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BÀSQUET SANT ADRIÀ
Núria Martínez torna
després de la retirada 
i la maternitat pàg 12

BADALONA pàg 6 

La FAVB es mobilitzarà
contra les pantalles del tren

SANT ADRIÀ pàg 9

Una planta de calor i fred
per reforçar la incineradora?

Protestes a l’Institut Santa Coloma 

En precari

El Sant Josep començarà 
el curs a CiutatMeridiana

Ho farà en un pavelló de Can Cuiàs amb l’aval dels socis i els infantils jugaran al descobert a Badalona pàg 6

Fo
to

: T
w

itt
er

 (@
ai

to
rb

la
nc

)

MALESTAR SOCIAL pàg 3

Els incidents de Tiana entre
joves i policia, producte 
de l’any i mig de pandèmia?

TIANA pàg 10

L’alcaldessa Marta Martorell
veu com el PSC també
marxa del seu govern

perquè falten aules pàg 8
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El municipi de Tiana es va con-
vertir en trending topic el passat
cap de setmana per unes imatges
lamentables. Un grup de joves
que es concentrava en un botellot
a la població aconseguia fer fugir
cames ajudeu-me diversos poli-
cies després d’agredir-los amb el
llançament d’ampolles i perse-
guir-los carretera amunt amb
actitud hostil. L’incident es pro-
duïa durant una de les nits de la
Festa Major de Sant Cebrià i no-
més unes hores després del po-
lèmic macrobotellot que va aple-
gar milers de persones al campus
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

Ambdós successos compar-
teixen diverses característiques.
Els dos van tenir una gran re-
percussió a les xarxes, es van
convocar a través de WhatsApp
i tenen els joves com a protago-
nistes. Tanmateix, en el cas de
Tiana hi ha un factor que desta-
ca per sobre de tot: la violència.

“Aquests nivells d’agressivitat
són preocupants i criden molt l’a-
tenció perquè no els havien vist
fins ara. Potser la qüestió és pre-
guntar-se on està el límit d’a-
questa violència”, reflexiona Li-
liana Arroyo, doctora en Socio-
logia i especialista en innovació
social i digital. Arroyo considera
que aquests botelllots són el reflex
de noves formes d’oci marcades
per la pandèmia del coronavirus
i augura que la reobertura dels es-
tabliments nocturns no acabarà
amb aquestes reunions de joves.
“Tornar a obrir pot ajudar a mi-
nimitzar les concentracions, però
aquestes seguiran existint. Els
botellots no tenen dret d’admis-
sió ni aforament, no hi ha un codi
de vestuari i les possibilitats d’in-

teracció amb altres persones són
molt grans. L’oci nocturn, en
canvi, no és inclusiu”, apunta
Arroyo, que creu que s’hauria
de donar més veu als joves a
l’hora de replantejar el format ac-
tual d’entreteniment.

CÒCTEL EXPLOSIU
El cas concret de Tiana ha des-
pertat molta indignació per la
desproporció en quant als efecti-
us policials que mostren les imat-
ges compartides a les xarxes.
“Per a un municipi petit és ma-
terialment impossible fer-se càr-
rec d’una situació com aquesta. És
un còctel explosiu que posa en
greu risc els agents que han d’ac-
tuar i els mateixos joves”, expli-
ca Valentí Anadón, portaveu del
Sindicat de Caps i Comanda-
ments de la Policia Local de Ca-
talunya (SICPOL). Aquesta or-
ganització ha estat una de les que

han volgut alçar la veu per de-
nunciar la manca d’efectius que
pateixen molts cossos de segure-

tat locals i per exigir “decisions
polítiques immediates”. 

“Fets com aquests estan pro-
tagonitzats per una minoria que
no respecta en absolut les normes

de convivència. Hi ha una espè-
cie de sensació d’impunitat entre
alguns joves que ens porta a pen-
sar que estem vivint una crisi
d’autoritat”, lamenta Anadón,
que sí que considera que la re-
obertura de l’oci nocturn pot ser
una bona mesura per reduir
aquests episodis, però que insis-
teix en la necessitat de reformu-
lar la gestió dels recursos policials.

Un altre dels punts que difi-
culten l’actuació policial és el fet
que les concentracions es convo-
quin a través de les xarxes socials.
Tant Anadón com Arroyo coin-
cideixen que aquest fenomen
converteix els botellots en esde-
veniments molt imprevisibles i
que és complicat controlar la di-
fusió que se’n fa.

PROBLEMA ENDÈMIC
A Tiana, el problema dels bote-
llots durant la Festa Major de

Sant Cebrià és un problema que
ja fa almenys deu anys que s’ar-
rossega. Desenes de joves d’altres
poblacions de la zona acudeixen
en processó al municipi per em-
borratxar-se i passa-hi  la nit i fins
hi tot s’organitzen per compartir
cotxes o per venir en autobús ple-
gats. “Es va aconseguir frenar fa
uns anys posant controls policials
a l’entrada del poble”, explica
una veïna, que, malgrat tot, as-
segura que mai no havia ocorre-
gut un episodi com el de la mati-
nada del passat diumenge.

“La solució no és col·locar un
cotxe de Mossos d’Esquadra a
cada parc. Les persones que tenen
comportaments violents no tenen
res a perdre, han perdut la fe en
el sistema i intenten rebel·lar-se
contra el mateix. Hem de fer els
joves còmplices de la solució i no
convertir això en el joc del gat i la
rata”, conclou Arroyo.

Anton Rosa
TIANA

Espiral de violència
» La persecució i agressió a policies a Tiana torna a posar sobre la taula el problema dels botellots

» “Hi ha gent que ha perdut la fe en el sistema”, diu la doctora en Sociologia Liliana Arroyo

UN ERROR DE LA
SEGURETAT PRIVADA?

4L’organització ADN Sin-
dical ha denunciat que hi
ha indicis d’un possible in-
compliment de la Llei de
Seguretat Privada per part
de la companyia que va
contractar l’Ajuntament de
Tiana per fer el control d’ac-
cés als parcs clausurats du-
rant els dies de la Festa
Major d’enguany.

