantil. Foto: Línia Mar

La mort d’un nadó obliga 
a suspendre la Festa Major

PARTICIPACIÓ4Els veïns i veï-
nes de Cabrils han encarat per
tercer any consecutiu el projec-
te participatiu Digues la teva,
amb el qual decideixen on in-
vertir 35.000 euros. 

Enguany les dues propostes
escollides han estat la construc-
ció d’un parc al carrer Eucalip-
tus i la proposta de millores a la
gossera municipal. 

La iniciativa per aixecar un
parc, dotada de 30.000 euros
d’inversió, ha obtingut un total
de 73 vots, molt lluny de les al-
tres dues propostes finalistes. 

MOBILITZACIÓ VEÏNAL
El regidor de Participació i de
Regeneració Institucional, Mi-
guel Doñate, creu que aquest re-
sultat ha estat fruit d’una mobi-
lització organitzada i protago-
nitzada pels veïns de la zona.

Per la seva banda, la inversió
a la gossera, que comptarà amb
5.000 euros, ha anat sis vots per
davant de dues propostes em-
patades en nombre de vots, la re-

habilitació de la imatgeria festi-
va i la construcció d’un boulder
d’escalada públic.

CAL SEGUIR TREBALLANT
Amb paraules de Doñate, “tot i
que el nombre de vots totals és
major, no podem oblidar que
enguany es podien votar dues

propostes diferents, una per a
cada categoria, i això fa enten-
dre que hi ha hagut en termes
parcials una participació menor
respecte de l’any passat en la
fase de votació”. Per aquest mo-
tiu, el consistori continuarà tre-
ballant per promoure una major
participació entre els veïns.

La gossera necessita una millora estructural. Foto: Línia Mar

Els cabrilencs voten per un nou
parc i la millora de la gossera

Cabrils | Cabrera de Mar

La cisa | Camí de Sant Jaume
El Santuari de la Cisa formarà part de la

Via Marina, la futura ruta de pelegrinatge
que recorrerà la costa mediterrània. 

Obres de millora | La Riera de Cabrils
La Riera de Cabrils tindrà una millora en la protecció dels seus marges i
en l’estabilització del nivell de la llera. L’Ajuntament ha rebut la subvenció
per part de la Diputació, que preveu acabar les obres a mitjans d’agost.

TRADICIÓ4Malgrat que els ac-
tes previs a la Festa Major de Ca-
brera de Mar van arrencar el 16
de juliol, el gruix de les propos-
tes començaran el 31 de juliol i
s’allargaran fins al 3 d’agost. 

Seran quatre dies celebrant
Sant Feliu, que tindran el seu ori-
gen després del pregó, dimarts
31 de juliol, el qual anirà a càrrec
del director de l’Arxiu Comarcal
del Maresme, Alexis Serrano.

De totes maneres, i per tercer
any consecutiu, no es podria en-
tendre la Festa de Cabrera de Mar
sense l’Emplaça’t, l’acte central de
la festa que comença just a la mit-
janit entre dimarts i dimecres.

Un cop les campanes hagin tocat
les dotze, les figures i les com-
parses del seguici de cultura po-
pular de la vila aniran desfilant
al ritme de la música i del foc.

Un dels altres actes impor-
tants de la Festa és la crema de
bruixes, que fa referència al cap-
tiveri de la bruixa Isolda. L’apa-
rador musical està encapçalat
per Paula Valls, Hotel Cocham-
bre i el concert Big Band de Vi-
lassar de Mar. 

També hi haurà el tradicio-
nal dinar de Festa Major i el
castell de focs. La Festa Jove La
Cabronada tancarà l’edició
d’enguany.

Compte enrere per a la 
Festa Major de Sant Feliu

URBANISME4El Ple de juliol de
Vilassar de Dalt ha aprovat una
proposta per canviar els usos de
la zona dels Horts de Can Jau-
metó. Era la tercera vegada que
hi havia un plantejament sobre la
taula al respecte. Tant la prime-
ra, l’any 2008, com la segona, el
2016, van quedar en paper mu-
llat. Ara, aquesta nova modifica-
ció contempla construir 51 pisos
amb aparcaments soterrats en un
conjunt d’edificis que tindran

accés des del carrer Manuel Mo-
reno i la riera Salvet. 

