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#SantPepNoEsToca
4 Badalona es mobilitza per aconseguir
la reobertura del pavelló del Sant Josep

4Albiol proposa rehabilitar una pista a Sistrells 
com a solució perquè el club pugui funcionar pàg 3
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NOU ENTRENADOR pàg 12
Enric Cervera, tècnic del

Bàsquet Femení Sant Adrià:
“Busco formar i competir”

SANTA COLOMA pàg 8
El Col·legi Singuerlín
aposta per la música
juntament amb el Liceu

BADALONA pàg 6

La rehabilitació 
del mòdul policial 
no convenç a Sant Roc

TIANA pàg 10

El geriàtric serà
inspeccionat per les
queixes de les famílies

SANT ADRIÀ pàg 9

Una nova trifulga entre
clans torna a atemorir
els veïns de la Mina
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El futur del Sant Josep està en l’a-
ire. El món del bàsquet formatiu
veu aquests dies amb estupefac-
ció com un club històric podria
desaparèixer perquè un tràmit
tècnic no els permet tornar a ju-
gar al seu pavelló. La situació és
tan delicada que, si no es troba
una alternativa o una solució a
aquest bloqueig, els mateixos so-
cis podrien aixecar la bandera
blanca en la pròxima assemblea
que se celebrarà dimarts que ve.
El cas va saltar la setmana

passada. El Club Bàsquet Sant Jo-
sep denunciava que no podria ar-
rencar la temporada al pavelló del
centre parroquial, que va ser pre-
cintat pel consistori el passat ju-
liol després de la denúncia d’un
veí per contaminació acústica.
L’entitat va aprofitar l’estiu per so-
lucionar els problemes de so-
roll –una actuació que va costar
gairebé 30.000 euros–, però es va
trobar amb la negativa del de-
nunciant, que no va permetre als
tècnics que entressin al seu pis
per demostrar l’efectivitat de les
obres realitzades.
El club va optar aleshores

per demanar a l’executiu encap-
çalat per Xavier García Albiol
que els permetés reobrir el pa-
velló, petició que va ser rotunda-
ment denegada. “Els tècnics mu-
nicipals no poden certificar l’a-
dequació de les obres i, per tant,
el precinte no es pot aixecar per-
què, en cas contrari, s’estaria co-
metent una il·legalitat incom-
plint la normativa urbanística
vigent”, argumentava aleshores el
govern local, que fins a dia d’avui
manté aquesta posició. Des del
consistori també van descartar la
possibilitat que el Sant Josep
pogués jugar en una altra ins-

tal·lació de la ciutat, ja que “no hi
ha cap espai disponible” i perquè
aleshores algun club hauria de
“cedir part de les hores que ja té
concedides”.

“MÉS QUE UN CLUB”
La situació de bloqueig va portar
l’entitat a convocar dilluns una
manifestació que va comptar
amb la participació de prop d’un
miler de persones. La protesta -
que va arribar fins a l’edifici mu-
nicipal del Viver passant per la
plaça de la Vila. Va estar encap-
çalada per una part dels gairebé
300 jugadors que formen part del
club, enfundats en les equipacions
i amb banderes i pancartes amb
els colors de l’equip.
Entre les moltes cares de la

concentració també se’n veien
d’exjugadors del club. Un d’ells
actualment és el pare d’un dels
nens afectats, que prefereix man-
tenir l’anonimat. “Saps quan es
diu que un equip és més que un

club? Doncs el Sant Josep ho és”,
assegura convençut, al mateix
temps que considera que la si-
tuació d’incertesa amb el club ja
fa massa temps que s’arrossega i
que aquesta última estocada po-
dria ser definitiva.
Més optimista es mostra Eu-

làlia Arfelis, una altra de les ma-
res afectades que va acudir a la
manifestació de dilluns. “Nosal-
tres no som de Badalona i gràcies
al Sant Josep hem descobert
una ciutat que ens encanta. Clar
que et planteges marxar amb
aquesta situació, però no s’ha de
perdre l’esperança. Ens esti-
mem aquest club”, apunta Arfe-
lis, que veu en aquest bloqueig
una qüestió de voluntat política
i que confia a rebre ajuda per
part de les altres entitats espor-
tives de la ciutat.

LA FORÇA DELS ANTECEDENTS
Una de les persones més busca-
des aquests dies ha estat el pre-

sident del CB Sant Josep, Ibon
Orrantia. “Encara no hem pogut
presentar a l’Ajuntament la nos-
tra proposta tècnica per desblo-
quejar la situació. Portarem el cas
a tribunals perquè ens permetin
fer les proves a casa del veí afec-
tat, però, per quan el jutge ens
deixi entrar, potser el club ja ha
desaparegut”, lamenta Orrantia,
que està esgotant tots els cartut-
xos per evitar arribar a aquest ex-
trem. En aquest sentit, des de
l’entitat han recavat antecedents
de casos semblants per demostrar
a l’administració local que es po-
dria reobrir el pavelló sense in-
complir la normativa amb un
permís especial.
Després de diversos dies de

mobilitzacions, Orrantia confia
a poder trobar una solució
abans de dimarts, quan està
convocada l’assemblea de socis
del club. “Sembla que alguna
cosa s’està movent, però ara
mateix no depèn de nosaltres.

La reunió de dimarts serà caixa
o faixa”, apunta el president,
que també considera que és un
tema de voluntat política.

UNA PISTA ALTERNATIVA?
L’últim gir de guió en aquest cas
rocambolesc tenia lloc dimarts a
la tarda, quan Albiol anunciava
l’inici dels tràmits per rehabilitar
una pista esportiva al barri de Sis-
trells com a alternativa per al
club. El popular assegurava que
aquesta actuació –que suposa
una inversió de prop de 100.000
euros– serviria per  “mitigar el
perjudici” que pateixen els nens
de l’entitat. “Encara no ens han
explicat en què consisteix la pro-
posta, però una pista descoberta
no solucionaria la situació. Dels
14 grups que tenim que juguen
amb cistella gran, almenys onze
no podrien jugar partits oficials
per normativa en una pista sen-
se cobrir”, explica Orrantia a
l’espera de conèixer més detalls.