Les restes d’un botellot en un parc (esquerra) i efectius policials fent un control a un grup de joves en una imatge d’arxiu (dreta). Fotos: ACN



| 4

línianord.cat Opinió23 de setembre del 2021

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de BarcelonaDipòsit Legal: B 43222-2010

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Estratègia digital: Anna Corbatera

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),

Olga García (Vallès), Francisco Javier Rodríguez

(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Alba Losada

(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montse-

rratí) i Toni Delgado (Esports)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

NLes millors
perles

Hi ha gent difícil d’impressionar i després hi ha el veí de 
La Palma que, en veure l’erupció del volcà a prop de casa

seva, va dir, amb molta calma: “Tenim temps de dinar, tenim
temps de dinar sense problemes”. Qüestió de prioritats.

La cantant Aitana ha fet una col·laboració ambMcDonald’s i ha creat el seu propi menú, el McAitana.
Un menú que, paradoxalment, l’artista no podrà tastar. 
La raó? És celíaca i el menú porta gluten.

Descobreixen que un capellà destinava els diners que
donaven els feligresos de la seva església a organitzar

orgies amb drogues. No ha passat a Solsona, sinó a Prato, Itàlia.
Francesco Spagnesi, el sacerdot de 40 anys, ha estat detingut. 

Una festa a la UAB o una escena d’American Pie? Uns
8.000 joves van assistir fa uns dies a un macrobotellon

al campus de Bellaterra que ha deixat imatges tan
insòlites com la d’un noi muntat en una excavadora.

LA FOTOTwitter (@RTVCes)

Tribuna

Crec que tots els tianencs i tianenques compar-
tim aquests dies un sentiment de tristesa ben
estrany i ben impropi, que res té a veure amb
el que s’espera d’una festa major. Deixeu-me

que disseccioni els fets viscuts les últimes hores a Tia-
na en tres escenes inconnexes. 

La cassolada. Dijous 16 a la nit, patró de Sant Ce-
brià, hi va haver una sorollosa xiulada mentre l’alcal-
dessa parlava, i que es va aturar quan els pregoners del
CCE Tiana van començar el discurs. El dia abans, Mar-
ta Martorell havia signat un ban municipal que tanca-
va tres parcs per evitar “el soroll existent fins a altes ho-
res de la matinada” des de “fa anys” durant els dies de
la festa major. 

La decisió per sorpresa de tancar el Mascaró “per evi-
tar molèsties als veïns”, sense cap interlocució prèvia,
sense debat dins la comissió de festes, va ser vista com
un atac a una generació de joves, ànima i motor durant
anys d’una programació alternativa, que ha millorat so-
vint l’oficial. Es va tancar un símbol.

L’atac a la policia. La matinada de diumenge, un
grup de joves va llançar, diria, dues ampolles a la pis-
ta del parc del Camp de Futbol Vell. La primera va sem-
blar que els queia de la zona del mirador on eren i la se-
gona semblava més que l’haguessin tirat expressament.
Almenys això és el que va semblar des d’on érem nos-
altres, un grup nombrós de tianencs ballant i xerrant a
la barra de l’Anait, fins que vora les dues de la matina-
da vam marxar cap a casa. 

A partir de quarts de tres hi va haver corredisses i
les imatges que més tard  tots hem vist a la televisió, amb
tres agents de les policies locals de Tiana i Montgat amb
lesions lleus. El desafiament a l’autoritat és preocupant
i l’anàlisi, que ultrapassa el fet local, cal abordar-lo des
de la complexitat, com a símptoma de moltes coses. 

Fa anys que les facilitats del NitBus i el reclam de les
Matinades han fet créixer els participants de la festa. Els

joves del poble us asseguro que es preocupen per cui-
dar l’entorn, perquè hi viuen i perquè han mamat Ma-
tinades de petits: cases del poble que serveixen esmorzars
opípars de bon matí al so de les gralles. Fa anys que hi
ha incidents al voltant del parc del Camp de Futbol Vell
i a la Ciutadella, mai al Mascaró. Les mesures que s’ha-
vien aplicat els últims anys per dissuadir participants
incívics van funcionar prou bé: fer acabar el recorregut
del NitBus excepcionalment abans d’arribar al centre
del poble i posar controls policials per requisar l’alco-
hol dels botellots. Aquest any no ha estat així. I no no-
més això: la falta de mitjans de la policia local de Tia-
na ha deixat l’operatiu al descobert. 

És urgent repensar entre tots la festa major de Tia-
na, sense un model clar (ja no som 5.000 habitants!) i

sense espais alternatius de celebració entrada la nit. Els
últims anys ens hem dedicat a omplir forats al calen-
dari més que a trobar-hi un fil conductor. Ens cal una
festa major popular, genuïna, intergeneracional, par-
ticipativa, segura i integradora.

El tomàquet. Direu: “no has parlat del tomàquet”.
En realitat, segons el meu punt de vista, el tomàquet
és el menys important de la història. L’alcaldessa va
rebre l’impacte d’un tomàquet al braç esquerre durant
el pregó. És un fet que hem denunciat tots els grups
municipals. Un tomàquet; ni més, ni menys que això.
El comunicat municipal parla de “llançament d’ob-
jectes” i de “lesions” i intenta, amb una ambigüitat cal-
culada, donar a entendre que hi ha una connexió en-

tre els que es manifestaven a una banda de l’escena-
ri i qui va llançar el tomàquet des del mirador de la
pista, al costat oposat. Les imatges que circulen en ví-
deo no en deixen cap dubte: el tomàquet entra per la
dreta. Posaria la mà al foc que no és ni un acte polí-
tic. Un tomàquet llançat inconscientment sense ca-
librar el seu significat, ni que podia haver fet mal. Qui
hi vulgui veure un atemptat contra l’autoritat s’equi-
voca. I no només s’equivoca sinó que, molt em temo,
ho fa amb mala intenció. 

Cassolada, agressió als agents de matinada i el llan-
çament d’un tomàquet. Cap de les tres escenes té con-
nexió. La decisió de posar una patrulla (de les dues ope-
ratives) fent guàrdia davant de casa l’alcaldessa diven-
dres a la nit intenta donar aquesta falsa sensació d’in-
seguretat i intenta connectar els manifestants amb la
violència. Es dona la paradoxa que l’Ajuntament infla
el primer comunicat (el del tomàquet) parlant de “le-
sions” i d’“objectes” llançats a l’escenari. En canvi, el se-
gon comunicat (el de les agressions als policies) l’ha de
rebaixar de to per no generar una alarma que la con-
selleria d’Interior no vol de cap manera, ni cap institu-
ció hauria de voler. 

