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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic
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per Francesc Reina 

La saviesa de la gent petita

Entre l'espasa i la paret hi ha un país on
habiten els miracles. No hi ha més opció
que creure en ell. Eduardo el va trobar no
fa gaire per casualitat; la famosa frase del
vell Einstein va reviure de sobte en la seva
curiositat nua de prejudicis, i es va ado-
nar que era cert, que és imprescindible
una biblioteca.

Ell, que venia de ser expulsat del men-
jador social perquè cobrava una presta-
ció mínima, va prioritzar el
menjar i va abandonar l'ha-
bitació on dormia per esperar
el més urgent: sentir de pri-
mera mà com es mou el si-
lenci de la nit.

Allà va descobrir Tintín,
aquest xaval adult que des-
granava emocionants misteris; Corto
Maltès, l'últim representant d'un món
desaparegut fa molts anys; el Capitán
Trueno lluitant entre cantonades en om-
bra per portar-nos una llibertat impen-
sable... Submergits en un món d'imatges,
darrere les cobertes, s'obre un univers per
explorar més enllà dels murs, i al costat
d'altres companyes, s'instruïa en els me-
nesters socials acariciant lletres amb la
punta dels dits, xiuxiuejant un so sord,
com si aprengués a llegir.

Llavors aquest lloc es converteix en

una treva de la derrota. Gairebé místics,
els cossos imperfectes donen voltes en-
tre les parets. No és obra de l'atzar, això
només ho pot aconseguir un déu enig-
màtic entre el va costum de buscar un
sentit a aquest món tan impenetrable.
Sembla com si preparessin una història
minuciosa sobre el seu futur, un tractat
que es podria recollir com un llibre
perdut on escapar-se de fosques male-

diccions que els conduïssin a profunds
túnels, com llibres enganyosos.

Una comunitat sense lletres és un es-
pai sense horitzons. El pretext és molt més
que protegir-se del fred, de la calor, de la
mala gent o d'una desaforada esperança.
Allà en la comoditat de les butaques i la
tranquil·litat del sofà, és on la paraula ciu-
tadania aconsegueix un sentit autèntic, un
pelegrinatge a la recerca d'un llarg som-
ni. Per aquest afany fa bona falta la mi-
rada maternal de la directora, el gest ama-
ble de l'empatia que sempre haurà de fer

front al comentari narcisista de les peti-
tes diferències.

Després, amb certa intolerància,
les autoritats presents, com una secta
blasfema, es veuran obligades a infor-
mar de les ordres extremes: hem de tan-
car. Amb la seva infància perduda a so-
bre, surten per trobar el seu lloc a l'in-
fern. Aniquilats a la nit impia, infinita-
ment solitaris, insisteixen en una divi-

nitat que delira, i marxen,
pelegrins del no-res, a
aquest altre habitatge, un-
tant-se en la pell els diaris
del dia. Hi haurà més ganes
de saber?

Els que s'atreveixin a
jutjar els limitats, que sàpi-

guen que hi ha eterns viatgers que tra-
vessen qualsevol direcció, com nòma-
des, amb el mateix desordre que alegra
la solitud. Molta gent petita es mor a la
vora del pou del qual mai no ha pogut
sortir. Eduardo se n’ha anat aquest es-
tiu mort de fred, però content de ser una
mica més savi. Ens va llegar aquesta or-
fandat absurda que tant costa d’em-
passar-se. Tant de bo la seva memòria
suri pel menjador dels que no són res,
i sobretot, que acompanyi a pessics els
que fan ús legal de l'estupidesa.

Molta gent petita es mor a la vora
del pou del qual mai no ha pogut sortir,

mentre altres fan ús legal de l’estupidesa

“No he pronunciado
la palabra Catalunya”,

dice Juan Marín, candi-
dato de Ciudadanos, en el #Debate-
AndaluciaRTVE. Ha hablado de “golpe
a la democracia” y “negociar en la cár-
cel” cuando le preguntaban sobre de-
pendencia. Pero se refería a un tema lo-
cal de Granada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No era fácil prever una
entrada de Vox tan fuer-

te. Había competencia
apretada en la derecha y los temas es-
trella ultras (machismo, racismo, anti-
política...) no estaban altos en la agen-
da. Pero menospreciamos el peso del
debate nacional. Ahí el caldo de cultivo
era perfecto.

@apuente

Surto de la presó de
Lledoners, de veure en

@RaulRomeva. Sensació
d’interinatge; és ell qui hauria d’estar
al capdavant del departament d'Acció
Exterior. Hem coincidit que cal seguir
explicant al món què passa a Catalunya
i la nostra defensa dels valors demo-
cràtics.

Borrell és el ministre
que Espanya envia al

món a revertir la mala
imatge de l'Estat. Un tipus que s'apro-
fita d'informació privilegiada per be-
neficiar-se'n. Segur que a Europa ho tro-
ben d'allò més normal. Com posar po-
lítics a la presó i pegar gent pacífica que
vol votar.

@KRLS@AlfredBosch @DaniSUgart

Els semàfors

Premià Acull
L’entitat fa un pas endavant en l’acollida

de migrants a Premià de Mar. El 15 de
desembre encetarà la campanya de re-
collida de fons del Projecte Pis, amb el

qual vol aconseguir un habitatge on 
poder allotjar les persones que aculli.

pàgina 10

Ajuntament d’Alella
Tot i que el consistori ha fet quatre ofer-
tes diferents per millorar les condicions
laborals de la Policia Local amb un nou

conveni, encara no ha estat capaç d’arri-
bar a un acord per satisfer les reivindi-

cacions dels sindicats de policies.
pàgina 12

Festival Revela-T
El festival de fotografia de Vilassar de
Dalt va fer una edició d’hivern al barri
madrileny de Malasaña, el cap de set-

mana del 7 al 9 de desembre. D’aquesta
manera, el festival estén encara més la

seva influència en el món de la foto.
pàgina 11
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Vilassar de Mar mou fitxa 
per salvar l’espigó de Garbí1

2 Conveni Cabrils-CONFAVC 
per promoure l’habitatge

La Diputació aposta per millorar
el patrimoni de Vilassar de Dalt

Iago Pericot, fill predilecte 
del Masnou a títol pòstum

Teià ja coneix el resultat 
dels pressupostos participatius

El + llegit líniamar.cat
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No es tracta de parlar sobre la fi-
gura que es posa en un racó del
pessebre i distreure la mainada en
la seva recerca a veure on està ama-
gat. Es tracta de l’expressió en el
nostre llenguatge comú, si es vol dir
també escatològic. Diem “cagar-se
a les calces” quan algú desisteix de
fer una cosa; “cagadubtes” a la per-
sona que no pren decisions en el
moment; “cagat de por” al que té
por; es fa “cagar el Tió”...