Anton Rosa
BADALONA

Qüestió de supervivència
» El Club Bàsquet Sant Josep reclama poder tornar al pavelló en una setmana clau per al seu futur

» Albiol descarta obrir l’espai sense informe tècnic i proposa reformar una pista alternativa a Sistrells

Un grup de jugadors del Club Bàsquet Sant Josep amb pancartes encapçala la manifestació de dilluns. Foto: A.R.
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Tribuna

El gobierno del Partido Popular de Albiol lle-
ga a septiembre con los deberes sin hacer y
le toca repetir curso. También se fue de va-
caciones con los deberes sin hacer y vuelve

a incorporarse, según parece, con la idea de perma-
necer paralizado durante los próximos meses.
Creo que no es demasiado osado decir que este go-

bierno está en fallida técnica.
En casi todos los ayuntamientos de nuestro en-

torno, y en el resto de administraciones públicas, em-
piezan a trabajarse los presupuestos para desarrollar
en el próximo año 2022, mientras que en el Ayunta-
miento de Badalona, a día de hoy, aún no han pre-
sentado ni un borrador de lo que deberían ser los pre-
supuestos del año 2021, pese a haberlos anunciado en
multitud de ocasiones.
No podemos obviar que los presupuestos son la

carta de presentación para saber hacia dónde van di-
rigidas las políticas de un gobierno, y eso me hace pen-
sar que tal vez sea por este motivo que el alcalde de
Badalona no quiere presentar sus presupuestos:
porque no quiere que sepamos que, aunque dice no
ser de derechas, sus políticas representan el ala más
dura de la derecha del Partido Popular.
Pero ojalá los únicos deberes sin hacer del gobierno

hubieran sido estos presupuestos: la realidad es más
cruel aún. No existe una propuesta de ordenanzas fis-
cales, las ayudas aprobadas en pleno para las em-
presas, pequeño comercio y restauración de nuestra

ciudad han sido otorgadas en un porcentaje mínimo,
por no decir irrisorio.
¿Y qué ocurre en cuanto al área de vivienda? Al-

biol anunció a bombo y platillo un convenio con la Sa-
reb en el cual se comprometía a adquirir más de 250
pisos en régimen de alquiler social, ya que es una de
las necesidades más grandes de nuestra ciudad y es vi-
tal facilitar de forma urgente el acceso a la vivienda.
Pero, dejando de lado el plano económico, la fal-

ta de operatividad de este gobierno queda latente en
ámbitos tan importantes para nuestra ciudad, y de los
cuales Albiol durante años hizo bandera, como son la
limpieza y la seguridad.
Badalona tiene vigente un contrato de recogida se-

lectiva obsoleto y que no responde a los modelos de
consumo actuales, motivo por el que de forma habi-
tual podemos ver los contenedores de nuestra ciudad
desbordados y las calles sucias. Y es que, mientras la
ciudadanía de Badalona sufre las consecuencias de esta
situación, la respuesta del alcalde a las demandas de
nuestro partido para redactar un nuevo contrato de
recogida selectiva, que se adapte realmente a estas ne-
cesidades, es que el servicio que se ofrece a la ciudad
es bueno, exceptuando algunas zonas donde residen,
según sus propias palabras, “asilvestrados”.
Esto me hace llegar a dos conclusiones: o bien

nuestro alcalde pasea menos por las calles de Ba-
dalona de lo que dice, o no tiene reparos en mentir
descaradamente.

En cuanto a la seguridad, hace más de seis meses
que deberían haberse incorporado al cuerpo de la Gu-
ardia Urbana 19 nuevos agentes que a día de hoy se-
guimos esperando. Será que nuestro alcalde considera
que Badalona no es insegura y la incorporación de es-
tos agentes no es una prioridad. Eso sí, podemos ver
circular la furgoneta de la Unidad Omega por el pa-
seo marítimo de forma habitual, mientras en Llefià
o Sant Roc arden contenedores y coches de forma ha-
bitual sin que se encuentre a los culpables.
Me preocupa realmente la situación en que se en-

cuentra la ciudad, pero me preocupa más aún la fal-
ta de interés del gobierno por asumir esta realidad y
ponerse a trabajar para solventarla. Sin embargo, el
alcalde parece más preocupado por pasearse por la ciu-
dad cual ídolo de masas, transmitiendo su simpatía
y buen humor, que por solucionar los problemas re-
ales que acucian a Badalona.
Desde nuestro grupo municipal, En Comú Podem,

hemos tendido la mano y exigido un trabajo conjun-
to entre el gobierno en minoría del Partido Popular
de Albiol y el resto de grupos de la oposición, pues es
la única forma de sacar a Badalona del agujero don-
de se encuentra.
Badalona necesita una alternativa real, una al-

ternativa que no cierre los ojos y que se ponga al lado
de nuestros vecinos y vecinas y trabaje asumiendo
realidades, solo así Badalona podrá mirar hacia el
futuro con ilusión.
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per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)

Albiol repite curso

Les millors
perles

Els premis Ig Nobel són una paròdia del Nobel. Enguany,
entre els premiats hi ha un estudi que diu que tenir un

orgasme ajuda a la descongestió nasal i un que conclou que la
forma més fàcil de transportar un rinoceront és boca amunt.

Tenir fills sense la intervenció d’un home podria no ser
tan impossible com sembla. Una femella de tauró ho ha

aconseguit: fa deu anys que viu en un tanc amb una altra
femella i amb cap mascle... i acaba de tenir una cria.

“Parlarem de tot”, afirma la ministra Raquel Sánchez sobre la
taula de diàleg. “També d’amnistia i autodeterminació?”, 

li pregunta la periodista Gemma Nierga. “D’això no,
evidentment”, respon Sánchez. Sembla que de tot, de tot, no.

Roncar tan fort que apareguin els Bombers a casa teva.
Li ha passat a un home de Sant Feliu de Guíxols. Dues

noies el van sentir roncar des del carrer i van trucar a
emergències perquè creien que s’ofegava. Només dormia.

