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L’altre inici de curs
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Maresvall Motor, concesionario
Oficial Lexus en Mataró, presentó
en sus instalaciones, durante seis
días y en exclusiva, el nuevo mo-
delo Lexus UX 250h. La presenta-
ción del nuevo compacto híbrido
de la marca nipona tuvo lugar la
semana del 17 al 22 de septiem-
bre en las renovadas instalaciones
de Maresvall Motor, situadas en la
Carretera de Barcelona, 64, Mataró
(Barcelona). El evento contó con
todo tipo de público en general,
tanto quien quiso visualizar el
nuevo modelo en primicia, como
quien ya reservó el modelo con
antelación. Cabe recordar que, el
nuevo UX ya se puede pre-reser-
var en los Concesionarios Autori-
zados Lexus, aunque el modelo
no llegará hasta el primer trimes-
tre de 2019. 

El nuevo crossover que lanza
Lexus, la marca Premium de
Toyota, ya se presentó en la pa-
sada edición del Salón de Ginebra

2018, mostrando las novedades
en cuanto a sus acabados, carro-
cería, equipamiento y motoriza-
ción. Sin embargo, el precio de
venta al público es uno de los de-
talles que todavía está por definir
por la compañía japonesa. 

El nuevo modelo está plan-
teado como un crossover com-
pacto llamado a competir en una
de las secciones del segmento
SUV más demandadas del mer-
cado. Cuenta con una carrocería
de 4,5 metros de longitud, un dis-
eño atrevido y una plataforma
nueva con un centro de gravedad
muy bajo que permite obtener
mayor agilidad y estabilidad en
carretera. Otras novedades im-
portantes las encontramos en la
parte mecánica donde contare-
mos únicamente con una versión
híbrida. El sistema de propulsión
de los modelos que llegarán a nu-
estro mercado está compuesto
por un nuevo y eficiente motor

gasolina de 2 litros más otros dos
motores eléctricos, que en esta
ocasión van sincronizados de
forma coaxial en lugar de lineal, lo
que ha permitido obtener un con-
junto más compacto y ligero. La
potencia total que se alcanza es
de 178 caballos.

En cuanto a equipamiento,
todos los UX irán equipados con
ocho airbags, incluidos los de ro-
dilla para el conductor y el pasa-
jero. Además, el paquete Lexus
Safety System+ incluye el control
de crucero con radar dinámico a
cualquier velocidad, un sistema de
seguridad precolisión PCS con de-
tección de peatones, capaz de re-
conocerlos con poca iluminación;
el mantenimiento de trayectoria
con aviso de cambio involuntario
de carril, que actúa sobre la direc-
ción; el reconocimiento de seña-
les de tráfico, así como el control
inteligente automático y adapta-
tivo de las luces de carretera.

Dentro del mercado español,
Lexus estima alcanzar unas cifras
que sitúen al modelo como el best-
seller de la marca japonesa y pre-
veen que se colocará pronto como
el vehículo más vendido de la
gama, mientras que en Europa dan
una previsión de ventas de 25.000
unidades para el próximo año. De
hecho, Lexus estima alcanzar unas
ventas de 100.000 unidades anua-
les en Europa en 2020, de las cuales

cerca de un tercio podrían corres-
ponder al nuevo UX. 

Maresvall Motor pertenece al
grupo de automoción egarense
CSM, que cuenta con más de 10
años de trayectoria en el sector.
CSM Grup representa a los conce-
sionarios y talleres oficiales Toyota
en Terrassa, Rubí, Granollers y Ma-
taró; Lexus en Mataró, Mazda en
Terrassa; y Hyundai en Terrassa,
Rubí y Sant Cugat. 

Presentación del nuevo Lexus UX 250h en 
las instalaciones de Mataró

El nuevo crossover ya se puede pre-reservar 
en el Centro Autorizado Lexus 

de Mataró

Lexus estima alcanzar unas cifras que sitúen al
modelo como el best-seller de la marca japo-

nesa en el mercado español

LEXUS MATARÓ : Ctra de Barcelona, 64 - 937 414 190- www.lexusauto.es/mataro
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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BAIX MARESME

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

En Portada
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La lupa

per @ModernetdeMerda

És un judici, alcalde/ssa?

Ara, Valtonyc. L'envestida de la jus-
tícia belga a l'Estat espanyol és intensa
i constant. No hi ha decisió que no posi
en evidència les pràctiques autorità-
ries d'un país incorregible que té de-
cidit que la seva integritat territorial
estarà sempre per sobre de la sepa-
ració de poders.

Després de la instrucció
que hem viscut amb els
presos polítics, no hi ha ar-
guments que sustentin que
viurem un judici just. No hi
ha arguments que sustentin
que viurem un judici, de fet.
Perquè el que hem patit i el que pati-
rem serà de tot menys un judici: són les
justícies europees les que ho estan
certificant. I fets com els de Valtonyc,
encara que no formin part de la ma-
teixa causa, ajuden a esclarir-ho i a ex-
plicitar encara més l'atemptat sense
precedents a la democràcia.

Davant d'aquest panorama, dels
exemples diaris (!) d'irregularitats,
prevaricacions i escàndols, i amb les
eleccions municipals a tocar, diria
que es fa imprescindible que Barce-
lona, aquesta rosa de foc històrica-
ment digna, la capital del país, tingui

un/a alcalde/ssa que no accepti una
sentència dictada ja avui, totalment
ideològica i sense cap garantia de-
mocràtica.

D'alguns partits no se'n pot espe-
rar absolutament res. Formen part de
l'atracament i de l'antic règim, el de-
fensen i perpetuen. Però dels altres cal

esperar-ne higiene democràtica. Que
conformin un gran ventall d'opcions
diverses però totes elles compromeses
amb l'estat de dret, que comuniquin
ja des d'avui que en cap cas legitima-
ran la falsa sentència del fals judici.

La ciutadania ha de saber a qui està
votant en tots els aspectes.
En aquest, també. Hem
d'exigir que els candidats
es mullin i confirmin sen-
se embuts si claudicaran
davant el resultat final d'a-
quest escarni o bé senten-
ciaran que això, senyores i

senyors, no és un judici. Amb totes les
lletres. Amb convicció.

Ho dic amb tota la contundència
i urgència del món: les barcelonines
i els barcelonins mereixem saber si al
capdavant de la ciutat hi tindrem
algú que creu que aquesta vergonya
és un judici.

El que hem patit i patirem serà de tot menys
un judici: són les justícies europees les que

ho estan certificant, ara amb el cas Valtonyc

Valls hace propuesta
de claro ademán dere-

chista basada en el or-
den, la gestión y la economía, sin (aún)
ninguna propuesta que brille por si
misma. Su mejor carta es la polarización
contra Colau. Su casi única opción, una
oleada reaccionaria en las grandes ciu-
dades. Y podría ser.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Es demencial que el
juzgado haya decidido

que el asunto de Willy
Toledo pasa la fase de instrucción e irá
a juicio en un caso que no daba ni
para admitir a trámite la querella. Por-
que no, los hechos objeto de querella no
encajan ni tan siquiera en el retrógrado
artículo 525 del Código Penal.