I ara què? Torno al principi. La cassolada, àmplia,
transversal, no era només per un ban. El desgovern i la
mala gestió és evident, des de la residència municipal
fins al cas del cinegate. Cap dels dos partits que van in-
vestir l’alcaldessa és ja al govern. ERC governa ara ma-
teix amb una regidora doblement trànsfuga (dos can-
vis de partit en tres anys), a l’espera que el PSC oficia-
litzi la seva sortida. Tot plegat, agreujat pel fet que, amb
el pretext de la Covid, la ciutadania fa més d’un any que
no pot participar en els plens municipals. Trobo que les
martingales per conservar el poder al preu que sigui, i
els intents de presentar els joves i no tan joves de la cas-
solada com a violents, constitueixen un atac molt més
perillós al sistema democràtic que no pas un tomàquet. 

La cassolada, l’agressió als agents
i el llançament d’un tomàquet 
són tres escenes sense connexió

per Isaac Salvatierra (Junts per Tiana)

Anatomia d’una festa major
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La trifulga entre clans que té 
atemorits els veïns de la Mina1

2
Una nova entitat de Badalona 
vol que la C-31 sigui un gran eix verd

Tornem a les places

Albiol proposa que el Sant Josep sigui 
absorbit per un altre club aquest curs

El PSC també trenca amb ERC 
i sortirà del govern de Tiana

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@JPuigdengolas: No és només la Ri-
carda. Augmentar emissions en un con-
text d’emergència climàtica no és nego-
ciable, ni ara ni d’aquí a cinc anys.

@Catinformacio: El Procicat aprova re-
obrir l’oci nocturn fins a les 3 de la mati-
nada en exteriors a partir del dia 23. També
s’allarga l’horari de la restauració fins a la 1. 

#OciNocturnAMigGas

@324cat: Salut admet que ha desconge-
lat més vacunes de les que finalment han
calgut perquè el ritme de vacunació con-
tinua per sota de les previsions.

#VacunesCaducades #MenysAvions

La lupa

El pròxim 28 d’octubre es
compliran 173 anys de la
inauguració del primer

tren de la península Ibèrica que
partia de Barcelona, passava per
Badalona i arribava a Mataró.

A les 9 hores d’aquell dia de
1848, l’estació de tren de Barce-
lona ja era abarrotada de cente-
nars de ciutadans curiosos. A
les 11, després de passar per Ba-
dalona, Montgat i altres localitats
del Maresme, el tren arribava per
primera vegada a Mataró. Per fi
es posava fi als llargs i incòmodes
trajectes en diligència.

Ara bé, no tothom va estar
d’acord amb l’itinerari ni amb l’in-
vent. A Badalona –aleshores la
població no arribava a les 6.000
persones i la pesca,  l’agricultura
i el sector del tèxtil eren els que
més població ocupava–, el con-
sistori no estava d’acord amb les
modificacions que s’havien fet
amb el traçat inicial, ja que no
s’entenia que “se sacrifiqués el
benestar i la seguretat dels pes-
cadors a l’interès particular de la
Societat del Ferrocarril”, ja que la
via del ferrocarril suposava una
barrera física per al desenvolu-
pament de les seves activitats. Per
això, durant la construcció van ser
freqüents els desordres i els pro-
blemes: a la nit es destrossaven
les obres fetes durant el dia.

El 1968, una altra barrera ar-
quitectònica que les necessitats de
Barcelona van imposar a Bada-
lona va ser l’autopista. En aquest
cas, ja no només es dificultava
l’arribada de la ciutat al mar,
sinó també es dividia la població. 

Als 50, milers de persones
procedents de diferents llocs de

l’Estat van venir a Badalona a la
recerca d’allò que la seva terra
de naixement els negava. A
partir de 1950, la població crei-
xia al voltant de la capital, sent
Badalona una de les ciutats
que més població va rebre.

Precisament, aquesta po-
blació nouvinguda es va ins-
tal·lar als barris de nova creació
sense cap tipus d’equipaments
ni infraestructures, sent Llore-
da uns dels que més població va
atreure. Les persones que arri-
baven primer eren acollides
per algun familiar o conegut, i
més tard es construïen les seves
cases sense cap permís. Per
això, era normal treballar de nit
i omplir la casa de gent, per evi-
tar que la Brigada Municipal
enderroqués les obres.

Si bé l’autopista, el tram
Montgat-Mataró, es va inau-
gurar el 2 de juliol de 1969, el
tram de Barcelona-Badalona
estava acabat un any abans, la
qual cosa permetia que molts
l’utilitzessin com espai de joc i
també per desplaçar-se a Bar-
celona en bici sense perill.

Actualment, a Badalona, la
població té com un dels valors
més preuats la seva platja, l’es-
pai comú més utilitzat. Cada ve-
gada són més les veus que ma-
nifesten que la via del tren ha de
traslladar-se per eliminar qual-
sevol barrera que tanqui o difi-
culti l’accés al mar. Per si això

no fos una raó de pes, amb el
canvi climàtic, cada any des-
apareix més sorra i posa en pe-
rill les vies del tren i la platja.

També la població vol aca-
bar amb la fractura i la ferida
que suposa l’autopista. Les per-
sones que viuen per sobre de
l’autopista no volen continuar
sent “els altres catalans” –com
els va anomenar l’amic Paco
Candel– i no volen fer servir
l’expressió “anem a Badalona”
quan van al centre. Els seus bar-
ris també són Badalona.

Posar fi a aquesta situació
ha de ser una prioritat si es vol
aconseguir una població cohe-
sionada socialment i una ciutat
vertebrada urbanísticament,
sense barreres i oberta al mar.
L’autopista allunya emocional,
cultural i simbòlicament la po-
blació. Per això totes les forces
polítiques i la ciutadania s’han
oposat a l’intent d’Adif de col·lo-
car pantalles acústiques al lito-
ral badaloní i la FAVB ha con-
vocat una concentració el 26 de
setembre a les 12 h a la Rambla.

