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El tradicional tràfec de vehicles
pel carrer Enric Borràs s'atura-
va dilluns durant uns minuts. Un
grup de veïns d'aquesta transi-
tada artèria badalonina tornava
a tallar la circulació com ja va fer
el passat juny per reclamar la pa-
cificació d'aquesta via, una de les
rutes principals de sortida de la
zona del centre de la ciutat.

"A vegades sembla que no-
més funciona fer una mica de so-
roll. Per aquest carrer hi passen
cada hora 39 busos, sense comp-
tar els camions que es dirigeixen
a la zona del Port de Badalona. És
una barbaritat. Només volem
que ens facin cas", assegura Pol
Casadevall, un dels veïns afectats

i portaveu de la plataforma Pa-
cifiquem Enric Borràs. Aquesta
entitat fa prop d'un any que llui-
ta per aconseguir reduir el tràn-
sit i la velocitat d'aquest cèntric
carrer. Les seves originals recla-
macions a través de les xarxes so-
cials denunciant el mal estat de
la via van aconseguir despertar
interès al municipi i van tornar
a posar sobre la taula la necessi-
tat d'abordar la problemàtica de
la mobilitat a la ciutat.

Des de l'inici de les mobilit-
zacions de la plataforma, la prin-
cipal mesura que ha aplicat el
consistori ha estat la reducció
d'un 35% del trànsit de dues de
les línies d'autobús que circulen
pel carrer. També s'han fet ac-
tuacions puntuals i d'urgència
per reparar alguns forats de la
via. "Nosaltres creiem que s'ha
d'anar més enllà. No només s'ha

de disminuir el trànsit i el volum
d'autobusos i camions, sinó que
també s'ha de planificar i arreglar
la mobilitat d'aquesta zona. Vo-
lem una pacificació real", apun-
ta Mar Serra, una altra de les por-
taveus de la plataforma.

ZONA DE BAIXES EMISSIONS
Aquesta mateixa anàlisi la com-
parteixen a l’Associació de Veïns
del Centre de Badalona. “Fa ga-
irebé sis anys que demanem que
es contempli la zona del centre
com un tot. No podem anar car-
rer a carrer, hem de tenir una vi-
sió global i resoldre el problema
d’aquesta zona en el seu conjunt”,
afirma la presidenta de l’entitat,
Conxita Gonález, que veu en la
conformació d’una futura Zona
de Baixes Emissions (ZBE) que
també integri el barri del progrés
una solució per avançar en

aquest canvi de mobilitat que ne-
cessita aquesta zona.

Precisament, un altre dels
punts calents de la ciutat que es
veuria afectat per aquest projec-
te  de ZBE seria el carrer Fran-
cesc Layret. El tall al trànsit d’a-
questa via durant els caps de set-
mana ha estat molt ben rebut per
part del veïnat, que, malgrat tot,
considera que té un impacte mí-
nim. “El trànsit en si no desapa-
reix perquè hi ha molt moviment
dels vehicles dels veïns. Només
hi ha un tram on sí que aquest
tall és significatiu”, lamenta Gon-
zález, que considera que pacifi-
car aquesta artèria de la ciutat és
un procés “complex” on entren
en joc moltes variables.

Tanmateix, no tothom veu
amb bons ulls que deixin de
passar vehicles per Francesc
Layret de forma permanent.

Des de la Federació de Comer-
ciants del Centre de Badalona,
el seu president, Cintu Gubern,
ha manifestat en diverses oca-
sions la seva oposició al tall de
trànsit, en considerar que no
afavoreix les vendes i que po-
dria acabar amb el tancament
de moltes botigues.

INQUIETUD FORA DEL CENTRE
La possible implementació de
mesures al centre de la ciutat
com la futura ZBE es veu amb
certa preocupació des dels bar-
ris de Dalt la Vila o del Coll i Pu-
jol, que temen que els seus car-
rers hagin d'absorbir el trànsit
que es derivi d’aquesta zona.
“Cal treballar aquests temes.
Hi ha moltes coses a tenir en
compte i el millor lloc per de-
batre-ho és el Consell de la Mo-
bilitat”, conclou González.

Un grup de nens juga a l'asfalt del carrer Enric Borràs de Badalona durant el tall reivindicatiu d'aquest dilluns. Foto: A.R.

Anton Rosa
BADALONA

Un centre ambmenys fum
» Entitats com Pacifiquem Enric Borràs reclamen mesures per reduir el trànsit al centre de Badalona
» La conformació d’una futura Zona de Baixes Emissions sí que genera consens entre el veïnat

En Portada
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NLes millors
perles

Enderroquen una part d’una via medieval d’origen romà al
Poble-sec mentre feien unes obres per construir uns pisos.

Ho ha explicat el periodista Marc Piquer, de Barcelona Singular.
Els veïns van alertar el Districte i les obres es van aturar.

Fer malament la feina pot sortir car. I si no, que li diguin a
la perruqueria que haurà de pagar 230.000 euros a una

model per haver comès un error en tallar-li els cabells. Un
canvi de look, per cert, que a ella li va sortir gratis.