@dbravo

La ministra Delgado
está haciendo un mo-

numento al avestrucis-
mo. Mandíbula dura y a encajar. Hace
oídos sordos a las alusiones a las cloa-
cas y habla como desde fuera del hu-
racán. Podemos le echa un cable pia-
doso: no pregunta por Villarejo sino
por... Franco.

Sobre el tema de la
Fura dels Baus i els lla-

ços, breument: amb la
meva banda estem absolutament ve-
tats a diversos festivals del país perquè
jo he denunciat públicament injustícies
que per algun motiu o altre esquitxa-
ven els seus organitzadors. Fer això té
un preu.

@ArnauTordera@JorgeBustos1@apuente

Generalitat
Hi ha una allau de menors estrangers no
acompanyats que arriben a Catalunya els

últims mesos. Tot i que la Generalitat s’ha
vist col·lapsada, està començant a buscar

alternatives d’espai, com un alberg del
Masnou reconvertit en centre d’acollida.

pàgina 8

Policia Vilassar de Mar
La Policia Local de Vilassar de Mar ha

protagonitzat una onada de detencions
de lladres que robaven en locals o vehi-

cles. El mes de febrer ha detingut tres
persones mentre intentaven robar grà-

cies a l’avís dels veïns de la zona. 
pàgina 10

Aj. Premià de Mar
L’Ajuntament de Premià de Mar ha pre-
ferit actuar amb prudència abans de de-
cidir sobre la pacificació de la Gran Via.
El proper pas després de parlar amb els

veïns i comerciants és demanar un estu-
di d’una empresa especialitzada. 

pàgina 9

Els semàfors
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Les claus

Pedro Sánchez va llançant pro-
postes cap a Catalunya. Sembla
que, més que per establir diàleg,
per veure com reaccionen els
partits de l’oposició i a partir
d’aquí moure’s per fer noves
propostes. La declaració, fent-
se un garbuix, que sembla més
propi de Rajoy, amb “les majo-
ries, minoritàries, que no són
majoria” i la proposta d’un nou
Estatut en són exemples. Qui
tingui memòria encara recorda
l’afirmació de Zapatero amb
aquell “donaré suport a la re-
forma de l’Estatut que aprovi el
Parlament”, després passat pel
ribot pel senyor Guerra i que va
ser retallat sense contempla-
cions pel Constitucional. Senyor
Sánchez, l’Estatut actual no va
ser votat pels catalans. Esperar
que tornem a combregar amb
rodes de molins ja és massa.
Amb Jordi Pujol hi va haver la
política de “peix al cove” per es-
garrapar algunes competències
però el que ara ens intenten co-
lar és peix podrit. 

Fem una proposta de calen-
dari, per mesos i no per anys, a
veure que els hi sembla. A l’oc-
tubre el Parlament redacta i
aprova un nou Estatut, al no-
vembre es discuteix i s’aprova
al Congrés, al desembre es dis-
cuteix i s’aprova al Senat i el
gener de 2019 es convoca als
catalans al referèndum i es vota
a les urnes. Al febrer, si el re-
sultat majoritari és SÍ, accep-
tem l’aplicació del nou Estatut
i si el resultat és per majoria
NO, l’Estat accepta el resultat,
bloquejant els recursos davant
del TC, i es facilita la indepen-
dència. Anem per feina! 

Peix podrit
per Jordi Lleal 

Manuel Valls
per Oriol Domingo

El fracassat ex-primer minis-
tre francès Manuel Valls vol li-
derar una candidatura ultra
dretana a la ciutat de Barce-
lona des d’un embolic ideo-
lògic notable perquè no sap si
és republicà o monàrquic, tot
i que en la seva particular lò-
gica cartesiana defensa la re-
pública francesa, no pas la ca-
talana. Ni tampoc la monar-
quia espanyola. 

Manuel Valls està fet un
embolic i vol traslladar aques-
ta crispació a Catalunya i a la
seva capital, Barcelona. Valls
és un nacionalista francès, re-
publicà i centralista. Fracassat
políticament a França i re-
butjat pels seus antics com-
panys de partit, i pel seu elec-
torat, es transvesteix ara com
un ultra nacionalista espany-
ol. Cau en la seva pròpia tram-
pa perquè és un republicà
francès que combat contra la
república catalana, que és
l'objectiu del sobiranisme ca-
talà democràtic i pacífic. Valls
viola els principis republicans
perquè és mostra servil amb la
monarquia borbònica espa-

nyola que fou imposada pel
dictador Francisco Franco en
la persona de Juan Carlos I,
pare de Felipe VI.

El fracassat Manuel Valls
desconeix les realitats de Ca-
talunya i Barcelona. És a dir,
menysprea Catalunya i Bar-
celona. La postura de Valls és
absurda i esperpèntica. És
com si Albert Rivera o Pablo
Casado volguessin presentar
la seva candidatura a París. La
ignorància no té límits. El
seu fracàs està garantit, mal-
grat els milions d’euros que
rebrà del capital més espa-
nyolista i anticatalà.

Les forces sobiranistes ca-
talanes hauran de punxar el
globus buit del fracassat Valls.
De moment, ERC opta per Er-
nest Maragall com a candidat
a l’alcaldia de Barcelona. Ma-
ragall és favorable a la Repú-
blica de Catalunya. Per això
trenca els esquemes dels mit-
jans espanyols -com La Van-
guardia, El Periódico, la Ser,
etc.- que donen suport a la
monarquia espanyola en con-
tra de la República Catalana. 

Vist al Twitter

@cav_carmen: Sánchez lleva una agenda
de locos para tener fotos con todos los
presidentes que en el mundo hay antes
de que lo echen.

@JorBaeBel: Para defender la idea de España
en Barcelona no hace falta recurrir a un sociata
francés. Basta con recurrir a Pi i Margall,  Dato,
Cambó, Duran i Lleida o los Reyes Católicos.

#VolSerAlcalde

@BerniSorinas: Quan mirem els vídeos sal-
vatges de la policia del passat 1 d'octubre,
hem de recordar una cosa: aquell dia, els
vam guanyar.

#PrimerAniversari #SánchezTrump

Les millors
perles

Netflix estrena el 28 de setembre el documental ‘Dues Catalu-
nyes’, que durant dues hores analitza i reflexiona sobre l’inde-
pendentisme. El film arriba després de més d’un any de feina i

centenars d’hores de gravació. Els autors han explicat que s’han limi-
tat a “donar informació perquè l’espectador tregui les conclusions”.