LA FOTOSílvia Jardí / ACN
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El cas de les antenes de Badalona: 
un frau de 17.400 euros1

2 Un nou tiroteig encén les alarmes a la Mina

Un home gran, en estat crític després 
de ser atropellat per un patinet a Badalona

Passejant per Canyadó

Treballadors de l’empresa badalonina 
Mopavid: “Ens sentim atrapats”

El + llegit línianord.cat

3

4

5

La lupa

Iniciem un nou curs políticamb uns problemes antics i
diversos que afecten la ma-

joria de la societat, especialment
a les classes treballadores.
Durant l’estiu, el mantra que

les pensions públiques són in-
sostenibles i el sistema està en cri-
si o fallida ha continuat omplint
les pàgines d’alguns mitjans, i ter-
tulians al servei dels poders eco-
nòmics i financers han predicat
obscenament contra l’actual sis-
tema de pensions i han tergiver-
sat i contradit allò que el mateix
Tribunal de Comptes de l’Estat ha
demostrat que és fals. 
Segons aquest tribunal, l’Es-

tat ha destinat més de 100.000
milions d’euros de les cotitza-
cions socials a despeses imprò-
pies, i això ha provocat alguns
dels problemes actuals. Per tant,
a la Seguretat Social hi ha diners
si es destinen a allò que corres-
pon i no a altres despeses que
s’han de cobrir amb els pressu-
postos generals. I, per demostrar
aquesta falsedat, no hi ha millor
instrument que auditar els comp-
tes de la Seguretat Social. 
Es tracta d’una proposta àm-

pliament acceptada per cente-
nars de milers de pensionistes,
persones treballadores en ac-
tiu, estudiants, càrrecs electes i
administracions diverses, entre
elles el nostre Ajuntament, que
va aprovar per unanimitat la
moció que van presentar la Ma-
rea de Pensionistes de Badalona
demanant l’auditoria. També
moltes persones han col·laborat
i signat la petició que durant me-
sos hem demanat a diferents
llocs de Badalona. 

Avui es fa més necessari
que mai que les persones tre-
balladores en actiu o en atur,
les persones autònomes, les es-
tudiants, a més a més de les
pensionistes, continuem de-
fensant els nostres drets i re-
clamant la derogació de les
reformes laborals i de les pen-
sions, la supressió de la bretxa
de gènere, l’increment del sa-
lari mínim..., ja que són drets
que hem guanyat i hi ha qui
ens els vol arrabassar.
Els lladres obliden que som

nosaltres qui, amb els nostres
impostos, mantenim en bona
part els ingressos de l’Estat.
Que som nosaltres els que ga-
rantim el pagament de les pen-
sions amb les quotes laborals
que mensualment se’ns sos-
treuen dels nostres salaris, i
que som els que hem trans-
format i millorat el nostre país.
Fa anys que ens mobilitzem

i moltes de les nostres reivin-
dicacions continuen pendents. 
Per això hem de continuar

la nostra lluita defensant un
sistema públic de pensions
fins que siguin ateses les nos-
tres demandes.
No acceptem la negativa

del president del govern espa-
nyol a reunir-se amb els re-
presentants de COESPE i altres
col·lectius de tot l’Estat per
ser informats de les propostes
del seu govern per garantir el

sistema públic de pensions,
així com per traslladar-li les
propostes de la nostra taula re-
ivindicativa.
A Badalona, la Marea de

Pensionistes, membre de la
Coordinadora de Catalunya i
de COESPE, ha convocat una
concentració –la primera des-
prés del parèntesi vocacional–
aquest 16 de setembre a les 11
hores a la plaça de la Vila.
L’acte servirà per explicar la si-
tuació actual de les pensions i
informar de les accions pre-
vistes a realitzar a curt termi-
ni, en especial la convocatòria
de marxa sobre Madrid pre-
vista el pròxim 16 d’octubre. En
aquest sentit, parlarem de com
podem anar-hi.
La data del 16 d’octubre no

és fortuïta: s’ha triat perquè es
compleixen dos anys de la ce-
lebració a Madrid d’una mul-
titudinària manifestació a la
qual van assistir centenars de
milers de persones pensionis-
tes i altres col·lectius, com a
culminació de dues marxes
que van recórrer el país de
nord a sud.
A la concentració de Bada-

lona assistirà el portaveu es-
tatal de COESPE, Ramón
Franquesa, i, de nou, la plaça
de l’Ajuntament s’omplirà de
veus reclamant unes pensions
dignes, governi qui governi,
per a tothom.

Tornem a les places
per Pedro Jesús Fernández 

A les xarxes

@324cat: La ministra Ribera explica que les
mesures per rebaixar la factura de la llum
produiran “una rebaixa mitjana del 22% de
la factura mensual fins a finals d’any”.

@antoniobanos_: Vosaltres què esteu se-
guint? La cinquena de la Casa de papel,
Masterchef, la primera temporada de La
Taula de Diàleg o Crims?

#TaulaDeDiàleg

@CatalunyaRadio: L’Audiència Nacional
processa per terrorisme els 13 CDR de l’O-
peració Judes i diu que formaven part
d'una cèl·lula “clandestina” i “radicalitzada”.

#OperacióJudes #LaLlumDisparada

Els semàfors

El consistori badaloní segueix
sense poder resoldre la

problemàtica que afecta el Club
Bàsquet Sant Josep amb la seva

pista, cosa que complica la
supervivència del club. Albiol 
ha ofert una pista alternativa a
Sistrells per mitigar el problema. 

pàgina 3Aj. de Badalona

‘Transformem l’autopista’ és una
nova entitat creada fa poc a

Badalona que neix amb l’objectiu
de reivindicar una transformació

de la C-31 que passi per
aconseguir que sigui un gran eix

verd i no “la greu ferida que
parteix la ciutat en dos”. 

pàgina 6Transformem 

Aquesta escola de Santa
Coloma ha començat aquest
curs amb un nou projecte per
acostar la música als alumnes a
través d’un conveni signat amb
el Conservatori del Liceu. Una

iniciativa excel·lent per impulsar
la formació musical. 

pàgina 8Col·legi Singuerlín
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Una nova entitat vol que 
la C-31 sigui un gran eix verd 

