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El poble celebrarà la Festa
Major de Sant Martí entre
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últim llibre al Museu
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Nou combat de primer nivell
per al boxejador Juli Giner

Gairebé 700 masnovins han 
de recórrer al banc d’aliments 
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Festival referent
El tercer Vilassar de Noir reuneix un miler de persones
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L’educació sexual no pot
relegar-se a una pornografia
que reforça el masclisme

PREMIÀ DE MAR pàg 10

L’exalcalde i ara conseller
Miquel Buch declararà 
el 6 de novembre per l’1-O
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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15  anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits

Pau Massip
BAIX MARESME
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La lupa Els semàfors

Difusió controlada

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

Aj. de Premià de Mar
L’Ajuntament de Premià de Mar perme-

trà l’empadronament d’aquelles perso-
nes que no tinguin un contracte de llo-
guer o la titularitat d’una llar. Aquesta

mesura protegirà diversos col·lectius 
en situació de vulnerabilitat social. 

pàgina 10

Vilassar de Noir
El festival de literatura i cinema negre

de Vilassar ha aplegat un miler d’assis-
tents durant els tres dies d’activitats. La
mostra es consolida com a referent del

gènere negre a la comarca, amb la 
presència d’una cinquantena d’autors. 

pàgina 9

Aj. de Vilassar de Mar
Una baralla que es va saldar el passat 16

d’octubre amb tres detinguts ha posat
en el punt de la mira la problemàtica de

seguretat al carrer Sant Francesc.
Aquesta situació s’ha tractat a la 

darrera Junta Local de Seguretat.
pàgina 9
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Un alberg del Masnou acull 
92 menors no acompanyats1

2 Juli Giner tornarà a lluitar 
pel campionat europeu a Barcelona

De Cabrera a Londres: 
l’entitat cabrerenca més internacional

Les botigues de Premià apadrinen 
un concurs musical

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

Torna la Filosofia als instituts.
Una assignatura que havia estat
apartada dels temaris ara serà
obligatòria durant els tres últims
cursos, com a matèria comuna,
amb accent als continguts ètics i
també a la història. Hi ha qui es
pregunta: Per ser una assigna-
tura “maria”, per què serveix? Els
programes són per aconseguir un
títol, en una societat que opta pel
màxim benefici material, deixant
de banda altres valors com els
socials i culturals. No serà que la
filosofia ens farà nosa? 

No transcendim més enllà de
les nostres necessitats més pe-
remptòries. Tenir una bona feina
i ben pagada, família, menjar bé,
estones d’esbargiment, amistats,
un bon cotxe i una casa de segona
residència, i potser poder exhibir-
nos davant dels que ens envolten. 

I ja està? Nosaltres som el
centre del món i el món el centre
de l’Univers. Aquesta petitona
esfera, una molècula de polsim
en l’espai infinit, ho és tot per a
nosaltres i aquí s’acaba el brò-
quil, no donem per a més. No es
tracta de rememorar les classes
de “Merlí” d’una sèrie televisiva.
Veure la multitud d’actes pro-
gramats a la Ciutat Oberta Bien-
nal de Barcelona dona pistes de
cap a on va o hauria d’anar la
nostra societat dins del món glo-
bal en el qual estem inserits.
L’assistència de 20.000 perso-
nes és un èxit esclatant i un bon
auguri que la nostra societat és
viva i es compromet a pensar,
perquè amb el pensament autò-
nom i crític de tots nosaltres, es-
pecialment dels joves, és com
podrem aconseguir, en el futur,
una Catalunya millor.

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

La història de l’urbanisme i de
l’arquitectura urbana està molt lli-
gada la història de la gestió dels
residus. Des d’Uruk, la primera
ciutat reconeguda, fins a l’actua-
litat (amb 50 ciutats al món que
superen els 10 milions de resi-
dents cada una), la cosa no està
del tot resolta. Es dona per des-
comptat que una comunitat ur-
bana en creixement i amb un alt
nivell de consum ha de produir
unes quantitats nombroses de
porqueria rebutjable. De fet, es
considera que no hi ha produc-
ció ni creixement ni consum
sense deixalles i tot el que supo-
sa en termes d’impacte negatiu al
medi ambient. De la mateixa
manera que no hi ha cos viu sen-
se expulsar la seva femta tampoc
hi ha indústria i modus de vida
urbana que no ho faci. El que sí
que pot fer una comunitat urba-
na és autogestionar el consum
per minimitzar les deixalles. I
quant a aquestes, intentar-les
recuperar amb el reciclatge.

Actualment, les noves tesis de
l’economia alternativa s’apar-
ten de l’espoli insensat dels re-
cursos naturals i del seu embru-
timent ulterior. Com més curt si-
gui el circuit entre producció i
consum, més ecològica serà l’e-
conomia. Això de tants tràilers
transportant d’uns indrets a uns
altres del continent mercade-
ries que es poden fabricar en els
llocs de consum és una de les ir-
racionalitats més criticables.