Al Japó, un pilot que estava a punt d’enlairar un avió va
veure una tortuga a la pista i va decidir esperar que passés.

La velocitat no és la millor qualitat de les tortugues, i al final la
van haver de treure. Només va aturar el trànsit aeri dues hores.

Isabel Díaz Ayuso viatja als Estats Units per reforçar laimatge internacional de la Comunitat de Madrid. Allà,
ofereix una roda de premsa a la qual assisteixen mitjans
d’allò més internacionals: Antena 3, Telemadrid, RNE...

LA FOTOJordi Pujolar / ACN

La lupa

Molt lluny queda l’any 2020 i, encara que
serà difícil oblidar els estralls i les desgrà-
cies que ens va portar, ja pocs recorden les
sortides a les finestres i als balcons per

aplaudir i reconèixer l’esforç del personal dels centres
sanitaris i altres serveis públics.

A principis d’aquest 2021, encara que continuaven
ben vius el perill i l’amenaça de la pandèmia, hem de
reconèixer que ens van relaxar i van intentar recupe-
rar part de la nostra vida quotidiana.

Les contradiccions i els missatges confusos de les ad-
ministracions no van ajudar gaire a tenir clar el que es
podia o no es podia fer. És escandalós que, fins i tot en
situacions d’extrema gravetat, alguns dirigents polítics
busquin rèdits electorals generant desconfiança entre
la població amb discursos desqualificadors i contraris
a les recomanacions de les autoritats sanitàries, no tan
sols al govern central.  

Aquest estiu, que ja ens ha deixat, ens hem trobat
amb amics i familiars, encara que amb restriccions, per
recuperar part d’allò que durant tant de temps no vam
poder celebrar: les abraçades i els somriures, la conversa
tranquil·la a la terrassa d’un bar compartint una beguda,
el dinar a casa o en un restaurant, les visites a espais na-
turals... petites coses per no sentir-nos sols.

Hem pogut observar com les platges s’omplien de
gent que instal·lava el seu campament, com es feia als
anys setanta. Moltes famílies portaven el seu dinar i es
quedaven tot el dia a la vora del mar. Altres anaven a
cases rurals de les zones de l’interior i gaudien de la na-
turalesa. Poques persones es van atrevir a sortir i visi-
tar altres països: el risc de trobar-se amb problemes que
podrien complicar-los la vida els va detenir, encara que
sempre hi ha qui s’arrisca i no renuncia a passar uns dies
lluny del seu país.

També hem pogut observar llargues cues a tot arreu,
molt més llargues que qualsevol altre moment de l’any.

És cert que no és una novetat trobar cues de persones
davant determinats llocs durant l’estiu, però aquest es-
tiu han sigut especialment cridaneres les cues davant
les oficines bancàries.

Moltes de les persones que feien cua només vo-
lien treure diners del caixer o bé consultar amb qual-
sevol dels empleats petits problemes que no sabien
com resoldre.

El més difícil d’entendre era que molts dels que fe-
ien cua havien intentat reservar hora trucant prèviament
al telèfon que hi havia exposat a la cristallera de l’ofi-
cina, però cap empleat els agafava el telèfon. Si bé una
veu els deia que expliquessin el motiu de la trucada i que

més tard es posarien en contacte amb ells, el cert és que
mai ningú els trucava després. La frustració, la impo-
tència  i el cabreig eren majúsculs, però res podien fer.

Ja teníem clar que la banca sempre guanya, però no
sabíem que també mana i decideix quan i com hem de
poder treure els nostres diners.

El cartell de les oficines anunciava que l’atenció per-
sonalitzada sense reserva prèvia finalitzava a les 11 ho-
res. Després, només serien ateses les persones que te-
nien hora reservada. Així que eren molts els qui, a pri-
mera hora del matí, ja eren davant l’oficina per acon-
seguir ser atesos per l’empleat, sobretot gent gran.

Les cues eren grans i, amb sort, l’espera era com a
mínim de mitja hora.

Així que, sota un sol sufocant, ja que no hi havia
cap ombra ni tan sols un lloc per seure, les persones

grans, resignades i pacientment, esperaven el seu torn,
ja fos per entrar al caixer o per entrar a les oficines si
era abans de les onze.

Un bon amic em va explicar que va ser testimoni de
discussions entre els que feien cua i, sobretot, amb l’em-
pleat que, a les onze en punt, sortia a anunciar que ja
no s’atendria a ningú que no tingués hora concertada.

Us imagineu estar més de mitja hora fent cua per en-
trar a l’oficina i, just quan estàs a punt d’entrar, trobar-
te amb l’empleat que tanca la porta?

Us imagineu intentar treure diners amb la targeta
o pagar alguna cosa, un impost, per exemple, i no acon-
seguir-ho? Si no pots pagar un rebut, qui es farà càrrec
de l’increment que es generarà per l’impagament?  

No dic cap mentida si us dic que moltes persones grans
ja feien cua molt abans que obrissin l’oficina.  

