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Ara fa dos anys, just abans de començar la pandèmia que es-
tem patint, es distribuïa per les llars el darrer Re-viu. Aques-
ta pausa s’ha produït de forma paral·lela a l’aturada de l’ac-
tivitat social, primer gairebé total -amb el confinament- i 
progressivament, amb restriccions de seguretat fins arribar 
a la situació actual, propera a la normalitat. 

Volem aprofitar aquestes línies per recordar totes aquelles 
persones que a causa de la malaltia - de forma directa o in-
directa- ja no són entre nosaltres, i també les que han lluitat 
o lluiten per superar les seqüeles d’un virus pel qual no està-
vem preparats.

Malgrat tot, l’aturada global que va significar el confinament 
ens ha permès adquirir aprenentatges vitals: hem viscut mo-
ments en família, hem teixit relacions i complicitats amb ve-
ïns o hem après a valorar encara més la salut, entre d’altres.

També volem que aquesta editorial sigui un reconeixement a 
totes les persones que ho han donat tot per superar aquesta 
situació: els sanitaris -professionals que han treballat, mal-
grat l’esgotament i la inseguretat, sense descans- els cossos 
de seguretat, els treballadors de serveis essencials, els vo-
luntaris… En definitiva, tothom qui ha fet possible que avui 

es pugui tornar a una certa normalitat. També, com no pot 
ser d’una altra manera, als treballadors públics del nostre 
ajuntament, que han fet possible que continués funcionant 
l’engranatge que mouen els serveis del municipi, compatibi-
litzant la resolució de totes les situacions provocades per la 
pandèmia, amb tots els projectes que ens permeten seguir 
evolucionant com a poble: estar preparats per gaudir de la 
cultura amb seguretat, passejar per carrers nets i ordenats, 
donar resposta al turisme, dotar de totes les eines per garan-
tir el bon funcionament de l’àmbit educatiu, organitzar esde-
veniments, arranjar instal·lacions esportives… En aquestes 
pàgines trobareu una mostra important del que l’Ajunta-
ment ha fet durant aquest temps, i també del que està previst 
que fem a partir d’ara. 

Ara que s’apropa la nostra Festa Major de Sant Nicolau, us 
volem desitjar que gaudiu, prenent les precaucions necessà-
ries, de les diferents activitats i moments amb la família i les 
amistats.

Sentim-nos orgullosos de Malgrat, de ser malgratencs i d’ha-
ver fet possible, entre tots, que comencem a superar la pan-
dèmia. 

Govern municipal

Editorial
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En portada

El govern municipal preveu iniciar 
durant el primer trimestre del pròxim 
any les obres de remodelació del Centre 
Cultural. Es calcula que duraran uns 
sis mesos, aproximadament, i que el 
cost serà d’1.500.000 euros. 

El Centre Cultural és actualment un es-
pai on es fan projeccions cinematogrà-
fiques, representacions teatrals i con-
ferències, entre altres. Disposa, a més, 
de sala d’exposicions a la planta baixa i 
altres dependències per formació. L’any 
2003 es va realitzar una remodelació 
del Centre Cultural i actualment és ne-
cessària una reforma de l’equipament 
per donar resposta a diferents proble-
màtiques com filtracions i humitats, fa-
çanes deteriorades per les inclemències 
meteorològiques, instal·lacions elèctri-
ques obsoletes, així com la caixa escè-
nica, el sistema de climatització, entre 

d’altres. La reforma preveu d’una ban-
da, arranjar l’estat de l’edifici i de l’altra, 
la remodelació necessària per acollir els 
nous estudis de l’emissora municipal 
Ona Malgrat.

Les tasques que es preveuen són: subs-
titució de la coberta malmesa de plan-
xa i retirada d’antiga coberta de fibro-
ciment amb la correcta gestió com a 
residu especial; ignifugació l’estructura 
metàl·lica de la coberta; reparació d’hu-
mitats i filtracions de la coberta i parets; 
adequació de les façanes de l’edificació 
i renovar els paraments de fusta de 
façana amb material resistent a les in-
clemències meteorològiques; adequa-
ció i millora de la instal·lació elèctrica 
de l’edifici a les necessitats i freqüència 
d’ús. A més, també es faran actuacions 
per garantir un subministrament elèc-
tric d’auxili, i legalitzar la instal·lació 

elèctrica. Altres tasques que es porta-
ran a terme són: renovació del sistema 
de subjecció del fals sostre per retirar 
els taulons de fusta existents;  condi-
cionament de passeres metàl·liques 
per manteniment i representacions 
teatrals; renovació de la il·luminació 
de l’escenari i il·luminació ambiental; 
renovació de la caixa escènica amb nou 
cortinatge, bambolines i pantalla de 
projecció; col·locació d’una nova estruc-
tura de suport i motorització per les 
representacions teatrals; reubicació i 
renovació de la climatització dels espais 
per la reducció del consum energètic i 
millorar la gestió eficient de l’energia, i 
de forma telecomandada, i condiciona-
ment interior amb la definició de nous 
espais com els estudis d’Ona Malgrat. 
El projecte també contempla la reforma 
de les instal·lacions de telecomunicació 
de l’edifici.

Modernització 
del Centre Cultural

El Centre Cultural serà remodelat aquest pròxim 
2022. La reforma arranjarà el mal estat de l’edifici i 
solucionarà les deficiències i mancances existents.  
A més, l’equipament cultural inclourà els nous 
estudis de la ràdio municipal, Ona Malgrat. 
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Espai alternatiu durant les 
obres

L’Ajuntament treballa per tenir un es-
pai alternatiu que permeti continuar 
amb l’activitat cultural mentre durin 
les obres del Centre. Segons ha expli-
cat el primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Urbanisme, Jofre Serret, la idea és 
col·locar un envelat de 20 metres per 
20 metres al pati de l’escola Mare de 
Déu de Montserrat. Aquesta instal·la-
ció provisional permetria organitzar 
activitats culturals i alhora també ser 
un espai útil per a les activitats de la 
mateixa escola Montserrat. 

Un nou teatre
Per altra part, el govern municipal 
treballa aquest mandat amb la idea de 

construir un nou teatre a Malgrat de 
Mar, concretament a l’aparcament de 
l’avinguda de la Verge de Montserrat. 
El govern ha pres la decisió després de 
valorar les dues propostes presentades 
per la Diputació de Barcelona, que ha 
fet un estudi de programació, que ha 
inclòs un procés de participació ciuta-
dana amb la implicació d’entitats cul-
turals i socials del municipi. Aquesta 
participació ha constatat mancances 
actuals, necessitats i propostes de fu-
tur. L’altra opció era construir l’equipa-
ment cultural en l’actual aparcament 
del Liceu.

Entitats com Cineclub Garbí, Grup 
de Teatre Germanor, Grup de Teatre 
Magnòlia, Grup de Teatre La Quar-
ta Finestra, Cor SiBeMoll, Agrupació 
Sardanista Malgratenca La Barretina, 
Agrupament Escola i Guia Sant Nico-

lau, Escola Municipal d’Adults Cases 
dels Mestres van participar en el pro-
cés de participació. L’estudi de progra-
mació recull la necessitat de crear un 
nou espai escènic a Malgrat de Mar, 
ja que l’actual Centre Cultural -que 
aquest any serà reformat- ha quedat 
obsolet, amb un aforament insuficient 
i unes instal·lacions poc versàtils. Les 
opinions recollides expressen la vo-
luntat que el nou teatre sigui un espai 
d’aprenentatge, d’estímul, de creació 
de les arts escèniques. També la idea 
que un cop consolidat pugui conver-
tir-se en un referent a nivell comarcal i 
pugui entrar en el circuit de programa-
ció de la zona. També es demana que 
el nou equipament tingui un caràcter 
cultural, però també que sigui un espai 
de creació i educatiu, oferint activitats 
de teatre, música, dansa, audiovisual i 
cinema.

Façana de l’actual Centre Cultural. Foto: Ramón Mompió.
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Dues propostes sobre la 
taula

A partir de les aportacions fetes, i 
valorant també qüestions tècniques 
plantejades pel departament d’Urba-
nisme i la Regidoria de Cultura, l’estudi 
d’arquitectura GAC 3000, contractat 
per la Diputació de Barcelona per fer 
l’estudi de programació, ha presentat 
2 propostes d’equipament teatral, con-
dicionades per la seva ubicació: una a 
l’aparcament de la plaça de Catalunya 
-al solar del desaparegut teatre-cine-
ma Liceu, i l’altra, a l’aparcament de 
l’avinguda Verge de Montserrat.

La proposta del solar de l’antic Liceu 
preveia poder-hi fer un edifici que in-
clogui una sala polivalent de configu-
ració variable per a un aforament de 
400 localitats, amb tots els espais ne-
cessaris per al públic, actors, tècnics i 
gestors, artistes residents i entitats; a 
més, de lloc per a tallers, magatzem, 
exposició i bar, entre d’altres. Aquesta 
ubicació estava limitada per un espai 
més reduït i també perquè la morfo-
logia existent en aquest entorn no 

permetia construir una sala de teatre 
convencional per l’alçada de la caixa 
escènica, i per tant, només s’hi podia 
fer una sala polivalent de format mitjà. 

