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Una part important de la lluita
contra la contaminació de l’aire a
Barcelona i l’àrea metropolitana
passa per la reducció del trànsit ro-
dat. En aquest escenari, hi ha
una pota clau que falla. I és que el
RACC ha alertat que els aparca-
ments propers a les estacions, els
‘Park & Ride’, estan en mal estat,
no tenen prou capacitat i, a ban-
da, en falten més.

L’estudi del RACC ha analitzat
deu aparcaments dissuasius de di-
ferents ciutats. Són  els de Marto-
rell, Badalona, Sant Joan Despí,
Castelldefels, Barberà del Vallès,
Castellbisbal, Montcada i Reixac,
Terrassa Est, Mataró i Vilanova i
la Geltrú. Hi detecta moltes man-

cances: falta de senyalització,
manca de sistema de vigilància,
poca il·luminació i una connexió
deficient amb les estacions de
tren, ja que en molts casos no hi ha
itineraris segurs separats per als
vianants. L’estudi també demana
habilitar places d’aparcament co-
bertes per a motos i bicicletes i en
zones vigilades. De fet, l’auditoria
del RACC suspèn set dels 10 apar-
caments i només aprova els de
Sant Joan Despí, Castelldefels i Vi-
lanova i la Geltrú.

DEMANDA CREIXENT
Al conjunt de la regió metropoli-
tana de Barcelona només la mei-
tat de les 127 estacions de tren te-
nen un aparcament d’aquest ti-
pus. Si es miren els 36 municipis
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), la xifra creix i gai-
rebé un 80% de les 53 estacions

que hi ha tenen aparcament. La
realitat, però, segons el director de
la Fundació RACC, Lluís Puerto,
és que estem davant d’una xifra
“clarament insuficient” per ab-
sorbir la demanda creixent dels
‘Park & Ride’, que són “fona-
mentals per facilitar l’ús del trans-
port públic, reduir la congestió i
millorar la qualitat de l’aire”.

Aquest és l’escenari quan fal-
ta poc més d’un any perquè la
restricció d’entrar a Barcelona
per als cotxes més contaminants
sigui permanent, ja que la me-
sura entrarà en funcionament a
partir del gener del 2020 i es cal-
cula que afectarà uns 100.000
cotxes que entren i surten de la
capital diàriament. Durant la
presentació de l’estudi, Puerto
també va afirmar que, si  no es
produeix una millora d’aquí a un
any, la situació serà més “crítica”.

‘Park & Ride’: ens ho creiem?
» El RACC alerta que cal millorar els pàrquings de les estacions de diferents municipis metropolitans 

» L’entitat també en demana més per afrontar les futures restriccions de trànsit de Barcelona

El RACC ha alertat que els aparcaments de les estacions de tren han de millorar per fomentar que la gent agafi el transport públic. Fotos: Arxiu

SALUT4La importància de la
lluita contra la contaminació de
l’aire es fa evident si es miren les
xifres que aporta l’estudi anual
sobre la salut a la ciutat de
Barcelona. El document refe-
rent al 2017, presentat recent-
ment, assenyala que només a la
capital catalana van morir 354
persones per causes relacio-
nades amb l’excés de partícules
contaminants a l’aire.

L’informe inclou per pri-
mera vegada una estimació
sobre la mortalitat a causa de
la mala qualitat de l’aire. A
banda de la xifra que fa refe-
rència al 2017, l’estudi, que

elabora l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, també pro-
porciona dades d’anys ante-
riors. La realitat és contun-
dent: entre el 2010 i el 2017 hi
va haver una mitjana de 424
morts anuals a causa de l’excés
de partícules contaminants.

Segons la comissionada de
Salut, Gemma Tarafa, aquestes
dades demostren que cal aug-
mentar la lluita contra la con-
taminació que provoquen els
cotxes, a banda de les mesures
puntuals en casos d’episodis de
contaminació: “Si no reduïm
els cotxes, no reduirem l’im-
pacte que això té sobre la salut”.

Barcelona: 345 morts 
el 2017 per contaminació

Albert Ribas
BAIX MARESME

Reportatge
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La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente
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Els semàfors

Xarxa d’Acollida
Veïns i veïnes del Masnou han constituït
la Xarxa Popular d’Acollida del Masnou,
que entre altres objectius vol lluitar con-

tra els falsos rumors sobre els menors
estrangers no acompanyats que viuen

des de fa dos mesos al municipi.
pàgina 8

Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona ha anunciat
més de 200 actuacions de rehabilitació

del patrimoni arquitectònic de la de-
marcació. Premià de Mar i Vilassar de
Dalt seran dos dels municipis benefi-

ciats per aquestes actuacions.
pàgina 11

Aj. de Vilassar de Mar
L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha fet

un pas endavant en la retirada dels
noms i símbols franquistes dels carrers

del poble. Els veïns podran proposar
fins a finals d’any nous noms per al ca-

rrer Dr. Modrego i la plaça Carlos Trias.
pàgina 9
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Prop d’un miler d’assistents 
al festival Vilassar de Noir1