Fins ara s’ha seguit el crite-
ri que qui contamina paga més
impostos. S’ha arribat a un grau
de saturació de contaminants
que cap diner recuperarà el
benestar de la terra si no s’im-
plementen mesures dràstiques:
des de pautar hàbits de respec-
te si cal a la força amb sancions
importants als incívics que em-
bruten carrers o no fan servir els
containers amb la deixalla. En-
cara és poca la gent que té la cul-
tura de reciclar perquè creu que
no serveix per res o al final de la
recollida tot ho barregen. El
cert és que hi ha informació de
camions que aboquen mate-
rials perillosos com piles elèc-
triques en bidons que enterren
sense cap precaució.

Els veïnats que més reciclin
haurien de veure la seva com-
pensació amb la reducció del
seu IBI. I al revés: els que no re-
ciclen, amb el seu increment.

La lluita contra el plàstic pas-
sant per la reducció de l’embol-
call excessiu per no dir sovint su-
perflu és una lluita per la vida, per
la humana com a espècie i per la
resta de l’animalitat planetària.
Aquesta és una carrera contra el
temps. Si la societat no aprèn a
reciclar tots els seus materials re-
siduals sense excepció, la toxici-
tat acabarà amb la societat. Això
també val com a criteri profilàc-
tic enfront del discurs tòxic d’al-
guns polítics verboferidors i que
ningú els toca el crostó.

Vist al Twitter

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #Maneta

Ryanair és a l’ull de l’huracà després del seu paper en un cas de
racisme que va tenir lloc en un vol Barcelona-Londres. Un
passatger va insultar greument, “negra, lletja i cabrona”, una

dona que tenia a la mateixa fila i, davant la petició que l’home fos
expulsat de l’avió, la companyia va decidir canviar de fila la dona.

Un grup d’arqueòlegs ha anunciat el descobriment del
“naufragi intacte més antic” del món. Es tracta d’un vai-
xell de fa més de 2.400 anys trobat al fons del Mar Negre

per una expedició anglobúlgara d’un projecte d’arqueologia
marítima. La nau fa 23 metres i manté intactes moltes parts.

Xina ha inaugurat el pont més llarg del món sobre el mar, una
espectacular obra d’enginyeria que connecta Hong Kong i les
ciutats de Macao i Zhuai. El viaducte fa 55 quilòmetres de llarg

i ha necessitat una inversió de 16.000 milions d’euros. Per construir-
lo, han fet falta 400.000 tones d’acer utilitzades i nou anys d’obres.

La NASA ha trobat un iceberg d’una mida geomètricament
perfecta a la costa est de la península Antàrtica. Es tracta
d’una enorme peça de gel d’1,5 quilòmetres en forma de

rectangle. Es tracta, tal com ha explicat la mateixa NASA, d’un
iceberg tabular que s’ha desprès de la barrera de gel Larsen C.

Els elefants asiàtics, segons un estudi publicat pel 'Journal of Et-
hology de Springer', tenen una habilitat numèrica més propera
a l’observada en humans que altres animals. L’estudi conclou

que el sentit dels números dels elefants asiàtics no es veu afectat
per la distància, la magnitud ni la proporció de les comparacions.

@xavierbosch: Fer una maneta al
Madrid està molt bé, però fer-ho a les
16h de la tarda és millor, perquè tens
moltes hores per assaborir-ho. 
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

Pàgines especials

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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El Centre de Distribució d’Ali-
ments (CDA) de La Sitja ha atès
a més de 670 persones en el seu
primer any de funcionament. En
total han sigut 270 famílies les
que han fet servir aquest punt
únic de distribució gratuïta d’ali-
ments al municipi.

Des de l’1 de gener i fins al 30
de setembre, La Sitja va fer més de
3.000 entregues d’aliments, amb
una mitjana d’una mica més d’11
quilos per persona en cada en-
trega. De tots els ciutadans atesos,
340 eren dones, 335 homes i 180
eren menors de 15 anys.

Aquestes xifres es van expo-
sar durant el Consell Municipal
de Benestar Social celebrat el 9
d’octubre on es va fer balanç so-
bre la feina del CDA, que és
fruit de la col·laboració entre

l’Ajuntament i tres entitats del
municipi: Càritas, Creu Roja i la
Fundació Temps i Compromís.

La Sitja atén totes les famílies
i persones en situació de pobre-
sa o exclusió social derivades pels
Serveis Socials Bàsics de l’Ajun-
tament i s’ha creat amb l’objec-
tiu d’unificar en un mateix ser-
vei els tres bancs d’aliments que
fa un any funcionaven al Mas-
nou. La seva posada en marxa ha
comptat amb un pressupost de
128.000 euros.

A més de l’entrega d’aliments,
La Sitja també gestiona un pro-
jecte de revisió ocular que ha
beneficiat 35 persones, sis de les
quals han obtingut ulleres gra-
duades. El CDA té també conve-
nis amb alguns centres educatius
de la ciutat, amb els quals realit-
zen campanyes de recollida i al-
tres activitats de voluntariat.

Aquest any, La Sitja celebra-
rà el Gran Recapte del Banc
d’Aliments els dies 30 de no-
vembre i 1 de desembre.