La nova ordenança també
proposa un espai lliure de zona
verda i un aparcament públic so-
terrat que ocuparà la superfície
on actualment hi ha l’aparca-
ment de Can Salvet.

A finals del 2016, l’empresa
propietària dels terrenys va acor-
dar cedir part de l’espai a l’A-
juntament per crear places d’a-
parcament públic. 

Es construiran 51 pisos 
als Horts de Can Jaumetó

Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT
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Alella | Teià

GASTRONOMIA4El Masnou vol
fer gala de les anxoves, els em-
botits, el peix i altres productes
locals. I l’escenari perfecte és
‘Tasta el Masnou’, una activitat
en forma d’experiència que con-
vida, tot aquell qui ho vulgui, a
degustar diversos productes ela-
borats al municipi, maridats
amb vi de la DO Alella i vermut
CISA. Precisament serà un som-
melier expert el que conduirà
tota l’activitat, que es farà diu-
menge i durarà una hora. Per als
que no hagin pogut adquirir el ti-
quet -per un preu de set euros-
el tast es repetirà el dia 23 de se-
tembre al Centre d'Empreses
Casa del Marquès.

Entre els productes per men-
jar hi ha les típiques anxoves i
seitons en vinagre de l’Anxove-
ta, el salmó o les masovines de la
pastisseria La Moreneta, les ga-
letes de vaixell de Can Banqué,
la botifarra de pilota i la vianda
freda de porc de Can Rac, els
musclos Nostramar o el torró
d’Ocata.

El Masnou té gust de mar i de
terra, d’una barreja d’aromes
diferents que fan que aquests
productes siguin únics. El ‘Tas-
ta el Masnou’ és una de les acti-
vitats gastronòmiques més es-
perades, on els veïns i visitants

tenen l’oportunitat de degustar
aquests productes. Abans, però,
els participants tenen l’opció de
gaudir de l’itinerari guiat ‘El
Masnou, terra de mar’, durant el
qual descobriran el patrimoni
cultural i històric de la vil·la.

Degustació dels productes 
del Masnou amb vi DO Alella

COMPRES4La coneguda popu-
larment com a Shopping Night
o nit de compres al carrer, du-
rant la qual els comerços parti-
cipants obren les portes fins
més tard del que és habitual, ja
és una activitat consolidada a
Premià de Mar.

Aquest any, la també cone-
guda com a Nit en Blau, va tenir
lloc el passat 30 de juny, per ce-
lebrar l’arribada de l’estiu al
municipi. El grup local Coriolà va
presentar el seu darrer disc a la
plaça dels Països Catalans.

Durant la jornada també es
van dur a terme sortejos, cerca-
viles musicals, exhibicions de
ball, zumba i gegants, passis de
model de les botigues locals, ta-
llers i tasts gastronòmics. La fa-
çana del mercat de Sant Joan,
que celebra el 50è aniversari, va
acollir un vídeo-mapping de la
Festa Major.

A mitjanit, els Comerços As-
sociats de Premià (CAP) van
sortejar deu vals de 25 euros de
descompte per comprar als es-
tabliments adherits al CAP.

Coriolà, protagonistes de 
la Shopping Night a Premià

ComerçProductes | Creen la fragància ‘Essència del Maresme’
El Consorci de Turisme ha llançat la fragància ambiental ‘Essència del Maresme’,
elaborada per James J.Boyd, que actualment viu a la comarca. De moment, és un
difusor ambiental, però es preveu que es converteixi en una colònia o perfum.

TEIÀ4L’Ajuntament de Teià
ha aprovat la incorporació de
prop d’un milió d’euros que
aniran destinats a noves in-
versions d’aquí a finals d’any. 

El Ple que es va celebrar el
26 de juny va servir per liquidar
els comptes públics del curs
del 2017 amb un saldo positiu,
fet que va originar la incorpo-
ració d’aquests 986.000 euros
al romanent de tresoreria al
pressupost d’aquest any.