Un projecte que es pot fer 
en dues fases

El govern municipal ha acabat triant 
l’altra proposta, la de l’aparcament que 
hi ha entre l’avinguda de Montserrat 
i els carrers Joan Maragall, Balmes 
i Roger de Flor, que  contempla una 
primera sala per un aforament de 400 
espectadors, una segona sala per 200 
espectadors, una sala d’exposicions, i 
uns espais a determinar per a les enti-
tats. La sala gran es preveu amb caixa 
escènica i sostre tècnic sobre la platea, 
modulable i amb configuració vari-
able. La sala petita és un volum únic 
modulable i també amb configuració 
variable. Les dues sales disposen del 
programa necessari per al seu funcio-
nament, foyer per al públic, bar i ser-
veis, oficines per la gestió, camerinos 
pels actors, espais destinats als tècnics 
amb els seus vestuaris, tallers i ma-
gatzems. S’ha previst destinar unes 

sales d’assaig addicionals com a espais 
d’elaboració de nous espectacles. Tam-
bé s’ha previst espais de residència 
dintre el mateix equipament per les 
companyies teatrals convidades que 
facin estades de creació per a nous es-
pectacles a presentar en el centre. S’hi 
preveu un espai d’office i un espai de 
coworking per possibilitar l’intercanvi 
d’idees i projectes entre els futurs usu-
aris del centre. La part del programa 
destinat a les entitats inclou oficines, 
sales de reunió, sales de treball i espais 
per a la creació: des de sales d’assaig 
fins a bucs musicals i d’enregistra-
ment. Tots els espais poden ser utilit-
zats pels usuaris del centre. El bar i la 
sala d’exposicions disposen d’un segon 
accés independent de l’accés general 
del centre per poder funcionar au-
tònomament. L’edifici disposa d’una 
galeria exterior a una alçada apropia-
da per instal·lar aparells de so i llum i 
donar servei a l’esplanada adjacent en 
cas de celebrar concerts i espectacles 
a l’aire lliure. La proposta preveu espai 
perquè aquest edifici pugui ser ampliat 
i que el projecte es pugui executar en 
dues fases. 

La platea i imatges de detall de l’equipament. Foto: Ramon Mompió
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Resum 
de l’actualitat

En marxa la construcció 
dels primers habitatges 
socials que projecta 
l’Ajuntament

El projecte de construcció dels que 
seran els primers pisos socials que 
construeix l’Ajuntament de    Malgrat 
de Mar està en marxa. Tretze anys 
després que el projecte quedés en un 
calaix arran de la  crisi econòmica de 
2008, el govern municipal desencalla 
el projecte per construir 46  habitat-
ges  socials de lloguer entre els car-
rers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Les 
obres estaran acabades en 18 mesos, 
aproximadament.

El projecte preveu la construcció d’un 
edifici plurifamiliar per a 46 habitat-
ges, 26 places d’aparcament de cotxe 
i tres places d’aparcament de moto-
cicleta,   distribuïts  en planta baixa, 
cinc plantes més, planta coberta i una 
planta soterrània per als aparcaments. 
La construcció es farà en el terreny 
del carrer de Roger de Flor amb Isaac 
Albéniz. Aquesta promoció es va for-
malitzar en el marc del Programa de 
la Diputació de Barcelona de suport 
als municipis en la promoció d’habi-
tatge protegit, que té com a objectiu la 
concertació de promocions d’habitat-
ges amb protecció oficial (HPO) entre 
ajuntaments i promotors privats a tra-
vés del Registre d’Entitats Promotores 
d’Habitatge Protegit (REPHP), titulari-
tat de la Diputació.

Un projecte aprovat l’any 2008

L’any 2009 estava previst l’inici de les 
obres de construcció dels primers pi-
sos socials de Malgrat de Mar. L’Ajun-
tament va adjudicar el març de 2008 
amb la unanimitat de tots els grups 
municipals la concessió d’obra públi-
ca per a la construcció i explotació els 
46 pisos socials de lloguer a l’empresa  

 
 
Visoren SL. L’inici de les obres estava 
previst per a final de 2009, però el 
projecte va quedar aturat per la crisi 
econòmica, que va afectar greument 
a l’empresa adjudicatària que va de-
manar una suspensió de l’execució 
del contracte. 

Moment de la col·locació de la primera pedra el passat mes de juliol.  

Foto: AjMalgrat.

7



Les actuacions presentades a la con-
vocatòria d’ajuts s’engloben en quatre 
eixos programàtics:

Transició verda i sostenible

• Millora ecològica del Molí de la Sal i 
el seu entorn
• Naturalització de l’avinguda dels Pa-
ïsos Catalans
• Millora de la gestió i la conservació 
dels valors ambientals de La Tordera
• Adequació ambiental i paisatgística 
de les Mines de Can Palomeres
• Implantació d’estacions de reparació 
de bicicletes
• Creació de nous punts d’aigua natu-
ralitzats per millorar la biodiversitat
• Projecte educatiu sobre l’anàlisi de la 
variació del nivell del mar
Millora de l’eficiència energètica
• Transformació energètica dels apar-
caments municipals de vehicles
• Instal·lació de calderes de biomassa 
en les dues escoles públiques
• Implantació d’un sistema de com-
pensació de CO2

Transició digital

• Ampliació i renovació reportatge 
fotogràfic per a la promoció del mu-
nicipi
• Monitoratge de la qualitat de l’aire
• Màrqueting en línia de la destina-
ció turística
• Pèrgola fotovoltaica del Parc Fran-
cesc Macià

Competitivitat

• Millora del paisatge urbà amb l’elimi-
nació de pintades
• Projecte d’ordenació i rehabilitació de 
la segona fase del Passeig Marítim
• Projecte de canalització del tram 0 de 
la riera de Sant Genís de Palafolls
• Ampliació del circuit d’orientació fix
• Turisme vivencial i creació de pro-
ducte turístic
 
El NextGenerationEU és una línia 
d’ajuda de caràcter extraordinari, 
aprovada el 21 de juliol de 2020, i do-
tada amb 750.000 milions d’euros per 
ajudar a la recuperació econòmica i so-
cial per superar la crisi provocada per 
la pandèmia de la COVID-19. En el cas 
de l’Estat espanyol, es tradueix en una 
injecció de 140.000 M€ en forma de 
transferències (60.000 M€) i préstecs 
(80.000 M€) per a reformes i inversi-
ons que s’han d’implementar entre el 
2021 i el 2026. El passat 7 d’octubre de 
2020, Espanya va presentar un primer 
pla anomenat ”España Puede”, per ori-
entar i mobilitzar els fons europeus 
destinats a l’estat a partir de 4 línies 
i 10 polítiques per a la reforma estruc-
tural que permeti un creixement sos-
tenible i inclusiu. 

Els Next Generation suposen una 
oportunitat per a la transformació es-
tructural de les societats sense perdre 
cohesió econòmica ni social. Per això, 
els projectes finançables són aquells 

que ajudin a la dinamització de l’eco-
nomia i a la recuperació i transforma-
ció del teixit productiu. En el marc dels 
ajuts Next Generation, el Programa 
Extraordinari de Plans de Sostenibi-
litat Turística a les Destinacions -que 
a la vegada s’engloba dins l’Estratègia 
de Sostenibilitat Turística en Destina-
cions- que té una durada de tres anys 
i està dotat amb 1.858 milions d’euros. 
Per a aquest 2021, s’hi destinaran 660 
milions d’euros a tot l’Estat.

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa 
conjuntament amb el de Pineda de 
Mar i Calella en altres projectes, en col-
laboració amb el sector privat, amb els 
quals optar al finançament europeu 
dels fons Next Generation 2021/2027, 
destinats a reparar els danys econò-
mics i socials provocats per la pandè-
mia de la COVID-19. Els projectes en 
els quals es treballa tenen com a objec-
tiu fer un territori més ecològic, més 
digital, més resilient i més ben adaptat 
als reptes actuals i futurs. La creació de 
comunitats energètiques, d’una xarxa 
de carrils bici que uneixi els tres muni-
cipis, d’un sistema intel·ligent de gestió 
de la recollida selectiva de residus, així 
com la millora de la digitalització de 
l’administració i la instal·lació de punts 
de càrrega per a vehicles elèctrics són 
algunes de les accions que es presenta-
ran conjuntament per optar al finan-
çament europeu. 

Malgrat de Mar ha presentat 19 propostes per a la trans-
formació i modernització del sector turístic a través de la 
sostenibilitat i la digitalització a la convocatòria d’ajudes 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ‘Programa 
Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les 
Destinacions’ del fons europeu Next Generation. Les actu-
acions, entre les quals destaquen el projecte de les Mines 

de Can Palomeres, la remodelació de la segona fase del 
Passeig Marítim i la canalització del tram 0 de la riera 
de Sant Genís, entre altres, ascendeixen a 10.774.500 eu-
ros. Els ajuts Next Generation estan destinats a reparar els 
danys econòmics i socials provocats per la pandèmia de 
la COVID-19.

Malgrat demana ajuts Next Generation per valor de prop d’11 
milions d’euros per ser una destinació turística més sostenible
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El govern ha executat ja el 
49% del Pla d’Actuació de 
Mandat  (PAM) 

El Pla d’Actuació de Mandat (PAM), 
l’instrument de planificació estratègi-
ca que marca el full de ruta a seguir 
per l’Ajuntament durant aquest man-
dat, ja s’ha desenvolupat en un 49%. 
Aquest instrument del govern munici-
pal permet racionalitzar les prioritats 
municipals i connectar-les amb els di-
ferents espais de gestió de l’organitza-
ció com ara el pressupost, els serveis i 
els recursos humans. El PAM contem-
pla 5 objectius estratègics, 24 d’especí-
fics i 150 actuacions. 
• El primer objectiu és el d’impulsar 

un creixement econòmic sosteni-
ble amb capacitat per generar tre-
ball digne i atreure nova inversió. 
Aquest s’ha desenvolupat fins al 
moment en un 57%.  