Imatge del Gran Recapte de l’any passat. Foto: Creu Roja El Masnou

Més de 670 persones ateses pel
Centre de Distribució d’Aliments

El Ple tomba l’actualització
de les bases dels ajuts de l’IBI

POLÍTICA4Els ajuts sobre la
quota de l’IBI per persones amb
ingressos econòmics baixos no
tindran noves bases reguladores
per aquest 2018. El Ple del 18
d’octubre va tombar la propos-
ta d’ERC, ICV-EUiA-E i PSC
amb els 3 vots en contra de Cs i
l’abstenció del PDeCAT-Unió (5
vots) i la CUP-PA (2 vots). El PP
no va tenir representació en
aquest ple.

La mesura no va obtenir la
majoria absoluta necessària per
poder passar d’urgència la vo-
tació. Els regidors que van acor-
dar la proposta van avisar que

ara és inviable fer la convocatò-
ria dels ajuts abans del 31 de des-
embre, un fet que comportaria la
pèrdua dels 60.000 euros de la
partida per aquestes bases. 

Cs, però, va assenyalar que ja
es van aprovar unes bases per
unanimitat al ple de juliol del
2017 i, per tant, la gent podrà op-
tar a aquests ajuts. 

L’alcalde, Jaume Oliveras,
va assegurar que encarregarà
un estudi a la Diputació de Bar-
celona per establir uns criteris de
tarifació social que serveixin per
treballar en una revisió d’aquest
import de l’IBI.

Els Mossos intervenen en una
baralla a l’alberg de menors

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van haver d’intervenir la
nit del 9 d’octubre en una bara-
lla entre menors estrangers no
acompanyats (‘MENA’) i el guàr-
dia de seguretat de l’alberg Ba-
tista i Roca, on estan acollits
aquests menors, com va avançar
El Periódico.

Els agents policials van arribar
acompanyats pels antidisturbis,
però no va ser necessària la seva
entrada a l’edifici. Només la pre-
sència dels Mossos va permetre
que els treballadors socials po-
guessin controlar la situació.

L’alberg funciona des del se-
tembre com a servei de primera
acollida per aquests joves. Des
d’aquest equipament són redi-
rigits després a un centre d’aco-
llida permanent.

Aquest espai al Masnou es va
obrir al setembre, quan la Di-
recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA)
va haver de fer front a l’incre-
ment d’arribades de joves es-
trangers sense referents fami-
liars. Entre juliol i agost van
arribar a Catalunya, de mitjana,
125 menors cada setmana.

ERC revalida la candidatura
d’Oliveras a l’alcaldia

POLÍTICA4ERC ha tornat a es-
collir Jaume Oliveras com a cap
de llista per a les eleccions muni-
cipals del maig de l’any que ve. Els
republicans van presentar ofi-
cialment la candidatura en un acte
que es va celebrar el 21 d’octubre
a Ca N’Humet i que va comptar
amb la participació del conseller
de Treball, Chakir El Homrani.

“L’empenta d’Oliveras al
Masnou és l’empenta de la for-
ça republicana als pobles i ciu-

tats”, va escriure Homrani en un
missatge de Twitter després
d’haver participat en l’acte.

REPUBLICÀ AMB TRAJECTÒRIA
Oliveras és un polític amb una
àmplia trajectòria. És alcalde del
Masnou des del 2015, però ha es-
tat regidor d’ERC al consistori des
del 2011. Va ser també diputat al
Parlament del 1999 al 2003 i l’any
1987 va ser el primer regidor
electe que va tenir la CUP.

El Masnou Educació | 13.000 euros en ajuts per a les escoles bressol
Les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals ja 

poden demanar les subvencions per al pagament del menjador i de la quota 
d’escolarització. El període per presentar les sol·licituds s’acaba el 2 de novembre.

Augusto Magaña
EL MASNOU

» La Sitja ha ajudat un total de 270 famílies en el seu primer any
» S’han fet més de 3.000 entregues d’aliments aquest 2018
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Vilassar de Mar

La inseguretat al carrer Sant
Francesc, en el punt de mira

SEGURETAT4La situació d’in-
seguretat al carrer Sant Francesc
ha sigut un dels punts destacats
de la Junta Local de Seguretat
que s’ha celebrat el 26 d’octubre.
En la reunió hi ha participat el
Delegat del Govern de la Gene-
ralitat a Barcelona, Juli Fernán-
dez, a qui el consistori ha tras-
lladat les mesures adoptades a
partir de la baralla que es va pro-
duir a aquesta via del municipi

el passat 16 d’octubre i que es va
saldar amb tres detinguts (que
van ser posats en llibertat tres
dies després).

Les forces de seguretat que
operen al municipi han fet tam-
bé balanç del darrer any, en el
qual s’han incrementat les in-
fraccions penals en un 2,5% i han
baixat un els robatoris amb for-
ça a domicilis (un 14%) i els ro-
batoris amb violència (un 17,6%).