2
Teià ja està a punt per a 
la Festa Major de Sant Martí

Jordi Borràs presenta 
el seu últim  llibre a Cabrils

Gairebé 700 masnovins han 
de recórrer al banc d’aliments

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

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Mònica Terribas documenta
cada matí des de Catalunya Rà-
dio el que estem patint en aquest
país que es diu Catalunya. Fa
dies, però, em va sorprendre que
reduís aquesta Catalunya que
pateix a “la meitat dels catalans”.
Una expressió desafortunada
que no hauria d’enterbolir l'in-
negable compromís de la Terri-
bas amb la informació i el país.
Dic desafortunada perquè no es
tracta només de la meitat dels
catalans que estem patint la bru-
talitat de l’Estat, sinó de la im-
mensa majoria, per no dir la to-
talitat. Els demolidors efectes del
155 no són selectius ni perjudi-
quen exclusivament els inde-
pendentistes (d’altra banda, més
de la meitat, segurament). Però
més enllà de voler un estat propi
o una altra cosa, la immensa ma-
joria dels catalans volem viure
en un estat democràtic on les de-
cisions sorgides de les urnes si-
guin respectades i el dret dels
pobles a autodeterminar-se si-
gui reconegut, com ho palesen
les enquestes i com ho establei-
xen els tractats internacionals
que va firmar, però que no res-
pecta, el mateix Estat espanyol.

La meitat?
per Salvi Pardàs

Mà dura
per Joan Xuriach

Altsasu; Otegi; Blanquerna
(Madrid); Egunkaria; inde-
pendentistes catalans (Gar-
zón); un miler de ferits l’1
d’octubre de l’any passat; Jor-
di Borràs; pèrdua d’un ull per
pilota de goma (Roger Espa-
ñol); les clavegueres de l’estat;
la fuita d’empreses; xantatge
de la monarquia a empreses
catalanes; les mentides i cam-
panyes d’odi contra Catalunya;
Ciudadanos; el 155; les mani-
festacions feixistes pels carrers
de Barcelona; la repressió als
antifeixistes; Juan Carlos I;
Corina; la corrupció del PP;
FAES; Fundació Francisco
Franco; Falange; VOX; Castor;
el tribunal de comptes i el
9N; el rescat bancari; les hi-
poteques; els desnonaments;

els ERO andalusos del PSOE;
la lapidació de l’Estatut del
2006; la persecució judicial a
la llibertat d’expressió; els
atacs a la llengua catalana;
les ràtzies nocturnes unionis-
tes pels pobles de Catalunya;
la impunitat absoluta de fei-
xistes i unionistes; els exiliats
polítics; els presoners polítics
amb més d’un any de presó
preventiva sense proves... Es-
candalós, oi? No home no!
Pintura groga a la porta de l’es-
cala d’en Llarena, això sí que
és preocupant! I violència!
Tot el cor d’unionistes i, tam-
bé, d’esclaus catalans que de-
manen perdó per existir als co-
lons espanyols hi estan d’a-
cord. Mà dura. On hem anat a
parar, no tot s’hi val! 

A les xarxes

@Sallamachine666: La deixadesa de #Renfe
comença a costar vides. Diran que la culpa és
de la pluja, però fa dècades que no fan ni el
més mínim manteniment.

@FrancescCerdo: En realitat de moment
només és una amenaça per als catalans. Que
els quedi ben clar que mai no ens han fet por,
ni mai ens en faran, de por, unes urnes!

#EleccionsAlMaig?

@jorditurull: Dels autors de “La Fiscalia te
lo afina”, ens arriba el nou hit: "Contro-
laremos la Sala Segunda desde detrás". Tot
molt normal... a l'estat espanyol.

#DesDeDarrere #NomésFaltavaAixò

Les millors
perles

La Verge del Pilar va aparèixer la vigília del 20 de novembre, ani-
versari de la mort de Franco, amb una bandera de la Falange en
una de les seves columnes. L’alcalde de Saragossa, Pedro Santis-

teve, ha dit que el cas “és una vergonya i una falta molt greu a la sen-
sibilitat i les creences de milers de veïns que rebutgen el feixisme”.

L’actriu Aina Clotet s’ha pronunciat en relació al cas de  la
discriminació que hauria patit després de ser exclosa d’una
sèrie televisiva, dirigida per Leticia Dolera, per estar emba-

rassada. Clotet ha afirmat que “cap dona hauria de veure’s en la
necessitat d’ocultar una cosa així per protegir la seva carrera”.

Amancio Ortega comprarà a un fons estatunidenc part de la
seu central de la companyia Amazon, a Seattle. Pontegadea
Immobiliari, propietat d’Ortega, pagarà entre 740 i 750 mi-

lions de dòlars per tancar una operació que serà la més gran que la
immobiliària ha fet als Estats Units i la segona de la seva història.

Airbnb ha retirat els anuncis d’allotjaments situats en as-
sentaments jueus de Cisjordània per ser un territori que
és al “centre de la disputa entre Israel i Palestina”. Minis-

tres d’Israel han dit que la decisió és “discriminatòria” mentre
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina ho ha celebrat.

La SER ha demanat perdó a l’entrenador del Lleida, Gerard Alba-
dalejo, i al club després que un periodista, a qui la cadena ha
qualificat de “col·laborador extern”, increpés Albadalejo durant

una roda de premsa per respondre en català a una pregunta feta en
català. Els fets van tenir lloc a Ejea de los Caballeros (Saragossa).
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància
no universitaris 

per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una
altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Els tres municipis van celebrar unes Jornades d’Ocupació. Foto: Ajuntament

El Masnou, Teià i Alella s’alien
per afavorir l’ocupació

FEINA4Els ajuntaments del
Masnou, Alella i Teià sumen es-
forços per lluitar contra l’atur.
El passat 9 de novembre es va
celebrar a l’Edifici Centre del
Masnou una de les Jornades
d’Ocupació conjuntes dels tres
municipis. Més d’una vuitan-
tena de persones van participar
en aquesta activitat, que té l’ob-
jectiu de connectar les empre-
ses locals amb possibles candi-
dats laborals.