URBANISME4Transformar l’au-
topista C-31 en un gran eix verd
amb equipaments. Aquesta és la
proposta i la carta de presenta-
ció que posa sobre la taula
Transformem l’autopista, un
nou col·lectiu ciutadà nascut a
Badalona que en només uns
dies ha aconseguit atraure l’a-
tenció de mitjans i grups polítics.
“La C-31 és una greu ferida

que parteix la ciutat en dos i aïlla
els diferents barris. No volem en-
trar en si cal soterrar-la o no,
però sí en la necessitat de revertir
aquesta situació. Volem visibi-

litzar que aquest model no fun-
ciona”, apunta un dels portaveus
del col·lectiu, que celebra la gran
acollida a les xarxes que ha tin-
gut la iniciativa en aquests pri-
mers dies de vida. Des de Trans-
formem l’autopista insisteixen a
definir-se com un grup divers,
apolític i obert a tothom i em-
placen els diferents grups polí-
tics i les entitats veïnals dels
barris afectats a sumar-se al de-
bat sobre el futur d’aquesta ar-
tèria badalonina. El col·lectiu
ja està preparant mobilitzacions
per al pròxim octubre.

Les pantalles d’ADIF sumen
nous detractors a la Rambla

INFRAESTRUCTURES4El pro-
jecte per la instal·lació de pan-
talles acústiques a les vies del
tren de la Rambla de Badalona
no deixa de sumar nous detrac-
tors. Aquesta setmana s’han po-
sicionat en contra de la iniciati-
va impulsada per ADIF l’equip
directiu de l’escola Minguella i
els responsables de la residència
de gent gran Danae. Aquests
dos equipaments es troben ubi-
cats just en el tram del litoral que
es veuria afectat per la col·loca-
ció d’aquests grans plafons
opacs, que tindrien l’objectiu

de reduir el soroll del pas dels
combois pel nucli urbà.
Segons recull Badalona Co-

municació, els responsables del
centre educatiu i del geriàtric
consideren que tirar endavant
amb el projecte seria “tancar la
ciutat al mar” i aposten per tro-
bar mesures alternatives que
permetin reduir el soroll dels
trens sense haver de col·locar
unes pantalles que els treuen llu-
minositat i visibilitat.
Cal recordar que el consisto-

ri ja ha presentat al·legacions
contra el projecte actual d’ADIF.

Un error de vacunació deixa
més de 30 afectats a la ciutat

SALUT4El Departament de Sa-
lut va administrar a Badalona 18
segones dosis de la vacuna de la
covid-19 d’AstraZeneca a per-
sones que havien de rebre Mo-
derna. Els fets van tenir lloc el 15
d’agost i en total hi hauria 34
afectats, xifra que correspon al
nombre de persones que es van
vacunar en aquella franja horà-
ria. Tots els vaccins es van re-
gistrar com a Moderna, de ma-
nera que no s’ha pogut identifi-

car els pacients que van rebre les
18 dosis equivocades
En roda de premsa, el con-

seller Josep Maria Argimon, va
lamentar l’error, però va asse-
gurar que aquesta segona dosi
diferent no té implicacions en la
salut ni en l’eficàcia de la pauta
completa i que es tracta d’un cas
“aïllat” en un pla amb més de 10
milions de dosis administrades.
Fins ara no han transcendit més
detalls sobre el perquè de l’error.

L’autopista C-31 al seu pas per Badalona. Foto: Transformem l’autopista 

Un jove rep una dosi. Foto: ACN

Accident |Dos ferits en un xoc entre un vianant i un patinet 
Dues persones van resultar ferides dimarts en un accident entre un vianant i un patinet a
l’avinguda Martí Pujol de Badalona. El vianant, un home gran, va ser traslladat en estat
crític a Can Ruti després de ser atropellat pel patinet, que s’hauria saltat un semàfor.

POLÈMICA4La notícia saltava la
setmana passada. L’Ajuntament
de Badalona ja ha iniciat la lici-
tació de les obres per rehabilitar
el mòdul de la Guàrdia Urbana al
barri de Sant Roc, una actuació
que costarà prop de 100.000
euros. Aquest espai ubicat a la
plaça Camarón de la Isla va ser
clausurat fa uns anys després de
diverses denúncies a Inspecció de
Treball per les “pèssimes” con-
dicions laborals que patien els
agents. El seu estat actual és ru-
ïnós: tota la façana està farcida de
pintades, les canonades estan
rebentades i uns grans plafons
metàl·lics bloquegen totes les
obertures a l’exterior de l’espai.
“En el seu moment ja van ma-

nifestar que no estàvem d’acord
amb la instal·lació perquè no co-
bria les necessitats. Els fets ens
han donat la raó: el mòdul no ha
estat eficaç ni operatiu”, apunten
des de l’Associació de Veïns de
Sant Roc, que recorden que a les

instal·lacions no es podien fer de-
núncies ni obrir diligències. L’en-
titat considera que s’hauria d’a-
postar per una alternativa amb
“cara i ulls”, com ara la cons-
trucció de la nova comissaria
que va prometre l’alcalde Xavier
García Albiol el juliol del 2020.
En la mateixa línia es pro-

nuncia el SFP-FEPOL, sindicat
majoritari del cos policial, que

considera que el mòdul no re-
uneix les condicions per garan-
tir la seguretat dels agents que hi
treballin. Des del sindicat també
assenyalen que, amb el “gran
dèficit” de policies actual, la re-
obertura de l’espai deixaria en-
cara més minvades les patrulles
i proposen destinar aquesta in-
versió per resoldre les deficièn-
cies de la comissaria central.

El mòdul policial de Sant Roc presenta actualment un estat ruïnós. Foto: A.R.