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, va
fer història el passat 24 de setembre quan va portar el seu
nadó a la reunió de l’Assemblea General de les Nacions

Unides. Ardern va tenir la seva filla, Neve, el passat mes de
juny. Durant la sessió, Neve va estar en braços del seu pare.

Nike ha guanyat 6.000 milions de dòlars i ha incrementat un
5% el seu valor bursàtil després de la campanya antirracista
protagonitzada pel jugador de futbol americà Colin Kaeper-

nick. Kaepernick va ser el primer jugador a protestar contra la bruta-
litat policial cap als afroamericans mentre sonava l’himne nacional.

La cantant Rihanna s’ha convertit en ambaixadora de Bar-
bados, el seu país d’origen, amb l’encàrrec de promocio-
nar el turisme, la cultura, l’educació i les inversions en

aquesta illa del Carib. La cantant ha declarat que està “llesta i
entusiasmada” per assumir aquesta responsabilitat.

Michelle Obama ha sorprès recentment tothom després
d’haver-se conegut que ha estat l’encarregada d’oficiar un
casament entre el fill d’un amic de la família i la seva dona.

En un vídeo publicat per la cosina de la núvia, es pot veure Michelle
Obama vestida de negre i guiant la parella durant la cerimònia.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El Vive El Masnou ja coneix 
el calendari de la lliga EBA1

2 El nou Port Esportiu de Premià obre
amb la meitat de locals ocupats

Degustació dels productes 
del Masnou amb vi DO Alella

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

La mort d’un nadó obliga a suspendre 
la Festa Major de Premià de Dalt
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis

de l’àrea

metropolitana

de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 

infants que viuen

en centres malgrat

que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar

les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus

diferents

d’acolliment

que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials



SOCIETAT4L’arribada massiva
de menors estrangers no acom-
panyats, coneguts com a MENA,
ha col·lapsat el sistema d’acolli-
da de Catalunya. Entre juliol i
agost van arribar, de mitjana, 125
menors cada setmana, un fet
que va fer activar l’alerta a la Di-
recció General d’Atenció a la In-
fància i Adolescència (DGAIA).
Amb la sobreocupació dels cen-
tres, es van haver de buscar es-
pais alternatius, i alguns joves
fins i tot van fer nit en comissa-
ries dels Mossos d’Esquadra.

Per fer front a aquest “allau”
d’arribades, la DGAIA va obrir un
nou centre de cribratge, un espai
on es fa la primera rebuda dels
menors abans de destinar-los a
centres d’acollida. L’Alberg Ba-
tista i Roca del Masnou ha estat
escollit com a centre  d’acollida
temporal d’emergència. S’han
habilitat 92 places per a nois
d’entre 14 i 17 anys provinents del
nord d’Àfrica que compten amb

un equip d’educadors així com
roba, atenció mèdica i psicològi-
ca i protecció jurídica. Només po-
den sortir de l’alberg en grups de
7 a 14 persones i acompanyats del
personal del centre.

En total, la Generalitat ha
creat 230 places per acollir els
MENA que han anat arribant du-

rant les últimes setmanes. En
aquests centres de cribratge hi
passaran entre una i dues set-
manes fins que se’ls derivi en els
diversos espais d’acollida. 

En un futur, es preveu que
l’alberg es converteixi en un cen-
tre d’acollida amb un màxim de
40 places. 
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Ricky Rubio inaugura la pista
de bàsquet amb el seu nom

INVERSIÓ4Ja s’han començat a
jugar els primers partits de bàs-
quet a la nova pista de parquet
del pavelló municipal. La per-
sona encarregada d’inaugurar-la
el 9 de setembre va ser Ricky Ru-
bio, que va signar un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament
i la seva fundació, pel qual va
aportar 90.000 euros a canvi de
posar el seu nom a la pista. 

L’acte inaugural va omplir de
gom a gom les grades de la nova
pista Ricky Rubio. Els jugadors
d’El Masnou Basquetbol, acom-

panyats per l’alcalde Jaume Oli-
veras i altres autoritats, van po-
der passar una estona amb el ju-
gador masnoví. L’encarregat de
conduir i presentar aquesta fes-
ta del bàsquet va ser l’actor Pep
Plaza.

Després de diversos parla-
ments a la pista que el va veure
fer els primers passos, Rubio va
deixar l’empremta de les seves
mans en una mitja esfera d’argila
que simulava una pilota de bàs-
quet i que serà col·locada al ma-
teix Complex Esportiu.

L’Ajuntament recupera el títol
de fill adoptiu 26 anys després
HISTÒRIA4Jacint Ros i Hom-
bravella, professor d’economia
jubilat, ha rebut el títol de fill
adoptiu del Masnou. Amb ell es
recupera una figura protocol·là-
ria que es va atorgar per últim
cop l’any 1992. 

Aprovat al Ple de juliol, s’a-
torga aquesta distinció per la ca-
rrera professional de l’econo-
mista, autor de nombrosos lli-
bres sobre economia espanyola
i catalana. L’any 2008 va rebre
la Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya en reco-
neixement a les seves aporta-

cions a l’estudi i el coneixement
de l’economia catalana. A més de
professor d’universitat, també va
ser síndic de la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat. 

Durant el Ple, també es va
aprovar atorgar -a títol pòs-
tum-  el títol de fill predilecte al
pintor i escenògraf masnoví
Santiago Pericot, més conegut
com a Iago Pericot, nom amb el
qual signava totes les seves
obres. Pericot va començar la
seva carrera a Londres i va ex-
posar a les biennals de Tòquio,
Sao Paulo i Venècia.

Primera visita fugaç del
conseller d’Ensenyament

POLÍTICA4La primera visita al
Masnou del conseller d’Ensen-
yament, Josep Bargalló, va ser
una conferència que va servir
per inaugurar el nou curs esco-
lar. El passat 14 de setembre,
Bargalló va presidir la xerrada
davant una quarantena de re-
presentants de centres escolars,
docents i altres membres de la
comunitat educativa local i
acompanyat de l’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, i la re-

gidora d’Ensenyament, Sílvia
Folch, entre d’altres. “La inno-
vació no és res si no serveix per
millorar”, va afirmar el conseller,
que va basar el seu discurs en la
importància de repensar l’edu-
cació. 

Després de passar per l’A-
juntament, visitar diversos in-
drets del Masnou i oferir la con-
ferència, el conseller va haver  de
marxar per acudir a un altre acte
a Tarragona.

Salut | La Taula de Salut Mental avança a bon ritme
Després de la seva creació -el 4 de juliol-, la Taula de Salut Mental del Masnou, Alella
i Teià ja ha celebrat dues reunions. A finals de setembre es van crear dues comissions

per començar a treballar amb famílies i entitats relacionades amb la salut mental.