És l’hora d’abordar serio-
sament aquest problema. Hi ha
estudis que aconsellen trans-
formar l’autopista i aprofitar l’o-
bra per traslladar la via del
tren. Us imagineu l’actual via
del tren recorreguda pel tram-
via fins a Montgat i l’autopista
convertida en un gran bule-
vard? Posem-nos a treballar.

Obrim Badalona al mar
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

Una quinzena de governs locals
van assistir dimecres a Badalona
en una trobada convocada per
Municipalistes per la República
des de Baix amb l’objectiu de
buscar estratègies conjuntes

per lluitar contra la pujada 
del preu de la llum. 

pàgina 6Municipalistes

L'Institut Santa Coloma ha
arrencat el curs sense suficients

mòduls per als alumnes. Les
famílies van organitzar dilluns
una protesta per reclamar a la

Generalitat que acceleri la
col·locació dels barracons per

recuperar l’activitat a l'octubre. 
pàgina 8Generalitat

El projecte barceloní per
instal·lar una planta de

distribució d'energia tèrmica al
barri del Poblenou ha aixecat

polseguera a Sant Adrià. Entitats
com AireNet consideren que la

iniciativa apuntala la continuïtat
de la incineradora Tersa. 

pàgina 9Aj. de Barcelona



línianord.cat 23 de setembre del 2021

Badalona

| 6

Successos |Dos arrestats per la crema d’un taxi a Sant Roc
Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones per la crema d’un taxi al barri

de Sant Roc de Badalona que va tenir lloc el passat 10 d'agost. Les indagacions
policials apunten a un conflicte laboral com a desencadenant de l’incident.

ENTITATS4El Club Bàsquet Sant
Josep ha trobat una nova casa
fora de Badalona. L’entitat ha ar-
ribat a un acord per poder utilit-
zar temporalment un pavelló co-
bert situat a la zona de Can Cu-
iàs, al límit entre el municipi de
Montcada i Reixac i el barri bar-
celoní de Ciutat Meridiana.
Aquest trasllat permetrà als equi-
ps poder arrencar la temporada
amb certa normalitat i disputar
els partits com a local en aques-
tes instal·lacions sense renunciar
als colors del club.

La proposta –que suposa un
esforç econòmic important per a
l’entitat– va ser presentada en
l’assemblea extraordinària de
socis que va tenir lloc dimarts i va
comptar amb l’aval unànime de
tots els assistents. “Estem molt
orgullosos de formar part del
Sant Josep. Les famílies estan
fent un gran esforç i estem aca-
bant de quadrar-ho tot per poder
continuar plantant cara i ju-

gant”, assenyala el president del
club, Ibon Orrantia, que agraeix
la presència en la reunió del pre-
sident de la Federació Catalana
de Basquetbol, Ferran Aril, i de
representants de la Parròquia.

Pel que fa als equips infantils
que encara juguen amb cistella
petita, les famílies no hauran de
desplaçar-se fora de Badalona
per entrenar ni jugar, ja que
l’entitat ha aconseguit pactar la
utilització de diverses pistes des-
cobertes del municipi.

En paral·lel, el Sant Josep ja
està desplegant una estratègia le-
gal per poder reobrir com més
aviat millor el pavelló del centre
parroquial i per arribar a un
acord amb el Bisbat que paralit-
zi la demanda de desnonament
interposada.

Per altra banda, Orrantia la-
menta que cap representant del
PP acudís a l’assemblea i la falta
de comunicació que hi ha hagut
amb el consistori, amb qui con-
fiar poder recuperar la sintonia.

Els socis del Sant Josep voten en l’assemblea de dimarts. Foto: @davidGferriz

El Sant Josep començarà el curs
en un pavelló de Can Cuiàs

» La proposta compta amb l’aval unànime dels socis del club
» Els equips infantils sí que podran jugar al descobert a Badalona

La FAVB impulsa una protesta
contra les pantalles del tren

MANIFESTACIÓ4La  Federació
d’Associacions Veïnals de Ba-
dalona (FAVB) ha convocat per
aquest diumenge una concen-
tració de protesta contra la ins-
tal·lació de pantalles acústiques
a les vies del tren de la Rambla.
La manifestació –que compta
amb el suport de diverses enti-
tats i de tots els grups munici-
pals amb representació al con-
sistori badaloní– tindrà com a
epicentre el tram del litoral ubi-
cat entre l’escola Minguella i la
residència de gent gran Danae,
just la zona on la companyia fer-

roviària vol col·locar aquests
polèmics plafons.

Aquest acte de protesta pre-
tén ser una mostra més del ma-
lestar general que ha despertat
el projecte d’ADIF al municipi,
que a través del govern local ja
ha presentat al·legacions per
aturar la iniciativa. Precisament,
la setmana passada es feia pú-
blica la intenció de la company-
ia d’apostar per la instal·lació de
pantalles acústiques transpa-
rents en comptes d’opaques, un
plantejament que tampoc ha
acabat de convèncer els veïns. 

Front comú municipal contra
la pujada del preu de la llum
POLÍTICA4Una quinzena de go-
verns locals d’arreu del territori
català van assistir ahir a una
trobada oberta per buscar estra-
tègies per lluitar contra la puja-
da del preu de la llum. L’acte ce-
lebrat al Centre Cívic de Sant Roc
va ser convocat per Municipalis-
tes per la República des de Baix
(MxRddB) i va comptar amb la
presència, entre altres persona-
litats, de la líder de la coalició
CUP-Guanyem i exalcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, i de la
regidora del grup de Guanyem al
consistori Nora San Sebastián.

La reunió va servir per com-
partir perspectives i per elabo-
rar un decàleg amb propostes
per revertir la situació del sub-
ministrament elèctric. Entre
les diferents iniciatives que es
van posar sobre la taula, desta-
quen el retorn de les factures, la
creació d’oficines d’assessora-
ment energètic o la realització
d’auditories independents a la
xarxa. A més llarg termini, els
assistents també van incidir en
la necessitat d’apostar per la
creació de Comunitats Ener-
gètiques Locals (CEL). 

Mopavid i empleats acorden
un acomiadament col·lectiu
POLÈMICA4Fumata blanca en
el cas de Mopavid. L’empresa
badalonina ha preacordat amb
els seus treballadors un aco-
miadament col·lectiu després
de declarar-se en situació de
fallida econòmica. Amb aquest
pacte s’obre ara un període de
negociacions de 30 dies que
hauria de culminar amb el ces-
sament dels 63 empleats que
treballaven en la seu de la com-
panyia al polígon de Can Ribó.