El debat del 30% per a lloguer
social també arriba a Vilassar
HABITATGE4El debat que ha
generat la mesura adoptada a
Barcelona per obligar a destinar
un 30% dels pisos de nova cons-
trucció a lloguer social ha arribat
a Vilassar. El 18 d’octubre el ple
va aprovar una moció, que no és
vinculant, per a l’ampliació del
parc d’habitatge social al poble,
amb els vots de Babord, ERC i
Vilassar de Mar sí que pot / sí se
puede. La moció demana també
que es declari el municipi com a

àrea subjecta als drets de tanteig
i retracte a favor del consistori.

Des d’ERC avisen que estu-
diaran en una Taula d’Habitat-
ge com portar a terme aquesta
moció. Els partits que van votar-
hi en contra, PDeCAT i Gent per
Vilassar de Mar, i els que es van
abstenir, PSC i C’s, critiquen
que només es va traslladar la
moció aprovada a Barcelona
sense haver-la treballat ni adap-
tat a la realitat del poble.

CULTURA4El mal temps no ha
pogut frenar l’ímpetu dels
amants de la literatura i el cine-
ma negre. Prop d’un miler de
persones han passat per la ter-
cera edició del festival Vilassar de
Noir, que un any més ha aplegat
més d’una vintena d’activitats a
l’Espai Cultural Can Bisa.

Una cinquantena d’autors i
creadors de gènere negre han
participat en el festival, que tam-
bé ha comptat amb la col·labo-
ració d’una vintena d’editorials.
Les activitats més destacades
han estat el cara a cara de Víctor
del Árbol (Premi Nadal 2006)
amb Antonio Iturbe (Premi Bi-
blioteca Breve 2017), la conver-
sa entre els escriptors Jordi Dau-
sà i Adrià Pujol i la xerrada de
l’autor francès Marin Ledun amb
la periodista Queralt Castillo.

Les commemoracions pel
centenari del naixement de Ma-
nuel de Pedrolo també han tin-
gut el seu lloc al festival, amb una
xerrada dedicada a la figura de
l’escriptor, conduïda per l’es-
criptora Anna Maria Villalonga.

Un altre dels grans noms
que han passat pel festival ha es-
tat el novel·lista i guionista de cò-
mic Andreu Martín, que ha vi-
sitat Vilassar per parlar de la seva
biblioteca personal.

Però el Vilassar de Noir va
molt més enllà de la literatura.
En el vessant audiovisual, el fes-
tival ha projectat la pel·lícula
Framedde Marc Martínez, Sant
Martí, de David Ruiz i Albert Va-
lència, i els curtmetratges Clan-

destí,de JR Armadàs i Ivan Mu-
lero, Cunetas, de Pau Teixidó, i
L’escarabat al final del carrer,
de Joan Vives.

Des de l’organització del fes-
tival apunten que Vilassar de
Noir ja s’ha consolidat com a cita
anual indispensable del gènere
negre a Catalunya i asseguren
que ja estan treballant per po-
tenciar la internacionalització del
certamen a la quarta edició, que
se celebrarà a la tardor de 2019.

Prop d’un miler de persones han visitat el festival. Foto: Twitter (@vilassardenoir) 

Prop d’un miler d’assistents 
al festival Vilassar de Noir

Educació | 18 joves fan pràctiques als serveis municipals 
El Projecte Horitzó torna a Vilassar per setzè any consecutiu i permetrà a alumnes

de 4t d’ESO viure la seva primera experiència laboral mitjançant tallers (d’adminis-
tració, fusteria, etc.) en àrees i serveis municipals, així com en comerços del poble. 
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TREBALL4El Maresme ha ex-
perimentat un augment de l’a-
tur al tercer trimestre del 2018
i Premià ha sigut una de les ciu-
tats més afectades. 

Amb 1.650 persones atura-
des, que representen una taxa
d’atur del 12%, Premià de Mar
és un dels municipis de la co-
marca amb un major nombre de
ciutadans sense feina, només
darrere de Tordera (15%, 1.108
persones) Mataró (14,4%, 8.764
persones), Pineda de Mar
(1.849, 14,9%) i Calella (12%,
1.045 persones).

El creixement de l’atur ha si-
gut un fenomen generalitzat a
tota la comarca i també ha afec-
tat altres municipis. En general,
al Maresme s’han registrat
24.029 persones inscrites al
Servei d’Ocupació de Catalun-
ya (SOC), que representen
l’11,64% de la població activa,
un punt per sobre de la taxa d’a-
tur a tota Catalunya al tercer tri-

mestre d’aquest any (10,63%).
A la comarca, el col·lectiu més
afectat és el de les dones, que

representen un 58% (13.919
aturades) de totes les persones
que no tenen feina. Els homes,
10.110 a l’atur, representen el
42,1%. 

Una xifra que també crida
l’atenció és la del nombre de
persones aturades amb més de
45 anys, que a aquest tercer
trimestre arriben fins a les
14.149, un 58,9% de l’atur a la
comarca.