L’Alberg Batista i Roca del Masnou és un centre d’acollida. Foto: Xanascat

Un alberg del Masnou acull
92 menors no acompanyats

» S’han habilitat espais alternatius per fer front a l’allau d’arribades
» Els menors seran a l’alberg fins que se’ls derivi a centres d’acollida
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Tres joves agredeixen un
vigilant de l’R1 de Rodalies

SUCCESSOS4Tres joves van ser
detinguts, la nit del 18 de se-
tembre, en un tren a l’altura de
Premià de Mar per haver agre-
dit un vigilant de seguretat. 

Els Mossos els van arrestar
per haver-se encarat amb vigi-
lants privats de la línia R1 de Ro-
dalies, causant ferides lleus a un
d’ells. Segons el diari Crónica
Global, els joves l’haurien agre-
dit amb una navalla.

Quan el tren es va aturar a
l’estació de Premià i van arribar
els Mossos, els tres joves van in-
tentar fugir, sense èxit. Un cop

detinguts, els van traslladar a la
comissaria de Blanes, acusats de
delictes d’amenaces, lesions i
desordres públics.

CADA COP MÉS
ADN sindical, que representa
treballadors de seguretat priva-
da, ha afirmat que cada vegada
són més freqüents aquests epi-
sodis violents amb joves que fan
‘botellón’ o causen molèsties als
trens de Rodalies. De fet, el cas
va transcendir una setmana des-
prés de conèixer un altre incident
a la mateixa línia de Renfe.

Premià podria tenir una 
escola bressol municipal més
EDUCACIÓ4El curs va comen-
çar el passat 12 de setembre. Els
més petits també van començar
les classes a l’actual escola bres-
sol municipal. Concretament,
ho van fer 73 alumnes d’Els Ga-
rrafons a l’única escola bressol
pública que hi ha. 

La previsió que es cons-
trueixi un segon centre muni-
cipal, que descongestioni l’ac-
tual i permeti acollir més alum-
nes, ja fa temps que està sobre
la taula. De fet, quan Miquel Àn-
gel Méndez va entrar a l’alcaldia
a mitjans de desembre, es va

comprometre a estudiar amb
profunditat la viabilitat de l’es-
cola. El regidor d’educació, Rafa
Navarro, va confirmar a la ràdio
municipal que començaran a es-
tudiar “on, de quina manera i
amb quin pressupost” poden fer
realitat aquesta segona escola
bressol municipal, que el regi-
dor considera totalment “ne-
cessària”.

Aquest compromís adoptat
per l’actual govern és un dels te-
mes principals de la primera
trobada del curs del nou Consell
Escolar Municipal. 

El Gafarrock torna amb 
èxit al Parc del Palmar

MÚSICA4La vuitena edició del
Gafarrock, el festival de música
de referència de Premià que
porta bandes emergents del Ma-
resme, es va celebrar la nit del 15
de setembre.

La novetat d’aquest any és
que tornava al parc del Palmar,
una notícia molt esperada des-
prés que l’any passat hagués de
canviar d’ubicació per culpa de
la pluja. Les actuacions van co-
mençar a les sis de la tarda i es

van allargar fins a les dues de la
nit. El programa el combinaven
grups de pop i rock com Bea-
roid, Tiger Mosquito, Side
Chick, Cine Nuria, The Garnet,
Afuegolento o Retirada.

Tot i que la valoració global
que en fa l’organització és molt
positiva, tant pel que fa al públic
com pel retorn a la ubicació ha-
bitual, lamenten que Allau no
pogués actuar per culpa de la
pluja d’última hora.

Servei | Neix el Banc del Temps
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Associació Salut i Família pel qual es
compromet a impulsar el Banc del Temps al Centre Cívic. És un servei obert a

tothom que promou l’intercanvi de serveis, coneixements i aficions entre veïns. 

URBANISME4Fa uns mesos que
van acabar les obres a la Gran
Via de Premià de Mar, però la
polèmica torna a estar a l’ordre
del dia. 

El debat gira al voltant de si
cal tancar el trànsit del tram cen-
tral de la via, fent-la exclusiva
per als vianants. Per tal de con-
trastar opinions, l’Ajuntament es
va reunir, el passat 25 de se-
tembre, amb alguns comerciants
de la zona. El govern va decidir
que també parlaria amb els
veïns que ho desitgin a través
d’una Àgora Popular, prevista
per a mitjans d’octubre.

A part de les visions dels
restauradors i els premianencs,
el consistori ha encarregat un es-
tudi especialitzat per calibrar,
d’una manera més analítica,
quins serien els efectes de paci-
ficar la via. Servirà per obtenir
informació sobre la composició
comercial de la zona, la manera
com la població actua en termes

comercials i quins efectes podria
tenir un canvi en la dinàmica es-
tablerta.

En el cas que la pacificació
fos l’opció més viable i tirés en-
davant, l’estudi també aportaria
mesures per tal d’acompanyar
restauradors i comerciants en la
gestió de la nova situació. 

FA DOS ANYS
Aquest mes també s’ha comme-
morat el segon aniversari de l’ex-
plosió a un bloc de pisos de la
Gran Via, que va matar dues per-
sones. Alguns veïns es van veure
obligats a abandonar casa seva –
alguns casos, un any i mig– men-
tre es reconstruïa l’edifici.

L’Ajuntament estudia si cal pacificar la Gran Via. Foto: Arxiu

El futur de la Gran Via, a estudi
després de parlar amb els veïns
» L’Ajuntament vol saber les posicions sobre la pacificació de la via

» S’ha encarregat un estudi especialitzat per calibrar els efectes
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GENT GRAN4Vilassar de Mar
dedica, cada any, una setmana
a la gent gran del poble. En-
guany, aquesta iniciativa im-
pulsada des de la regidoria de
Serveis Socials, Igualtat, Famí-
lia, Gent Gran i Promoció de la
Salut va celebrar dues dècades
entre el 22 i el 30 de setembre. 

Com és tradició, el tret de
sortida el va donar la festa al
centre cívic del passeig, amb
l’actuació del grup d’havaneres
‘El cremat’. L’endemà es va ce-
lebrar la missa solemne en ho-
menatge a la gent gran, amb la
participació del cor parroquial
Sant Joan, seguit del festival
de fi de curs del taller ‘Això
serà cosir i cantar’. Entre els di-
versos actes que es van anar
fent, destaca el campionat de pe-
tanca, una trobada de balladors
de country, un campionat d’es-
cacs i dòmino o la festa d’inau-
guració de les noves instal·la-
cions de la residència Casa Pai-

ral. Un dels esdeveniments més
esperats va ser el concurs de
truites, que aquest any celebra-
va l’11a edició. Els participants
tenien 20 minuts per elaborar
una truita i optar a un dels qua-
tre premis. 

Dissabte 29 de setembre, la
setmana va acabar amb el lliu-

rament de premis dels campio-
nats i un sopar i ball amb el grup
musical ‘Grillones Band’. 