• El segon objectiu fa referència a 
millorar el benestar i la qualitat de 
vida de la ciutadania, amb un 40,6% 
d’execució. 

• El tercer objectiu és contribuir a ga-
rantir la cohesió social i reduir les 
desigualtats, amb un 52,9%. 

• El quart objectiu és el de promoure 
un desenvolupament sostenible de 
la trama urbana i de l’entorn, amb 
un 46,4% d’execució. 

• El cinquè i últim objectiu és el d’es-
devenir progressivament una smar-
tcity de la mà d’una administració 
més propera, eficient, transversal i 
innovadora amb un 43,9% executat.  

En aquest mandat, a més, el PAM s’ha 
vinculat amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) de tal 
manera que es visualitza com l’acció 
local que es desenvolupa des de l’Ajun-
tament contribueix a l’assoliment de 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides. 

Tota la informació actualitzada 

es pot trobar aquí

Cap a una avinguda dels 
Països Catalans més verda, 
accessible i acollidora

L’àrea de Territori i Sostenibilitat 
posa en marxa les obres per renatu-
ralitzar i incrementar el verd urbà 
a l’avinguda dels Països Catalans, 
concretament a la confluència de 
l’avinguda Costa Brava i el Passeig 
Marítim. Una actuació destacada 
que donarà pas a una avinguda més 
verda on l’espai per als vianants gua-
nya terreny. 

Es tracta d’ un projecte que neix arran 
de la necessitat de substituir l’arbrat 
actual, en molt mal estat fisiològic i 
envellit prematurament, per la seva 
deficient adaptació al lloc. Ara, amb 
aquesta actuació, es col·locarà nou ar-
brat de diverses espècies, tant als llocs 
on ja hi havia arbrat com en nous es-
pais que actualment eren per a l’esta-
cionament de vehicles. 

Un cop enllestides les obres, els mal-
gratencs i malgratenques podran 
gaudir d’una avinguda molt més ver-
da, accesible i acollidora. El projecte 
inclou també la creació d’un jardí sec 
a tota la mitjana central de l’avingu-
da. Aprofitant les obres, també s’ha 
previst posar una nova instal·lació de 
rec localitzat, de degoteig a les zones 
plantades  i amb inundadors als nous 
arbres. També s’ha previst la creació 
de passos de serveis per a un futur 
enllumenat i la substitució del cablejat 
malmès de la xarxa actual.
   
El projecte de remodelació de l’avingu-
da dels Països Catalans també inclou 
la implantació d’un carril bici i petites 
intervencions que tenen com a objec-
te final la millora de l’accessibilitat de 
l’espai. 

Les obres del tram 0 de 
la Riera de Palafolls, cada 
cop més aprop
 
Les obres de canalització del tram 0 
de la Riera de Palafolls estan cada cop 
més aprop.

Un cop resolt el contenciós adminis-
tratiu que havia presentat l’Ajunta-
ment contra l’ACA per l’incompliment 
del conveni de col·laboració signat en-
tre les dues administracions el 2009, 
el Ple del passat 15 d’abril va aprovar 
l’ acord a què s’havia arribat entre les 
dues parts així poder posar fil a l’agulla 
i acabar les obres dels trams pendents. 
Uns tràmits que també han inclòs l’ac-
tualització del projecte. 

L’acord contempla que l’ACA assumeix 
la redacció dels tres projectes de cana-
lització de la riera -sota el pont del tren i 
en el tram des del pont del carrer Riera 
i Santa Rita. Pel que fa al tram 0, l’ACA 
pagarà les actuacions de millora hidràu-
lica de la riera, que suposen una despesa 
d’1.104.350 euros i l’Ajuntament es farà 
càrrec de les actuacions de millora de 
la vialitat i urbanístiques amb un im-
port d’1.803.448 euros. La corporació 
també assumirà les expropiacions, que 
costaran uns 2.000 euros, i la direcció 
de les obres i coordinació de seguretat 
i salut per valor de 92.783 euros. 

L’acord preveu que les obres es puguin 
portar a terme entre els anys 2023 
i 2024. També inclou la canalització 
del tram que va des del pont davant 
la rotonda del Camí de Can Feliciano 
i el carrer Riera fins al creuament de 
la riera de Sant Genís de Palafolls amb 
l’avinguda de la Costa Brava. 
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L’alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, el de Malgrat, Joan Mercader, el de Palafolls, 

Francesc Alemany, el de Blanes, Àngel Canosa, i el de Tordera, Joan Carles Garcia durant 

l’acte de presentació de l’Espai Agrari al juny. Foto: Espai Agrari de la Baixa Tordera.

Malgrat, Palafolls, Tordera, 
Santa Susanna i Blanes 
constitueixen l’Espai Agrari 
de la Baixa Tordera

Els Ajuntaments de Malgrat de Mar, 
Palafolls, Tordera, Santa Susanna i 
Blanes van constituir i presentar al 
mes de juny al Molí d’en Puigvert de 
Palafolls l’ens gestor de l’Espai Agrari 
de la Baixa Tordera (EABT), un pro-
jecte mancomunat promogut con-
juntament amb la Diputació de Bar-
celona  amb l’objectiu de protegir el 
sòl agrari d’aquest territori i garantir 
l’alimentació de proximitat d’una de 
les hortes més productives del país. 
La constituïda Baixa Tordera és una 
de les zones més fèrtils de Catalunya: 
la plana baixa i desembocadura de la 
Tordera, entre el Parc del Montnegre 
i el Corredor i les platges de la Selva i 
l’Alt Maresme.

L’acte de presentació de l’ens gestor 
de l’espai agrari va estar presidit pel 
diputat d’Espais Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, Josep Tarin, conjuntament 
amb els cinc alcaldes dels municipis 
que l’integren: Joan Mercader, Joan 
Carles Garcia, Joan Campolier, Fran-
cesc Alemany i Àngel Canosa. I va 
comptar amb la presència de repre-
sentants de la pagesia i les tres coope-
ratives agràries del territori, a més de 
joves estudiants del cicle formatiu en 
producció agroecològica de l’IES Ra-
mon Turró de Malgrat de Mar. A l’acte 
també hi van assistir representants 
d’altres administracions.
 
Durant l’acte, es van signar els es-
tatuts de constitució de l’ens gestor 
de l’EABT i es va presentar el Pla de 
gestió i desenvolupament del projecte, 
un document que reconeix l’alt valor 
econòmic, social i ambiental del terri-
tori. L’alcalde de Malgrat de Mar, Joan 
Mercader, va destacar que l’Espai 

Agrari de la Baixa Tordera ha d’ajudar 
a promocionar el producte, garantir 
el relleu generacional i a  sumar-hi 
també altres sectors estratègics com el 
turístic.

Un espai agrari familiar i diversificat

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera 
concentra prop de la meitat de la su-
perfície agrària de tota la comarca del 
Maresme. En total, més de 2.300 hec-
tàrees de camps de conreus queden 
emparades amb la creació d’aquest 
espai agrari, que dedica un 70% de les 
seves terres a cultius de regadiu i un 
30%, als de secà. L’horta es concentra, 
sobretot, a Palafolls, Blanes i Malgrat 
de Mar, mentre que Tordera destaca 
pels cereals i els farratges. D’explota-
cions ramaderes, n’hi ha censades 46, 
agrupades principalment en els ter-
mes municipals de Tordera i Palafolls.
 
El Pla de Gestió i Desenvolupament de 
l’Espai Agrari de la Baixa Tordera des-
taca que la majoria de les explotacions 
hortícoles del territori són petites i fa-
miliars, amb una dimensió d’entre 2 i 
5 hectàrees; que el 56% de les terres de 
conreu són de propietat; que el perfil 
de pagès de l’espai agrari és un home 
de poc més de 50 anys, amb estudis de 
formació secundària i sense relleu ge-

neracional; que el 20% dels titulars de 
les explotacions agràries són dones; i 
que, entre la mà d’obra directa i la in-
directa, hi ha un miler d’ocupats en el 
sector de l’horta.

Protegir, gestionar i dinamitzar

Amb l’Espai Agrari de la Baixa Torde-
ra, la Diputació de Barcelona fa una 
aposta per la conservació del paisatge 
agrari, tradicional i divers de la vall 
baixa de la Tordera i situar aquest ter-
ritori a l’avantguarda de les polítiques 
agràries i alimentàries que s’estan dis-
senyant per a la demarcació de Barce-
lona amb horitzó 2030.
 
Sobre el grau d’autosuficiència en 
conreus de regadiu de l’Espai Agrari 
de la Baixa Tordera, aquest és sobra-
dament autosuficient en hortalisses i 
moltes fruites, un privilegi dels veïns 
d’aquests municipis que poden pro-
veir-se i cuinar plats saludables i sa-
borosos amb aliments de proximitat, 
un privilegi que pocs territoris del país 
poden garantir als seus habitants.
 