L’esdeveniment va consistir
en una sèrie de xerrades d’ex-
perts en selecció de personal, ta-

llers per als candidats i per als
responsables de selecció i, el
més important, una sessió d’en-
trevistes ràpides (de 3 minuts)
en les quals els participants van
poder presentar el seu perfil
professional a cadascuna de les
empreses assistents.

L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va destacar “l’esforç dels
tres ajuntaments per a la conse-
cució d’aquestes jornades”, així
com el “revifament del comerç” al
poble. Teià i Alella també van
acollir sessions d’aquesta iniciati-
va els dies 7 i 8 de novembre. 

El Ple posa en marxa dues
línies d’ajuts al lloguer

HABITATGE4Per primera ve-
gada en la seva història, el Mas-
nou tindrà ajuts per al pagament
del lloguer. Al darrer Ple muni-
cipal, celebrat el 15 de novembre,
es van aprovar dues línies de
subvencions: la primera, per fer
front a les despeses inicials quan
s’accedeix a un habitatge de llo-
guer i, la segona, per subven-
cionar parcialment el pagament
mensual del lloguer.

La primera línia estableix
un màxim de 750 euros per llo-
gater, mentre que la segona pot
arribar fins al 40% de l’import

anual del lloguer, sense poder
superar els 1.800 euros d’ajut
anual. La mesura es va tirar en-
davant amb 18 vots a favor
(ERC, PDeCAT-Unió, Cs, CUP i
ICV), 2 abstencions (PSC) i el vot
en contra del regidor del PP.

RENOVAR L’ESTACIÓ D’OCATA
El Ple també va donar llum verda
al preacord entre el govern mu-
nicipal i Renfe per remodelar l’es-
tació d’Ocata i fer-la més accessi-
ble a través d’un pas soterrat que
comunicarà el passeig de Prat de
la Riba amb l’estació i la platja.

Iago Pericot, fill predilecte 
del Masnou a títol pòstum

HOMENATGE4L’Ajuntament del
Masnou va retre homenatge a la
que va ser una de les seves figures
artístiques més destacades: Iago
Pericot. En un acte celebrat el 16
de novembre a Ca n’Humet, el
consistori va fer el lliurament
pòstum del títol de Fill Predilec-
te a l’escenògraf i pintor masno-
ví, que va morir aquest agost.

L’esdeveniment va comptar
amb la presència de l’actor Sergi
Mateu, amb el qual Pericot va fun-

dar el Teatre Metropolità de Bar-
celona. Amb aquesta companyia
van estrenar el 1977 una de les se-
ves obres més destacades: Rebel
Delirium, que es va presentar a
l’insòlit escenari de l’estació de me-
tro de Sant Antoni, a Barcelona.

Durant l’acte d’homenatge
es va projectar també un vídeo
sobre la trajectòria professio-
nal de Pericot, que va ser una de
les figures més irreverents del te-
atre català de la Transició.

Comerç | Un 80% dels masnovins compren al municipi  
Bona part dels veïns i veïnes del Masnou compren els seus productes quotidians al po-
ble, però només un 27% compra els productes no quotidians al municipi. Així ho recull
l’estudi d’hàbits de consum del Pla Estratègic de Comerç, presentat el 8 de novembre.

Els veïns i veïnes d’El Masnou
s’organitzen per combatre els
falsos rumors sobre els menors
estrangers no acompanyats
(MENA). El 18 de novembre, a
Can Malet, es va celebrar la pri-
mera reunió oberta de la Xarxa
d’Acollida Popular del Masnou,
en la qual van participar prop de
70 persones del municipi.

Durant la trobada, els veïns
van poder expressar les seves
inquietuds sobre la cinquantena
de joves que estan acollits des de
fa dos mesos a l’alberg Batista i
Roca. Com apunten des de la Xar-
xa, des de la posada en marxa d’a-
quest centre d’acollida s’han es-
tès al poble una sèrie de notícies
falses i rumors sobre els MENA.

Per desmentir aquestes in-
formacions, els organitzadors de

la Xarxa van contactar amb la Di-
recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA)
i la direcció del centre del Mas-
nou, que van deixar clar que tots
són joves procedents del Ma-
rroc, amb una àmplia voluntat de
formar-se i que molts d’ells en re-
alitat només estan de pas per Es-
panya (el seu destí final és Fran-
ça o el nord d’Europa).

Una de les conclusions que van
sortir d’aquesta primera reunió de
la xarxa va ser la necessitat d’or-

ganitzar tallers informatius per
acabar amb els prejudicis i cons-
tituir-se com un punt de coordi-
nació entre les entitats, per acon-
seguir que aquests joves puguin
participar també de les activitats
del poble i tenir així una millor
acollida. “Si ara els fem una bona
acollida, el dia de demà la societat
se’n beneficiarà”, asseguren des de
la plataforma.