Però, sempre hi ha un però, als
catalans també se’ns penja la llu-
fa de ser fenicis, jueus, maçons i la
cirereta del pastís de ser uns “ca-
gats” en el sentit de covardia.

La dreta molt dreta (els podem
dir extrema dreta o no?) que està
guanyant terreny a Espanya, com
ha quedat demostrat a les elec-
cions andaluses, fa gala de ser molt
mascle. Del tema intel·ligència i
cervell no en parlen, això sí, l’A-
bascal surt a cavall escortat per una
colla de genets, acompanyats d’u-
na música potent i fanfàrries cap
a no se sap on. Diuen que van a
“reconquerir” Espanya de la púr-
ria esquerranosa. Salvar-la de les
urpes de l’independentisme. Són
els moderns senyors Pelai del se-
gle XXI. Una pàtria, un rei, una
llengua i una nació. A algú li sona
aquesta cançó? La lletra és molt
clara, és neofalangista, i la músi-
ca qui la posa, l’IBEX 35? A An-
dalusia, i per extensió a Espanya,
ara es “caguen a les calces” veient
el resultat que ha tret VOX a les
eleccions i Susana Díaz clama
que s’ha de negociar entre partits
moderats perquè l’extrema dreta
no entri al govern andalús. 

Ves per on, tant que gallarde-
gen, resultarà que també són uns
caguetes! 

El caganer català
per Josep Ramon Ciurana 

Vist al Twitter

@MarPoyato: La jutgessa del Cas Màster
processa Cristina Cifuentes i la deixa a un
pas del judici. Està acusada d'un delicte de
falsificació de documents públics.

@jmangues: Borrell: “Als EUA l’únic que van
fer va ser matar quatre indis”. Qui diu qua-
tre diu més del 80% dels indígenes exter-
minats, no? Quin ridícul i quina vergonya.

#ALaCordaFluixa

@AlbanoDante76: La vaga del personal
sanitari ho ha remogut tot. Tots els partits
que han estat al poder són responsables
de la situació -en diversa mesura- . 

#FiDeLaVaga #AUnPasDelJudici

Primer atropellament mortal amb un patinet elèctric. Va passar
a Esplugues de Llobregat, quan una dona de 92 anys va morir
atropellada per dos joves que circulaven en un aparell d’a-

questes característiques. Es tracta del primer accident mortal cone-
gut a Catalunya d’aquest tipus.

El franquisme "no era una dictadura" i el feminisme és "una
actitud agressiva". Així pensa el candidat de Vox per Màla-
ga, Eugenio Moltó, el qual assegura també que el movi-

ment LGTBI ensenya coses que els menors "no estan preparats
per entendre".

Han condemnat l'asseguradora Zurich a indemnitzar amb un
milió d’euros una pacient que va quedar incapacitada a cau-
sa d'un retard en el diagnòstic d'un ictus, que a l'Hospital de

Calella (Maresme) van confondre amb una intoxicació de cànnabis.
La pacient arrossega com a seqüeles una invalidesa absoluta.

El científic xinès que va modificar genèticament dos na-
dons ha defensat l'experiment i ha anunciat un segon em-
baràs. He Jiankui afirma que les nenes van néixer "sanes i

felices" mentre el ministeri de Ciència de la Xina diu que està
"molt preocupat" pel cas.

Alfred i Amaia, famosos després del seu pas per Operación
Triunfo, haurien trencat la seva relació sentimental després 
de més d'un any junts. La revista ‘Lecturas’ ha publicat en 

portada les imatges que confirmarien la presumpta ruptura, 
les quals de seguida han corregut per la xarxa.

Quan ens vinguin a buscar
per @ModernetdeMerda

Casado desitjant afusellar el dis-
sident en cada declaració. Her-
nando penjant vídeos en què
iguala independentisme i nazis-
me. Mitjans de comunicació ava-
lant-ho als seus informatius. A
Twitter la Guardia Civil fent likes
a VOX. La Falange, tranquil·la-
ment, ocupant el mantell de la
Virgen del Pilar. Les agressions
a Femen. L'auge i la impunitat de
l'extrema dreta arreu. Home-
natges gratuïts i públics al dicta-
dor i al franquisme. I una prete-
sa esquerra que s'ho mira sense
sentir-se interpel·lada.

Tot va cap a una mateixa di-
recció, la de situar l'indepen-
dentisme (i una determinada
esquerra) a la diana. La diana,
cada cop més, literal. Només cal
anar repassant les imatges del
que s'està vivint en aquest país.
Són clares, explícites, loquaces.

Tot va cap a una mateixa di-
recció i encara hi ha qui afirma
que la història ara ja no pot re-
petir-se, com si no fes segles i
mil·lennis que els homes repetim
la història. I encara hi ha qui creu
que al segle XXI les coses van d'u-
na altra manera i les prioritats de
la gent són unes altres, com si els
humans no ens haguéssim de-
mostrat infinitat de vegades que,
de cop, la passió malaltissa per la
pàtria ens altera aquestes prio-
ritats i ens fa monstres.

I encara hi ha qui declara que
Europa no ho permetrà, com si
no fos precisament Europa la que

bressola aquest terror per tota la
seva geografia.

Podem negar-nos-ho tant
com vulguem, podem tractar de
bojos tots aquells qui gosin rela-
cionar el pitjor passat amb el pre-
sent, però ara ja queden pocs
dubtes que es va cap a una pèr-
dua de drets i llibertats, cap a un
nacionalisme foll i agressiu una
altra vegada i cap a l'eliminació
de tot allò que no combregui amb
la violència patriòtica estatal.

Un moment òptim, doncs,
per recuperar l'article d'Andreu
Barnils de dissabte passat i per
plantejar-nos dues preguntes
més (a respondre al més aviat
possible):

1. Què farem cadascú de nos-
altres quan siguem conscients
que poden venir a buscar-nos.
¿Estarem disposats que ens vin-
guin a buscar, o ho evitarem re-
nunciant a creure en els nostres
ideals per entregar-nos -no sen-
se remordiments- al silenci cò-
mode del feixisme?