Un dels puntals de l’Espai Agrari de la 
Baixa Tordera és el cicle formatiu en 
Agroecologia de l’Institut Ramon Tur-
ró i Darder de Malgrat de Mar, del qual 
ja ha sortit la primera promoció. 
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s’uneixen per protegir la 
desembocadura de la 
Tordera

Els Ajuntaments de Malgrat de Mar 
i Blanes s’han unit per preservar la 
desembocadura del riu la Tordera. Els 
dos consistoris veïns treballen con-
juntament des del passat mes de fe-
brer per poder disposar d’eines legals 
que permetin protegir aquest espai de 
gran valor mediambiental: d’una ban-
da, una ordenança que reguli els usos i 
l’accés a la desembocadura, i d’altra, la 
declaració de reserva natural parcial. 

Entre el febrer i el març es va portar 
a terme un procés de participació, que 
conclou la voluntat de la ciutadania, 
que hi va prendre part, d’augmentar 
el grau de protecció de la desembo-
cadura del riu Tordera. 311 persones 
-229 a través de la web de l’Ajunta-
ment de Malgrat i 82, de la de Blanes- 
van participar en les enquestes per 
expressar la seva opinió amb relació 
a l’ordenança per regular els usos i 
l’accés a la desembocadura, i a la de-
claració de reserva natural parcial 
d’aquest espai. 

Tant la sessió de presentació que es 
va fer el 22 de febrer, com les enques-
tes, que es van poder omplir entre 16 
de febrer  i el  5 de març, van servir 
per constatar un elevat grau de satis-
facció dels participants amb relació 
a l’objectiu global de protecció de la 

desembocadura de la Tordera, límits 
territorials definits, la limitació d’usos 
i dels accessos que plantejava el pro-
cés participatiu.

També es pot concloure que les correc-
cions que es podrien fer a la propos-
ta dels dos Ajuntaments, s’orienten 
principalment cap a un major grau de 
protecció dels valors naturals d’aquest 
espai. Les opcions més ben valorades 
pels participants són augmentar la 
superfície protegida, així com incre-
mentar les restriccions dels usos i els 
accessos a la desembocadura.

Les aportacions de la ciutadania du-
rant la participació en el carrer -que 
a Malgrat es va fer el  25 de febrer  a 
les Peixateries Velles i a Blanes el dia 
27 del mateix mes- també estaven en-
focades a posar èmfasi en els valors 
naturals de l’espai, la necessitat de 
prendre mesures per a la conservació 
de l’àmbit de la desembocadura per 
davant de les activitats econòmiques 
o socials existents o potencials.

Els dos consistoris continuen treba-
llant en la protecció de la desembo-
cadura del riu amb la redacció d’una 
normativa que els permeti a curt 
termini regular els usos i l’accés. I pa-
ral·lelament, amb la tramitació de la 
declaració de reserva natural parcial 
d’aquest espai de gran valor mediam-
biental amb la idea de protegir-lo a 
llarg termini.
 
Espai de gran valor ambiental

La voluntat dels dos ajuntaments ve-
ïns és preservar aquest espai de gran 
valor mediambiental per les espècies 
de fauna, els hàbitats, les comunitats 
i el paisatge i per protegir un punt im-
prescindible en la trajectòria migra-
tòria de la fauna salvatge. La desem-
bocadura de la Tordera és un espai 
natural catalogat com a zona humida, 
inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 

2000, com a riu i estanys de Tordera, 
catalogat com a zona d’especial con-
servació en la tipologia d’espai d’ai-
gües continentals. El temporal Gloria 
va formar al gener de l’any passat 
una llacuna natural que és un espai 
òptim per a l’alimentació d’aus en mi-
gració i la nidificació de diverses es-
pècies protegides i que cal preservar.
El 30 d’abril de l’any passat, l’Ajun-
tament de Malgrat va tancar els dos 
accessos a la llacuna natural per tal 
de protegir les postes d’ous de corriol 
menut que es van trobar en l’espai i 
que són espècies protegides. Després, 
es va iniciar, amb un grup d’experts 
de l’associació Naturalistes del Mont-
negre i la Tordera, el seguiment de 
la fauna present a l’espai i les seves 
zones d’influència. Des del  14 de 
maig  de 2020 fins a l’actualitat, s’ha 
detectat la presència de 160 espècies 
diferents protegides i, en alguns ca-
sos, en risc d’extinció.

El 16 de juny de 2020 la Secció de Bio-
diversitat i Medi Natural dels Serveis 
Territorials de Barcelona del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, va 
emetre informe a petició de l’Ajunta-
ment de Malgrat, amb un seguit de 
mesures per compatibilitzar els usos 
i la preservació de la biodiversitat a 
la desembocadura de la Tordera. Les 
conclusions d’aquest informe indi-
quen que cal aplicar entre altres me-
sures per evitar l’accés de les persones 
i animals, l’abalisament per garantir 
àmbits tranquils per a la nidificació, 
la prohibició d’activitats de lleure per-
què impliquen l’accés de les persones 
i molèsties a la fauna, la col·locació de 
finestretes  d’aguait per afavorir l’ob-
servació de la fauna evitant les mo-
lèsties, entre altres. El 23 de juny de 
l’any passat, per decret d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, es 
van adoptar de forma immediata al-
gunes de les mesures proposades per 
la Secció de Biodiversitat, com se-
nyalitzar l’àmbit, fer un abalisament, 
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prohibir les activitats de lleure, inclo-
ses les esportives, col·locar pantalles 
en el camí i accessos, entre altres. El 
desembre de 2020, l’Ajuntament de 
Malgrat i el de Blanes van arribar a 
un acord i van signar un conveni per 
sol·licitar la declaració de reserva na-
tural parcial.
 
Els documents amb els resultats del 
procés de participació es poden con-
sultar a la web municipal. 

El Centre Cívic de la 
Immaculada es convertirà 
en l’Espai Jove

La Regidoria de Joventut continua tre-
ballant en la creació del futur espai per 
als joves d’entre 14 i 19 anys de Malgrat 
de Mar. Un espai que s’ubicarà en una 
part de l’antic Centre Cívic de la Imma-
culada i que serà el punt de trobada del 
jovent malgratenc. 

Maqueta de l’edifici del Centre Cívic de la 

Immaculada. Foto: AjMalgrat. 

Recentment, des de Joventut s’han 
organitzat tallers creatius i participa-
tius amb l’objectiu de donar forma a 
un mural i el disseny del mobiliari del 
futur Espai Jove. Els tallers van ser 
supervisats per artistes i els partici-
pants van poder crear directament el 
mural i el mobiliari d’aquest nou espai 
municipal. 

Aquests dos tallers estaven inclosos 
dins l’estudi de viabilitat, que l’em-

presa Fdos Arquitectes porta a terme, 
com a pas previ a la contractació de la 
redacció del projecte per poder posar 
en marxa l’Espai Jove.

L’Ajuntament ha demanat suport tèc-
nic a la Diputació, a través del Catàleg 
de Serveis 2020, per poder donar res-
posta a les necessitats que tenen els i 
les joves de Malgrat de Mar de dispo-
sar d’un equipament jove de referèn-
cia. Aquest pla s’ha fet a partir  d’un 
treball conjunt amb joves del municipi 
a través de 422 enquestes i sessions 
amb joves dels centres de Secundària 
i d’entitats juvenils de Malgrat. El mu-
nicipi compta actualment amb 3.310 
joves d’entre 12 i 29 anys. 

El Servei d’Atenció 
Socioeducativa amplia 
el nombre de places per 
aquest curs

L’Ajuntament de Malgrat de Mar fa 
un balanç molt positiu de la posada 
en marxa del Servei d’Atenció Socioe-
ducativa d’Atenció Diürna, el SIS. 

El SIS, gestionat per la Fundació Infàn-
cia i Família especialitzada en serveis 
educatius, es va posar en marxa el fe-
brer del 2020 i s’adreça a nens i nenes 
d’entre 4 i 12 anys. 

Aquest curs en comptes d’anar-hi cada 
tarda, els nens i nenes hi participen dos 
dies a la setmana, d’aquesta manera 
s’ha pogut  ampliar les places fins a 30.

Es tracta d’un servei que funciona du-
rant el curs escolar, que es troba ubicat 
a la planta baixa de Ca l’Arnau on ja hi 
ha altres serveis educatius com el GR 
de reforç escolar i el projecte Encara 
que és per joves. El SIS ha estat un re-
curs molt esperat per tots els agents 
educatius. 

Aquest curs es desenvolupa des de l’1 
d’octubre fins el juny del 2022. L’aten-
ció directa amb nens i nenes però es va 
iniciar el 13 d’octubre. L’equip educatiu 
el formen tres professionals titulats en 
Educació Social i Integració Social. Es 
tracta del mateix equip educatiu del 
curs passat i això és important perquè 
ja tenen el recorregut de quasi tot un 
curs i perquè ja coneixen a les famílies 
dels usuaris. Un servei que es presta 
de dilluns a divendres de 17 a 19:30h. 

El Servei d’Atenció Socioeducativa 
d’Atenció Diürna s’enfoca en la preven-
ció amb infants i les seves famílies. Les 
derivacions al servei les fa l’equip de Ser-
veis Socials municipals. De les xifres de 
l’any passat cal destacar que es va aten-
dre un total de 22 infants i les seves fa-
mílies. La majoria dels nens i nenes són 
de l’Escola Marià Cubí i l’Escola Mare de 
Déu de Montserrat tot i que també hi 
van haver casos, en menor proporció, de 
la resta d’escoles del municipi.
 