El 2 de desembre se celebrarà
una nova reunió de la Xarxa, en la
qual acabaran d’organitzar-se.

La creació de la Xarxa va reunir 70 persones. Foto: Twitter (@acollidamasnou)

Augusto Magaña
EL MASNOU

» El Masnou acull uns cinquanta menors estrangers no acompanyats
» La Xarxa d’Acollida Popular coordinarà les entitats per acollir-los

Una xarxa veïnal per atacar els
falsos rumors sobre els MENA
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L’Ajuntament mou fitxa 
per salvar l’espigó de Garbí

PATRIMONI4L’Ajuntament va
obrir un expedient perquè les ca-
setes de pescadors de l’espigó de
Garbí siguin declarades bé d’in-
terès cultural i patrimonial, per tal
d’evitar el seu enderroc immi-
nent, arran d’una sentència ferma
que hi ha des del 1999.

El ministeri de Medi Ambient
va comunicar a l’Ajuntament l’or-
dre de desallotjament i enderroc
de les casetes, així com la retirada
de les barques de pescadors que hi

ha a la platja. El consistori, però,
va fer un recurs per sol·licitar la
suspensió o l’ajornament de l’en-
derroc i ara tenen un termini de
tres mesos per evitar que es tirin
a terra les casetes.

La idea és convertir l’espigó
de Garbí en “un projecte de vila
marítima” que preservi aquest
entorn i el doti de projectes cul-
turals en benefici de tot el poble.

Les barques dels pescadors,
però, no van tenir la mateixa

sort. La trentena que encara hi
havia a la sorra es van haver de
retirar, ja que “tenien el permís
de varada caducat” i s’havien de
treure abans del 25 de novem-
bre, per ordre de Costes. Des de
l’Ajuntament van assegurar que
l’associació de pescadors de Gar-
bí està tramitant una nova con-
cessió anual. 

La guingueta d’estiu, fins ara
gestionada pels pescadors, es
regularà per concurs públic.

MEMÒRIA HISTÒRICA4Vilassar
de Mar fa un pas endavant en la
retirada de la simbologia fran-
quista dels seus carrers. L’Ajun-
tament ha començat el procés per
canviar el nom al carrer Dr. Mo-
drego i a la plaça Carlos Trias. Fins
a finals d’any, la ciutadania i les
entitats del poble podran pre-
sentar les seves propostes de
nous noms, mitjançant una ins-
tància genèrica.

Una vegada s’hagin rebut to-
tes les propostes, s’establiran els
criteris i se seleccionaran cinc
noms per a cada carrer i plaça, que
es portaran a votació. Aquesta se-
lecció la durà a terme un grup de
treball format pel Consell Asses-
sor de Cultura, un representant de
cadascun dels espais als quals
se’ls canviarà el nom i un mem-
bre de cada partit amb represen-
tació municipal.

Durant els dos mesos següents
a la votació, l’Ajuntament haurà
de notificar el canvi de nom de
manera oficial, així com les im-
plicacions que es deriven del can-
vi, a tots els veïns i veïnes i als or-
ganismes pertinents, com el re-
gistre de propietat i les compan-
yies de serveis, entre altres. El con-
sistori va informar que també es
farà una campanya informativa
sobre qui eren Dr. Modrego i
Carlos Trias. 

La iniciativa dona resposta a
una moció aprovada per unani-
mitat el 2016, en la qual es de-
manava la revisió de la nomen-
clatura i simbologia dedicada a
personatges franquistes, feixistes
i militaristes.

Els carrers, sense
noms ni símbols
franquistes

Medi Ambient va demanar l’enderroc de les casetes. Foto: Ajuntament

Infància | Constituït el segon Consell d’Infants
El passat 18 de novembre el Consell d’Infants va renovar la meitat dels seus membres,

després d’un procés d’elecció a les escoles i entitats. En total són 22 consellers i conse-
lleres i 15 assessors i assessores, que faran propostes per millorar el poble.
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DONA4Premià de Mar se suma
a les reivindicacions del Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones. El
pròxim 25 de novembre, jorna-
da en la qual se celebra aquesta
commemoració, a la plaça de l’A-
juntament tindran lloc les acti-
vitats centrals per demanar que
el poble sigui un espai lliure de
masclisme.

La jornada començarà al
migdia amb la lectura del ma-
nifest unitari dels municipis
catalans i continuarà amb una
performance i una actuació
musical a càrrec de l’Escola
Municipal de Música. Durant
tot el dia, a la plaça hi haurà una
carpa informativa sobre el Ser-
vei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD).

El SIAD és un servei muni-
cipal destinat a garantir l’accés de
totes les dones a la informació,
l’orientació, l’atenció psicològi-
ca i l’assessorament en temes re-

lacionats amb els àmbits labo-
rals, socials o familiars.

La jornada del 25 de novem-
bre continua amb el conjunt d’ac-
tivitats que el consistori porta
fent durant tot el mes per cons-
cienciar sobre la violència de gè-
nere, com el taller Estimar no fa
mal als centres educatius, el curs
de teatre per fomentar la igualtat
a la biblioteca Martí Rosselló i Llo-
veras i el taller d’autodefensa per
a dones al gimnàs Avellaneda.