Exceptuant el vot en contra
de Gent de Teià, els membres
del govern van donar llum ver-
da a noves inversions, algunes
de les quals no s’haguessin po-
gut dur a terme sense aquest
gruix econòmic. 

LES PRINCIPALS INVERSIONS
Per exemple, una de les tasques
pendents del govern era la ins-
tal·lació de gespa artificial al
camp de futbol, i ara és una de
les alternatives que es tenen en

compte abans que acabi aquest
any. Altres equipaments mu-
nicipals com La Unió o el Casal
de Joves també estan inclosos
en el capítol d’inversions.

Per altra banda, el veritable
focus de la inversió serà la via

pública, repartint un 56% de la
partida en diferents inversions
a diversos barris. El més prio-
ritari, segons indica el govern,
és la pavimentació de carrers
i l’arranjament de voreres a
Sant Berger. 

Millores a la via pública i gespa
artificial al camp de futbol 

Alella, nova protagonista 
del festival ‘Poesia i +’

ARTS4Alella s’omple de poe-
mes. La 13a edició del festival
‘Poesia i +’ que s’ha celebrat
aquest mes de juliol ha comptat
per primera vegada amb la par-
ticipació d’alguns espais del
municipi. 

‘Poesia i +’ és un festival que
organitza la Fundació Palau i
Fabre de Caldes d’Estrac que
posa en relleu la poesia, amb el
recolzament de la música, per
mitjà de diferents artistes reco-
neguts, en diferents entorns del
Maresme.

De fet, enguany és la prime-
ra vegada que Alella formarà

part activa d’aquests cicles poè-
tics. La Vall de Rials i les vinyes
d'Alella seran els entorns que
faran de punts de trobada entre
música i poesia. Els protagonis-
tes seran la veu de Silvie Roth-
kovic, autora de La nit que és dins
el dia, i Miquel Àngel Marín,
que pintarà de melodies el llibre
de poemes de Rohkovic.

La resta de la programació
la formen noves propostes a ra-
cons d’altres localitats mares-
menques, com per exemple
Caldes d’Estrac, Canet, Sant
Andreu de Llavaneres, Dosrius
i Mataró.

La instal·lació de gespa artificial costarà 195.000 euros. Foto: Ajuntament

Pluges | Aturades les obres a la Riera de Teià
La forta pluja que va caure dilluns 16 de juliol va causar la parada obligatòria de

les obres del clavegueram. Fins i tot, l’arrossegament de materials de l’obra va
colpejar vehicles estacionats a la zona, a l’alçada del torrent de les Monges. 



El Vive El Masnou ja coneix 
el calendari de la lliga EBA

Des del passat dilluns 16, el Vive
El Masnou d’Óscar Cervantes ja
coneix el calendari de la lliga EBA
2018-19; serà una temporada
de canvis, començant per la ban-
queta i per algunes peces de la
plantilla, però també en la com-
petició. I és que, sense anar més
lluny, els masnovins passen del
grup C-A al C-B.

Com el curs passat, els 28
equips de la categoria es repar-
teixen entre els dos grups de la
conferència C (que agrupa els
clubs de Catalunya, les Illes Ba-
lears i l’Aragó), però aquest can-
vi de grup farà que el conjunt
masnoví només coincideixi amb
cinc rivals de la temporada pas-
sada: l’Arenys Bàsquet Joventut,
l’UBSA de Sant Adrià, el CB Sant
Josep, la UE Barberà i el BBA
Castelldefels. La resta d’equips o
bé ja formaven part del C-B la
temporada passada (com el JAC,
el Mollet o el Palma) o bé han as-

cendit des de les categories te-
rritorials (com el SESE, el Mar-
tinenc o l’Alfindén de Saragossa).