Des del comitè de treballa-
dors apunten que aquest pre-
acord compta amb un permís re-
tribuït durant el procés de tan-
cament. És a dir, que els afectats
estan exempts d’acudir al seu lloc
de treball i poden començar a
buscar una nova feina. Pel que fa
a les nòmines pendents, en de-
clarar-se en fallida l’empresa,
serà el Fons de Garantia Salarial
(FOGASA) qui s’encarregarà
d’indemnitzar els empleats.

La Rambla de Badalona, en una imatge d'arxiu. Foto: Ajuntament

Protesta a Mopavid. Foto: A.R.

DALT LA VILA4Nou entrebanc
per a l’arribada de la fibra òpti-
ca al barri badaloní de Dalt la
Vila. El consistori i els veïns
han protagonitzat aquesta set-
mana un encreuament d’acusa-
cions en relació amb l’aturada
del desplegament d’aquest ser-
vei a la zona, un procés que es va
reactivar recentment gràcies a les
reclamacions dels afectats.

La polèmica saltava dilluns
després d’un comunicat del go-
vern local on responsabilitzava
alguns veïns de “bloquejar” la
implantació de la fibra òptica al

barri. “L’Ajuntament ja ha do-
nat tots els permisos necessaris
i la teleoperadora ha fet els
treballs previs, però la instal·la-
ció no pot començar si aquests
veïns no ho autoritzen”, asse-
nyalava el consistori, que afegia
que la demanda dels afectats de
soterrar la línia és inviable tèc-
nicament perquè té un “sobre-
cost d’un 300%” i s’hauria de
fer en un subsol amb gran càr-
rega arqueològica.

Les afirmacions de l’execu-
tiu encapçalat per García Albiol
van rebre la rèplica pràctica-

ment immediata de l’Associació
de Veïns de Dalt la Vila, que va
assegurar que el veïnat ja havia
arribat a un acord per al soter-
rament amb una altra opera-
dora diferent de la que ara posa
sobre la taula l’administració.
“Si el govern local vol fer un des-
plegament aeri per no haver
d'invertir en soterrament, cal ar-
ribar a consens amb els afectats
en lloc d'atacar-los”, rebatien
des de l’entitat, que no es mos-
tren tancats a aquesta possibi-
litat sempre hi quant el pas de
cables es faci “en condicions”.

Polèmica per la fibra òptica

Un dels carrers del barri de Dalt la Vila de Badalona. Foto: AV Dalt la Vila
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EDUCACIÓ4Com es pot fer clas-
se sense aules? Aquesta és la pre-
gunta que curs rere curs es fan
les famílies de l’Institut Santa Co-
loma. El centre –ubicat provi-
sionalment en uns barracons a la
zona del parc colomenc de Can
Zam– pateix des de la seva fun-
dació una falta crònica d’espai
causada pel retard en la instal·la-
ció dels mòduls per a les noves
promocions.

“Sempre passa el mateix.
Cada any arriben tard i hem de
buscar alternatives per poder
començar el curs en condicions”,
explica Manuel Rodríguez, pre-
sident de l’Associació de Famí-
lies d’Alumnes (AFA) de l’insti-
tut. Rodríguez recorda que du-
rant el primer any els alumnes
van haver d’utilitzar aules de
l’escola Ferran de Sagarra. En el
segon curs, un retard en la col·lo-
cació dels mòduls va obligar a fer
el primer mes de classe a la seu
colomenca de l’Escola Oficial
d’Idiomes (EOI).

Precisament, aquesta situa-
ció s’ha repetit enguany amb
els estudiants de tercer i quart
d’ESO, que per ara no compten
amb aules pròpies al recinte de
Can Zam, on sí que estan acudint
a classe els companys de primer
i segon. “Agraïm a l’EOI que
ens cedeixi les instal·lacions,
però són espais sense connexió
wifi, sense aire condicionat...
No reuneixen les condicions mí-
nimes”, apunta Rodríguez, que
reconeix que els mòduls tenen
els seus “límits”, però també
moltes “capacitats”.

Amb l’objectiu de visibilitzar
les precàries condicions amb les
quals han hagut de començar el
curs els prop de 300 alumnes
afectats, les famílies de l’institut
van decidir dilluns treure els
pupitres al carrer i fer una clas-
se sobre l’asfalt. L’original acció
de protesta, que va comptar
amb el suport de la directiva i el
professorat del centre, va ser
tot un èxit i va aconseguir captar

força atenció mediàtica. “Ens
sentim abandonats. Ningú ens
garanteix que puguem recuperar
la normalitat abans de la primera
setmana d’octubre. Només vo-
lem que no s’endarrereixi més la
instal·lació dels mòduls”, asse-
nyala el president de l’AFA, que
afegeix que els estudiants hauran
de conviure durant almenys uns
dies amb la pols i el soroll dels
treballs de col·locació.

UN LLEGAT I LA PROMESA
El simbolisme de treure les au-
les al carrer sembla haver tingut
efecte a nivell municipal. Després
d’una reunió d’urgència amb els
afectats, el consistori es va com-
prometre a cedir a la Generalitat
abans d’acabar l’any el solar on
s’ha de construir el nou edifici de
l’institut, un espai ubicat a la
zona de Potosí. “Això trigarà
mínim quatre anys. El meu fill ja

no veurà el nou edifici, però sí les
generacions futures”, assegura
Rodríguez, que confia a servir de
precedent per evitar que un cas
així es torni a repetir.

Pel que fa a la continuïtat de
l’oferta educativa al centre més
enllà de la secundària, les famí-
lies reclamen al govern català
que no es faci enrere i que doni
llum verda a les línies de batxi-
llerat, tal com els va prometre.