La rehabilitació del mòdul
policial no convenç a Sant Roc

» Entitats locals reclamen apostar per una alternativa “amb cara i ulls”
» SFP-FEPOL considera que no es garanteix la seguretat dels agents



COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de ca-
ràcter generalista i amb volun-
tat pedagògica centrat exclusi-
vament en l’economia i la in-
dústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Spa-
ce i al sector espacial.
És en aquest context que

neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 in-
corpora al seu conjunt de cap-
çaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detri-
ment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalu-
nya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunica-
ció21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou rep-
te amb més experiència.
El responsable d’Espai.Mèdia

és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació cata-
là disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àm-
bit del sector espacial, una acti-
vitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comu-
nicació 21, David Centol.
En definitiva, Espai.Mèdia

pretén facilitar la gestió del co-
neixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per con-
vertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.

NEW SPACE
L’estratègia New Space, impul-
sada pel vicepresident de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, vol po-
sar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de re-
ferència també en l’àmbit de l’e-
conomia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pi-
nyol d’aquesta estratègia és l’A-
gència Espacial de Catalunya.
“Però aquest projecte, am-

biciós i necessari –comenta l’e-
ditor David Centol–, presenta
dificultats directament relacio-
nades amb el desconeixement
per part de la majoria de la po-
blació, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la con-
frontació política) que només
s’expliquen per la desinforma-
ció. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el conei-
xement de la indústria espa-
cial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer vi-
sibles tots els passos que es van
produint a través d’una infor-
mació seriosa i responsable.
Malauradament, els mitjans

de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i tam-
bé la ciutadania. 
La dificultat tècnica de la

matèria, i en conseqüència la ne-
cessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder en-
tomar amb èxit el repte d’infor-
mar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al vol-
tant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.

Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya

» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

Pàgines especials
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Aragonès inaugura a Santa
Coloma el nou curs escolar

EDUCACIÓ4El col·legi Tanit de
Santa Coloma de Gramenet va
ser l’escenari triat pel president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
per donar el tret de sortida al nou
curs escolar. Aragonès va visitar
el centre juntament amb el con-
seller d’Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, i l’alcaldessa Nú-
ria Parlon, que va aprofitar la
trobada per reclamar al govern
català més “recursos” per a l’E-
ducació Secundària al municipi.
A Santa Coloma, la represa

de l’activitat escolar ha suposat
la tornada a les aules de més
15.500 alumnes, alguns dels
quals han hagut de començar

les classes a la seu colomenca
de l’Escola Oficial d’Idiomes
pel retard en l’adequació de
les instal·lacions de l’Institut
Santa Coloma.
Pel que fa al municipi veí de

Badalona, l’inici del nou curs ha
estat marcat per la recol·locació
dels alumnes del ja desaparegut
Col·legi Boix. La majoria dels
prop de 300 infants afectats pel
tancament d’aquesta escola si-
tuada al barri de Bufalà han po-
gut matricular-se en centres de
la mateixa zona educativa gràcies
a la creació de noves línies a les
escoles Bufalà i Les Ciències i a
l’Institut Isaac Albéniz. 

MÚSICA4El Col·legi Singuerlín
ha iniciat aquest curs un nou
projecte per acostar la música als
alumnes. Aquesta escola ubica-
da al barri colomenc del mateix
nom ha signat un conveni amb
el Conservatori del Liceu per
poder impulsar la formació mu-
sical al centre i facilitar l’obten-
ció de títols i certificats oficials.
“De moment començarem

amb els nens de primer i segon
de primària. Volem anar pas a
pas, però l’objectiu és que el
màxim possible d’alumnes aca-
bi la seva formació amb alguna
titulació de nivell musical”, as-
segura Toni Martínez, un dels
membres de l’equip directiu del
col·legi que ha treballat per des-
envolupar la iniciativa. Segons
apunta Martínez, el nou conve-
ni es tradueix sobre el terreny en
la configuració d’un pla d’estu-
dis específic amb un contingut
supervisat i avaluat sota els cri-
teris fixats pel Conservatori del
Liceu, que també posarà a dis-
posició de les famílies el material
didàctic necessari.

Pel que fa a l’escola, des de
la direcció s’ha apostat per la
contractació d’un nou professor
de música i pel condiciona-
ment de l’aula que fins ara s’ha-
via utilitzat per a les classes
d’aquesta assignatura. També
s’ha invertit en la compra d’u-
na vintena de noves guitarres
clàssiques per als alumnes.

La iniciativa ha rebut una
bona acollida per part de les
prop de cinquanta famílies que
formaran part d’aquesta espècie
de ‘prova pilot’.  “La resposta ha
estat molt positiva. Estem con-
tents i molt engrescats per iniciar
un projecte  que ajudarà a for-
mar íntegrament al nostre alum-
nat”, conclou Martínez.

Una jove toca el piano en una de les activitats del Conservatori. Foto: Liceu

Acostar la música als nens 
de Singuerlín de la mà del Liceu

Aragonès, acompanyat de Gonzàlez Cambray i Parlon. Foto: Eli Don/ACN

Economia | La Diputació invertirà per millorar el Fondo
El barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet serà una de les zones on la

Diputació de Barcelona destinarà una part dels prop de 2,3 milions d’euros reservats
per a la dinamització urbana i social a través del programa Barris i Comunitats.
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Inici de les obres del nou carril
bici al Pont dels Passadors

MOBILITAT4Aquesta setmana
ha arrencat la primera fase d’o-
bres del nou carril bici al Pont
dels Passadors de Sant Adrià de
Besòs. L’objectiu d’aquesta ac-
tuació és poder fer un pas en-
davant en el projecte Bicivia de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), que pretén con-
nectar amb carrils bici la capital
catalana i Badalona a través del
municipi adrianenc.
Segons informa el consis-

tori en un comunicat, aquesta
primera intervenció –que es fa
la zona situada entre els car-

rers Tibidabo i Extremadura i
la rotonda de l’Arc– tindrà
una duració aproximada de
deu mesos i costarà més de dos
milions d’euros. L’AMB s’en-
carregarà de sufragar gairebé
el 90% de la inversió, que tam-
bé comptarà amb finançament
del govern local.
Amb aquestes obres s’acon-

seguirà millorar la connectivitat
amb Barcelona, amb un carril
bici continu que enllaçarà la
Rambla Guipúscoa i la rotonda
de l’Arc, i s’avançarà en la paci-
ficació de la zona.