MÉS MUNICIPIS
Altres municipis de la comarca
commemoraran també el 25 de
novembre. A Vilassar de Mar, es
farà una funció de l’obra de tea-
tre Inèrcia, amb la qual es re-
captaran fons per a una entitat
que treballa en la lluita contra la
violència masclista. Al Masnou,
en canvi, s’ha muntat  l’exposició
No + violència contra les dones
a l’Edifici Centre, que podrà visi-
tar-se fins a final de mes.

El SIAD instal·larà una carpa a la plaça de l’Ajuntament el 25-N. Foto: Ajuntament

Entitats sobiranistes uneixen esforços. Foto: Twitter (@CDR_Premiademar) 

Premià commemora el dia
contra la violència de gènere

» L’Ajuntament organitza una jornada reivindicativa el 25-N
» Altres municipis de la comarca se sumen a la commemoració

Els partits independentistes
creen un espai unitari d’acció

POLÍTICA4Els partits i entitats in-
dependentistes de Premià uneixen
esforços. El passat 17 de novem-
bre es va crear laTaula de Coor-
dinació Unitària en Contra de
la Repressió i per l’Autodetermi-
nació, que haurà de servir per
aconseguir acords estratègics en-
tre les diverses forces sobiranistes
del municipi de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals.

A la trobada, que havia estat
convocada per Crida Premia-
nenca (CP), alguns militants de
l’ANC de Premià van demanar
una sola llista electoral indepen-

dentista prels comicis de maig de
l’any vinent, però cap dels partits
presents (CP, ERC, PDeCAT i
membres dels Comuns a títol
personal) es va mostrar conven-
çut per aquesta estratègia.

El regidor de CP, Andreu
Mumbrú, va assegurar que “cal
unitat política contra la repressió
i per fer efectiva l’autodetermi-
nació, però no uniformitat”, ja
que els diversos partits indepen-
dentistes no tenen un mateix
model polític per al poble. 

A l’acte de creació de la Taula
van assistir-hi prop de 40 persones.

ICV-EUiA vol que Premià sigui
zona 1 de transport públic

MOBILITAT4La Coalició d’Es-
querres vol que Premià de Mar
passi a formar part de la zona 1
del transport metropolità. Com
ha avançat Ràdio Premià de
Mar, el grup municipal format
per ICV i EUiA està pressionant
el govern municipal perquè faci
les gestions pertinents que per-
metin que el poble s’integri a la
zona 1 del sistema tarifari integrat
de TMB, juntament amb els 18
municipis de l’àrea metropolita-
na que ho faran al gener. 

Això suposaria, per als veïns
i veïnes del poble, un estalvi de

prop de la meitat del preu del tí-
tol de transport. 

El govern municipal no des-
carta  aquesta possibilitat, però
també ha volgut deixar clar que
encara no hi ha cap estratègia per
fer-ho. A més, segons l’Ajunta-
ment, això s’hauria d’abordar en
una mesura d’àmbit comarcal i
no només en l’àmbit municipal.

Segons la Coalició d’Esque-
rres, Premià s’hauria d’inclou-
re dins d’aquesta zona, ja que hi
ha altres poblacions que estan
més lluny de Barcelona i que en
formen part.

Capella i Buch commemoren
els 80 anys de la Guerra Civil

COMMEMORACIÓ4Els conse-
llers d’Interior i Justícia, Miquel
Buch i Ester Capella respectiva-
ment, van visitar Premià de Mar
el 20 de novembre per comme-
morar els 80 anys de la Guerra Ci-
vil al municipi. 

Durant l’acte es va presentar el
Programa d’Identificació Genèti-
ca, impulsat pel departament de
Justícia de la Generalitat i que ser-
veix per identificar els cadàvers ex-
humats de les foses comunes del

conflicte a patir de la comparació
d’ADN. A Premià de Mar, una
quinzena de persones ha lliurat
mostres del seu ADN amb l’espe-
rança de poder identificar els seus
avantpassats desapareguts.

A l’esdeveniment es va pre-
sentar també l’exposició Cata-
lunya Bombardejada, que s’i-
naugurarà el 2 de desembre al
Museu de l’Estampació i que tin-
drà entre els seus objectes una gra-
nada trobada a Premià el 2016.

Successos | Un jove declara contra una agressió policial
El membre d’Arran Premià que va denunciar una agressió a la comissaria de Via Laie-
tana després d’una manifestació l’11 de novembre a Barcelona va declarar davant del
jutge el passat 14 de novembre. La policia l’havia denunciat també per desobediència.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

SEGURETAT4Els darrers me-
sos el Baix Maresme ha patit
una onada de robatoris a do-
micilis alarmant. I sembla que
el mes de novembre no n’és
una excepció. 

Els Mossos d’Esquadra van
detenir el matí del 5 de novem-
bre un grup de lladres que pre-
tenia robar a la zona de Can Ver-
boom, de Premià de Dalt.

Una patrulla uniformada va
detectar un vehicle amb tres
ocupants que anava a poca ve-
locitat i que s’aturava davant

de diferents domicilis per con-
trolar els seus accessos.

Els agents van seguir el ve-
hicle fins a Premià de Mar, on
van decidir entrar en acció i
identificar els tres ocupants, tro-
bant a l’interior del vehicle eines
i material susceptibles per ser
utilitzats per a robatoris.

Els detinguts, tres homes de
20, 23 i 46 anys i de nacionali-
tat estrangera, van quedar amb
llibertat amb càrrecs. La inves-
tigació no descarta relacionar-los
amb altres robatoris.