El dramade l’institut sense aules
» L’Institut Santa Coloma ha arrencat el curs sense suficients mòduls per als prop de 300 alumnes

» Les famílies confien a recuperar la normalitat a l’octubre i reclamen les línies de batxillerat promeses

Els alumnes de l’Institut Santa Coloma van fer classe al carrer dilluns. Foto: Twitter (@aitorblanc)

Serveis |Torna l’activitat als centres cívics colomencs
Els equipaments cívics municipals de Santa Coloma de Gramenet recuperen
la seva activitat habitual aquest setembre. Els centres aniran obrint de forma

progressiva i parcial adaptant-se a les normatives vigents per la pandèmia.
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Una quinzena de nous agents
per rejovenir la Policia Local

SEGURETAT4La Policia Local
de Sant Adrià de Besòs tindrà
pròximament una quinzena de
nous agents. Aquesta mateixa
setmana han començat les opo-
sicions per a la creació de set
noves places, que compten amb
un total de 163 aspirants, i
també han pres possessió els
tres policies de mobilitat que ja
es van incorporar al cos el pas-
sat mes de juliol.

Segons informa el consisto-
ri adrianenc en un comunicat,
la previsió és que durant aquest
pròxim octubre passin a formar

part del cos cinc nous agents, un
cop finalitzats els nou mesos de
formació a l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, amb
seu al límit entre les pobla-
cions de Mollet del Vallès i Pa-
rets del Vallès. 

Aquesta promoció s’incor-
porarà a la Policia Local de Sant
Adrià en el marc del procés de
“rejoveniment” progressiu de
l’actual plantilla i amb la volun-
tat –en paraules del mateix go-
vern local– de “millorar la se-
guretat i el civisme” al municipi
amb més efectius.

MEDI AMBIENT4El projecte
per instal·lar una nova planta de
distribució d’energia tèrmica
al barri del Poblenou de Barce-
lona ha aixecat polseguera al
municipi veí de Sant Adrià de
Besòs. Algunes entitats ecolo-
gistes locals com AireNet han
manifestat la seva preocupa-
ció per la iniciativa –que con-
sisteix en la generació i poste-
rior distribució de calor i fred
per a la climatització d’edificis–
perquè consideren que apuntala
la continuïtat de la incinerado-
ra Tersa, que serà una de les se-
ves fonts d’alimentació.

“Barcelona En Comú va pro-
metre el 2015 que tancaria Ter-
sa. Avui, no tan sols no la tan-
quen, sinó que l’enforteixen”,
apunten des de la plataforma,
que consideren que l’anunci d’a-
quest nou projecte allunya les
autoritats de l’objectiu de des-
mantellar la incineradora ubi-
cada a Sant Adrià. Segons ex-
plicava en roda de premsa el re-
gidor d'Emergència Climàtica i
Transició Ecològica a l’Ajunta-

ment de Barcelona, Eloi Badia,
la previsió és que les obres co-
mencin a finals del 2022 i que
una part de la planta ja pugui en-
trar en funcionament el 2024.
En aquest sentit, des del con-
sistori barceloní remarquen que
aquesta tecnologia –que ja està
implantada en altres zones de la
ciutat i dona servei a 146 edifi-

cis– va evitar l’emissió a l’at-
mosfera de 20.000 tones de
CO₂ només durant el 2020.

Malgrat aquesta reducció
d’emissions, des d’AireNet con-
sideren que la contaminació que
genera la incineradora, ja que se-
guirà funcionant, anul·larà els
beneficis mediambientals que
suposarà la nova planta.

La incineradora TERSA de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: A.R.

Una nova planta de calor i fred
per apuntalar la incineradora?

Agents de la Policia Local de Sant Adrià en una actuació. Foto: Ajuntament

Cultura |Música i dansa al Bosc Encantat de la C-31
El Bosc Encantat de Sant Adrià sota l’autopista C-31 acollirà aquest dijous

l’acte Urban Brahms, una iniciativa que consistirà en un concert gratuït del
pianista Nima Sarkechik, que actuarà acompanyat pel ballarí Akira Yoshida.
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Preocupa l’estat de l’abocador
il·legal entre Montgat i Tiana
MEDI AMBIENT4Nova alerta
per la degradació de l’abocador
il·legal ubicat en uns terrenys a
mig camí entre Tiana, Montgat
i Badalona. Des que el passat
juny l’entitat Montgat Net de-
nunciés la presència de residus
acumulats sense control en
aquest espai, la quantitat de
brossa no ha parat d’augmentar
i ara inclús s’han detectat algu-
nes runes amb amiant.

“La situació ha anat a pitjor.
Durant l’estiu s’hi han vist en-
trar vehicles per abocar-hi tota
mena d’objectes i brossa”, apun-
ta l’agrupació ecologista, que se-

gueix reclamant la col·locació de
guals que impedeixin l’accés i de
cartells informatius sobre les
sancions. Cal recordar que el
terreny és una propietat priva-
da que pertany al municipi de
Tiana, però que només té enta-
da per a vehicles des de Mont-
gat o Badalona.

Fonts pròximes al cas apun-
ten que l’Ajuntament de Tia-
na –que ja havia fet diversos re-
queriments a la propietat perquè
netegi l’espai– hauria donat un
termini màxim als responsables
per buidar de residus la zona si no
volen rebre una sanció.

POLÍTICA4Nova crisi de go-
vern a l’Ajuntament de Tiana. El
PSC ha decidit trencar el pacte
amb ERC i abandonar l’execu-
tiu encapçalat per Marta Mar-
torell, tal com ja va fer JxCat el
passat març. Aquesta decisió
es va prendre dijous de la set-
mana passada en una assemblea
extraordinària de l’agrupació
local dels socialistes i va comp-
tar amb el vot favorable del
99% dels assistents.

Segons informa l’agrupació,
l’assemblea ha marcat un termi-
ni “transitori” de dos mesos com
a màxim per materialitzar aques-
ta sortida. “D’aquesta manera es
vol facilitar una sortida respon-
sable i ordenada per tal de faci-
litar la reorganització del cartipàs
i el tancament de temes pen-
dents”, assenyalen els socialistes,
que apunten que els darrers es-
deveniments viscuts al municipi
han fet necessari “diferenciar” el
model de gestió i de poble res-
pecte dels republicans.

Cal recordar que el PSC es va
mostrar molt crític amb la sorti-

da de la regidora Marta Guàrdia
de JxCat, un moviment que van
titllar aleshores de “transfuguis-
me”, i que va demanar explica-
cions per l’episodi polèmic on un
regidor d’ERC va ser enxampat
en plena sessió del Ple demanant
“ajuda” a Guàrdia per aprovar un
dels punts de l’ordre del dia.
Precisament, la manca d’expli-
cacions per part dels republicans
seria un el detonant que ha aca-
bat provocant la sortida dels so-
cialistes del govern.