Els de Cervantes començaran
la temporada a Barcelona el diu-
menge 23 de setembre a la una
del migdia, quan visitaran la pis-
ta del JAC Sants. El primer par-
tit del curs a casa serà sis dies des-
prés, quan els masnovins re-

bran la visita del CB Mollet. La
primera volta s’acabarà el 13 de
gener de l’any que ve, després de
gairebé un mes d’aturada per les
vacances de Nadal, amb un en-
frontament a casa contra el Mar-
tinenc. El conjunt barceloní tam-
bé serà l’últim rival de la tempo-
rada regular, el 27 d’abril al Pa-
velló Municipal del Guinardó.

PLANTILLA PERFILADA
Esportivament, el club ha apro-
fitat la recta final del juny i
aquestes setmanes per acabar de
dissenyar la plantilla. Xesco Got-
zens i Carlos López havien estat
els primers fitxatges, però d’a-
leshores ençà han arribat Kelvis
Thereze, Aitor Gómez, Darío Na-
harro, Xavi Pin i Jordi Cirac i s’ha
renovat el contracte d’Adrián
Sánchez. Per altra banda, Al-
bert Valle, Jordi Catalán, Oriol
Tomeu, Toni Gómez Jordi Ra-
mon o Silvi Esteves no conti-
nuaran al Masnou.

SEGON PROJECTE HAMZA
Per altra banda, el mateix dia 16
Hamza Driouich va fer una pu-
blicació a Twitter explicant que
està treballant en una segona
edició del seu Projecte Hamza,
una iniciativa solidària amb el
bàsquet com a protagonista amb
escoles de Casablanca.

Driouich ja ha triat els seus
quatre acompanyants: seran Pol
Serra, Toni Olivares, Guillem
Cuartero i Albert Ballarín.

» Els d’Óscar Cervantes canvien de grup i tindran molts rivals nous
» Hamza Driouich anuncia una segona part del seu projecte solidari

Tito Rabat arriba a l’equador
del seu millor any a MotoGP

ALELLA4El mundial de Mo-
toGP viu, fins al 5 d’agost, la tra-
dicional aturada estival, que tam-
bé coincideix amb la meitat de la
competició. Així, és un bon mo-
ment per fer balanç de la situa-
ció de Tito Rabat, que en el seu
tercer curs a la categoria reina
està protagonitzant les seves mi-
llors actuacions.

El canvi de marca a principi
de curs (va deixar de pilotar una
Honda per agafar una Ducati) va
ser un revulsiu per a l’alellenc,
que en dues de les tres primeres
curses va acabar entre els vuit mi-

llors pilots, cosa que li va per-
metre sumar un bon nombre de
punts. D’aleshores ençà, però, les
millors posicions del ‘53’ han
estat dues tretzenes posicions
(als grans premis d’Itàlia i d’A-
lemanya), mentre que va haver
d’abandonar les curses de Le
Mans i una especialment dolo-
rosa, el Gran Premi de Catalun-
ya del passat 17 de juny.

MotoGP tornarà a posar-se
en marxa el mes que ve, quan es
disputaran tres curses: la Txèquia
(el dia 5), la d’Àustria (el dia 12)
i la de la Gran Bretanya (el dia 26).

La UE Vilassar debutarà a 
la Copa contra el Sant Andreu

El debut oficial de la
temporada 2018-19
de la UE Vilassar de
Mar serà un enfron-

tament duríssim contra un dels
millors equips de Tercera, la UE
Sant Andreu. El partit, corres-
ponent a la primera ronda de la
Copa Catalunya absoluta, es ju-
garà al Narcís Sala de Barcelona
el pròxim diumenge 29 a les
vuit del vespre, i serà un bon exa-
men per als d’Àngel Alcolea, que
aquesta temporada jugaran a
Primera Catalana.

Si els blanc-i-vermells super-

en aquesta eliminatòria, es veu-
ran les cares contra el vencedor
del Cerdanyola - Peralada, men-
tre que de moment també hi ha
projectada una hipotètica terce-
ra ronda durant el mes d’agost,
abans que comenci la lliga.

I precisament aquesta com-
petició serà el gran objectiu d’un
equip molt renovat per intentar
el retorn a Tercera. La primera
jornada de Primera Catalana
serà el 2 de setembre, amb la vi-
sita al CF Sabadell Nord, mentre
que el debut al Xevi Ramon serà
set dies més tard contra el Rubí.