Per tancar oficialment els
actes de la Setmana de la Gent
Gran, diumenge 30 de setembre
es va celebrar el concert a càrrec
de l’orquestra Amics de la Mú-
sica a l’Ateneu Vilassanès.

Una setmana plena d’actes destinats a les persones grans. Foto: Ajuntament

La Setmana de la Gent Gran
celebra dues dècades

» Del 20 al 30 de setembre, Vilassar organitza actes per a la gent gran
» El tret de sortida el va donar la tradicional cantada d’havaneres

Onada de detencions gràcies
a la col·laboració ciutadana

SUCCESSOS4La Policia Local
de Vilassar de Mar ha protago-
nitzat, aquest últim mes, una
onada de detencions de lladres.

La primera intervenció va
ser a principis de mes, quan
dues persones van accedir, pre-
sumptament, a l’interior de dues
autocaravanes aparcades al so-
lar de Correus. Un veí va infor-
mar dels fets als agents que, en
arribar al lloc, van sorprendre els
lladres, que estaven a l’interior
dels vehicles. 

La segona va passar a mitjans
de setembre, quan la mateixa
Policia Local va detenir un home
per dues presumptes temptati-
ves de robatori amb força en dos
establiments del poble. 

Un cop més, va ser un veí qui
va alertar dels fets en veure una
persona intentant forçar un local
al carrer Montevideo. En arribar,
els agents van identificar-lo i van
veure que, prèviament, l’individu
havia llençat les eines amb les
quals hauria forçat les portes.

CULTURA4Vilassar de Mar aco-
llirà una nova edició del festival
de literatura i cinema negre, Vi-
lassar de Noir. Els pròxims dies
26, 27 i 28 d’octubre, la ciutat es
vestirà de negre per acollir di-
verses activitats al voltant d’a-
quest gènere. 

L’objectiu del festival és ana-
litzar el gènere negre des de di-
verses manifestacions artísti-
ques, com la literatura, el còmic,
el cinema, el teatre i la música.
Amb aquesta tercera edició, el

festival es consolida com a refe-
rent cultural a la ciutat.

AVENÇ DEL PROGRAMA
Divendres, l’alcalde, Damià del
Clot, i el director del festival,
Marc Moreno, donaran el tret de
sortida a tres dies de cultura. Els
seguirà una taula rodona amb
directors, actors i productors
que aposten pel gènere negre i,
després, es projectarà una pel·lí-
cula al mateix espai cultural
Can Bisa.

Per a dissabte 27 d’octubre hi
ha programats quatre ‘Cara a
cara’ entre parelles de periodis-
tes i escriptors de novel·la negra,
així com diverses taules rodones.

Diumenge, els actes seguiran
amb una xerrada ‘Descobrint
Manuel de Pedrolo’ a càrrec de la
comissària de l’Any Pedrolo, Anna
Maria Villalonga, i una altra so-
bre Edward Bunker, protagonit-
zada per l’escriptor i periodista
Kiko Amat en conversa amb l’e-
ditor de Sajalín, Dani Osca.

Un agent de la Policia Local de Vilassar de Mar. Foto: Arxiu

Vilassar es vesteix de negre

Successos | Mor un gos tancat a l’interior d’un vehicle
A finals d’agost, la Policia Local va rebre la trucada d’un veí que informava que a l’in-
terior d’un vehicle hi havia un gos que s’estava ofegant. Els agents van haver de tren-

car el vidre per alliberar-lo però el gos ja havia mort. Van denunciar el propietari. 
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

VILASSAR DE DALT4El mes d’a-
bril es va presentar en una au-
diència pública el Programa mu-
nicipal d’habitatge, després de
passar  per un extens procés par-
ticipatiu amb tots els grups mu-
nicipals que li van donar forma. 

La diagnosi es va fer ate-
nent a la demanda que pateix el
municipi sobre la manca real
d’habitatge assequible.

Per una banda, el govern vol
donar resposta a l’habitatge per
a joves que actualment es veuen

obligats a marxar del municipi.
Per l’altra, trobar un habitatge
adaptat a les necessitats funcio-
nals que requereix la gent gran.

Per aquest motiu, el següent
pas que durà a terme l’Ajunta-
ment serà la rehabilitació dels
habitatges municipals que es
troben al carrer de la Pau i del
Pont. Les obres, que començaran
al darrer trimestre d’aquest any,
ja han rebut una subvenció per
part de la Diputació amb el va-
lor de 24.000 euros.

Pocs s’esperaven l’aforament que
van aconseguir les diferents pro-
postes de l’Ulisses Fest, amb una
menció especial pel que fa a l’apa-
rador musical. 

Del 21 al 23 de setembre, en
plena Mercè 2018, Premià va
viure la segona edició de l’Ulis-
ses Fest, la festa que gira entorn
d’un tresor que amaga el museu
del municipi. 

Es tracta del plat de Circe,
amb dues escenes gravades de
l’Odissea. L’any passat va néixer
la idea d’organitzar diferents ac-
tes per donar-lo a conèixer.

En aquest sentit, els tres dies
escollits van servir per dur a ter-
me les ja habituals curses d’Ulis-
ses Atac per a diferents edats. De
totes maneres, el més multitudi-
nari va ser la Mostra Gastronò-

mica, a la plaça de la Fàbrica, amb
concerts com a teló de fons.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA
Divendres a la nit va ser el torn
de Robert Poch, primer, i de
Judit Neddermann, darrere seu.
L’endemà, dissabte, Blaumut va
fer un concert seguint la gira que
ha estat fent amb ‘Equilibri’, i
moltes de les parades de la Mos-
tra van acabar les existències.

Diumenge va ser el torn d’u-

na Mostra diürna, amb el con-
cert infantil a càrrec de Gisela.

ARRELA’T A LA CULTURA
Per altra banda, del 15 al 16 de
setembre Premià va esdevenir
capital de la cultura popular
amb la quarta edició de l’Arre-
la’t a la Cultura. 

Van ser dos dies farcits de
propostes a tots els barris del mu-
nicipi que posaven en relleu les
tradicions i la cultura popular.

Judit Neddermann va interpretar cançons del seu disc ‘Nua’. Foto: Línia Mar

Èxit d’assistència a l’Ulisses Fest
malgrat les festes de La Mercè

L’Ajuntament farà front a la
manca d’habitatge assequible

CABRERA4El Club Agility Cànic
de Cabrera és un dels únics espais
del Maresme d’educació canina.
El seu programa s’especialitza en
l'ensinistrament dels gossos en
positiu a partir de l'agility, que
combina la coordinació entre
gos i amo. Aquesta modalitat
permet educar els canins mit-
jançant el joc des de cadells. 

El club té una llarga expe-
riència en aquest registre. Des de
1989 han estat prop d’un miler
de gossos que han ensinistrat a
partir del seu equip d’instructors.