2. Què faran amistats i fami-
liars quan vegin que ens vénen a
buscar. ¿Estaran disposats a im-
pedir o denunciar que ens vénen
a buscar, o renunciaran a creu-
re en la seva gent per entregar-se
-no sense remordiments- al si-
lenci còmode del feixisme?

Cadascú de nosaltres se sap lo
seu i és capaç d'intuir les seves res-
postes. I si hi ha algú que encara
no, ha de saber que arriba el mo-
ment de començar a intuir-les.

Els semàfors
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

Impuls al voluntariat
» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.
Va exercir de quiromassatgista

durant 45 anys.
A banda de les seves aficions

com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.
La Maria va conèixer la seva enti-

tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.
Un cop cada 15 dies hi dedica un

matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”
La Maria diu que el voluntariat li

ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 
Li agrada el teatre i ballar i,

per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.
L’Alba no s’havia plantejat

mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.
Va conèixer l’Orfeó Popular

des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.
En créixer, es va implicar del

tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 
L’Alba anima altres perso-

nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 
Va treballar de professor

d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.
La seva gran afició és el tea-

tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.
El Vicenç va decidir ser vo-

luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 
“Quan em vaig jubilar, vaig

decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.
Quan se li pregunta com ani-

maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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L’entitat Ocata Activa està farta de
denunciar l’estat ruïnós d’alguns
espais públics del barri. L’última
denúncia ha estat a partir de la
presència de rates en un solar
abandonat a l’avinguda Joan Ma-
ragall, una problemàtica que
arrosseguen des del febrer.

El terreny és propietat d’una
immobiliària vinculada al Banc
Santander. L’Ajuntament va obrir
al maig un primer expedient con-
tra l’empresa, que va provocar la
neteja de l’espai a l’agost.

Però després de tres mesos,
les rates han tornat al barri. Des
de l’Ajuntament asseguren que ja
s’ha obert un nou expedient i que
el govern municipal ha firmat un
decret per demanar expressa-
ment a l’empresa que es faci cà-
rrec de l’assumpte.

Els membres d’Ocata Activa
assenyalen, però, que esperen
que no passi com l’última vegada
que es va trigar “prop de sis me-
sos” a executar les obres de nete-
ja. L’Ajuntament recorda que, en
tractar-se d’un terreny privat, “no
es pot actuar si no hi ha ordre ju-
dicial” i afegeix que als espais pú-
blics ja s’estan duent a terme di-
versos controls de plagues. No
obstant això, l’entitat considera
que aquestes actuacions no s’es-
tan publicitant com cal.

LA PUNTA DE L’ICEBERG
Des d’Ocata Activa manifesten
que aquests animals són només la
punta de l’iceberg i asseguren
que van demanar un pla de xoc
d’inversions per “dignificar un
barri que s’està degradant”. L’A-
juntament contradiu que des de
mitjans d’octubre es realitzen di-
verses actuacions a Ocata, com re-
paracions del mobiliari urbà i en-
llumenat públic, reparacions de
voreres, millores en la senyalitza-
ció viària i altres treballs.

La brutícia d’un terreny abandonat atrau les rates al barri. Foto: Ocata Activa

Un grup de veïns d’Ocata
denuncia una plaga de rates
» Els animals surten al carrer des d’un solar privat abandonat 

» L’Ajuntament ha obert un segon expedient al propietari del terreny

El Masnou dona la benvinguda
als menors no acompanyats

IMMIGRACIÓ4El Masnou vol
ser un municipi d’acollida. El
passat 27 de novembre l’alcalde
Jaume Oliveras i la secretària
d’Infància, Adolescència i Jo-
ventut de la Generalitat, Geor-
gina Oliva, van fer un acte de
benvinguda per als més de cin-
quanta menors estrangers no
acompanyats (MENA) que viuen
des de fa tres mesos a l’alberg Jo-
sep Maria Batista i Roca.

Els joves van llegir un co-
municat en el qual agraïen l’a-
collida i van manifestar el seu
desig d’aprendre de la societat
masnovina per aconseguir les ei-
nes necessàries per construir-se
un bon futur. Oliveras va su-
bratllar en el seu discurs la im-

portància de la seva integració en
la societat catalana i els va re-
cordar que ara que ja estan em-
padronats al municipi són “veïns
i ciutadans del Masnou, amb
drets i deures”.

XARXA D’ACOLLIDA
Per altra banda, el passat 2 de des-
embre es va celebrar la segona
reunió de la Xarxa Popular d’A-
collida del Masnou, en la qual prop
de quaranta membres del col·lec-
tiu van encetar les sessions de for-
mació en estratègies antirumors.
Des de la Xarxa demanen a l’A-
juntament que apliqui aquestes
formacions també als seus treba-
lladors, per combatre directa-
ment els rumors sobre els MENA.

COMERÇ4L’esperit nadalenc co-
mença a envair el Masnou. Els
passats dies 1 i 2 de desembre es
va celebrar la Fira de Nadal, que
aquest any es va establir per pri-
mer cop al recentment urbanitzat
carrer de Roger de Flor. La plaça
Catalunya va ser, a més, el nucli
central del mercat ambulant.

Més d’una cinquantena d’ex-
positors es van reunir el primer
cap de setmana de desembre a
aquesta fira, organitzada per la Fe-
deració de Comerç, Indústria i Tu-

risme del Masnou amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. El 60%
dels participants eren comer-
ciants locals que van oferir als
veïns i veïnes del municipi tota
mena de productes relacionats
amb el Nadal, des d’elements de-
coratius fins a menjar artesanal  i
diverses opcions per fer regals a
aquestes festes.

A més, les entitats del Masnou
van programar una sèrie d’activi-
tats de lleure per atraure encara
més públic a la fira, com una ex-

hibició de retalls de tela de color,
balls de bastons, una mostra d’im-
provisació i altres actuacions iti-
nerants, així com un brou popu-
lar i un concert de nadales. Els as-
sistents també van poder gaudir
d’una oferta gastronòmica inter-
nacional, gràcies a la presència de
diversps food trucks.

La Federació de Comerç va va-
lorar molt positivament l’incre-
ment d’afluència a la fira gràcies
al canvi d’ubicació (abans se ce-
lebrava la fira al pati del Casino).