Premià és el cinquè municipi amb més atur de la comarca. Foto: Arxiu

Premià és un dels municipis
amb més atur del Maresme

» La taxa d’atur s’ha enfilat al 12% aquest tercer trimestre de 2018
» Les dones representen el 58% de l’atur a tota la comarca

Nou servei d’acompanyament
a les sortides escolars

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Premià de Mar i la Generalitat
han posat en marxa per aquest
curs 2018-2019 un servei pioner
per oferir acompanyament a
nens i nenes amb necessitats
educatives especials durant les
sortides escolars.

La Generalitat, que és l’ad-
ministració competent i res-
ponsable d’aquest tipus d’acti-
vitats en horari escolar, ha tras-
passat al consistori aquestes
competències. Per aquest curs,
el consistori compta amb una
partida de 30.000 euros per ti-

rar endavant el programa, la
qual està contemplada als pres-
supostos del 2018 i que l’Ajun-
tament espera poder mantenir
en els de 2019.

La regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament ha confeccionat
un calendari unificat de sortides
i colònies de les escoles del mu-
nicipi i comptarà amb la col·la-
boració de la Fundació Pere
Tarrés, que ha ofert al consistori
els seus vetlladors qualificats.
Segons l’Ajuntament, la mesu-
ra té el suport de totes les es-
coles de Premià.

Tenir una llar fixa ja no serà
requisit per empadronar-se

NORMATIVA4Per empadronar-
se a Premià de Mar ja no caldrà te-
nir una llar fixa. El ple municipal
d’octubre ha aprovat per unani-
mitat modificar el sistema d’em-
padronament per tal que no s’e-
xigeixi la titularitat d’un habitat-
ge o tenir un contracte de lloguer.

La mesura havia estat im-
pulsada per la plataforma Pre-
mià Acull i era una de les prin-
cipals demandes de diversos
col·lectius vulnerables, espe-
cialment pels migrants en si-
tuació d’irregularitat. Des de
l’entitat han assenyalat que

aquesta normativa incomplia la
legalitat vigent en matèria de re-
gistre d’empadronament, que
diu que tothom té dret i està obli-
gat a empadronar-se, indepen-
dentment de la seva situació
amb l’habitatge. 

A més, des de Premià Acull
també apunten que en molts
casos l’impossibilitat de demos-
trar la residència al municipi
deixava a aquestes persones
sense poder accedir a molts re-
cursos i serveis socials, encara
que visquessin a Premià des de
fa molts anys.

Miquel Buch, imputat 
per promoure l’1-O

POLÍTICA4L’exalcalde de Pre-
mià de Mar i actual conseller
d’Interior, Miquel Buch, ha es-
tat imputat per un presumpte
delicte de desobediència per
promoure l’1-O quan encara era
president de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM).

Buch haurà de declarar el 6
de novembre com a investigat
davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC).
El tribunal ha citat també l’ex-

presidenta de l’Associació de
Municipis per la Independència
(AMI), Neus Lloveras.

La Fiscalia ha considerat
com a indicis per presentar les
querelles contra Buch i Lloveras
els correus electrònics que van
enviar als alcaldes on els dema-
naven que confirmessin la dis-
ponibilitat dels locals per votar
l’1-O. Buch podria enfrontar-se
a una pena d’inhabilitació si la
investigació arriba a judici.

Premià de Mar Mobilitat | Ningú pregunta per la pacificació de la Gran Via
Cap de les 40 persones que han participat en la segona Àgora Popular ha preguntat sobre

la pacificació de la Gran Via. L’alcalde Miquel Àngel Méndez ha assegurat, en declara-
cions a Ràdio Premià, que això demostra que “no és un tema que preocupi la població”. 

1.650
persones és la xifra 
d’aturats que
actualment hi ha 
a Premià de Mar
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SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 22
d’octubre tres joves de 17, 22 i 26
anys i una noia de 31 anys per ser
els presumptes autors de sis ro-
batoris en diferents cases, dues
de les quals a Vilassar mateix.

La policia els va poder detenir
després que un veí alertés els
Mossos d’un robatori que estava
patint a casa seva. Un cop a la
casa, i després d’una persecució,
els agents van poder detenir els
lladres. Portaven a sobre joies, di-
ners, rellotges, mòbils i altres ob-

jectes que acabaven de robar.
Tots vivien en una casa a Vilassar
que havien ocupat. A la casa, que
posteriorment va ser tapiada per
l’Ajuntament, els Mossos hi van
trobar altres objectes robats. 

INGRÉS A PRESÓ
El Jutjat de Guàrdia de Mataró
va decretar presó per a tres dels
quatre detinguts, mentre que el
menor d’edat va ser posat a dis-
posició de la Fiscalia de Me-
nors, que va decretar el seu ingrés
en un centre de menors.

El Ple ordinari del mes d’octu-
bre va servir per definir la mo-
dificació de les ordenances fis-
cals de cara a l’any que ve. En
altres paraules, el govern va
presentar les bases per a con-
cedir subvencions per al curs
que ve, així com la variació
dels impostos i els tributs per
al 2019.