COMPETICIONS D’AGILITAT
A banda, l’Agility Cànic de Ca-
brera és un club adscrit a la Fe-
deració Catalana d’Agility, la
qual contempla diferents com-
peticions al llarg de l’any. 

A més, l’entitat cabrerenca
ha participat aquest estiu en
dues de les cites més destacades
del calendari europeu pel que fa
a aquest esport. 

Tant és així que un grup de
representants del Grup Agility

Cànic va acudir a l’International
Agility Festival del Kennel Club,
a Anglaterra.

BON PAPER DELS CABRERENCS
La competició va comptar amb
un total de 3.300 competidors
d’arreu del món i els cabre-
rencs van obtenir fins a tres
premis, un dels quals dona ac-
cés directe a l’espectacle de
gossos més gran del món, el
Crufts de Birmingham.

A banda, el Club Agility Cà-
nic de Cabrera també es va dei-
xar veure pel festival benèfic
Dogs in Need, en el qual també
va fer un bon paper i va guan-
yar en dues de les diferents ca-
tegories.

Precisament el Kennel Club
és un dels clubs de cria de refe-
rència mundial. Va ser el 1980
quan des d’aquesta entitat bri-
tànica es va reconèixer l’agility
com un esport. 

Els representants del Club Agility Cànic al Kennel Club. Foto: Ajuntament

De Cabrera a Londres: l’entitat
cabrerenca més internacional

Cabrils | Cabrera de Mar

Premià de Dalt | Marxa a peu
El cap de setmana del 29 i el 30 de setembre

es durà a terme la XVIII Marxa a Peu Premià
de Dalt - Montserrat. El preu és de 16 euros.

Cabrera | Reviu Ilturo
Els dies 5, 6 i 7 d’octubre se celebra a Cabrera el Festival Cultural 
Iberoromà. El programa contempla una seixantena d’activitats, 
entre les quals destaquen visites guiades i les recreacions històriques.

CABRILS4Aquest 2018 neix el
Maresmusic, conegut fins ara
com el Concurs de Música Jove.
Després de catorze edicions, el
certamen musical que organit-
zen els ajuntaments de Cabrils,
Vilassar de Mar, El Masnou i
Montgat engeguen una nova
etapa amb algunes sorpreses.

Com a novetat, enguany es
pretén anar encara més enllà,
donant continuïtat a les actua-
cions en directe i ampliant la xar-
xa de suport pel que fa a l’as-
sessorament cap als músics. 

Tal com es va implantar l’any
anterior, el Maresmusic comp-
tarà amb dues categories, una
que premiarà els grups nascuts
en un dels municipis organitza-
dors i l’altre que es fixarà amb la
resta de grups del Maresme.

A banda de donar suport i
promocionar els grups locals
emergents, hi ha premis crida-
ners, com la gravació de quatre
temes en un estudi professio-
nal.  El concert de finalistes tin-
drà lloc dissabte 17 de novem-
bre al Masnou.

El Concurs de Música Jove es
converteix en ‘Maresmusic’

Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT
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Alella | Teià

El centre cultural de Can
Lleonart renova el seu espai
ALELLA4L’Ajuntament ha tirat
endavant l’actuació que ha per-
mès la millora dels serveis i do-
tacions de les instal·lacions del
centre cultural de Can Lleonart.

L’actuació ha suposat un to-
tal de 63.900 euros, els quals
s’han invertit majoritàriament  a
l’interior del centre cultural.

Per una banda, els treballs
han permès redistribuir tot l’es-
pai que fins ara estava destinat
al magatzem. D’aquesta mane-
ra s’ha pogut adequar una sala

de magatzem independent, un
espai amb cuina i una sala de ca-
merinos amb accés a l’Hort de la
Rectoria. 

Tots aquests espais estan co-
municats per un passadís i les
instal·lacions també disposen
dels estris necessaris per netejar
el material que s’utilitza en els di-
ferents esdeveniments culturals
i festius que acull Can Lleonart.

A banda, s’ha canviat la por-
ta de fusta d’accés per una de vi-
dre corredissa.

TEIÀ4La Riera de Teià ha anat
prenent forma durant l’estiu.
Aquesta setmana han començat
les obres de renovació que afec-
ten el sisè i últim tram, que
comprèn la intersecció de la ca-
rretera d’en Sarró i el torrent de
Can Mateu.

La distància total que han
abraçat les obres fins a la data és
de 665 metres, dels 835 previs-
tos. Això suposa un grau d’exe-
cució del 80%, una xifra que ha-
gués estat superior si es té en
compte l’endarreriment que han
suposat les pluges d’agost. 

LES PLUGES, UNA AMENAÇA
Amb tot, les pluges han fet per-
dre l’equivalent a quatre jorna-
des laborals. Malgrat això, l’em-
presa adjudicatària i els super-
visors municipals asseguren que
les obres respectaran els termi-
nis previstos.

En aquest sentit, tal com es
va indicar amb anterioritat a l’i-

nici de les obres, la renovació del
clavegueram finalitzarà a finals
d’octubre.

SEGUIMENT INFORMATIU
Tal com s’ha dut a terme en els
altres trams que ho han reque-
rit, l’Ajuntament va explicar als
veïns el protocol d’actuació i
els canvis que afecten el trànsit
de la zona.

De fet, tenint en compte que
es tracta d’un tram de la Riera
en què convergeixen diferents
carrers, es modificarà el sentit de
la circulació dels vehicles a me-
sura que les obres vagin arribant
a la seva meta. 

L’Ajuntament farà un segui-
ment informatiu anunciant les
novetats de les obres a través de
les xarxes socials.

La canonada d’aigües no es renovava des del 1976. Foto: Ajuntament

Comença la renovació de
l’últim tram de la Riera de Teià

Teià | L’Ajuntament, a Polònia
Una delegació institucional de Teià ha estat aquests dies a Luzna, un municipi po-
lonès de 8.600 habitants que està agermanat amb Massarossa, igual que el muni-

cipi maresmenc. D’aquesta trobada ha nascut un programa d’intercanvi escolar.

CONCURS4Els comerços de
Premià de Mar seran, per pri-
mera vegada, part de la nova edi-
ció del Delayta’ns, el concurs de
grups musicals que organitza la
Regidoria de Joventut. S’adreça
a grups amateurs que tinguin te-
mes propis, independentment de
si tenen un contracte discogrà-
fic o del seu lloc de residència.
Aquesta sisena edició fa un gir a
l’estructura habitual del con-
curs i implica els comerços lo-
cals, tot transformant-se en l’es-
til d’un reality show. 

Com cada any, hi participen
deu grups de música. Cada grup
tindrà un comerç que els farà de
padrí, designats per sorteig. Els
comerços tindran flyers del grup
que apadrinen, i els clients els
hauran d’omplir amb les seves
dades com a mostra de suport al
grup apadrinat. El comerç guan-
yador lliurarà un val de 130 eu-
ros al seu grup. 