La Diputació ha anunciat més de
200 actuacions de rehabilitació i
reforma  d’edificis monumen-
tals i jaciments arquitectònics. En
paraules del seu president, Marc
Castells, es tracta d’una aposta
“sense precedents”.

L’operació, que afectarà les
dotze comarques barcelonines,
preveu un cost de 23,5 milions
d’euros, els quals contemplen
dues millores pel que fa a Vilas-
sar de Dalt. Concretament, una
coberta necròpolis de les pistes
d’atletisme i, per l’altra, l’ade-
quació del segon pis de Can
Manyer, on hi ha l’actual bi-
blioteca.

PREMIÀ DE MAR, TAMBÉ
La Diputació de Barcelona tam-
bé contempla  Premià de Mar

en aquest capítol d’inversions.
Concretament,  el poble del li-
toral maresmenc viurà la res-
tauració i instal·lació d'un mo-
saic romà al museu romà, una
zona que actualment està en
obres. 

ESTUDI D’USOS
Per altra banda, la Diputació
també ha realitzat un estudi
d’usos dels divuit equipaments

cívics i culturals de Vilassar de
Dalt. 

Les actuacions que planteja
la diagnosi estimen una inversió
de 3,76 milions d’euros en un
termini de 10 anys, amb l’objec-
tiu de treure un major rendiment
a les dotacions. A més, també es
planteja adequar els equipa-
ments als diferents serveis  que
ofereix el municipi per conver-
tir-los en espais més funcionals.

L’actuació té l’objectiu de preservar el patrimoni arquitectònic. Foto: Diputació

Nous detinguts per diversos
robatoris a Premià de Dalt

CABRILS4El govern municipal
signarà divendres 23 de novem-
bre un conveni de col·laboració
amb la Confederació d’Associa-
cions Veïnals de Catalunya (CON-
FAVC). 

L’objectiu d’aquest acord bus-
ca la mobilització d’habitatges
buits per potenciar el parc de llo-
guer assequible del municipi cre-
ant una cooperativa, que tindrà
per nom Omplim els buits.

La cooperativa, impulsada
per la CONFAVC, juntament
amb una de les seves cooperati-
ves, Gestió veïnal SCCL, i perso-
nes a títol individual, llogarà ha-
bitatges a preus assequibles. 

‘OMPLIM ELS BUITS’
El valor que difereix la resta de co-
operatives d’Omplim els buits
és que pararà atenció a les per-
sones que no gaudeixen d’in-
gressos suficients per fer front al
mercat actual del lloguer, però
tampoc es troben en el llindar de
persones amb necessitats d’ha-
bitatges d’emergència social.

D’aquesta manera, es calcu-
la que les famílies que sol·licitin
aquests habitatges hauran de
dedicar només un 30% dels seus
ingressos al lloguer.

APROVACIÓ DEL POUM
Per altra banda, i relacionat amb
això, el 12 de novembre l’Ajun-
tament va aprovar definitiva-

ment el Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM), un
procés llarg que es va iniciar fa
nou anys, l’any 2009.

Aquest fet va lligat amb el
conveni que ha signat el govern,
ja que un dels punts del POUM
és el model d’implantació urba-
na i les determinacions per al
desenvolupament urbanístic. 

L’objectiu és donar sortida als habitatges buits de manera assequible. Foto: Arxiu

Conveni amb la CONFAVC 
per promoure l’habitatge

Cabrils | Cabrera de Mar

Can Bruguera | Places rotatòries
L’Ajuntament ha col·locat nou noves places d’esta-

cionament rotatori al pàrquing de La Quintana,
inclosos els dimecres durant el mercat setmanal.

Maresmusic | Final de la 14a edició
El grup Simbiosi, de Vilassar de Mar, i Guilty Lips, deL Masnou, 
han estat els guanyadors del Concurs de Música Jove del Maresme, 
la final del qual es va celebrar a Cabrils dissabte 17 de novembre.

URBANISME4Dos mesos de
vida li queden al Club Nàutic de
Cabrera de Mar. Així ho ha de-
cretat la Demarcación de Costas
de l’Estat. 

Aquesta decisió s’ha pres per
culpa de la manca de títol de con-
cessió del club. A més, el factor
que també ha motivat la mesu-
ra ha estat la impossibilitat del
club per adaptar-se a l’actual re-
glament, el qual planteja que la
superfície construida no superi
els 300 metres quadrats, una xi-

fra molt inferior a la infraes-
tructura actual.

Els més afectats, els socis
del club, aniran a parar a Premià
de Mar, on el departament de
Costes de la Generalitat ha ha-
bilitat una zona per a les em-
barcacions. 

Queden per resoldre el tràmit
per part de l’Ajuntament de la
concessió del servei d’escola de
vela i la tàpia de les instal·lacions,
per evitar-ne l’ocupació il·legal,
el 31 de gener del 2019.