En aquest sentit, el regidor
d’Hisenda, Alejandro Costa, va
avançar que hi haurà dos can-
vis significatius. Per una banda,
la gratuïtat per als menors de 18
anys de tots els espectacles cul-
turals que es facin al municipi.
Es tracta d’una mesura per do-
nar suport a la cultura obrint la
portadels futurs esdeveniments
culturals que tinguin lloc a Pre-
mià als joves.

APROPANT LA CULTURA
A més, un altre pas endavant per
fer encara més accessible el con-
sum cultural, esportiu i d’oci, és
l’exempció del pagament de ta-
xes per part de les entitats locals
que estiguin inscrites al Registre
Municipal per a fer les seves
activitats durant el 2019.

Per altra banda, l’altre pi-
lar de les noves ordenances
fiscals és la rebaixa del 50% a
l’impost de vehicles d’aquells
usuaris que tinguin vehicles
elèctrics, híbrids i els seus
derivats per incentivar la com-
pra i l’ús dels vehicles menys
contaminants.

Les propostes es van aprovar amb dos vots en contra del PP. Foto: Arxiu

Detinguda la banda que havia
robat en dues cases del poble 

CABRILS4El procés polític i
social que Catalunya ha viscut
en els últims anys ha estat his-
tòric. Un dels moments culmi-
nants d’aquesta etapa va ser  el
referèndum de l’1-O, un episo-
di que apareixerà als llibres de
text d’història. Es tracta d’una
data que no passarà desaper-
cebuda en molt de temps.

En aquest escenari, el foto-
periodista Jordi Borràs és una
d’aquelles persones que testi-
monia millor els fets que s’han
viscut. Un any i escaig després
del referèndum, el fotoperio-
dista va presentar el passat 20
d’octubre el seu llibre, Dies que
duraran anys, al Museu muni-
cipal de Cabrils.

Dies que duraran anys és
una selecció de fotografies que
alguns dels fotoperiodistes més
destacats de Catalunya, encap-
çalats pel mateix Borràs, han
volgut ajuntar per a la posteri-
tat. L’ampli treball dels prota-
gonistes, sobretot als carrers,
permet veure com va viure  i es

va organitzar la gent durant
l’1-O i les reaccions que va pro-
vocar els dies posteriors.

ACTE MULTITUDINARI
Precisament per la seva tasca,
Jordi Borràs s’ha convertit en
un referent per a molts. Prova
d’això va ser l’afluència de pú-

blic que va atraure la seva pre-
sentació. Amb una Biblioteca
plena de gom a gom, Borràs va
posar veu a les imatges del lli-
bre, dins el marc de l’exposició
Llum als ulls i força al braç:
l’1-O, el dia que recordarem
sempre, inaugurada el passat
30 de setembre.

Jordi Borràs durant l’acte de presentació del llibre. Foto: Ramon Boadella

El Museu acull la presentació
del llibre de Jordi Borràs

Cabrils | Cabrera de Mar

Premià de Dalt | Vilassar de Dalt Equus | Teatre La Massa
La companyia Cop de Teatre va ser a La Mas-

sa fins diumenge 28 d’octubre interpretant 
el clàssic teatral Equus de Peter Shaffer.

Entitats | Espai Dona Cabrera
La nova associació Espai Dona Cabrera, que treballa en àmbits com l’empo-
derament de la dona i la lluita contra els abusos masclistes, ja està en marxa.
L’entitat, que té el local al carrer Sant Joan, farà cursos, xerrades i tallers.

CABRERA4La rambla dels Vin-
yals és un dels carrers més
llargs de Cabrera de Mar. Ara,
l’actual govern municipal pre-
veu millorar-la amb l’objectiu de
donar un major protagonisme
als vianants.

En aquest sentit, el nou pro-
jecte pavimentarà de nou tota la
zona per fer-la més ampla a
partir de l’actual carril bici. Un
cop feta la reforma farà gairebé
dos metres perquè els vianants
hi puguin passar. 

Aquest procés de reurbanit-
zació, que té un pressupost de
142.000 euros, té com a objec-
tiu potenciar la rambla com a lloc
de trobada i de lleure dels veïns.
L’extensió de la reforma que es
farà s’allarga des de la carretera
N-II fins al Centre Cívic del Pla
de l’Avellà.

Les obres també inclouen la
millora del sistema de recollida
d’aigües pluvials i la instal·lació
de nous serveis, nou mobiliari i
noves senyalitzacions.

Els vianants, més protagonistes
a la nova rambla dels Vinyals 

Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT

Accés gratuït per als menors de
18 anys als espectacles culturals
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OBRES4Tal com ja s’ha dut a ter-
me en altres punts conflictius de
l’autopista, l’empresa Infraes-
tructures Viàries de Catalunya
(INVICAT) instal·larà pantalles
acústiques en un tram d’uns 280
metres per pal·liar el soroll que ge-
nera una via d’aquest estil.

L’Ajuntament, que va dema-
nar-ho a la Diputació, ha aconse-
guit tirar endavant una demanda
popular, sobretot per part del veï-
nat d’aquesta zona. 

Els carrers afectats directa-
ment per aquest projecte són
Folch i Torres i Llorer. Segons
fonts de la Generalitat, està pre-
vista la licitació del projecte aquest
mes, per tal de poder començar les
obres en l’últim tram de l’any.