Durant tot aquest mes de
setembre, els clients han pogut
omplir les butlletes en deu co-

merços de la ciutat, però no
serà fins a la nit del 29 de se-
tembre -a la gala final del De-
layta’ns- quan es descobrirà qui
ha aconseguit més paperetes.

GALA DE LUXE
La gala final de dissabte 29 a
l’Espai Amistat comptarà amb
un jurat de luxe. Com és habi-
tual, no hi faltaran els premia-

nencs Coriolà, el Taller de Mú-
sics i l’Escola Municipal de Mú-
sica. Però aquesta edició també
afegirà noms destacats del pa-
norama musical com Delafé,
que va actuar el passat dia 11 a
la platja de Llevant en un con-
cert de la Festa Major, Laura An-
drés, membre de l'Acadèmia
OT 2017, i el director i drama-
turg Martí Torras.

Concert del Delayta’ns 2017. Foto: Twitter (@premiajove)

Els comerços de Premià de Mar
apadrinen un concurs musical

ComerçPremià de Mar | Fira del vi i maridatge
Diumenge torna una nova edició de la Fira del vi i maridatge a Premià de
Mar. A partir de les deu del matí i fins a les set del vespre, a la plaça de l’Ajun-
tament i al carrer de la Plaça es podrà tastar i comprar una varietat de vins.

Les botigues de Vilassar 
de Mar van fer vida nocturna
NIT DEL COMERÇ4L’associació
de comerciants Vilassar Comerç,
de Vilassar de Mar, va celebrar
la Nit de Comerç i música a la
ciutat el passat 15 de setembre. 

Fins a mitjanit, 100 comer-
ciants del centre i més de 32 car-
pes dels establiments que que-
den més allunyats del barri van
oferir descomptes, promocions
i sortejos en una jornada dedi-
cada a promoure el comerç local. 
Aquesta sisena edició de la nit

del Comerç va tenir la música
com a fil conductor. Concebuda
des de l’associació com una fes-
ta de final de l’estiu, hi havia di-
ferents escenaris des d’on van so-
nar cançons que la gent podia
demanar prèviament a través de
les xarxes socials. 

A més de les ofertes de cada
botiga, també hi va haver molta
varietat pel que fa a la gastro-
nomia, amb diversos punts de
menjar i beure.



Vilassar de Mar | La UEVdM, invicta a Primera Catalana
L’estrena de la temporada de la UE Vilassar de Mar està sent esperançadora. El conjunt

blanc-i-vermell encadena tres victòries i un empat en les primeres quatre jornades al grup
1 de Primera Catalana. Manlleu, San Juan i UE Tona seran alguns dels seus pròxims rivals.

Inici de curs irregular 
del Vive El Masnou

Una victòria i dues de-
rrotes en el comença-
ment de la temporada

oficial. El Vive El Masnou d’Ós-
car Cervantes ha començat el
curs de forma irregular; l’estrena
dels masnovins a casa va ser
amb una victòria contra el CB
Sant Josep (77-76) en l’estrena a
la Lliga Catalana EBA. El primer
partit d’aquesta fase prèvia, però,
s’havia tancat amb una derrota a

la pista de l’UBSA (88-85), de
manera que no va ser possible
tornar a accedir a la fase final d’a-
questa competició.

L’estrena a EBA, per altra
banda, també va acabar amb una
derrota a Barcelona contra el
JAC Sants (71-59). Mollet (al
Masnou), Alfindén (a l’Aragó),
Sant Josep (a casa) o BBA Cas-
telldefels (al Baix Llobregat) seran
els pròxims reptes dels blancs.

Rabat surt de l’hospital
després d’estar-hi un mes

ALELLA4El passat dimecres 26,
el pilot de l’equip Reale Avintia
Racing, Tito Rabat, publicava
una fotografia a Twitter i anun-
ciava que, després de passar 30
dies ingressat, deixava l’Hospital
Dexeus per “començar la segona
etapa de recuperació a casa”.

El pilot d’Alella està fora dels
circuits des del passat 26 d’agost,
quan va patir un accident durant
els entrenaments lliures del Gran
Premi de la Gran Bretanya. Ra-

bat va caure en un dels revolts,
per culpa de l’asfalt moll, i va te-
nir la mala fortuna que la Honda
de Franco Morbidelli va xocar
contra ell, provocant-li una triple
fractura de fèmur, tíbia i peroné
a la seva cama dreta.

De fet, en una entrevista con-
cedida a Mundo Deportivo pocs
dies després de l’accident, el pi-
lot va assegurar que “durant un
instant vaig arribar a témer per la
meva vida”.

Falta que es concreti la data (serà
durant el pròxim mes de no-
vembre), però el que ja és segur
és que el boxejador premianenc
Juli Giner tindrà una nova opor-
tunitat de sumar un campionat
continental al seu palmarès.

I és que  a finals del mes pas-
sat, es va fer oficial que Giner i el
francès Samir Ziani es disputaran
el títol europeu superploma de
l’EBU (actualment sense cam-
pió), però el passat dia 10, el gim-
nàs en el qual entrena, Gallego
Prada, va anunciar que va guan-
yar l’organització del combat,
que tornarà a ser a Barcelona. El
rival de Giner serà un boxejador
set anys més jove i que no perd
cap combat des del novembre del
2016. La seva última derrota va
ser contra un compatriota seu,
Guillaume Frenois, en una llui-
ta en la qual també estava en joc
el cinturó continental.

Serà el segon cop en menys
d’un any que Giner participa en
un combat titular. El darrer va ser
el 13 de desembre de l’any passat
al mític Bethnal Green londi-
nenc, on va perdre contra el pú-
gil local Martin Joseph Ward.
D’aleshores ençà, el premianenc
ha aconseguit dues victòries de
forma consecutiva durant aquest
any (contra Lesther Cantillano i
contra Darren Traynor, a Sant
Adrià del Besòs i a Barcelona, res-

pectivament), que l’han tornat a
situar en l’òrbita del títol.

PENJAR ELS GUANTS?
Un cop confirmada la seva con-
dició d’aspirant al títol, Giner va
enregistrar una entrevista a l’Ins-
tagram de Gallego Prada. En
aquesta, el púgil va assegurar
que va plantejar-se la retirada
després de perdre contra Mickey
Román (el 2016), però que va se-
guir “amb el suport dels meus”.

Giner ha guanyat els seus dos últims combats. Foto: Twitter (@juliginerrock)

Juli Giner tornarà a lluitar pel
campionat europeu a Barcelona
Pau Arriaga
PREMIÀ DE DALT
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Llibres

Carlos Tarque aprofita el merescut des-
cans d’M Clan per recuperar un dels
seus comptes pendents: gravar un re-
pertori amb so hard rock i deixar-se
anar amb altes dosis d’electricitat. Amb
només una bateria, un baix i una guita-
rra, i amb la producció de Carlos Raya,
el disc desprèn un so clàssic que farà
les delícies dels amants del rock’n’roll. 