El servei està pensat per treballar amb 
famílies que tenen dificultats diverses, 
es fa un acompanyament a nivell edu-
catiu i social continuat per millorar la 
situació dels nens i nenes que hi assis-
teixen. Es treballen diferents aspectes 
com ara els hàbits saludables, la gestió 
emocional, les habilitats comunica-
tives, les competències parentals, la 
resolució de conflictes o la millora de 
l’autoestima, entre altres. 

Distribuïts per grups d’edat, durant la 
tarda els nens i nenes fan l’estona de 
berenar, els deures escolars i els més 
grans fan activitats de lleure, tallers, 
contes, o jocs. 

El SIS també participa de la vida comu-
nitària a Malgrat i per tant, els usuaris i 
usuàries poden conèixer i relacionar-se 
amb entitats de tota mena del poble. 
Dintre de la seva programació d’activi-
tats es fan sortides i activitats conjun-
tes dels diferents grups d’edat. 
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serà remodelat l’any vinent

L’àrea de Territori i Sostenibilitat posa 
en marxa les obres de millora del car-
rer Narcís Monturiol. L’objectiu glo-
bal d’aquesta actuació és fer millores 
a nivell d’accessibilitat i sostenibilitat 
econòmica però alhora també a nivell 
ambiental i social.

Amb la reforma urbana del carrer 
Narcís Monturiol s’augmentarà la se-
guretat dels vehicles i dels vianants. 
A més, s’aposta per una actuació uni-
tària de la zona, intentant recollir les 
propostes ciutadanes d’un procés par-
ticipatiu obert. 

A més, es farà la canalització superfi-
cial d’ aigües amb tres trams de pen-
dents diferents i molt planeres però 
totes abocant cap a l’interceptor situat 
al final del carrer Monturiol, a la con-
fluència amb el Camí del Pla. 

La reforma del carrer Narcís Montu-
riol inclourà la col·locació de paperes a 
l’inici, la meitat i el final del carrer i a 
la part central hi haurà dos bancs per 
al descans dels vianants. 

El carrer Narcís Monturiol presentava 
deficiències amb voreres estretes des-
nivellades, asfaltat degradat. Recor-
dem que  recentment s’ha acabat de 
completar la xarxa d’aigua a pressió, el 
canvi de làmpades de vapor sodi per a 
làmpades led en l’enllumenat públic. 

Malgrat de Mar i Calella 
s’uneixen per posar en 
marxa el Programa 
Treball, Talent i Tecnologia

El Programa Treball, Talent i Tecno-
logia (TTT) de la Diputació de Barce-
lona,  pretén contrarestar els efectes 
de la crisi socioeconómica ocasio-
nada per la Covid-19 i té l’objectiu 
de reactivar l’economia mitjançant 
l’impuls de la tecnologia i l’acompa-
nyament a la transició digital de les 
persones i les empreses.

En el marc del Programa TTT, 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar en 
col·laboració amb el de Calella han 
engegat un projecte adreçat a les 
empreses de la cadena de valor de 
l’alimentació i la restauració. Aques-
tes activitats econòmiques són molt 
presents a ambdos municipis, essent 
un sector poc digitalitzat que ha patit 
fortament l’impacte de la pandèmia.

Aquest projecte va arrencar l’1 de 
juliol a Malgrat de Mar, amb una 
presentació al sector empresarial de 

les dues poblacions. Tot seguit els 
tècnics dels dos consistoris van fer 
una sèrie d’entrevistes presencials 
als establiments durant la segona 
quinzena de juliol, alhora que feien 
arribar una enquesta de forma te-
lemàtica a la resta d’empreses de la 
cadena de valor. Aquestes accions 
de prospecció van tenir l’objectiu de 
conèixer de primera mà el seu nivell 
de digitalització i a partir d’aquí po-
der planificar accions de formació i 
acompanyament als empresaris mal-
gratencs i calellencs. 

Un cop feta l’anàlisi de la prospec-
ció, el passat mes de novembre van 
presentar-se els seus resultats en 
un acte a Calella, on també es van 
proposar un seguit d’accions de mi-
llora per a les empreses, que van des 
de la digitalització dels processos de 
producció i/o gestió, passant per la 
comercialització, la difusió i la plani-
ficació d’accions formatives per a les 
persones treballadores, que es porta-
ran a terme en els propers mesos. 

Imatge d’arxiu de la presentació del projecte 

el passat 1 de juliol als Jardins de la Torre de 

la Vídua de Can Sala. Foto: AjMalgrat. 
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Malgrat treballa per 
ser “ciutat amiga de les 
persones grans”

La Regidoria de Gent Gran va iniciar 
el passat mes de maig els treballs per 
fer una diagnosi per determinar el 
grau d’amigabilitat de Malgrat vers les 
persones grans. Un cop ja feta aquesta 
avaluació, ara s’elabora un pla d’acció 
per promoure un municipi accessible i 
inclusiu per a les persones grans.
 

D’aquesta manera, Malgrat té en mar-
xa el projecte per convertir-se en una 
“ciutat amiga de les persones grans”, 
un projecte promogut per l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, que proporcio-
na criteris emmarcats en el paradigma 
de l’envelliment actiu per promoure la 
inclusió i la participació de les perso-
nes grans en tots els àmbits de la vida 
comunitària.

La diagnosi de la situació actual es va 
iniciar a mitjans del mes de maig amb 
la participació d’entitats, associacions, 
comerços, treballadores de residències 
i persones de Malgrat que en el seu dia 
a dia tenen relació amb les persones 
grans del municipi. A través d’unes 
enquestes, es va recollir informació 
relacionada amb l’habitatge, trans-
port, espais a l’aire lliure i edificis, res-
pecte i inclusió social, participació so-
cial i cívica, serveis socials i de salut i 
comunicació. També hi van participar 
en aquest procés les persones grans 
que viuen a Malgrat de Mar. 

Una ciutat amigable amb les persones 
grans és aquella que incorpora en la 
seva planificació de polítiques i progra-
mes municipals la perspectiva de les 
persones grans. A la pràctica implica 
que la ciutat ha de treballar per adaptar 
les seves estructures i serveis perquè 
siguin accessibles i inclusius per a les 
persones grans, reconeixent les seves 
necessitats i capacitats diverses. 

L’Ajuntament edita 
la primera Guia de 
l’Habitatge de Malgrat

La Regidoria d’Habitatge ha editat la 
Guia de l’Habitatge de Malgrat amb 
la idea de posar a l’abast de la ciu-
tadania totes les dades relacionades 
amb els serveis que ofereix l’Oficina 
Local d’Habitatge d’informació i as-
sessorament, els ajuts i subvencions, 
així com els tràmits que s’hi poden 
fer. Aquesta publicació també vol 
ser canal de promoció de l’habitatge 
social i de la xarxa de mediació pel 
Lloguer Social. La guia es pot trobar 
en els diferents equipaments munici-
pals així com a la web municipal.

Segons el regidor d’Habitatge, Ser-
gio Ortín, s’ha editat la guia amb la 
intenció d’oferir a la ciutadania “tot 
un recull d’informacions sobre l’Ofi-
cina Local d’Habitatge i dels diferents 
ajuts i subvencions, tant d’àmbit mu-
nicipal com autonòmic i Estatal”. “Així 
com informar sobre la xarxa de me-
diació de Lloguer Social, que actual-
ment amb una cinquantena de pisos, 
està oferint un habitatge a un preu i 
unes condicions més assequibles que 
les del mercat”, ha afegit.
 
La idea és que la guia -editada en ca-
talà i castellà- també permeti conèi-
xer els diferents ajuts i subvencions 
als quals es poden optar en matèria 
de lloguer, així com la feina realitza-
da des de l’Oficina Local d’Habitatge, 
no només amb relació a la tramita-
ció dels diferents ajuts i subvencions 
sinó, també, en tot allò que es refe-
reix a la informació i assessorament 
en matèria d’habitatge, la gestió de 
les inscripcions al Registre Únic de 
Sol·licitants d’habitatge protegit, i la 
tramitació de Cèdules d’Habitabilitat, 
entre d’altres. 
 

Malgrat renova les 4 Flors 
d’Honor de Viles Florides

El moviment Viles Florides, promo-
gut per la Confederació d’Horticultu-
ra Ornamental de Catalunya (CHOC), 
va lliurar el passat mes de setembre 
les Flors d’Honor 2021 en un acte 
celebrat a Cabrera de Mar i que va 
aplegar 200 persones, entre repre-
sentants del moviment a tot el país, 
representants institucionals i del 
món de la jardineria i de la planta a 
Catalunya i Andorra. Malgrat de Mar 
va renovar les quatre Flors d’Honor 
i va aconseguir un reconeixement a 
la biodiversitat. Els regidors de Ser-
veis Municipals, Sònia Viñolas, i de 
Promoció Econòmica, Ludwig Hasko, 
juntament amb el cap del servei mu-
nicipal d’Espais Verds, Carles Garcia, 
van assistir a l’acte.