L’obra, que assumirà ínte-
grament INVICAT, consistirà en
la construcció de tres trams di-
ferents. Per altra banda, el pro-
jecte contempla el mínim im-
pacte visual possible.

FESTA MAJOR4Un cop deixa-
des enrere les suors estiuenques
i les tardes de platja, Teià, amb
un paisatge de flors caient dels
arbres i olor de castanyes, ja
mira cap a una nova Festa Ma-
jor de Sant Martí, el patró del
municipi.

Encara que Sant Martí és l’11
de novembre, la Festa Major s’a-
llargarà del 2 al 18 de novembre,
amb una cinquantena d’activi-
tats entremig.

Enguany els encarregats de
donar el tret de sortida a la
Festa seran els membres de la
colla del Sac i Ganxo, que cele-
bren el vintè aniversari de l’es-
pectacle més especial de la So-
cietat la Flor de la Palma.

LA RIERA, DE TELÓ DE FONS
Una de les novetats d’enguany
és el nou asfaltat de la Riera, que
acollirà un dels actes més im-
portants de la celebració, el co-
rrefoc. Serà el 3 de novembre,

un dia abans de la trobada de
gegants. Més endavant, el dia
10, es farà la baixada de vehicles
sense motor.

D’altra banda, una de les
novetats d’aquesta edició de la
Festa Major de Sant Martí és la
recuperació del tradicional en-
velat. En detriment del polies-
portiu municipal, l’espai alber-
garà els tradicionals balls de
Festa Major o el Sopar de Circ,

que tancarà el registre de par-
ticipació el 7 de novembre. 

FESTA MAJOR PER A TOTS
Aquest any també és un any
rodó per a la coral Esclat, que ce-
lebra els 40 anys. Per altra ban-
da, la programació també inclou
el concert de Koers o l’obra de te-
atre Mala Broma, dirigida per
Marc Argelet i interpretada per
Anna Sahun i Ernest Villegas.

Un moment de l’edició de l’any passat de la festa. Foto: Ajuntament

Teià ja està a punt per celebrar
la Festa Major de Sant Martí

Alella quedarà aïllada 
del soroll de l’autopista C-32

Exposició | Homenatge a Gerard Rosés
El Grup d’Artistes de Teià (GAT) no ha volgut deixar l’oportunitat de recordar la figu-

ra i obra de Gerard Rosés. Coincidint amb l’aniversari de la seva defunció, amics i
alumnes van exposar obres dedicades a Rosés a La Unió fins el passat 28 d’octubre. 

Ja hi ha dia i escenari per al com-
bat pel títol superploma de l’E-
BU que disputarà Juli Giner. El
premianenc es veurà les cares
contra el francès Samir Ziani el
dia 14 de desembre al Pavelló
Municipal d’Esports de la Vall
d’Hebron de Barcelona, que es
consolida com el gran escenari
de la boxa de Catalunya.

Tot i que encara no s’ha fet
l’anunci oficial, Giner assegura a
Línia Marque tots els detalls del
combat pel títol ja estan fixats i
que només falta que s’anunciï
públicament i que es posi en
marxa la promoció de la vetlla-
da i la venda d’entrades.

Serà la sisena vegada en la ca-
rrera professional de Giner que
disputi un combat en aquest re-
cinte, amb un balanç molt favo-
rable: quatre victòries i una sola
derrota (contra Mickey Román,

l’abril de 2016). L’últim d’a-
quests triomfs en aquest esce-
nari, el passat mes de juny con-
tra Darren Traynor, va ser clau
perquè el premianenc fos un
dels noms que es posessin sobre
la taula per optar a aquesta co-
rona europea.

Si Giner guanya, serà el seu
segon regnat amb el cinturó, ja
que el va guanyar l’any 2015

contra Iván Ruiz i el va defensar
contra Romain Jacob. L’últim
cop que el premianenc va lluitar
pel campionat de l’EBU va ser el
13 de desembre de l’any passat,
quan va perdre contra Martin
Joseph Ward a Londres.

El premianenc explica que
continua preparant el combat.
“De moment, tot va bé, seguim
treballant”, assegura.

Giner ja prepara la seva lluita pel títol. Foto: Gallego Prada

Giner lluitarà pel cinturó
continental el 14 de desembre

El Vive El Masnou, cuer
del grup C-B de la lliga EBA

L’arrencada de curs del
Vive El Masnou està sent
més que discreta. I és

que després de sis jornades, el
conjunt masnoví ocupa l’última
posició del grup C-B de la lliga
EBA, amb un balanç d’una sola
victòria i cinc derrotes. Això con-
trasta amb la magnífica arren-
cada del curs passat, en la qual
l’equip liderava la taula. De fet,
els d’Óscar Cervantes només

han pogut derrotar un dels seus
rivals directes, el Sant Josep de
Badalona (70-65).

Els blancs voldran capgirar la
seva mala dinàmica i, per fer-ho,
afrontarà quatre partits durant el
mes que ve; el primer serà el dis-
sabte 3, una visita de l’UBSA.
Una setmana més tard jugarà a
la pista del SESE, a Barcelona,
mentre que els dos darrers rivals
seran l’Andorra B i el Palma.