Un moment de l’acte de benvinguda a l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

Més de cinquanta expositors van participar en la Fira de Nadal. Foto: Ajuntament

Una Fira de Nadal renovada

Urbanisme | Nous pous de clavegueram al Passeig Marítim
El passat 22 de novembre l’Ajuntament va iniciar la construcció de tres pous de clavegueram
que serviran per inspeccionar i netejar la infraestructura amb l’objectiu de minimitzar el risc

d’embussos o desfer-los amb més facilitat. L’actuació suposa una inversió d’11.000 euros.

Augusto Magaña
EL MASNOU
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Crida a la calma del consistori
arran dels últims actes vandàlics
SUCCESSOS4L’Ajuntament de
Vilassar de Mar crida a la calma
i a no afavorir l’alarmisme arran
dels últims robatoris i fets van-
dàlics succeïts al municipi l’últim
mes. El cas més recent que ha
despertat la indignació del veïnat
ha estat el trencament dels mi-
ralls i eixugaparabrises d’una
cinquantena de cotxes durant la
matinada del 26 de novembre.

El regidor de Governació i
Mobilitat, Àngel Font, ha recone-

gut a Línia Marque “hi ha hagut
un repunt d’actes vandàlics i ro-
batoris a comerços i domicilis”,
però ha assegurat que “s’ha de ser
prudent” per no generar pànic en
la població, ja que, a més, és una
situació que s’està donant també
a altres pobles de l’entorn.

De fet, els Mossos d’Esquadra
van detenir el 29 de novembre 13
persones que formaven part d’un
grup criminal que robava en do-
micilis de l’àrea metropolitana de

Barcelona i el Maresme. El regidor
de Governació ha assegurat que al-
guns dels detinguts estarien rela-
cionats amb els robatoris a co-
merços i habitatges que han afec-
tat el municipi l’últim mes. 

Font ha explicat que ja s’estan
prenent mesures, com l’adquisició
d’un nou vehicle camuflat i l’aug-
ment de les patrulles nocturnes de
paisà, a més de treballs extraor-
dinaris de control i hores extres
dels agents de la Policia Local.

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Vilassar de Mar adapta els ca-
rrers del municipi per donar
prioritat als vianants. A finals de
novembre, el consistori va co-
mençar les obres per convertir
els carrers Sant Ramon i Sant
Magí en vies de plataforma úni-
ca (voreres i calçada al mateix ni-
vell) i per rebaixar la prioritat
dels vehicles. Aquestes actua-
cions compten amb una sub-
venció de la Diputació de Bar-
celona i suposaran una inversió
total de 225.862 euros. Les obres
al carrer Sant Ramon tindran
una durada prevista de quatre
mesos, mentre que les actua-
cions al carrer Sant Magí triga-
ran, previsiblement, dos mesos,
va informar l’Ajuntament.

Vilassar de Mar
dona prioritat 
als vianants

SEGURETAT4La Policia Local
de Vilassar de Mar va obrir el pas-
sat 3 de desembre una nova ofi-
cina d’atenció ciutadana a l’edi-
fici de l’Ajuntament. Des d’a-
quest nou emplaçament, el cos
policial oferirà bona part dels
serveis que es presten des de la
comissaria central, com la tra-
mitació de denúncies penals con-
tra petits furts, danys, robatoris,
pèrdua de documentació o altres
delictes de menor entitat i que no
necessitin el tractament d’unitats
especialitzades. També es po-
dran sol·licitar documents, com
per exemple permisos de sortida
de menors a l’estranger. Un agent
de la Policia Local atendrà els ciu-
tadans i ciutadanes de dilluns a
divendres durant tot el matí.
L’objectiu d’aquesta mesura és,
segons l’Ajuntament, “acostar la
policia a la ciutadania”.

La Policia Local
obre una oficina
d’atenció als veïns

El municipi ha viscut diversos robatoris a comerços l’últim mes. Foto: Facebook

Ocupació | Oberta la preinscripció per als cursos de formació
Fins a finals d’any, les persones que es trobin a l’atur a Vilassar de Mar podran 

apuntar-se als cursos de formació professional de la FOAP 2018. Els cursos són 
de floristeria i per a auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents.
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Premià Acull vol aconseguir un pis
per poder acollir més persones
immigrants i demandants de refugi
al municipi. L’entitat premianen-
ca encetarà el 15 de desembre, en
un acte a la plaça dels Països Ca-
talans, la campanya de recollida de
fons per impulsar el Projecte Pis.

Heidi Galindo, membre del
col·lectiu, ha explicat a Línia Mar
que l’associació fa dos anys que
acull persones estrangeres, la ma-
joria demandants d’asil, a les llars
de veïns i veïnes del poble.

Ara, però, Premià Acull s’ha
constituït oficialment com a enti-
tat i ha obert un compte bancari
per poder fer una campanya de so-
cis per finançar el Projecte Pis. A
l’acte del 15 de desembre s’oferi-
rà als assistents un dinar solidari
que servirà per recaptar fons. 

A més, el president del Comi-
tè Català d’Ajuda al Refugiat
(CCAR), Miguel Pajares, també
presentarà el seu llibre Crímenes
de Hambre.Un percentatge de les
vendes del llibre que es facin
aquell dia serviran també per fi-
nançar el projecte.

NOUS REPTES
Galindo ha recordat que l’entitat
va néixer fa dos anys arran d’un
grup de premianencs que havien
estat voluntaris als camps de re-

fugiats de Grècia. Ara la situació ha
canviat i ja no són les persones que
fugen de la guerra de Síria les que
més arriben al poble. “Ens arriba
gent de la frontera sud, molt més
joves”, ha ressaltat.

Amb el Projecte Pisvolen arri-
bar on les administracions molts
cops no arriben. Galindo ha asse-
gurat que no només volen acollir
demandants d’asil i per això estan
fent xarxa amb altres entitats per
elaborar un protocol d’acollida i
preparar tota la logística.

Voluntaris de Premià Acull en un acte el 2017. Foto: Twitter (@PremiaAcull)

Inés Arrimadas va visitar Premià l’1 de desembre. Foto: Twitter (@CiutadansCs)

Premià Acull busca fons per
poder impulsar un pis d’acollida
» L’entitat premianenca encetarà el ‘Projecte Pis’ el 15 de desembre
» Fa un pas endavant per acollir no només persones refugiades

Inés Arrimadas, escridassada
en una visita a Premià de Mar

POLÈMICA4La presidenta de
Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés
Arrimadas, no va ser ben rebu-
da quan va visitar Premià de Mar
el passat 1 de desembre. El di-
putat de Cs al Parlament Carlos
Carrizosa va denunciar a través
d’un vídeo a les xarxes socials
que un grup de veïns del muni-
cipi van escridassar la líder ta-
ronja quan aquesta visitava la
carpa que el grup local del seu
partit havia instal·lat a la plaça
de l’Ajuntament.