SEGURETAT4Dos tirotejos en
menys d’una setmana i una
persona ferida. Aquest és el ba-
lanç que ha deixat de moment
la trifulga entre dos clans fa-
miliars que té atemorits els ve-
ïns del barri de la Mina de Sant
Adrià de Besòs.
El primer incident va tenir

lloc la nit del passat 7 de setem-
bre, quan dos joves van enredar-
se en una discussió que va aca-
bar amb la intervenció de les res-
pectives famílies i provocant un
tiroteig pels carrers de la Mina.
L’intercanvi de trets va acabar
amb una persona ferida traslla-
dada a l’Hospital del Mar. Fonts
properes al cas apunten que du-
rant els dies posteriors als fets es
va intentar mediar per arribar a
un “acord de pau” entre els dos
clans per acabar amb l’escalada
de tensió i que el pacte finalment
es va segellar el passat divendres.
Tanmateix, l’acord de no-

agressió va durar menys de 24
hores. Dissabte a primera hora
de la tarda es tornava a produir
un tiroteig sense ferits a la zona

pròxima a l’edifici Venus. Quan
la policia es va personar al lloc
dels fets només va poder loca-
litzar diversos casquets de bala.

TIK TOK
El desencadenant d’aquest segon
incident, segons apunten fonts
pròximes al cas, hauria estat la
publicació per part d’una de les
famílies implicades d’un vídeo a
la plataforma TikTok amb una
cançó de fons que va ser perce-
buda com una provocació per
part de l’altre clan.
Les mateixes veus apunten

que equips de mediació dels

Mossos d’Esquadra estan actu-
alment intentant rebaixar la ten-
sió entre les famílies per evitar
nous episodis de violència al
barri, on alguns comerços han
tancat temporalment i on molts
veïns tenen por a sortir de casa.
Per la seva banda, l’Ajunta-

ment de Sant Adrià i la Gene-
ralitat han acordat intensificar
la col·laboració policial a la
zona de la Mina per evitar nous
incidents després d’una reunió
entre l’alcaldessa Filo Cañete, el
conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena, i el director general dels
Mossos, Pere Ferrer.

Agents dels Mossos en un operatiu recent a la Mina. Foto: Albert Segura/ACN

La trifulga entre clans que té
atemorits els veïns de la Mina

Imatge virtual del projecte del nou carril bici. Foto: Ajuntament

Història | El MhiC també celebra l’aniversari de la II República
El Museu d’història de la immigració a Catalunya (MhiC) de Sant Adrià s’uneix als actes
pel 90è aniversari de la Segona República amb l'exposició Tres generaciones bajo un

mismo techo de l’autor Jaime Martín. La mostra estarà disponible fins al 30 d’octubre.
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Un estudi torna a alertar de la
regressió del litoral a Montgat
MEDI AMBIENT4Un informe del
Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible (CADS)
ha tornat a alertar de la situació
“límit” en la que es troba la cos-
ta catalana, especialment el lito-
ral del Barcelonès Nord. 
L’estudi, basat en l’anàlisi

d’investigacions i publicacions
científiques recents, apunta que
des de l’any 2017 s’ha observat
una regressió significativa de les

platges metropolitanes, un fe-
nomen especialment accentuat a
Montgat, on la taxa de regressió
mitjana és de 7,5 metres per any,
i a Badalona, que presenta unes
dades de gairebé 10 metres me-
nys de platja anualment. Preci-
sament, un estudi elaborat per
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ja alertava el passat
juny d’aquesta situació crítica
que pateix el litoral metropolità.

Tiana es prepara per a la 
Festa Major de Sant Cebrià

CULTURA4La Festa Major de
Sant Cebrià torna als carrers de
Tiana aquest 2021. Després de la
suspensió de l’edició de l’any
passat a causa de la pandèmia del
coronavirus, la festivitat se cele-
brarà enguany del 16 al 19 de se-
tembre amb una àmplia pro-
gramació d’activitats amb afo-
rament limitat i sota reserva
prèvia en alguns casos.
Entre les diferents propostes

de l’edició d’aquest any destaca

la recuperació de les activitats de
les entitats de cultura popular i
els concerts d’El Senyor Oca i
l’Orquestra Girasol. La reserva
d’entrades es podrà fer a través
de la plataforma Entrapolis.
Una de les iniciatives més

interessants que es presenten
per la festa és l’exposició Les ca-
ses pairals de Tiana, un recull de
fotos de les masies locals que es
podrà veure fins al 3 d’octubre a
l’Espai Cultural Junts per Tiana.

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
demanarà a la Generalitat que
faci una inspecció a la residèn-
cia Sant Cebrià després de les
queixes dels familiars per “ne-
gligència”. Així es va acordar
aquest dimarts en la sessió or-
dinària del Ple, on també es va
pactar que els resultats d’a-
questa auditoria determinin la
continuïtat de la regidora no
adscrita Marta Guàrdia com a
delegada especial del geriàtric,
principal assenyalada per part
dels afectats.
Aquest punt va acabar entrant

en l’ordre del dia per urgència
gràcies a una moció presentada
pel grup de Junts per Tiana, que
en el seu escrit original reclama-
va la inspecció i el cessament de
Guàrdia com a responsable del
geriàtric. Finalment, però, la pro-
posta va anar a votació amb una
esmena del PSC, que demanava
supeditar aquest acomiadament
als resultats de l’auditoria “ur-
gent” que s’encarregarà a la Ge-
neralitat. El punt va acabar sent
aprovat amb els vots a favor dels

socialistes i ERC i malgrat l’abs-
tenció de la regidora no adscrita
i la negativa de Junts per Tiana,
que va insistir a demanar el ces-
sament de Guàrdia.
“Entenc el malestar dels fa-

miliars, però m’agradaria que
m’especifiquessin en quins
punts no estem complint de la
llei. Jo només soc la part políti-
ca de la residència. Les famílies
em culpen a mi i això no ho en-
tenc”, va assegurar Guàrdia en
referència a les queixes i la pe-

tició de dimissió que li han tras-
lladat els afectats.