Teià | El sènior femení del Teià Futbol Cinc recull la lliga
El passat divendres 29 de juny es va celebrar la gala de la Federació Catalana de

Futbol Sala en la qual el Teià Futbol Cinc va recollir la copa de campiones de lliga
a Barcelona. Durant la vetllada també es van repartir els premis als golejadors. 

El curs 2018-19 serà apassionant. Foto: EMB

Pau Arriaga
EL MASNOU

5
rivals de la temporada
passada tornaran a
veure’s les cares contra
el conjunt del Masnou
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Llibres Teatre

A Pásame la sal. De copblas, la Cobla
Bisbal Jove i el grup Los Gazpacho vo-
len donar un nou color a la música de
rumba i al so de la cobla fusionant dos
estils ben diferents amb uns resultats
sonors molt sorprenents. Aquesta ini-
ciativa, dirigida per Xavi Molina, inten-
ta apropar l’estil de la rumba i la sonori-
tat de la cobla a públics molt diferents. 

Música Pelis i sèries

Pásame la sal
Los Gazpacho, Cobla Bisbal Jove

| 14

La musa de Dalí 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) exposa fins al
14 d’octubre la mostra Gala Salvador Dalí. Una habitació prò-
pia a Púbol, on explora la vida de qui va ser la dona i musa de

Salvador Dalí. A través d’un total de 315 pintures, dibuixos,
fotografies i documents relacionats amb Gala, l’exposició

mostra fins on va arribar la importància d’aquesta dona en
tot l’univers de Dalí. Enigmàtica i intuïtiva, Gala, nascuda el

1894 en una família d’intel·lectuals de Kazan (Rússia), 
va ser la protagonista d’algunes de les pintures de Dalí i va

acabar evolucionant fins a ser una artista de ple dret. 

A M A I A

Guanyar ‘Operación Triunfo 2017’
La cantant està treballant en el seu primer disc

Ha anunciat que es muda a Barcelona
Estarà més a prop de la seva parella, Alfred

Es dissipen els rumors de ruptura
Els fans ho veuen com la confirmació que continuen junts

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Des que Amaia va sortir de l’Acadèmia d’Opera-
ción Triunfo 2017 com a guanyadora, no ha

parat d’aconseguir èxits professionals. I
sembla que a nivell personal la vida

també li somriu, perquè ha anunciat
que a partir del setembre s’indepen-

ditzarà de la casa dels seus pares, a
Pamplona, i es traslladarà a viure a Barcelona. La

cantant, que actualment està treballant en el llança-
ment del seu primer disc, no ha especificat la zona

on es mudarà, però tot apunta que serà a prop de la
seva parella, Alfred. Sigui com sigui, l’anunci que ha
fet a través de les xarxes ha servit per dissipar els ru-
mors de ruptura que apuntaven que Amaia i Alfred

podrien haver deixat la seva relació perquè no puja-
ven cap foto junts als seus comptes d’Instagram. Els

fans de la parella han rebut amb molta alegria la notícia i
han felicitat la cantant a través de les xarxes.         

La fitxa

El popular actor i exlluitador Dwayne
Johnson encarna Will Sawyer, un exlí-
der de l'Equip de Rescat d’Ostatges de
l'FBI i veterà de guerra de l'exèrcit dels
Estats Units, que després de retirar-se
avalua la seguretat dels gratacels. Du-
rant un viatge a la Xina es veu involu-
crat en un incendi en el qual, a més,
haurà de rescatar la seva família.

El gratacels
Rawson Marshall Thurber

| Sonic Mania Plus
Els fanàtics de l’eriçó més ràpid del món podran gaudir de

les seves aventures en aquest pack amb els seus millor jocs.

En aquesta obra, Brian Friel, considerat
el Txèkhov irlandès per la seva capaci-
tat de retratar les relacions de parella,
entre pares i fills i les amistats, parla
d’allò més profund i fràgil amb sinceri-
tat i intel·ligència. Sílvia Munt dirigeix
un excepcional grup d’actors encapça-
lat per Emma Vilarasau i David Selvas.