Avellaneda, campió estatal
de taekwondo ‘hapkido’

PREMIÀ DE MAR4Nova fita per
a Toni Avellaneda. El taekwon-
dista premianenc es va coronar
campió d’Espanya en la moda-
litat hapkidoper setena vegada.
Avellaneda formava part de la
convocatòria de la selecció que
va viatjar a Sevilla per participar
en aquesta competició.

En declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar, el premianenc va
destacar que enguany la compe-

tició va estar més igualada que
en altres edicions i que la con-
tundència dels seus companys
taekwondistes de selecció va ser
una de les claus per a la victòria.

Avellaneda també va dir que
“físicament em trobo bé, com fa
uns 10 anys” i que continua en-
trenant matí i tarda. El premia-
nenc és propietari i entrenador
del gimnàs Avellaneda, situat a
la Gran Via de Lluís Companys.

Vilassar de Mar | La UEVM segueix invicta a Primera Catalana
23 punts dels primers 27. La Unió Esportiva Vilassar de Mar segueix sense perdre cap
partit en aquest tram inicial de curs. Els de Manel Moya estan empatats en la primera 
posició amb el Girona B i al novembre jugaran contra Argentona, Can Vidalet o Lloret. 

Pau Arriaga
PREMIÀ DE DALT

Alella | Teià

Esports
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SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

El 87% de les
consultes han estat

per contractes 
afectats per una
clàusula abusiva

Els convenis amb
els Col·legis 

Professionals de
l’Advocacia acaben
el 31 de desembre 

Pàgines especials
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-
ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra

sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any
1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de
Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de

Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no
va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi
de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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DEL 5 AL 9 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Entre Nosaltres, els adults, l'alcohol

i altres drogues és la mostra que vol cons-
cienciar i prevenir sobre el consum abusiu de
l’alcohol. / CAP El Masnou.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
21:00 David Verdaguer i Mar UIldemolins són
els dos protagonistes d0Un cop l’any, l’a-
daptació d’una obra de Bernard Slade que di-
rigeix el popular Àngel Llàcer. / Espai l’Amistat
de Premià de Mar.

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE
21:00 El quartet Windu és l’encarregat de l’es-
pectacle musical Under construction, que
s’emmarca en la programació de la setena
Temporada de música de Premià de Mar. / Es-
pai l’Amistat.

DIMARTS 6 DE NOVEMBRE
17:00-21:00 Nova crida a la solidaritat. El
Banc de Sang i Teixits organitza una nova ma-
rató i instal·larà una unitat mòbil per reco-
llir donacions. / Carrer de Narcís Monturiol (al
costat de la plaça Ventura Gassol).

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
19:30 L’escriptora Rosa Ribas presentarà el seu
darrer llibre, anomenat Les mares que ens han
parit, amb una xerrada oberta als veïns. Ac-
tivitat gratuïta. / Biblioteca municipal Ernest
Lluch i Martín.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
CABRERA Efectes especials i altres enganyifes: ta-

ller de trucatges serà l’activitat del cicle Bi-
bliolab que coordinarà la Federació Catala-
na de cineclubs. Cal inscripció prèvia (18:00).
/ Biblioteca Ilturo.

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
VILASSAR DE DALT Non solum serà el títol d’u-
na obra de teatre existencial protagonitza-
da per Sergi López i dirigida per Jorge Picó
(21:00). / Teatre La Massa. 

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
PREMIÀ DE MAR Partit de futbol sala corres-
ponent a la vuitena jornada del grup 1 de Ter-
cera entre el CFS Premià i el CE Vacarisses
(11:30). / Poliesportiu del Masnou.

PREMIÀ DE DALT La vila celebrarà una
de les tradicions catalanes més em-
blemàtiques, la castanyada, amb una
festa popular. / SC Sant Jaume.

La tradició és viva: Premià 
de Dalt celebra la castanyada
Dimecres 31 d’octubre a les 18:00

Els altres catalans, una obra de Fran-
cesc Candel, serà el títol protagonista
de la darrera sessió del mes del cicle
Lletres i diàlegs. / Biblioteca Martí
Rosselló i Lloveras.

Lectura d’‘Els altres
catalans’, de Paco Candel
Dimarts 30 d’octubre a les 18:30

En aquesta sessió monogràfica s’en-
senyarà com fer les millors fotografies
amb el mòbil i de quina manera es po-
den editar també. / Centre d'Empre-
ses Casa del Marquès.

Una sessió per dominar a la
perfecció la fotografia mòbil
Dijous 8 de novembre a les 14:30

EL MASNOU Partit de bàsquet de la
setena jornada del grup C-B de la lli-
ga EBA entre el Vive El Masnou i l’UB-
SA. / Poliesportiu del Masnou.

El Vive El Masnou 
rep la visita de l’UBSA

Dissabte 3 de novembre a les 20:00

agenda@comunicacio21.com

El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar

P R O P O S T E S
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