154 municipis de Catalunya, i també 
d’Andorra, que es va incorporar el 
2020 al moviment, van rebre el reco-
neixement de Viles Florides pel seu 
treball de transformació dels espais 
públics a través de l’enjardinament i 
la millora dels espais verds. Durant 
el transcurs de l’acte es va projectar 
el documental Viles Florides. 10 anys 
fent créixer el verd per commemorar 
el 10è aniversari del moviment i que 
fa un repàs a aquesta darrera dècada 
i a l’aportació que ha fet el moviment 
als municipis que en formen part. En 
aquest documental, hi apareix el cap 
d’Espais Verds de Malgrat.
 
Viles Florides també lliura altres pre-
mis per reconèixer accions concretes 
que són un exemple a seguir. Malgrat 
de Mar va rebre un reconeixement 
per la tasca que porta a terme per mi-
llorar la biodiversitat. 
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El servei municipal de neteja viària 
i platges estrena maquinària més 
eficient i sostenible amb el medi 
ambient i també menys sorollosa. El 
nou contracte de neteja, adjudicat a 
l’empresa Innovia-Coptalia, preveu 
a més de noves màquines i vehicles, 
més personal, més hores de servei i 
la  instal·lació  de nous sistemes per 
estalviar aigua i electricitat, així 
com per reduir les emissions de CO2, 
en el magatzem del servei de l’avin-
guda Costa Brava.

  L’alcalde, Joan Mercader, acompa-
nyat de la regidora de Serveis Mu-
nicipals, Manteniment i Via Públi-
ca, i segona tinent d’alcalde, Sònia 
Viñolas, van presentar el passat 30 
de setembre el nou contracte del ser-
vei de neteja viària i platges. Aquest 
nou contracte, adjudicat a l’empresa 
Innovia-Coptalia, és per a vuit  anys 
i té un cost de 8.599.366,60 euros 

-1.074.920,83 per any. Entre les mi-
llores que suposa aquest nou con-
tracte del servei hi ha la incorpora-
ció de dos nous treballadors amb una 
plantilla fixa de 14 treballadors i amb 
l’ampliació de fins a 21 durant els 
mesos de la temporada estiuenca. A 
més, s’incrementen les hores anuals 
del servei de neteja al municipi. 

El nou contracte també ha suposat la 
renovació dels vehicles i maquinàri-
es del servei, S’han adquirit vehicles 
i maquinària més respectuosa amb el 
medi ambient, així com més eficient 
i efectiva. La maquinària nova    bà-
sicament és de consum elèctric i 
híbrid, que a més, permet  reduir el 
consum d’aigua, que a més, és reci-
clada.  Els nous vehicles són un d’au-
xiliar elèctric per recollir papereres; 
dues escombradores elèctriques d’as-
piració; una escombradora més gran; 
una màquina decapadora un tractor 

amb pales especials per millorar la 
recollida de residus de les platges en 
cas de temporal; un furgó per a la ne-
teja de mobiliari urbà i de pintades 
així com de punts poc accessible; una 
furgoneta; i un equip d’aigua calenta 
a pressió. 

A més, també s’han fet millores al 
magatzem del servei, ubicat a l’avin-
guda Costa Brava, amb la instal·lació 
de plaques solars que permeten l’au-
toconsum del servei, així com d’al-
tres per reduir el consum d’aigua i 
d’emissions de gasos nocius.  

La nova maquinària del servei de neteja 

viària i platges. Foto: AjMalgrat.

El servei de neteja de carrers i platges estrena 
maquinària més sostenible i menys sorollosa
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La primera estació de 
recàrrega ràpida per 
a vehicles elèctrics, en 
funcionament

L’estació de recàrrega ràpida per a ve-
hicles elèctrics ja funciona. El passat 
mes d’octubre, l’Ajuntament va posar 
en funcionament aquesta estació, que 
és la primera de titularitat pública del 
municipi i està situada a l’aparcament 
de l’avinguda Verge de Montserrat, a 
prop de la cantonada entre els carrers 
Balmes i Joan Maragall. L’objectiu és 
contribuir a la redacció de les emissi-
ons de CO2, que és un dels compromi-
sos del consistori malgratenc, recollit 
en el Pla d’Acció per l’Energia Sosteni-
ble i pel Clima (PAESC).

El punt de recàrrega ràpida és per a dos 
vehicles elèctrics. El cost de la instal·la-
ció de l’estació ha estat de 45.411,83 eu-
ros. L’estació disposa de tres punts de 
connexió: dos de corrent contínua fins 
a un màxim de 50 KW -un CHAde-
MO i un CCS combo 2- i un de corrent 
alterna de 22 KW -Type 2. L’estació 
permet carregar dos vehicles alhora 
si un fa servir el punt de recàrrega de 
corrent contínua i l’altre, d’alterna. 
L’energia que se subministra és 100% 
renovable. Els usuaris de l’estació han 
de fer servir l’app electromaps per fer 
la recàrrega, que inicialment és gratuï-
ta per promocionar el seu ús.

Aquesta iniciativa té com a objectiu pro-
mocionar una energia més sostenible i 
l’ús de vehicles menys contaminants. 

Malgrat estrena el primer 
joc de realitat augmentada 
a les Peixateries Velles

El primer smartplay, joc de realitat aug-
mentada, de Malgrat de Mar s’ha ins-
tal·lat a les Peixateries Velles.  Aquest 
joc, adreçat a la mainada a partir de 
3 anys, consisteix en un  sistema de 
taulers infantils de joc que fomen-
ten l’activitat en grup, l’exercici físic i 
l’aprenentatge a través d’una platafor-
ma de realitat augmentada. Els tau-
lers, pintats a terra, estan connectats 
a una aplicació que interactua a través 
d’imatges i codis QR. Els nens i nenes 
poden participar en diferents jocs. 

El malgratenc Khyzer 
Hayat guanya el 
Campionat Mundial de 
Muay Thai, celebrat al 
Germans Margall

El pavelló Germans Margall va aco-
llir el 23 d’octubre la quarta edició de 
“Fight for Glory Internacional Edition”, 
que inclourà el Campionat Mundial 
de Muay Thai i de K1. Es van disputar 
més de 20 combats, hi van participar 
50 lluitadors de gran projecció inter-
nacional i es va celebrar també el tro-
feu femení Queen of Queens. Aquest 
esdeveniment esportiu es va poder 
veure en directe en una setantena de 
països. El malgratenc Khyzer Hayat de 
Top King Training Center va guanyar 

el Campionat Mundial de Muay Thai. 
El campionat va comptar amb el su-
port de l’Ajuntament i el Consell Català 
de l’Esport. 

 L’alcalde col·loca el cinturó de 

campió del món a Khyzer Hayat. 

Foto: AjMalgrat.
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Entrevista amb
Judith Balmaña 
Cap de Genètica del càncer hereditari 
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

La doctora Balmaña ha participat recentment en un estu-
di internacional amb el qual s’ha mostrat que un fàrmac 
oral pot ser molt efectiu per evitar recaigudes en pacients 
amb càncer de mama i una alteració genètica hereditària 
concreta. 

Expliqueu-nos breument en què ha consistit?
Aquest estudi ha investigat l’eficàcia d’un fàrmac nou, l’ola-
parib, per a disminuir la possibilitat d’una recaiguda en pa-

cients amb càncer de mama precoç i una alteració genètica 
hereditària als gens BRCA1 o BRCA2. En aquest estudi van 
participar un total de 1.836 pacients portadores d’una alte-
ració genètica germinal en BRCA1 o BRCA 2 amb un càncer 
de mama precoç i HER2 negatiu. Vam avaluar l’eficàcia de 
l’olaparib després del tractament convencional de quimio-
teràpia, cirurgia i radioteràpia per evitar la recaiguda de la 
malaltia. 

L’estudi va aleatoritzar les pacients en dos grups, un que va 
rebre olaparib i un altre al qual se li va administrar un pla-
cebo. En tots dos casos, al costat d’un tractament hormonal 
si el tumor era receptor hormonal positiu; tot això després 
de finalitzar el tractament quirúrgic, de quimioteràpia i ra-
dioteràpia convencional. El tractament es va administrar 
durant un any i es va poder comprovar que, efectivament, 
l’olaparib era capaç de reduir de manera significativa el risc 
de recaiguda. Analitzant les dades obtingudes durant tres 
anys i mig de seguiment, es va poder veure que la reducció 
absoluta del risc de recaiguda a distància en el grup d’ola-
parib era del 7% respecte al grup control. En quant a la re-
caiguda de malaltia invasiva, això significa que al cap de 
tres anys, en el grup amb placebo, un 77% de les pacients 
no tenia una recaiguda, i aquest benefici es va ampliar fins 
al 86% en les pacients tractades amb olaparib. Això suposa 
una important oportunitat de curació i, sens dubte, suposa-
rà un canvi a la pràctica clínica. 

 ENTREVISTA: EMILI PACHECO 

Malgratencs

La doctora Judith Balmaña a l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron.
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Judith Balmaña, Cap 
del Grup de Gènetica 
del Càncer Heriditari.