“Una vegada més el nacio-
nalisme excloent ha mostrat la

seva intolerància a Premià de
Mar, on Cs va ser el partit més
votat a les darreres eleccions”, va
afirmar Carrizosa, que va acom-
panyar Arrimadas en la seva vi-
sita, a través de Twitter.

En declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar, el regidor de Cs a l’A-
juntament va assegurar que
aquesta escridassada va ser “una
mostra clara que realment a Ca-
talunya existeix una fractura social
i un clima de tensió”, va agrair la
presència dels Mossos d’Esquadra
durant els fets i va demanar “res-
pecte a l’opinió diferent”.

Nova plataforma de
contractació electrònica

AJUNTAMENT4Premià de Mar
aposta per la contractació pú-
blica electrònica. El passat 27 de
novembre, els ajuntaments de
Barcelona, Gavà, Girona, Gra-
nollers, Mataró, Terrassa i Pre-
mià de Mar van signar un con-
tracte conjunt per adquirir el Sis-
tema Integral de Contractació
Pública Electrònica (SICE).

Aquest sistema és una pla-
taforma que permetrà simplifi-
car i agilitzar tràmits, reduir bu-
rocràcia i augmentar la trans-
parència en les licitacions i con-
cursos públics.

La contractació pública elec-
trònica, segons ha explicat l’A-
juntament de Premià, facilitarà
el seguiment rigorós de la con-
tractació, així com la participa-
ció de les PIMES locals en lici-
tacions de menys quantia. 

Més enllà de l’oferta econò-
mica, el SICE permetrà que els
ajuntaments puguin exigir a les
empreses licitadores el compli-
ment de criteris de responsabili-
tat mínims en matèria social, am-
biental i d’innovació. L’adjudica-
ció del nou sistema té un pressu-
post de més de 3 milions d’euros.

David Gutiérrez rep el suport
d’Iceta per a les municipals

POLÍTICA4El PSC de Premià de
Mar escalfa motors per a la cam-
panya de les eleccions munici-
pals del 2019. El primer secretari
dels socialistes catalans, Miquel
Iceta, va visitar el municipi el
passat 30 de novembre per do-
nar suport al candidat local per
a ls comicis que se celebraran al
maig, David Gutiérrez.

En un acte celebrat al Cen-
tre Cívic de Premià de Mar,
Gutiérrez va reafirmar la seva

intenció de tornar a competir
per l’alcaldia del municipi i va
explicar la feina feta durant
aquests anys com a membre del
govern de coalició del PSC amb
el PDeCAT, en el qual és segon
tinent d’alcaldia i regidor d’Ac-
ció Social.

Iceta va ressaltar en un mis-
satge a Twitter el “programa de
futur” del PSC premianenc i va
aprofitar l’acte per visitar diver-
sos comerços locals.

Augusto Magaña
PREMIÀ DE MAR

Reivindicació | Premià crida: “Adri, et volem a casa!”
El passat 2 de desembre, el CDR de Premià de Mar va organitzar a La Fàbrika un
acte de suport a l’activista del CDR d’Esplugues Adrià Carrasco, que està exiliat a
Bèlgica. Carrasco va estar present a l’esdeveniment a través d’una videotrucada.
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Premià de Dalt | Vilassar de Dalt

CULTURA4El festival vilassa-
renc Revela-T s’ha estès a Ma-
drid. El certamen de fotografia
analògica va estrenar el 7 de
desembre una nova edició d’hi-
vern, que s’ha dut a terme a di-
versos espais del barri madrileny
de Malasaña. El festival, que
aquest any arribava a la seva se-
tena edició, s’ha quedat a Madrid
fins al 9 de desembre.

El públic madrileny ha pogut
gaudir durant tres dies d’una fira
comercial amb més de 20 mar-
ques i dues grans exposicions de
fotografia: La Creciente, del fo-
tògraf argentí Alejandro Chas-
kielberg, i Multiexpo, Tiervald,
Monster de l’artista alemany
Frank Machalowski.

A més, també s’han dut a
terme diverses xerrades i tallers
a càrrec dels fotògrafs Eduardo
Momeñe, Juanan Requena, Es-
tela de Castro i Martia Hache. Les
ponències han tractat sobre fo-
tografia contemporània, fotolli-

bres o diverses tècniques rela-
cionades amb la foto analògica.
També hi ha hagut activitats per
als nens, com un taller per crear
càmeres amb materials reciclats.

Els locals que han acollit les
activitats són La Industrial, Es-
píritu23, Dcollab i altres espais
més petits, com bars o petites ga-
leries del barri de Malasaña.

FESTIVAL REFERENT
El festival Revela-T va néixer el
2013 a Vilassar de Dalt amb l’ob-
jectiu de promoure la fotografia
analògica i crear una plataforma
de trobada entre fotògrafs, gale-
ristes i programadors culturals.
L’edició d’hivern de Madrid s’ha
celebrat sis mesos abans de l’e-
dició de Vilassar i Barcelona.

Un moment del festival a Madrid. Foto: Revela-T

El festival vilassarenc 
Revela-T fa el salt a Madrid

CULTURA4Cabrils va acollir el
passat 2 de desembre la ceri-
mònia de lliurament de premis
de la 35a Mostra Literària del
Maresme. L’esdeveniment va
coincidir, a més, amb la cele-
bració dels 10 anys de la Mostra
Literària de Cabrils.

A la Mostra Literària del Ma-
resme van participar treballs
d’autors dels 22 municipis de la
comarca. Totes les obres guan-
yadores dels sis grups del certa-
men es publicaran en un llibre
que ha estat il·lustrat, en aques-
ta ocasió, per la dissenyadora
Magda Genestar, d’ArtCabrils.

L’acte va ser presidit per l’al-
caldessa de Cabrils, Lina Mora-
les, i el conseller delegat de Cul-
tura del Consell Comarcal del
Maresme, Jordi Mir. També van
assistir-hi alcaldes, alcaldesses i
regidors i regidores dels diversos
municipis de la comarca.