L’Estat obliga a tancar el Club
Nàutic de Cabrera de Mar 

El Club Nàutic de Cabrera es veu abocat a tancar. Foto: Twitter (@JoaquimBorras)

La Diputació aposta per
millorar el patrimoni de Vilassar
Víctor Ferran Mir
PREMIÀ DE DALT
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Alella | Teià

El compte enrere ja ha comen-
çat. El pròxim divendres 14 de
desembre, el premianenc Juli Gi-
ner tindrà una nova oportunitat
per proclamar-se, de nou, cam-
pió d’Europa. El púgil lluita a
casa (la vetllada Irreductibles,
organitzada pel seu gimnàs, Ga-
llego Prada, es disputarà a la Vall
d’Hebron, a Barcelona, on no-
més ha perdut un dels cinc com-
bats que ha disputat durant la
seva trajectòria de vuit anys
llargs com a professional) i en els
vídeos que ha penjat entrenant
ha fet públiques les bones sen-
sacions que té en les setmanes
prèvies al combat.

Per tornar a penjar-se el cin-
turó continental en el pes su-
perploma, Giner haurà de de-
rrotar el francès Samir Ziani, un
púgil de 28 anys i tetracampió
del seu país. El boxejador de la

regió de l’Haute-Garonne ha in-
tentat, com passa habitualment,
evitar haver de lluitar a ‘territo-
ri hostil’, de manera que tot
apunta que intentarà que el
combat sigui discontinu i que els
àrbitres l’hagin d’estar aturant
constantment.

El francès, a més, és esque-
rrà, una condició que ha portat

Giner a viatjar al Japó per en-
trenar contra altres boxejadors
esquerrans i preparar millor
aquesta cita continental.

El dia 10 d’aquest mes, de fet,
s’han complert tres anys d’ençà
que Giner va coronar-se com a
campió de l’EBU (derrotant el
també francès Romain Jacob per
KO tècnic a Boulogne-sur-Mer).

Giner vol tornar a fer-se una fotografia com aquesta. Foto: Arxiu

Juli Giner vol tornar a ser el
millor boxejador del continent

Tres jugadors del Teià 
Futbol Cinc, al mundial sub 20

El porter Ricard San
José i els ales Pablo
Pascual i Dani Sobre-

rroca són els tres integrants del
primer equip del Teià Futbol
Cinc que, en aquesta recta final
del mes, formen part de la con-
vocatòria de la selecció que està
jugant el mundial sub 20 de fut-
bol sala, organitzat per l’AMF,
que s’està disputant a Colòmbia.

El combinat entrenat per

Jordi Castejón va accedir a la
ronda de quarts de final com a se-
gon classificat del grup A, per da-
rrere de l’Argentina, després de
guanyar els seus enfrontaments
contra Bolívia i el Marroc.

En el moment del tancament
d’aquesta edició de Línia Mar,
Catalunya havia de jugar el par-
tit de quarts de final. El matx
s’havia de disputar la matinada
del divendres 23.

La UE Vilassar continua
invicta després de 12 partits

El millor equip de la
Primera Catalana con-
tinua sent la UE Vilas-

sar. Els blanc-i-vermells seguei-
xen invictes després de 12 partits
(10 victòries i dos empats) i vol-
dran completar el ple de victòries
aquest mes el pròxim diumenge
25 visitant el Lloret, el quart
classificat, en el millor partit de la
tretzena jornada de la lliga. 

De fet, els únics dos partits

que els vilassarencs no han po-
gut guanyar han estat les visites
al Girona B i a la UE Tona, de
manera que el desplaçament a la
Selva serà un nou examen per als
del Xevi Ramon.

Abans de marxar de vacan-
ces, i ja al desembre, la UEVdM
rebrà les visites del Palamós i el
Vic (els dies 2 i 23, respectiva-
ment) i també viatjarà al camp
del Sant Cugat (el dia 15).

Pau Arriaga
PREMIÀ DE DALT

ECONOMIA4Comparant els
pressupostos del 2018 amb els
de l’any que ve, aprovats re-
centment pel Ple, hi ha un seguit
de canvis pel que fa al reparti-
ment de les despeses.

Per una banda, el pressupost
de l’any que ve no contempla cap
operació de préstec, per això la
xifra total del pressupost és un
6,6% inferior a la del 2018.

Una de les regidories que
compta amb un major incre-
ment és la de Participació Ciu-

tadana. La segueixen les àrees de
Serveis Municipals, d’Hisenda,
Educació i Cultura. 

L’increment d’aquesta regi-
dora ve motivat per la futura po-
sada en marxa de l’equipament
d’arts escèniques.

Tot i que n’hi haurà po-
ques, les principals inversions
en obres públiques tindran a
veure amb la pavimentació de
carrers, l’adequació del pavelló
i reformes en edificis munici-
pals i espais públics.

PARTICIPACIÓ4Gairebé 500
persones han participat en els
primers pressupostos partici-
patius que ha plantejat l’Ajun-
tament de Teià als seus veïns.  

Amb aquesta iniciativa, el
govern ha volgut donar la pa-
raula al poble per escollir quina
o quines partides es durien a ter-
me amb 100.000 euros.

D’aquesta manera, el 16 de
novembre es va presentar el re-
sultat de les votacions, les quals
es van dur a terme de forma te-
lemàtica des del 24 de setembre
fins al 31 d’octubre. 

En aquest sentit, del total
de vint-i-tres propostes que hi
havia per escollir, la partida eco-
nòmica dels pressupostos parti-
cipatius tindrà en compte les deu
amb més vots, les quals es re-
partiran el pastís. 

PROPOSTES EN EDUCACIÓ
La comunitat educativa és la
que encapçala la llista amb un

major nombre d’inversions, tam-
bé reflectit en el global de diners
invertits, ja que rebrà més d’un
terç dels pressupostos. 