ESCRIDASSADA I TOMÀQUET
Per altra banda, l’alcaldessa
Martorell va ser rebuda amb
una forta escridassada i xiulada
el passat dijous durant la lectura
del pregó de la Festa Major de
Sant Cebrià. L’objectiu de la
protesta era manifestar el ma-
lestar veïnal amb la decisió de
tancar dos parcs i una plaça du-
rant les nits de la festivitat per
evitar botellots. Durant l’acte,
una persona va llençar un to-
màquet a l’escenari.

Marta Martorell en la firma de l’acord de govern amb el PSC. Foto: Ajuntament

El PSC també trenca amb ERC 
i sortirà del govern de Tiana

La brossa s’acumula a l’abocador il·legal. Foto: Montgat Net

Serveis |Montgat obté per primer cop el segell InfoParticipa
L’Ajuntament de Montgat ha obtingut per primera vegada el segell InfoParticipa que

impulsa la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la voluntat de reconèixer la
qualitat i la transparència de la informació pública a la pàgina web del municipi.
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Esports
Segon pitjor inici de curs del
CF Badalona a Segona RFEF

“Quan les coses surten
bé és més fàcil creure
en el que s’està fent.
Penso que hem de con-

tinuar confiant en el nostre treball
quan no sigui així. Sabem que
cada dia ens entrenem al màxim
i com estem fent les coses. Hem
de continuar en aquesta línia”, ex-
plicava Valentín Merchán, lateral
esquerre del CF Badalona, a Te-
levisió de Badalona. 

El conjunt badaloní viu un
moment complicat, difícil de
pair. En tres jornades només
suma un punt, el que va acon-
seguir contra el Lleida Esportiu
(2-2) el passat 12 de setembre.

Tan sols havia començat pitjor a
Segona B, ara denominada Se-
gona RFEF, el curs 2019-2020,
quan va perdre els tres partits.  

El conjunt badaloní intenta-
rà aparcar la ratxa negativa i l’úl-
tima derrota (0-1 a la Ciutat Es-
portiu Dani Jarque contra l'Es-
panyol B) i vèncer diumenge el
Cerdanyola FC a l’Estadi. Ne-
cessitarà més punteria en les
dues àrees: només ha marcat dos
gols i n’ha rebut cinc.

Per altra banda, el club busca un
recanvi per al lesionat Miguel Mar-
tínez. Amb el mercat de fitxatges
tancat, només podria incorporar un
jugador professional a l’atur.  

“Míster, vull jugar”, li
va dir, convençut, Ante
Tomic (Dubrovnik,
Croàcia, 1987) a Carles
Duran. Sabia que l’equip

el necessitava i va demostrar el
seu compromís malgrat no te-
nir l’alta mèdica després de
passar pel quiròfan per una
fractura proximal del tercer
metacarpià de la mà esquerra.
El pivot croat és tot cor. 

Tomic va decidir que jugaria
poc abans de l'’nici del partit de

diumenge contra el Bilbao Bas-
ket. Volia minimitzar les absèn-
cies de Simon Birgander i Ferran
Bassas. El pivot croat va com-
petir amb una protecció a la mà
operada i, amb 10 punts i quatre
rebots, va ser  fonamental en la
victòria per 85-79. 

Si la Penya no va pagar el
discret partit de Brandon Paul,
va ser per peces com Derek
Willis, brillant en el debut a la
Lliga ACB. Una gran notícia
per a una Penya que va assegu-

rar el triomf a última hora, amb
una recuperació de Pau Ribas i
un triple de Joel Parra. Era la
resposta a dos triples de Bigo-
te que havien ajustat el marca-
dor poc abans (75-74). 

El conjunt de Carles Duran va
saber patir en el 300è partit
d'Albert Ventura com a verdine-
gre. Els següents reptes, molt se-
guits, són demà contra l’Obra-
doiro a Fontes do Sar i diumen-
ge contra el Baskonia. La Lliga
ACB comença a tot drap. 

Mahicas celebra el gol que va derrotar el CF Badalona. Foto: RCD Espanyol

El cor i el compromísdeTomic

Tomic enraonant abans del partit contra el Bilbao Basket. Foto: @Penya1930

Bàsquet | La Penya, quarta a la Lliga Catalana LF Challenge
El conjunt de Guillem Abelló va perdre els dos partits de la competició, disputada el passat

cap de setmana a Vic. A semifinals la Penya va caure per 64-53 davant el Barça CBS, que
seria el campió, i en la cita pel tercer lloc va perdre per 43-57 contra el Lima Horta Bàsquet.

“Malgrat que el bàsquet sigui la
meva vida i em faci llàstima dei-
xar-ho, tinc clar que encerto ini-
ciant una nova etapa”, declara-
va Núria Martínez (Mataró,
1984) a Cronómetro de Ré-
cords, dies després d’anunciar
la seva retirada.  

Fins ara, l’últim partit de la
base mataronina havia estat
amb l’Uni Girona, la final de la
Copa de la Reina de Salaman-
ca perduda per 76-58 contra el
Perfumerías Avenida, l’amfi-
trió. El 8 de març de 2020, el
darrer cap de setmana abans
que es decretés l’estat d’alarma,
el Pavelló Multiusos Sánchez
Paraíso havia estat testimoni de
l’adeu d’una referent. Quatre
mesos més tard, Núria Martí-
nez comunicava que es retira-

va. Durant la pandèmia va ser
mare: la Gal·la ja té vuit mesos.  

Els perfils que li va fer la
premsa s’hauran d’actualitzar
en un futur perquè diumenge
passat la base, jugadora del Bàs-
quet Femení Sant Adrià des del
passat 17 de juny, va tornar a ju-
gar al Pavelló Ricart. Ho va fer
contra el GEiEG Uni Girona a la
Lliga Catalana LF2 i amb victò-
ria (73-65). Martínez va anotar
tres punts en 21 minuts. 