La guanyadora del primer
premi de prosa en la categoria d’a-
dults (més de 26 anys) ha estat
Fina Joseph Caballé (Arenys de

Munt), per l’obra Torra Blava;
mentre que Marcos Castillón Es-
pezal (Argentona) va guanyar el
primer premi de poesia amb l’o-
bra Naufragi.

Els segons premis, en canvi,
han estat per a Jesús Ignacio
Arroyo Calero (Vilassar de Mar)
en la categoria de prosa per l’o-

bra Nova Dehli, així com per a
Carmen Vila Rovira (Sant Pol de
Mar) amb l’obra Mars s’infinit
en la categoria de poesia. 

L’única guanyadora local
de Cabrils ha estat Maria del
Rio Gayan, que va endur-se el
segon premi de prosa al grup B
del certamen. 

Els guanyadors van rebre el premi a Cabrils. Foto: Consell Comarcal del Maresme

Cabrils acull els premis 
a les millors obres literàries 

Cabrils | Cabrera de Mar

Cabrera de Mar aprova 
els pressupostos per al 2019

ECONOMIA4El Ple de l’Ajunta-
ment de Cabrera de Mar va
aprovar inicialment el passat
29 de novembre els pressupos-
tos municipals per al 2019. En
total, el consistori preveu una
despesa de 9.530.000 euros.
Aquesta xifra suposa un incre-
ment respecte als comptes de
l’any passat, que es van situar en
els 8.616.000 euros. 

Els pressupostos van comptar
amb els vots favorables del PDe-
CAT, ERC-AM i AI-CM, així com
amb la negativa de GxC i el PSC.

La creació de la sala de tea-
tre polivalent, a la qual es dedi-
caran prop de 800.000 euros, és
una de les partides més desta-
cades. El projecte de reforma de
la zona escolar serà el segon
punt del pressupost que més
diners rebrà, amb un total de
120.000 euros.

Altres actuacions que es po-
dran dur a terme amb aquests
comptes seran la reforma dels
vestidors del pavelló municipal
i l’ampliació de la nau de GICSA,
amb 75.000 euros cadascuna.

Vilatrail | Inscripcions obertes
La setena edició del Vilatrail ja ha obert les ins-

cripcions per a la cursa de 22 km que se cele-
brarà el 7 d’abril a la Serralada Litoral.

Salut | Cabrils, municipi cardioprotegit
El poble compta des del 3 de desembre amb set desfibril·ladors repar-
tits per tot el municipi: un al camp de futbol, un al pavelló municipal,
un al Complex Esportiu Municipal i dos en cotxes de la Policia Local.

PREMIÀ DE DALT4La platafor-
ma La Cisa i Can Nolla per a To-
thom torna a mobilitzar-se.
Aquesta vegada, l’entitat de Pre-
mià de Dalt s’organitza per tal
d’impedir la construcció de 280
habitatges a la finca de Can No-
lla, com va avançar Ràdio Pre-
mià de Mar.

L’associació va presentar
al·legacions a una modificació
del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que es va
aprovar el febrer al Ple de Premià
de Dalt. Segons l’entitat, aques-
tes modificacions podrien afec-
tar el patrimoni arquitectònic i
ambiental del municipi, així com
provocar greus inundacions a
causa del canvi a l’orografia de
l’entorn.

La Cisa i Can Nolla per a To-
thom afirma que, mentre la Ge-
neralitat no es pronunciï sobre les
al·legacions que va presentar
l’entitat, les obres dels 280 pisos
no poden tirar endavant.

Volen aturar
la construcció de
280 habitatges

Assenyalen amb
deixalles la casa
de Xavier Godàs

VILASSAR DE DALT4Un grup
de persones va llençar llaços
grocs, bosses d’escombraries i
fins i tot un vàter amb el missat-
ge “Urna 1 oct. Bon Nadal, Xavi”
a la porta de la casa de l’alcalde de
Vilassar de Dalt, Xavier Godàs.
“Espero amb ànsia les condem-
nes de tots els demòcrates. Avís
als escamots: no m’heu intimidat
el més mínim”, va comentar l’al-
calde a través d’un missatge de
Twitter, on també va compartir la
imatge de les deixalles que li van
deixar davant de casa seva durant
la matinada del 8 de desembre.
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Alella | Teià

MOBILITAT4El passat 22 de no-
vembre el Ple municipal de Teià
va aprovar una moció en la qual
sol·liciten que les estacions de tren
del Masnou i Ocata (que brinden
servei de Rodalies a altres muni-
cipis, com Teià) formin part de la
zona 1 de l’Autoritat de Transport
Metropolità (ATM). D’aquesta
manera, el municipi s’uneix a
Alella i el Masnou, que també van
aprovar mocions per demanar
aquesta integració a la zona 1.

MILLORES PER AL BUS
Des de l’1 de desembre, a més,
Teià augmentarà el nombre de
trajectes del bus que connecta el
municipi amb Barcelona. A par-
tir d’ara, el servei d’autobús de la
línia C8 (que també connecta
amb el Masnou i Alella) realitzarà
5 viatges d’anada i 5 de tornada
durant els dissabtes feiners. A
més, també s’ha habilitat una
nova parada al torrent del Molí
de la línia de bus C15.

SEGURETAT4El conflicte entre la
Policia Local i l’Ajuntament d’A-
lella s’encalla. Per una banda, el
govern municipal denuncia que
els delegats sindicals han “blo-
quejat” les negociacions del nou
conveni laboral. Des del cos po-
licial asseguren, en canvi, que ja
han “esgotat la via del diàleg” pel
que fa a les seves reivindicacions
laborals, com va declarar a la Re-
vista d’Alella el delegat sindical
del Sindicat de Funcionaris de
Policia (SFP).

Des de principis de novembre,
alguns membres de la Policia Lo-
cal han exhibit llaços blaus als seus
cotxes i uniformes en senyal de
protesta per les seves condicions
laborals. A més, també han fet cas-
solades i altres tipus de concen-
tracions a la plaça de l’Ajuntament
per denunciar la manca d’efectius
i els llargs torns de feina que això
provoca, sobretot durant els caps
de setmana.