Concretament, hi haurà una
millora de la climatització a l’Es-
cola El Cim, que, amb 236 vots,
ha estat la proposta més votada,
la introducció d’una nova sen-
yalització escolar i la construcció
d’un parc infantil a la piscina. 

NOVA CARPA AL CASAL 
La gent gran també està d’en-
horabona. La proposta d’ins-

tal·lar una carpa exterior al Ca-
sal de la gent gran de ca la Cecí-
lia es farà realitat. Es tracta de la
proposta més cara, amb 26.925
euros de pressupost.

ALTRES PROPOSTES
Per altra banda, la resta de
propostes que es tiraran enda-
vant tenen a veure amb la mi-
llora del mobiliari urbà, millo-
res del refugi de la Ferreria del
Vedat i una campanya infor-
mativa de civisme sobre els ex-
crements canins.

Hi ha participat el 9,14% del cens de majors de 16 anys. Foto: Ajuntament

Teià ja coneix el resultat dels
pressupostos participatius

Alella presenta el pressupost
per a l’any vinent amb canvis

ADF de Teià | Premi de la Diputació
La 22a edició dels Premis de prevenció de riscos forestals de la Diputació de Barcelona, que es fixen

en projectes que contribueixin a preservar el territori, ha premiat l’ADF de Teià. Concretament, l’enti-
tat rebrà 11.000 euros per poder desenvolupar un projecte d’aprofitament de recursos naturals.

El Masnou | La Nit de l’Esport se celebrarà el pròxim dia 30
Divendres 30, dos quarts de nou de la nit. Els esportistes i els clubs del Masnou estan
cridats a participar en una nova edició de la Nit de l’Esport, la jornada que servirà per
homenatjar-los i per reconèixer els millors resultats de la passada temporada 2017-18. Esports
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresaper tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent

fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada
senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-

tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i
està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-

suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer
tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes

socials. Una de les publicacions més comentades pels
usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la

portada del seu single, on la cantant es mostra asse-
guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z
La fitxa

QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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Viu en línia

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
10:30 Gisa Mohr, Glòria Olivella i Gal·la Pericot

s’encarregaran de coordinar aquest taller
monogràfic per aprendre a fer galetes na-
dalenques. / Biblioteca Joan Coromines.

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE
19:00 El periodista Vicent Partal, director de Vi-

laweb, coordinarà la xerrada Procés d’inde-
pendència: i ara cap a on anem?. Organitzen
l’ANC i el CDR del poble. / Centre Cívic de Pre-
mià de Mar.

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE
19:00 Rosa María Pascual serà l’encarregada de

presentar el seu darrer llibre, anomenat La
mestra. L’escriptora farà una xerrada inicial i
després admetrà preguntes. / Biblioteca
Martí Rosselló i Lloveras.

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
19:00 El llibre El baile, d’Irene Nemirovsky,

serà el protagonista de la darrera sessió del
mes del Club de novel·la del segle XX. Toni Itur-
be serà el coordinador de la sessió. / Biblio-
teca Municipal Ernest Lluch i Martín.

DES DEL 14 DE DESEMBRE
Matí-Tarda A partir del dia 14 del mes que ve

es podrà visitiar l’exposició d’imatges que el
fotoperiodista Jordi Borràs ha preparat sobre
el referèndum de l’1-O. / Biblioteca munici-
pal Ernest Lluch i Martín.

DES DEL 26 DE NOVEMBRE
PREMIÀ DE DALT El pròxim dilluns 26 es posarà

en marxa la mostra Pompeu Fabra. Una llen-
gua completa, emmarcada en el 150è ani-
versari del naixement del lingüista (Matí-Tar-
da). / Biblioteca Jaume Perich i Escala.

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
TEIÀ Curs pràctic de tècniques teatrals i d'ora-

tòria per donar-nos idees i orientar-nos per
aprendre a explicar contes (18:15). / Espai Can
Llaurador. 

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
EL MASNOU Partit de bàsquet corresponent a

l’onzena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre el Vive El Masnou i l’Arenys (20:00). /
Poliesportiu del Masnou.

VILASSAR DE DALT Ja està en mar-
xa el taller de decoració nadalenca em-
marcat en el cicle Rampataplam. / El
Casal Popular.

Sessions per aprendre a fer
peces de decoració nadalenca

Tots els dimecres a les 19:00

En el marc del 80è aniversari del
bombardeig, l’exposició anomenada
Catalunya bombardejada es podrà vi-
sitar a la vila. / Museu de l´Estampa-
ció de Premià de Mar.

L’exposició ‘Catalunya 
bombardejada’ arriba al poble

A partir del 2 de desembre

La masnovina Esther Sanz presenta el
seu llibre Deséalo hoy, vívelo mañana,
una sèrie de coneixements en l’àmbit
de la superació i l’ambició personal. /
Biblioteca Joan Coromines.

Esther Sanz presenta el llibre 
‘Deséalo hoy, vívelo mañana’

Divendres 14 de desembre a les 18:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la 14a jornada del grup 1 de Primera
Catalana entre la UE Vilassar i el Pa-
lamós. / Municipal Xevi Ramon.

Duel d’històrics: la UE 
Vilassar rep el Palamós

Diumenge 2 de desembre 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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