“Des de l’oncologia es 
va continuar atenent 
tots els casos urgents 
i es van adaptar els 
tractaments a la situació 
de la pandèmia i el 
confinament.”
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Quan parlem en general de càncer, en quin punt 
ens trobem? Podem dir que es comença a controlar 
la situació? Depèn dels tipus de càncer?  
El càncer és una malaltia genètica que pot aparèixer a par-
tir d’un conjunt d’alteracions genètiques en una cèl·lula. 
Aquestes alteracions condueixen a un creixement sense 
control de divisió i fan que la cèl·lula adquireixi capaci-
tat d’envair altres òrgans substituint les cèl·lules sanes. 
A les últimes dècades s’ha evolucionat molt en diversos 
aspectes d’aquesta malaltia. Per una banda, el desenvo-
lupament tecnològic està permetent fer la seqüenciació 
genètica dels tumors i conèixer les seves debilitats bio-
lògiques, que poden ser molt diferents d’un pacient res-
pecte a un altre, encara que el tumor s’hagi originat en 
el mateix òrgan. En segon lloc, la detecció precoç del càn-
cer permet que els tumors es diagnostiquin en fases més 
primerenques i, per tant, augmenti la seva probabilitat de 
curació. Finalment, tant la cirurgia com els tractament de 
radioteràpia i de fàrmacs han millorat considerablement, 
i això permet oferir tractaments més individualitzats, que 
tenen en compte la biologia del tumor, la possible toxicitat 
que pot tenir per al pacient i augmentar el benefici glo-
bal. Malgrat que la incidència del càncer és elevada, molt 
relacionada amb l’augment de la supervivència de vida, 
les possibilitats de curació també han augmentat molt i 
afortunadament en molts casos es pot parlar de curació. 

Si parlem de riscos de desenvolupar un càncer, hi ha 
components genètics i altres com els hàbits de vida, oi? 
El càncer és una malaltia de causes multifactorials, genèti-
ques, i ambientals. Donat que les cèl·lules del cos estan en 
divisió contínua, a cada divisió es poden produir alteraci-
ons genètiques que, si no es reparen de manera adequada, 
poden comportar un cúmul de més alteracions i l’aparició 
d’un tumor. L’edat avançada és, per tant, una de les causes 
més conegudes de patir càncer. Altres factors poden ser 
ambientals, que poden danyar també el material genètic, 
com el tabac, les radiacions ultraviolades, una dieta rica 
en greixos i baixa en fibra, el sedentarisme, entre d’altres. 
Tanmateix, hi ha causes genètiques que predisposen a par-
tir certs tipus de càncer. El risc genètic pot ser elevat, o en 
alguns casos només augmentar una mica el risc i dependre 
de la combinació amb els factors ambientals. Finalment, al-
gunes alteracions genètiques es produeixen a l’atzar sense 
cap motiu aparent.

Com és el seu dia a dia al grup d’Alt Risc i Prevenció 
del Càncer de l’Hospital Universitari de la Vall d’He-
bron? 
A la nostra consulta visitem persones que són derivades 
per la sospita clínica de tenir predisposició genètica al càn-
cer, ja que tenen una història familiar important de casos, 
edats joves al diagnòstic o tumors poc prevalents no asso-
ciats a factors ambientals o estils de vida. Avaluem la pos-
sibilitat de tenir una alteració genètica, indiquem l’estudi 
en cas que sigui informatiu per a la persona o la seva fa-
mília, i si s’identifica una alteració oferim les mesures de 
seguiment, detecció precoç o prevenció adients. Alhora, 
oferim assessorament genètic en relació a com afrontar-ho 
psicològicament, la comunicació dins la família, i opcions 
reproductives. Hem visitat ja quasi 10.000 famílies amb di-
ferents criteris de sospita de càncer hereditari.

Com ha afectat la pandèmia que vivim a la investi-
gació i l’atenció oncològica?  S’està fent un esforç més 
gran per part dels professionals sanitaris? 
La pandèmia ens va obligar a centrar-nos en un objectiu 
comú, que era aturar la disseminació dels contagis, buscar 
un tractament, i investigar el desenvolupament de les va-
cunes. Des de l’oncologia es va continuar atenent tots els 
casos urgents i es van adaptar els tractaments a la situació 
de la pandèmia i el confinament. A la nostra pràctica, vam 
començar a aplicar la telemedicina, i a través de les vide-
oconferències o trucades de telèfon vam oferir una part 
d’assistència mèdica. Hem après que els avenços en recerca 
mèdica han de ser col·lectius, multidisciplinaris, i que re-
quereixen d’un gran esforç intel·lectual, de solidaritat i de 
moltes ganes d’avançar. 

Malgrat de Mar, per a mi, és... 
Malgrat de Mar és el poble on van néixer els meus pares, 
on viu una part molt gran de la meva família i on he gaudit 
dels estius de la meva infantesa, a casa dels avis, ja sigui ve-
ient passejar els turistes alemanys o pujant a la figuera del 
pati de casa de la meva àvia. Malgrat és un poble en movi-
ment continu i una dinàmica social molt activa, la seva cara 
s’ha transformat en mig segle, sense cap mena de dubte. 

La prevenció i els hàbits saludables són clau quan 
parlem de càncer. Quins consells doneu als malgra-
tencs i malgratenques? 
Els meus consells són els que em donarien els meus avis: 
menjar dieta mediterrània, oli d’oliva, fruits secs, fruita i 
verdura, no abusar dels greixos, tenir una bona activitat 
física i aprofitar els programes de detecció precoç que ens 
ofereix la sanitat pública. Carpe diem! 

19

M
A

LG
RATEN

C
S.  EN

TREV
ISTA

 A
M

B
 JU

D
ITH

 BA
LM

A
Ñ

A



Opinió

O
PIN

IÓ
. G

RU
P G

ERM
A

N
O

R

75 anys del grup 
Germanor
Aquest 2021 el grup de teatre Germanor fem anys, tants 
com 75, i això en una entitat cultural no és gens freqüent i 
mereix una gran celebració. 

Al llarg de tot aquest temps , han estat centenars les perso-
nes que han format part del Germanor, ja sigui actuant, di-
rigint, encarregant-se de la part tècnica, “apuntant” , venent 
entrades, ajudant en el muntatge de decorats o en qualsevol 
altre de les múltiples tasques necessàries per a dur 
a terme una representació teatral. I com que 
no podem agrair la feina i felicitar a tot-
hom de manera individual, ho fem de 
manera col·lectiva amb un enorme 
GRÀCIES i MOLTES FELICITATS!!!
Ens hauria agradat celebrar 
aquest aniversari de manera 
especial, amb la gent que en 
un moment o altra ha format 
part d’aquesta família, amb els 
malgratencs i malgratenques 
que ens donen suport venint a 
veure les nostres representaci-
ons i les del grups que participen 
al concurs de teatre que ja fa gai-
rebé 25 anys que organitzem, però 
una maleïda pandèmia ens ha esgar-
rat els plans i només ens hem pogut re-
trobar al Pregó de la Festa Major de Sant Roc, 
un pregó teatralitzat que l’Ajuntament ens va donar 
oportunitat de representar i que vam gaudir, tant prepa-
rant-lo com el dia de l’actuació.
Però les dificultats no acaben amb la Covid-19, que sembla 
que comença a estar controlada i les restriccions van dis-
minuint, ara hi hem de sumar que no tenim local on re-

presentar les nostres obres de teatre i es que, a Malgrat, les 
possibilitats són escasses, i si el Centre Cultural deixa d’estar 
operatiu perquè necessita obres de manteniment i reforma, 
ja no tenim cap espai on poder desenvolupar la nostra ac-
tivitat, i això sembla que s’allargarà fins ben entrat l’any 
2023.  L’alternativa al Centre Cultural, a curt termini, s’està 
acabant d’estudiar segons ens expliquen des de l’Ajunta-
ment i podria haver-hi una solució provisional a partir del 

proper mes de gener, però el problema dels locals 
on poder dur a terme activitats culturals no 

s’acaba amb la rehabilitació del Centre, 
ja que no es el lloc adient per a segons 

quins espectacles.   
Malgrat necessita un espai on rea-

litzar espectacles de tot tipus, on 
es poguessin representar obres 
de gran format -com algunes de 
les que hem hagut de rebutjar 
pel Concurs per la seva mag-
nitud- i s’hi apleguin tot tipus 
d’entitats per tal de mantenir 

la nostra supervivència. Hem de 
mirar al futur, i això implica una 

evolució tècnica i creativa que en 
el local actual és insuficient; cal una 

sala on els malgratencs i malgratenques 
vinguin, gaudeixin i participin del teatre 

amateur. Potser, d’aquesta manera, la nostra 
entitat podrà sobreviure i complir 75 anys més. 

En tot cas, creiem en el projecte que en Vicenç Bayarri i 
companyia van iniciar fa 75 anys; tenim en ment el que s’ha 
fet, la nostra història i intentem mantenir-la viva gràcies a 
tots els que hi han estat i ens han ajudat al llarg del temps. 
Esperem veure’ns ben aviat i gaudir del teatre! 
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Sempre al vostre servei, Malgrat!