Música Pelis i sèries

Tarque
Carlos Tarque
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Els seguidors d’Ed Sheeran estan d’enhorabona per-
què el cantant ha anunciat que la seva gira europea

arribarà a Barcelona dins de la presentació oficial del
seu darrer àlbum Divide. En concret, el compositor

britànic actuarà el pròxim 7 de juny a l’Estadi Olímpic
de Montjuic després de passar pels escenaris de Por-
tugal i França, entre altres països. Les entrades seran
nominatives i es podran adquirir únicament a través

de la pàgina web oficial de l’artista i de la xarxa oficial
de distribució de Live Nation. Aquestes mesures

s’emmarquen en el pla d’erradicació de la venda il·le-
gal d’entrades que impulsa el cantant des de fa

temps. Ed Sheeran es va involucrar de manera activa
en aquesta lluita després de posar a la venda les en-

trades d’un concert benèfic i veure com totes van ser
comprades ràpidament amb l’objectiu d’oferir-les

posteriorment a preus més elevats de manera il·legal.    

E D  S H E E R A N

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

La seva carrera musical d’èxit mundial
‘Shape of you’ és una de les seves cançons més populars

Famosos

Anuncia nous concerts de la seva gira
Actuarà el 7 de juny a l’Estadi Olímpic de Barcelona

Ja poden comprar les entrades
S’utilitzarà un sistema per evitar la venda il·legal

QUÈ HA FET?

Mercè Aránega es posa a la pell d’una
mestressa de casa menyspreada i sen-
se autoestima que decideix empren-
dre la seva pròpia revolució des de la
tendresa i la vitalitat. Un monòleg que
parla de la possibilitat de canvi i del co-
ratge de viure d’una manera vital i en-
comanadissa.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Shirley Valentine
Miquel Gorriz

Rowan Atkinson, popular per encarnar
el pintoresc Mr Bean, torna a donar
vida a aquest peculiar agent secret. Un
ciberatac posa en risc la seguretat de
tot el Regne Unit, de manera que En-
glish, que ja s’havia retirat, sembla ser
l’única esperança de l’MI7. Tot i això,
haurà de lluitar contra els seus enor-
mes problemes amb la tecnologia.

Johnny English Strikes Again
David Kerr

| FIFA 19
Arriba una nova edició del simulador futbolístic més popular.

Crea el teu equip o juga la carrera del jove anglès Alex Hunter.

Patria, el llibre amb el qual Aramburu
va guanyar el Premi Nacional de Narra-
tiva, s’adaptarà per convertir-se en una
sèrie de televisió a càrrec d’HBO. 

La novel·la literària amb tons dra-
màtics s’ambienta en un petit poble de
Guipúscoa des del postfranquisme fins
al 2011, quan ETA anuncia l’abandona-
ment de les armes. 

Patria
Fernando Aramburu

Conèixer Aureli Capmany 
L’Arxiu Històric de Barcelona acull fins al 30 de març l’exposició

‘Un tast a l’Arxiu: Aureli Capmany i l’educació dels infants’. La
mostra fa un recorregut per la tasca educativa del  folklorista
Aureli Capmany, del qual enguany se celebren 150 anys del

seu naixement. Capmany és conegut per l’estudi de la cultura
popular catalana i de la ciutat de Barcelona, a més d’haver es-
tat el responsable de la fundació d’entitats com l’Orfeó Català

o l’Esbart Dansaire. Al llarg de la seva trajectòria va donar ei-
nes als mestres per a l’ús de la cultura popular i també va

col·laborar en nombroses revistes dirigides al públic infantil.      

Viu en línia
No t’ho perdis
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Viu en línia

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
19:00 L'inspector és l’obra que explica la visita

d’un inspector general a un poble de provincíes
provoca un rebombori. / Espai Escènic Ca n'-
Humet.

DE L’1 AL 15 D’OCTUBRE
Matí-Tarda El primer dilluns del mes que ve es

farà l’acte d’inauguració d’aquesta exposició
de fotografies de Quim Farrero, que es podrà
visitar durant dues setmanes. / Centre Cívic
de Premià de Mar.

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
21:00 Elisabeth Roma, a la guitarra, i Ana Mo-

reira, al violoncel, seran les dues artistes que
posaran la música en aquesta jornada ano-
menada Divagaçao, de la setena Temporada
de Música. / Espai l’Amistat.

DIJOUS 4 D’OCTUBRE
17:30 Un dia al mar, una sessió que anirà a cà-

rrec de Marta Arnaus, narradora professional,
serà el nom de la primera sessió de L’hora del
conte per a nens i nenes majors de 6 anys. /
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín.

DIJOUS 18 D’OCTUBRE
18:00 Monogràfic commemoratiu de literatu-

ra catalana amb la conferència Maria Aurè-
lia Capmany, l’època d’una dona, a càrrec d’A-
gustí Pons i Mir, llicenciat en Ciències de la In-
formació i escriptor. / Biblioteca Ernest Lluch.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
ALELLA L’ultimdissabte d’aquest mes es farà una

passejada tranquil·la per la prehistòria, pel
parc de la Serralada Litoral. La sortida es farà
des de la Roca (10:00).

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
VILASSAR DE DALT L'elefant golafre serà el nom

d’una de les narracions del cicle Contes me-
nuts que es farà a la biblioteca. Les històries
són per a nens i nenes d’entre 2 i 5 anys
(11:30). / Biblioteca municipal. 

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
EL MASNOU Partit de bàsquet corresponent a

la quarta jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el Vive El Masnou i el CB Sant Josep
(20:00). / Poliesportiu del Masnou.

TEIÀ El CMC ha preparat una sessió-
monogràfica perquè tothom aprengui
estiraments per poder fer a casa. / CMC
la Unió.

Una sessió pràctica per
aprendre estiraments

Dimecres 10 d’octubre a les 20:30

Eugenio. L’humor de veritat surt de les
desgràcies és el nom de la pel·lícula de
Xavier Baig i Jordi Rovira sobre la figura
del mític humorista barceloní. / Pa-
tronat Teatre.

Un documental sobre el mític 
humorista Eugenio, a la ciutat
Dissabte 20 d’octubre a les 19:00

Arnau Marco, sommelier, serà l’enca-
rregat de coordinar una sessió de tast
de cerveses alemanyes, emmarcada en
el projecte Descobrim Alemanya. / Bi-
blioteca Joan Coromines.

La Joan Coromines prepara
un tast de cerveses alemanyes

Dimecres 3 d’octubre a les 18:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la sisena jornada del grup 1 de Primera
Catalana entre la UE Vilassar i el San
Juan. / Municipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar de Mar enceta
l’octubre contra el San Juan
Diumenge 7 d’octubre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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