L’Ajuntament, però, ha expli-

cat que des de l’octubre fins ara
han fet quatre ofertes per millorar
les condicions laborals dels agents
i que totes han estat rebutjades
pels sindicats. L’última oferta,
presentada el 29 de novembre,
contemplava la reducció de la
jornada laboral fins a les 35 hores
setmanals, mantenint el mateix
sou brut i amb complements per
nocturnitat i productivitat.

Des de l’SFP demanen un in-
crement de la plantilla, ja que as-

seguren que moltes vegades s’ha
de tancar la comissaria per man-
ca d’efectius. El consistori, però, ha
recordat que “la llei de pressu-
postos de l’Estat prohibeix noves
contractacions d’agents de policia”.

Els agents també demanen
una pujada del sou i han recordat
que es troben en un nivell 4 d’a-
lerta terrorista. L’Ajuntament ha
reafirmat la seva voluntat d’ente-
sa i ha assegurat que faran tot el
possible per signar el conveni.

El llaç blau, símbol de denúncia de la Policia Local. Foto: Twitter (@SFPAlellaPL)

Conflicte entre la Policia Local 
i l’Ajuntament d’Alella

Teià, Alella i El Masnou volen
ser zona 1 de transport públic

Alella | El polèmic empresari alemany, alcaldable per Barcelona
Karl Jacobi, l’empresari alemany resident a Alella conegut per la seva polèmica en esbroncar el presi-
dent del Parlament Roger Torrent en un dinar al Círculo Ecuestre, s'apunta a la cursa per entrar a l'A-
juntament de Barcelona, segons va avançar El Món. Dimecres 12 de desembre en donarà més detalls. 

El primer equip del Vilassar de
Mar no acabarà l’any invicte. El
conjunt blanc-i-vermell va per-
dre el primer partit del curs el
passat 25 de novembre a Lloret
(3-1), un resultat que va provo-
car un canvi al lideratge del
grup 1 de la Primera Catalana:
ara el Girona B comanda la clas-
sificació i els vilassarencs perse-
gueixen el filial gironí.

Després d’aquesta ensope-
gada a la Selva, i en el primer par-
tit del mes, el conjunt d’Alberto
Aybar va empatar sense gols (va
ser el segon partit de la lliga en el
qual els vilassarencs es queden
sense veure porteria) al Xevi Ra-
mon contra el Palamós, de ma-
nera que només ha sumat un
punt dels darrers sis. Ara mateix,
després d’aquests partits, l’e-
quip blanc-i-vermell viu la pitjor
ratxa de la temporada.

Els vilassarencs, doncs, vol-
dran recuperar sensacions i tan-
car aquest 2018 desigual (que va
començar amb el descens, però
que s’acaba amb l’equip lluitant
per tornar a Tercera Divisió)
amb un parell de bons resultats.
El primer dels dos enfronta-
ments que els d’Aybar jugaran

abans de gaudir de les vacances
serà un desplaçament, el dis-
sabte 15, al camp d’un Sant Cu-
gat que ha aconseguit els matei-
xos punts com a local que a do-
micili. L’últim partit de l’any,
una setmana més tard, farà que
el Vilassar rebi la visita d’un Vic
en hores baixes.

El primer tram de curs de l’equip està sent molt bo. Foto: UEVM

La UE Vilassar de Mar perd el
seu primer partit i ja no és líder

El Vive El Masnou tanca 
l’any visitant Barberà

S’acaba un 2018 des-
igual. El Vive El Masnou
posarà punt final a l’any

el pròxim dissabte 15 a les set de
la tarda amb una visita a la pista
d’un rival directe en la zona bai-
xa de la taula, la UE Barberà. 

Els d’Óscar Cervantes, que
han perdut els darrers set partits
de forma consecutiva, són cuers
del grup C-B de la lliga EBA, i no-
més ha guanyat un partit. Un cop

superat aquest partit, la compe-
tició s’aturarà durant gairebé un
mes, fins al 12 de gener, quan els
blancs rebran el Martinenc.

I és que l’any acaba amb els
masnovins en un mal moment,
però també serà recordat per
l’excel·lent campanya 2017-18
en la qual, amb Raül Laita a la
banqueta, van ser campions del
grup C-A i van lluitar per ascen-
dir a la lliga LEB Plata.

La lluita de Juli Giner 
s’ajorna fins al 2 de febrer

PREMIÀ DE DALT4Una gastro-
enteritis ha obligat a posposar la
lluita de Juli Giner pel campionat
superploma de l’EBU que s’havia
de disputar el pròxim divendres
14 a Barcelona. La data definiti-
va per al combat contra el fran-
cès Samir Ziani serà el dissabte 2
de febrer de 2019, també al po-
liesportiu de la Vall d’Hebron.

“Em sap greu. Jo volia lluitar,
però per sort tinc un equip que es

preocupa per mi i van decidir que
no estava en condicions. Sobre-
tot, demano disculpes als meus
companys i als aficionats”, va
dir el púgil, dies després de patir
aquesta molèstia estomacal, que
fins i tot el va fer passar per ur-
gències a un hospital.

Gallego Prada ha anunciat
que tothom qui hagués comprat
entrades per a la primera vetlla-
da podrà accedir a aquesta nova.

Premià de Mar | Dinàmica irregular del CFS Premià de Mar
Victòries a casa, derrotes a domicili. El sènior masculí del CFS Premià de Mar no encadena
dos bons resultats consecutius i és novè al grup 1 de Tercera Divisió. Abans de marxar de 
vacances, els premianencs rebran l’Arenys de Munt i visitaran la pista de l’Olympic Floresta.

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Esports
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomaria) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis
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Llibres

Coneguts per introduir els ritmes de
l'illa de Jamaica a les orelles dels més
petits amb el seu projecte Reggae per
a Xics, el grup The Penguins vira cap al
públic adult. Els de Sant Feliu de Llo-
bregat s'han animat a crear la versió
dub de la cançó Pedres, un tema de
l'àlbum Herois de cartó (Buenritmo,
2018) que ja ha sortit a la venda.

Música

Després de l’èxit de la seva primera
temporada, Movistar torna a apostar
per aquesta sèrie protagonitzada per
Malena Alterio i Javier Gutiérrez. Els ac-
tors encarnen un matrimoni, Nuria i Je-
sús, que en el seu dia a dia viuen dife-
rents situacions surrealistes que fan
que l’espectador (i ells mateixos) senti
vergonya aliena.