Aquests dos anys de govern han estat marcats per la pit-
jor crisi dels últims cent anys. La Covid-19 ens ha generat 
dolor, angoixa, incertesa, però a la vegada ens ha permès 
veure l’entrega i vocació dels nostres serveis públics a qui 
diàriament els agrairem la feina feta amb total entrega.
Hem treballat sense descans contra el virus i contra les se-
ves conseqüències més immediates, però a priori vam ha-
ver de fer front com a municipi el gener de 2020 el pas de 
la borrasca Glòria que també va causar estralls i ens va fer 
molt de mal.
Encara tots els entrebancs hem realitzat els nostres com-
promisos, i estem molt satisfets amb la tasca executada pels 
i les socialistes en aquesta primera meitat de mandat. 
Hem posat a les persones de Malgrat del Mar al centre de la 
nostra acció de govern i la nostra prioritat ha sigut abordar 
els problemes que més preocupen a la ciutadania, el cobri-
ment de serveis bàsics essencials, la feina de qualitat, el co-
merç, l’habitatge, o la seguretat.
Som i serem el Malgrat que aposta per les oportunitats. Som 
el Malgrat que ha pogut desencallar un tema històric com 
és el TRAM 0, formalitzant un acord entre l’Ajuntament 
i l’ACA per impulsar diverses actuacions de millora de la 
riera de Sant Genís. Hem sigut capaços després de molts 
entrebancs, finalitzar la 1a fase del Passeig Marítim. Som el 
Malgrat que aposta pel medi ambient instal·lant un obser-
vatori des d’on es pot veure la desembocadura del Delta de 
la Tordera pel costat del Maresme.
Des del passat 15 de juny de 2019, que vam tornar a recupe-
rar l’Alcaldia del municipi, ens vam comprometre a fer un 
Malgrat millor, i els i les socialistes fins a l’últim moment, 
no deixarem de treballar perquè així sigui. 

Retrobada

Ens retrobem amb aquest Re-viu després de molts mesos 
i de superar moments difícils com a societat. Malgrat de 
Mar ha estat colpejat pel temporal Glòria i, posteriorment, 
per la pandèmia de la covid-19, que ens ha obligat a viure 
situacions mai vistes. Tot va quedar aturat i, sobretot, hem 
vist com deixàvem de compartir espais al carrer i a casa, 
d’abraçar-nos, i com la socialització anava minvant. 

Volem tenir un especial record per a totes aquelles perso-
nes que han perdut la vida en aquesta pandèmia i  per  als 
seus familiars, i també un sincer agraïment a totes i tots els 
treballadors de serveis que, en els moments més comple-
xos, s’hi han deixat la pell. No us podrem agrair prou tot el 
que heu fet per a la nostra societat. 

Durant aquest darrer any i mig, com a govern municipal, 
ens hem vist obligats a emprendre mesures que, a vega-
des, podien ser complicades d’entendre, però ho hem fet 
amb l’objectiu de combatre aquesta crisi sanitària que ha 
desencadenat en l’econòmica i la social. Tot i que el món 
s’aturés, nosaltres, el govern, el grup de Malgrat ens Mou i 
l’Ajuntament no hem parat. 

Ens hem reinventat per continuar fent tot tipus d’activi-
tats socials i culturals malgrat les limitacions i mesures 
de seguretat, hem donat suport a les famílies i als centres 
educatius perquè els escolars puguin formar-se, hem en-
gegat el nou projecte del socioeducatiu de Ca l’Arnau, hem 
arribat a un acord amb l’ACA per desencallar el tram 0 de 
la riera i hem millorat les instal·lacions esportives. S’han 
atorgat ajudes a sectors i persones afectades pel Glòria i per 
la pandèmia, s’han atès persones en situació de vulnera-
bilitat, s’ha habilitat un nou pis d’emergència social i s’ha 
iniciat la construcció de quaranta-sis habitatges socials de 
lloguer, entre moltes altres coses. 

Esperant retrobar-nos presencialment us desitgem una 
bona Festa Major de Sant Nicolau. 
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Dos anys de desgovern

Des de Junts x Malgrat fem una reflexió sobre els dos anys 
i mig de “des-govern” que portem patint els malgratencs i 
malgratenques derivat del pacte entre el PSC i Malgrat ens 
Mou i, especialment, per la manca de voluntat i de gestió 
per part d’en Joan Mercader i en Jofre Serret
Durant la campanya, ambdós partits van exposar propostes 
enfocades al desenvolupament econòmic, creació de treball, 
habitatge social, etc.
Però res s’ha fet.
Segons ells, per l’arribada del Glòria i de la Covid. Nosaltres, 
al contrari, pensem que és davant d’una situació extraordi-
nària quan es posen en evidència les mancances de gestió. 
I en aquest cas, el govern no va estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies.
La gestió de la pandèmia ha estat pràcticament inexistent. 
Malgrat, com a municipi, ha anat tard i a remolc del que es 
feia en pobles veïns, amb zero iniciativa.
Patim també, un pacte curiós, un pacte que es manté per la 
remuneració econòmica i el protagonisme a les fotos.
Volem agrair a les associacions i clubs la seva constant de-
dicació, tot i la falta de suport i d’abandonament en la que 
es troben dia rere dia (per falta de temps, de dedicació i de 
ganes una altra vegada per part del govern). També apro-
fitem des d’aquí per donar les gràcies a les entitats locals 
i al funcionariat de l’Ajuntament pel sobreesforç que por-
ten fent des de fa dos anys cobrint competències i salvant 
l’agenda local.
Des de JxM, volem encoratjar el govern a treballar. 
Ara hi ha més feina que mai, seguirem defensant una vida 
de poble, amb oferta cultural, d’oci, amb comerç, amb in-
fants als carrers, al costat de les persones i amb persones 
implicades, amb iniciativa...un poble amb vida i amb il·lusió!

Bona Festa Major de Sant Nicolau.  

Un govern municipal car i mandrós

Un dels fets que més preocupació ens ha generat en el que 
portem de mandat ha estat el distanciament del govern 
municipal vers les entitats, comerç i poble en general. La 
NO celebració de la festa de St. Roc de l’any passat, tot i la 
predisposició de les entitats, la NO revetlla popular de Sant 
Joan, la NO aquatló d’estiu, ambdues per falta de suport ins-
titucional, o la NO dinamització del mercat municipal i les 
zones comercials, són exemples del que hem anat perdent 
aquests dos últims anys. Una de les excuses serà la Covid, 
però la realitat és ben diferent. La mandra del govern mu-
nicipal per afrontar projectes i la manca de ganes d’escoltar 
els veïns i les entitats municipals és a l’ordre del dia.

Quan un veí o entitat truca a la porta amb ganes de fer co-
ses per al municipi, els regidors municipals només podem 
dir dues coses: “moltes gràcies! En què us podem ajudar?”. I 
tot seguit posar-nos a treballar.

L’opció de fer coses per donar vida al municipi, sempre hi 
és, inclòs en temps de pandèmia. Però si no va acompanya-
da de ganes i esforç, la idea quedarà en un calaix, o el que 
és pitjor s’utilitzarà merament per a fer propaganda (vegeu 
l’anunci del nou teatre, la construcció del qual ara ja no és 
una prioritat).

Des d’ERC vivim la política municipal de manera ben di-
ferent, i és que a ganes i esforç no ens guanya ningú. Ho 
vàrem demostrar al darrer govern i ho seguim demostrant 
ara a l’oposició, escoltant i treballant, en aquests dos anys de 
mandat, 36 mocions, 34 propostes per la recuperació econò-
mica i social del municipi i millora del pressupost municipal.

Apel·lem doncs a aquesta empenta republicana per impul-
sar el nostre municipi, tot veient com SÍ que ho fem des de 
diferents municipis veïns. Us assegurem seguir treballant 
per aconseguir que aquest sentiment estigui a l’abast de tots 
els malgratencs i malgratenques.

Bona Festa Major de Sant Nicolau!  
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Fem balanç: 

Transcorreguts ja poc més de 2 anys de mandat volem com-
partir algunes conclusions que extraiem a tall de radiografia 
del govern:

1. Per JxCat reeditar el quadripartit no era una opció. J. Ser-
ret volia ser alcalde i J. Mercader necessitava un aliat per no 
tornar-se a quedar sense govern. El resultat: Un pacte cen-
trat en salaris i representació més que en model de poble, 
aparentant una cohesió i  unitat que sabem que no és real.

2. A més dels salaris desmesurats, s’ha contractat un Direc-
tor General (+95.000€) que ha de millorar el treball a l’ajun-
tament; una tasca que podria assumir el govern, i en no fer-
ho demostren la seva incapacitat de gestionar de manera 
eficient.

3. Còmodes en les externalitzacions: Prefereixen contractar 
empreses que gestionin els serveis en lloc d’assumir-ne la 
gestió municipalment.

4. L’associacionisme com a vassallatge: Basen la relació amb 
les entitats en els interessos de l’ajuntament i no al revés. 
Nul·la resposta a les necessitats que intenten maquillar amb 
un consell de cultura inoperant i polititzat.

5. Intolerància a la crítica: Censuren, menystenen i ridiculit-
zen qualsevol mostra de qüestionament, vingui d’on vingui

6. El poder dels titulars: Lluny d’aconseguir grans reptes di-
fonen titulars buits de contingut real per aparentar progrés. 
El mitjà de comunicació local -OnaMalgrat- es troba limitat 
per fer la seva feina lliurement.

7. A l’ajuntament tenim un bon equip tècnic i una bona Po-
licia. Quan els polítics a l’oposició critiquem les decisions, 
estem qüestionant als polítics responsables, no als tècnics, 
però el govern sempre ho tergiversa per rentar-se’n les 
mans.

8. El temporal i la pandèmia són factors que superen qualse-
vol consistori. Però la manca d’iniciativa i resolució que han 
mostrat a Malgrat és desmesurada, arribant a utilitzar-ho 
com a excusa per tot.

Amb tot, es fa necessària una alternativa de govern forta, 
d’esquerres, municipalista, combativa i compromesa. Ento-
mem el repte amb valentia encarant les pròximes eleccions 
municipals (2023) per formar part d’aquesta alternativa. 
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