CRISI DE GOVERN?
D’altra banda, el PSC ha anunciat
que l’assemblea local  debatrà la
seva sortida de la coalició de go-
vern amb ERC. Els socialistes han
pres aquesta decisió després de
la manca d’explicacions per part
dels republicans sobre l’episodi
polèmic on un regidor hauria
demanat “ajuda” a la regidora no
adscrita per aprovar un punt.

El cas del geriàtric es va tractar durant el darrer Ple. Foto: Ajuntament

El geriàtric serà inspeccionat
per les queixes de les famílies

Montgat |Nova convocatòria d’ajudes per a entitats
L’Ajuntament de Montgat ha obert una nova convocatòria de subvencions
per a entitats locals o veïns amb presència en els sectors educatiu, esportiu
o empresarial. El període per inscriure’s finalitza el pròxim 13 d'octubre.
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Esports

Hi ha una dada impressio-
nant: fins a 10 jugadores
júniors estan en dinàmi-

ca del primer equip.
Sí, en seran 10 quan torni Anna
Costa, que s'està recuperant d'u-
na lesió. De fet, el 84% del partit
de Lliga Catalana del passat di-
umenge contra la UE Mataró el
van jugar les júniors.  

Què els vas dir després d'una
derrota tan clara (53-92)? 
Ara mateix la UE Mataró està per
davant nostre, però crec que el re-
sultat penalitza el nostre mal inici.
Vam insistir que no perdéssim el
nord. Necessitem temps per adap-
tar-nos als sistemes i conèixer-nos.
A veure què passa quan s'hi sumin
les sèniors, com ara Helena Miró,
Judith Turrión o Núria Martínez.  

Havies somiat a entrenar Núria
Martínez?  
Fins fa poc no. És una referent del
bàsquet europeu que ho ha gua-
nyat gairebé tot. Fa dos anys aixe-

cava la segona Lliga Femenina de
l'Uni Girona i ara la gaudirem al Ma-
rina Besòs. En aquest grup, més en-
llà del seu talent i lideratge a la pis-
ta, Núria Martínez té el rol de ju-
gadora-educadora: sap explicar a
les jugadores quines són les millors
decisions. És conscient que el pro-
jecte està enfocat a les joves. 

S'havia retirat el juliol de 2020. 
Correcte. Núria Martínez va ser
mare durant la pandèmia. Suposo
que jugadores que viuen el bàs-
quet amb tanta intensitat poden
tornar a les pistes si troben una op-
ció que els enganxi. L'acord es va
tancar de pressa. 

Si el Bàsquet Femení Sant Adrià
no hagués renunciat a pujar a la
Lliga Challenge, s'hauria man-
tingut la base de l'equip?
Sens dubte. S'haurien quedat ga-
irebé totes les de casa. Totes han

anat a Lliga Femenina Challenge o
Lliga Femenina, i estan més que
preparades. Ni quan estàvem a Lli-
ga Femenina vam tenir el suport su-
ficient de les institucions públi-
ques i necessitem més patrocina-
dors. El president, Pepe Aneas, i la
junta s'hi deixen l'ànima per trobar
els ajuts que ens mereixem. 

Només Irene Broncano continua
al primer equip. Ja sabies que la
resta marxava quan et van no-
menar primer entrenador? 
Així és. El passat 4 de juny, quan
agafo oficialment l'equip, era cons-
cient que havíem de construir-ne
un de nou. Cal recordar que Irene
Broncano és júnior. Ens donarà
moltes alegries. Dani José va fer
una gran feina amb ella i està
preparada per fer un pas endavant
i liderar el projecte. 

Quina ha estat la clau perquè el
Bàsquet Femení Sant Adrià hagi
estat el planter de referència els
darrers anys?
Més enllà de l'excel·lent treball, la
gran virtut ha estat el joc coral i no
potenciar mai una jugadora en
concret. Els rivals no podien igua-
lar la nostra rotació. Intento no es-

tablir lideratges a la pista. Els rols
han de sorgir sols. 

Les circumstàncies actuals fan
encara més vital el vostre lema
"lluitar gaudir i somiar"?  
Hem d'aplicar-lo més que mai
després d'un curs en què, per pri-
mer cop en els últims anys, cap
equip infantil, cadet i júnior  va ar-
ribar al campionat d'Espanya.    

Quin primer impacte et va cau-
sar Helena López, icona del Bàs-
quet Femení Sant Adrià que
ara juga al CB Bembibre?
"Potser és petita per ser escorta",
vaig pensar abans de començar el
primer entrenament. Després em
va meravellar perquè no és un 10
en res, però sí un 8 en tot. És un re-
gal entrenar una jugadora així. Fa
1,66, un centímetre menys que Síl-
via Domínguez, base del Perfu-

merías Avenida. Competir a l'elit
amb aquestes alçades és increïble.    

El llegat d’Helena López és...
Sense ella no s'entendria la història
recent del Bàsquet Femení Sant
Adrià. Amb Helena López co-
mença el cicle guanyador amb el
primer campionat d'Espanya l'any
2014. S'ha deixat la pell pel club i
crec que era el moment perquè
tornés a Lliga Femenina.

Diria que veus l'entrenador com
un etern formador.    
Exacte! Qui està a dalt de la pirà-
mide d'un equip, sigui del tipus
que sigui, ha d'intentar que la res-
ta creixi. Ha de ser formador. Com
a entrenador intento sempre bus-
car l'equilibri entre formar i com-
petir. Puc fer un treball formatiu ex-
cel·lent, però si no guanyo serà di-
fícil que continuï, oi?

“Intento no establir
lideratges a la pista, els
rols han de sorgir sols”
Enric Cervera / Entrenador del Bàsquet Femení Sant Adrià

Enric Cervera (Premià de Mar, 1982) sembla una persona amb qui pots fer broma,
que escolta i sempre exigeix des de l'empatia. El nou tècnic del Bàsquet Femení 
Sant Adrià assumeix amb naturalitat el repte de dirigir un equip que per motius

econòmics ha renunciat a dos ascensos (Lliga Femenina i Lliga Femenina Challenge).  

“Com a entrenador
intento sempre
buscar l'equilibri entre
formar i competir”

Foto: D.E.