Al Teatre Goya de Barcelona.

La Resposta
Brian Friel

Una dona lesbiana amb pensaments
suïcides, amant del sexe i els llibres, és
la protagonista d’aquesta obra escrita
en forma de monòleg reivindicatiu on
s’expressa la dualitat entre la vida i la
mort. Permagel és la primera novel·la
d’Eva Baltasar i una de les revelacions
de la temporada, guanyadora del Pre-
mi Llibreter 2018.

Permagel  
Eva Baltasar

Famosos
Viu en línia

QUI ÉS?
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

FINS AL 9 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Anem a la platja! és la mostra que

aplega imatges històriques dels arxius mu-
nicipals de la Xarxa  Museus Marítims de la
Costa Catalana. / Casa de la Cultura.

DIVENDRES 27 DE JULIOL
22:00 L’últim divendres del mes hi ha una cita

imprescindible amb la cultura popular de casa
nostra. Quan siguin les 10 es farà la Ballada
de sardanes amb la Cobla Sant Jordi. / Pla-
ça de l’Ajuntament.

8, 15, 22 I 30 D’AGOST
22:00 Quatre de les propostes culturals del mes

que ve seran les projeccions de cinema a la
fresca. Al llarg del mes s’aniran detallant els
quatre títols que s’aniran projectant. / Port
de Premià.

DEL 2 AL 5 D’AGOST
Matí-Tarda El poble es prepara per gaudir, de

nou, dels quatre dies de les Festes del Bara-
to. Com sempre, el Xupinasso donarà el tret
de sortida a les celebracions des del balcó de
la Cooperativa i també es farà un ball.

DIVENDRES 31 D’AGOST
21:00 Un dels darrers grans èxits del matrimoni

que han format les companyies Disney i Pi-
xar, Coco, serà la pel·lícula protagonista de la
darrera sessió de Cinema a la fresca del mes
que ve. / Centre Parroquial.

DEL 12 AL 15 D’AGOST
PREMIÀ DE DALT Com és habitual durant el mes

d’agost, el poble celebra les Festes del barri
Santa Maria, Santa Anna - Tió 2018, amb ac-
tivitats per a tothom.

DES DEL 3 DE SETEMBRE
TEIÀ Pedrolo, més enllà dels límits és una mos-

tra que presenta l’ampli univers pedrolià, tant
en la seva dimensió biogràfica com literària.
L’entrada serà gratuïta (Matí-Tarda). / Bi-
blioteca de can Llaurador. 

DISSABTE 28 DE JULIOL
EL MASNOU El torneig benèfic de vòlei platja

del Masnou arriba a la seva dotzena edició.
Els partits es jugaran durant tot el dia
(09:00). / Platja d’Ocata.

ALELLA Durant sis dies, el poble gau-
dirà com és habitual per celebrar la Fes-
ta Major de Sant Feliu. / Diferents ca-
rrers i places de la vila.

Alella es bolca amb 
la seva Festa Major

Del 27 de juliol a l’1 d’agost

Entre les 10 del matí i les nou de la nit,
la plaça dels Escacs es convertirà en l’e-
picentre d’una fira de comerç al carrer,
amb artesania i productes locals. / Pla-
ça dels Escacs.

La vila es prepara per a una 
jornada de comerç al carrer
Dissabte 28 de juliol tot el dia

Mari Carme Roca serà l’encarregada de
coordinar una xerrada literària sobre
el llibre Mentiras de verano, una obra
de Bernhard Schlink. / Biblioteca Joan
Coromines.

Una tertúlia sobre el 
llibre ‘Mentiras de verano’

Dimecres 19 de setembre a les 18:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la segona jornada del grup 1 de Primera
Catalana entre la UE Vilassar i la UE
Rubí. / Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar debuta a la
lliga rebent la visita del Rubí
Diumenge 9 de setembre a les 12:00

El Masnou Comarca Esports

P R O P O S T E S
Vilassar de MarPremià de Mar
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