“Aquesta [per la passada]
ha estat la primera setmana en
què he pogut entrenar-me a un
ritme més o menys alt després
de la lesió al bessó. És el primer
partit després de molt temps i
encara he d’adaptar-me. Sem-
pre és un plaer tornar a les pis-
tes”, va declarar a Televisió de
Badalona 444 dies després d’a-
nunciar la seva retirada. 560
dies, més d’un any i mig, havien
passat des del seu últim partit.    

Núria Martínez amb la samarreta del BF Sant Adrià. Foto: Manel Expósito

Núria Martínez torna després
de la retirada i la maternitat

» La base del Femení Sant Adrià no jugava des de feia 560 dies
» “És el primer partit en molt de temps; he d’adaptar-me”, diu

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Viu en línia

La dona del tercer segona no sol assistir
a les reunions de l’escala, però avui creu
que hi ha de ser, per això ha hagut de ple-
gar abans del súper on treballa. Ha d’ex-
plicar una cosa, demanar un favor incò-
mode, difícil de concedir. Un favor rela-
cionat amb l’estigma que arrosseguen les
persones amb alguna malaltia mental.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

La dona del tercer segona
Víctor Borràs Gasch

El barceloní Marc Tinés, Mtines, es pre-
gunta per què les coses no són més sen-
zilles al seu primer disc en solitari,
PQLCNSMS? (Cycling Records). És un EP
format per cinc cançons d’indie-pop
electrònic que parlen de desamor des de
la quotidianitat, perquè, tal com ha dit en
una entrevista a Enderrock, “l’amor és molt
menys bucòlic i romàntic del que creiem”.

Música

A la Fabiola (Juana Acosta) no li agrada
com el seu pare mira la seva filla de 13
anys. Durant un viatge a una petita illa, es
converteix en espia a casa seva. No té cap
evidència, però la seva intuïció l’alerta d’al-
guna cosa i oscil·la entre la por de des-
cobrir segons què i la necessitat d’obte-
nir respostes. Arriba al cinema Las con-
secuencias, premiada al Festival de Màlaga.

Pelis i sèries

Las consecuencias
Claudia Pinto

PQLCNSMS?
Mtines

La festa del cinema
La Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine),
la Federació d’Entitats d’Empresaris de Cinema d’Espanya
(FECE) i el Ministeri de Cultura han impulsat la campanya
‘Yo voy al cine’. Els cinemes que s’hi adhereixin (es publi-

carà un llistat aviat a la pàgina web cineseguro.com) oferi-
ran entrades a 3,50 € durant quatre dies: 27, 28, 29 i 30 de
setembre. Les entrades es podran comprar online a partir

del dia 26, o bé presencialment al cinema. Els objectius
de la iniciativa són promoure el setè art, fer-lo més acces-
sible i recordar que les sales de cinema són espais segurs.

“Avui he actuat a l’Hospitalet, a dos mi-
nuts d’on anava a l’institut, a un minut del

bar on feia campana. Ha estat preciós.
Gràcies”. L’humorista i actriu Asaari Bibang
(Guinea Equatorial, 1985) va créixer al bar-

ri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobre-
gat i fa uns dies va celebrar amb aquestes
paraules haver actuat a l’Auditori Barradas

de la ciutat, en el marc de ‘Fem L’Humor’.
La visita de Bibang a casa seva coincideix

amb un moment molt dolç de la seva car-
rera. Aquesta temporada s’ha estrenat
com a col·laboradora al programa Està

passant de TV3, està fent una gira per Es-
panya amb el monòleg Humor Negra i fa

uns mesos va publicar el llibre Y a pesar de
todo, aquí estoy (Bruguera). Tot plegat,

sense oblidar l’Hospitalet.

A S A A R I  B I B A N GQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser humorista i actriu
Aquesta temporada s’ha estrenat a l’‘Està passant’ de TV3

Famosos

Actuar a la ciutat on va créixer: l’Hospitalet
Ha expressat a les xarxes la il·lusió que li ha fet tornar a casa

Missatges d’afecte
I algun de sorpresa en descobrir que és de l’Hospitalet

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Alice se n’ha anat a viure a un poble on
ningú sap qui és. Allà coneixerà un noi.
Mentrestant, a Dublín, la seva amiga in-
tenta arribar a final de mes mentre es re-
cupera d’una ruptura amorosa flirtejant
amb un vell conegut. Un reflex de la im-
portància que tenen les relacions afec-
tives i sexuals per a una generació ame-
naçada per la precarietat i el desencís.

Llibres

On ets, món bonic
Sally Rooney

|Diablo 2
Diablo 2: Resurrected és una remasterització del clàssic joc de rol

que va marcar una generació. Per a PC, PS4 i 5, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MEDITERRÀNIA

La moderació és important: procura no atipar-te ni dins 
ni fora de casa, menja a poc a poc i fes sopars lleugers

ÀPATS

MODERACIÓ

CUINA

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

i SALUT

Les setmanes van passant, setembre va avançant, i tu no
acabes de sentir-te al 100% perquè no has recuperat els
hàbits saludables que vas deixar abandonats durant les va-

cances. Si t’hi sents identificat, dues expertes de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) tenen consells per a tu. Són les pro-
fessores dels Estudis de Ciències de la Salut Anna Bach i Laura
Esquius, que han ofert un llistat de recomanacions per “repren-
dre una dieta saludable”.

En primer lloc, el més intel·ligent és que aprofitis la sort que
tens i apostis per la dieta que tens més a l’abast: la mediterrània.
Menja variat, donant prioritat a les fruites i verdures, i minimitza
el consum d’aliments ultraprocessats. La moderació també és
molt important: no t’atipis, menja a poc a poc i recorda que els
sopars han de ser més lleugers que els dinars. 

I, parlant d’àpats, les expertes recomanen practicar la “convi-
vialitat”; és a dir, “gaudir dels àpats en companyia al voltant de la
taula com a mínim una vegada al dia”. D’altra banda, aconsellen
també atrevir-se amb tècniques culinàries diferents, per sortir
de la monotonia i per limitar els fregits.

Reprendre una dieta saludable

Aposta per la dieta mediterrània: menja variat, 
prioritzant fruita i verdura i limitant ultraprocessats

Les claus

Si pots, posa en pràctica la “convivialitat”: fes un àpat 
en companyia al voltant de la taula com a mínim una vegada al dia

Atreveix-te a provar tècniques culinàries noves i diferents 
per sortir de la monotonia i evitar així abusar dels fregits
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