Bàsquet | Penya-Barça CBS, semifinal a la Lliga Catalana
El conjunt de Guillem Abelló jugarà dissabte contra el Barça CBS la segona semifinal de
la Lliga Catalana al Pavelló Castell d'en Planes de Vic. A l’altra semifinal s’enfronten el
Bàsquet Maresme Boet Mataró 3 Viles i el Lima Horta Bàsquet. La final és diumenge. 

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Dues actrius de dues generacions ben di-
ferents han d’interpretar un mateix per-
sonatge. Topen dues maneres d’enten-
dre la vida i la professió. L’actriu més jove
lluita per aconseguir l’oportunitat de do-
nar-se a conèixer. L’actriu més gran s’es-
força per no permetre que el pas dels
anys la faci desaparèixer dels escenaris. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Eva contra Eva
Pau Miró

El Petit de Cal Eril estrena nou disc
aquest setembre, ni més ni menys que
el vuitè. L’àlbum es diu N.S.C.A.L.H. i, de
fet, ja estava acabat des del passat mes
de febrer, tal com ha explicat Joan Pons
en una entrevista a TV3. És per això que,
abans de l’estrena del seu últim treball
discogràfic, han publicat diversos singles,
com Cap a tu o Cauen les estrelles.

Música

Arrakis, també anomenat ‘Dune’, s’ha
convertit en el planeta més important
de l’univers. Això farà que, al seu voltant,
comenci una lluita brutal per aconseguir
el poder que culminarà en una guerra
interestel·lar. Dune és una adaptació
de la novel·la homònima de Frank Her-
bert, que ja va ser portada al cinema per
David Lynch l’any 1984.

Pelis i sèries

Dune
Denis Villeneuve

N.S.C.A.L.H.
El Petit de Cal Eril

150 anys de la Mercè
La Mercè celebra aquest any el seu 150è aniversari i, tot i
que la pandèmia encara no permet fer els actes com ens
agradaria, Barcelona té clar que farà festa grossa del 23 al

26 de setembre. Això sí, les activitats es faran de forma
descentralitzada i totes tindran aforament limitat i, per

accedir-hi, caldrà tenir una entrada reservada: és la mane-
ra de fer una festa segura. Aquesta edició suposarà el re-
torn de la cultura popular, la gran homenatjada d’engua-

ny. No hi faltaran imprescindibles com el festival BAM,
Mercè Arts de Carrer o el piromusical, entre d’altres.

Feia un temps que no en sentíem gaire a parlar, però ha
tornat per la porta gran. Rosalía (Sant Esteve Sesrovires,
1993) està vivint un setembre per emmarcar. Va comen-
çar el mes estrenant una nova cançó, Linda, juntament

amb la cantant dominicana Tokischa. El tema ja su-
pera els 12 milions de reproduccions a YouTube.
Més endavant, el dia 12, es va endur el premi al
millor videoclip llatí dels MTV Awards per Lo vas

a olvidar, la cançó que va fer amb Billie Eilish
per a la sèrie Euphoria. Com si no en tin-

gués prou, l’endemà la sesrovirenca
va assistir a la Met Gala 2021, l’es-

deveniment més important de
la moda novaiorquesa i, per

tant, de la moda internacional.
El seu vestit, amb clares refe-
rències al folklore espanyol, 

ha agradat molt al seu públic.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
La seva música és reconeguda a tot el món

Famosos

Guanyar un nou MTV Award
També ha estat convidada a la prestigiosa Met Gala

Bona música i bon estil
La feliciten pel premi i per com va anar vestida a la gala

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest recull d’onze parells de contes
posa cara a cara dos reconeguts inves-
tigadors i escriptors catalans que porten
anys demostrant que no hi hauria d’ha-
ver fronteres entre ciències i lletres. És un
llibre escrit des del cor, ple d’homenat-
ges explícits a alguns dels clàssics pre-
ferits dels autors, des de Mary Shelley fins
a Poe, passant per Pedrolo i Calders.

Llibres

Un dia la porta s’obrirà
Manel Esteller i Salvador Macip

| Lost in Random 
Un joc d’acció i arcade en tercera persona, amb un component

estratègic. Així és Lost in Random. Per a PC, Switch, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DEURES

En les primeres etapes els experts recomanen acompanyar 
els infants a descobrir com s’han d’organitzar el temps

EXTRAESCOLARS

HORARIS

E S T I L S  D E  V I D A

i INFÀNCIA

Nervis, emoció i ganes són les sensacions que viuen els
més petits quan toca començar un nou curs escolar. Per
als pares, tot i que també en tenen moltes ganes, la pre-

paració del retorn a l’escola porta feina i alguns maldecaps. 
Per això, la UOC ha publicat una llista de consells d’experts

adreçats als pares. Entre els dubtes que resolen tres experts –els
professors Jordi Perales, Sylvie Pérez i Mònica Vilasau– hi ha el
de si ajudar o no els fills amb els deures. Facilitar la situació (triar
el moment i l’espai per fer els deures) i oferir una petita explica-
ció, si cal, està bé, però no són els pares qui han de fer els deu-
res. Si la criatura no els sap fer, cal notificar-ho al mestre perquè
valori la situació. Pel que fa als horaris a casa, no han de ser es-
trictes, però en les primeres etapes es recomana acompanyar
els nens a descobrir com s’han d’organitzar el temps. Quant a
les extraescolars, han de ser consensuades i no imposades, i no
s’han de convertir en un repàs del que es fa a l’escola, sinó en
una descoberta d’aquelles disciplines que els interessen.

I els grups de WhatsApp de pares? Se n’ha de fer un bon ús
perquè no acabi interferint en el dia a dia dels nens a l’escola.

El retorn a l’escola... com a pares

Està bé facilitar la situació per fer-los i ajudar una mica, 
però si no els saben fer cal dir-ho a l’escola: no els acabis fent tu

Les claus

Han de ser consensuades i no imposades: 
són una oportunitat per explorar allò que els interessa

S’ha de fer un bon ús dels grups de WhatsApp de pares: 
no han d’interferir en el dia a dia dels nens a l’escola
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