Pelis i sèries

Vergüenza 
Juan Cavestany i Álvaro Fernández

Herois de Cartó
The Penguins

La vida somriu a Kilian Jornet. Després d’aconseguir una
de les seves grans fites durant aquest any, com és l’as-
censió doble a l’Everest en menys d’una setmana, l’es-
portista de muntanya presenta ara el seu quart llibre.
Sota el títol Res és impossible, el de Sabadell se sincera
amb els lectors explicant la seva experiència en totes
les curses que ha participat i compartint les reflexions
que ha anat acumulant durant la seva trajectòria es-
portiva. A més, el títol té un missatge de motivació i
positivisme important, ja que dona suport a totes les
persones que estan lluitant per assolir els seus som-
nis. El llibre ha tingut una bona rebuda entre els lec-
tors i ja es posiciona entre els més venuts en els ràn-
quings de literatura de no ficció. En aquest sentit, els
seguidors de Jornet l’han felicitat a través de les xar-
xes socials i han aprofitat també per fer-ho respecte a
la seva futura paternitat, ja que ell i la seva parella es-

tan esperant l’arribada del seu primer fill.

K I L I A N  J O R N E T

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un esportista de prestigi 
Va fer l’ascensió doble a l’Everest en menys de set dies

Famosos

Presentar el seu quart llibre 
‘Res és impossible’ és el títol de la novetat editorial   

Doble felicitació per part dels fans 
L’esportista també està esperant el seu primer fill

QUÈ HA FET?

Una novel·la sobre les emocions, sobre
una dona que ha de submergir-se en si
mateixa per reconstruir-se després d’u-
na pèrdua sobtada. L’escriptora Marta
Orriols narra la ràbia, la por i el desig de
la Paula, una dona de quaranta anys i
neonatòloga, que ha de reconciliar-se
amb un món que ja no reconeix i en el
qual se sent desorientada.

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Basat en la novel·la de terror escrita per
Stephen King, aquest musical explica
la història d’una alumna de secundària
marginada pels seus companys d’insti-
tut. Una de les revelacions de la tem-
porada teatral, que porta a l’extrem el
que pot provocar l’abús escolar en una
adolescent.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Carrie
Ferran Guiu

| Darksiders III
Tercera part de la saga d’aquest títol que torna a protagonitzar

Furia, que ha de perseguir i eliminar els set Pecats Capitals.

No t’ho perdis

El surrealisme de Lee Miler
La Fundació Miró de Barcelona acull fins al 20 de gener l’ex-
posició ‘Lee Miller i el surrealisme a Gran Bretanya’. La mostra
aproxima el públic a una de les artistes més destacades del
moviment surrealista internacional, la fotògrafa estatuni-
denca Lee Miller,  que juntament amb el britànic Roland

Penrose van ser ambaixadors de la causa surrealista i van es-
tablir una estreta relació amb Joan Miró. A través de la figura
d’aquesta fotògrafa, l’exposició traça un recorregut entre les
dècades dels trenta i els cinquanta del segle passat, que per-

meten descobrir l’impacte del surrealisme al Regne Unit.  
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DISSABTE 22 DE DESEMBRE
19:00 L’Associació Petit Cafè ha preparat una ses-

sió anomenada Contes de Nadal. I tu, com el
celebres?, per als més menuts del poble. / Pe-
tit Cafè.

DIMARTS 18 DE DESEMBRE
18:30 Els altres catalans, una de les grans

obres de Francesc Candel, serà el títol selec-
cionat per a la darrera sessió de l’any del ci-
cle Lectures en veu alta. / Biblioteca Martí Ros-
selló i Lloveras.

3, 4 I 5 DE GENER
Tot el dia Quan ja siguem al 2019, el dimecres,

dijous i divendres de la primera setmana, els
més menuts podran gaudir amb Nadàlia, una
proposta amb jocs, tallers i inflables. / Pavelló
d'Esports.

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
18:00Aquesta sessió del Club de lectura de cò-

mic i novel·la gràfica anomenada Llegir en-
tre vinyetes comentararà el còmic Lydie Zidrou,
de Jordi Lafebre. / Biblioteca Municipal Ernest
Lluch i Martín.

DES DEL 17 DE DESEMBRE
Matí El pròxim dilluns 17 s’estrenarà l’exposició

dels 100 anys de Pastorets al poble. La mos-
tra es podrà veure fins al dia 5 de gener, ex-
cepte els dies festius. / Vestíbul de l'Ateneu
Vilassanès.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
CABRILS Passejada solidària pel Parc de la Se-

rralada Litoral pensada per recollir fons per
a la Marató de TV3 (09:30). / Sortida des del
Centre Esportiu Municipal.

DIJOUS 27 DE DESEMBRE
CABRERA El pròxim dijous 27 es farà una ses-

sió monogràfica anomenada Cuina, pensa-
da perquè els més maldestres comencin a des-
cobrir les possibilitats que hi ha amb els fo-
gons (18:00). / Can Martinet.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
TEIÀ Partit de futbol sala corresponent a la dot-

zena jornada de la Lliga Nacional de futbol
sala entre el Teià Futbol Cinc i l’Albelda Fut-
sal (11:00). / Poliesportiu El Cim.

VILASSAR DE DALT L’enòleg Oriol
Artigas s’encarregarà d’una sessió de
maridatge de torrons i vins. / Espai cí-
vic Les Escoles.

Una tarda de maridatge
de deliciosos torrons i vi

Dissabte 15 de desembre a les 18:00

Mala broma és una comèdia negra es-
crita per Jordi Casanovas i dirigida per
Marc Angelet, on la intriga, l´humor
i la mala llet porten al límit els seus per-
sonatges. / Espai l’Amistat.

L’Amistat, escenari de la
representació de ‘Mala broma’
Dissabte 15 de desembre a les 21:00

El ballet del Trencanous és un conte de
fades amb música de Txaikovski, un a
proposta que ja s’ha convertit en un
clàssic de les dates de Nadal. / Espai Es-
cènic Ca n'Humet.

Ca n’Humet acull una
adaptació d’El trencanous’

Dissabte 29 de desembre a les 20:30

VILASSAR DE MAR Partit de futbol de
la setzena jornada de Primera Catalana
entre la UE Vilassar i la UE Vic. / Mu-
nicipal Xevi Ramon.

La UE Vilassar tanca el 2018
rebent la visita de la UE Vic

Diumenge 23 de desembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
El Masnou Comarca EsportsVilassar de MarPremià de Mar
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