Diuen que l’any passat es van tancar més de tres mil
oficines (1.300 només de CaixaBank i Bankia) i, en els
últims deu anys, van tancar la meitat de les més de
45.000 que hi havia a finals de 2008, fet que suposa cen-
tenars de treballadors a l’atur i desenes de milers d’u-
suaris sense la possibilitat d’anar a una oficina prope-
ra per fer les seves gestions habituals.

Molts pobles s’han quedat sense aquest servei, més
de 4.000, i els seus veïns, si necessiten anar a una ofi-
cina, s’han de traslladar a un altre poble mirant de
trobar aquest servei. També a les ciutats et trobes amb
problemes per aconseguir parlar amb algun empleat.
Això sí, l’entitat t’ha assignat un gestor amb el qual
pots, després de concretar dia i hora de visita, con-
sultar els teus dubtes.

Són moltes les entitats financeres que et cobren per
tenir obert un compte corrent, ja que els bancs d’avui
no necessiten els nostres diners. Els és més beneficiós
aconseguir-los dels bancs centrals. 

Ara bé, l’entitat sempre treballa pensant a millorar
l’atenció i el benestar dels seus clients. 

Us imagineu estar més de mitja
hora fent cua per entrar a l’oficina
bancària i que et tanquin la porta?

per Pedro Jesús Fernández

A reveure, estiu
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2 Obrim Badalona al mar

Preocupa l’estat de l’abocador 
il·legal entre Montgat i Tiana

La FAVB impulsa una protesta contra 
les pantalles del tren a Badalona

Una nova planta de calor i fred per 
apuntalar la incineradora de Sant Adrià?
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A les xarxes

@oyesherman: D’altra banda, un esde-
veniment de folklore català a l’Alguer sem-
bla el parany a mida per a Puigdemont,
ideat pel mateix Llarena.

@tv3cat: Catalunya accelera la reobertura
de l’oci nocturn. El Govern buscarà l’aval
dels tribunals per exigir el passaport Covid
per entrar a bars musicals i discoteques.

#AmbCertificatCovid

@elisendarovira: 6 de cada 10 dones que
agafen el transport públic habitualment
han patit assetjament sexual. La majoria de
casos afecten noies joves i passen al metro.

#AssetjamentAlMetro #DetencióExprés

Aire fresc

La contaminació acústica con-
tinua sent un problema a
Badalona, ben cert. En con-

cret, per als veïns que viuen a es-
cassos metres de les vies de tren, el
soroll al seu pas els afecta en gran
manera. “Molesta considerable-
ment i t’obliga a tancar les finestres
quan s’està parlant amb algú, sigui
presencialment o mitjançant dis-
positius. Si passa el tren, no se sent
res”, admet un veí a tocar del pont
del Petroli des del seu Twitter.

Cal deduir que és un nou veí
de la via del tren. Però aquesta
molèstia la pateixen els veïns del
Canyadó, carrer Santa Madrona
i Rambla d’ençà que la línia Bar-
celona-Mataró està en marxa, fa
més de 170 anys. “S'haurien de
prendre mesures per reduir el so-
roll”, s’ha dit una munió de ve-
gades. Una reclamació històrica
de difícil solució.

Qui titlla de “terrible” l'es-
trèpit que deixen al seu pas els
trens, també s’ha posat les mans
al cap quan ha sabut que Adif vol
muntar unes mampares mons-
truoses que traurien la vista a la
platja, a l’adorat mar badaloní.
Aquesta aposta brutal de la com-
panyia ferroviària també ha estat
contestada des de les xarxes. És
molest, aquest soroll, tot i que,
després de dècades vivint al cos-
tat de les vies, “arriba un moment

per Estanis Alcover i Martí

que t’hi acostumes”. “El tren de
Rodalies segueix sent necessa-
ri, no advoco per la seva des-
aparició, prefereixo el tren al
metro”, escriu un veí a Face-
book, “però és important que la
contaminació acústica dismi-
nueixi en alguna mesura, amb
tot cal ser més imaginatiu”.
També n’hi ha que van per fei-
na: “Els badalonins ens hem de
plantar, hem de fer una reco-
llida de signatures i presentar
denúncia pel soroll del tren”.

Però qui s’ha plantat és qui
havia de fer-ho, l’Ajuntament.
L’alcalde ha promès que treba-
llaran per buscar “altres fór-
mules més eficaces” que pal·liïn
de manera efectiva aquest soroll
sense provocar un altre desas-
tre. Certament, les pantalles
que anuncia Adif (Renfe) no
són, a més, una solució del tot
efectiva i l’alçada dels edificis
tampoc les faria massa eficients. 

Els experts afirmen que hi
ha altres fórmules menys agres-
sives. La Politècnica farà un
estudi profund. Diuen que les
travesses de formigó poden

portar silenciadors de goma,
per posar un petit exemple...

El fet és que el problema de
la contaminació acústica a cau-
sa del trànsit dels trens no és
una novetat, ni es limita a Ba-
dalona. El soroll és el pitjor en-
emic dels badalonins per l’au-
topista i pel tren. Els veïns de
baix a mar són dels més perju-
dicats, que suporten pics de
58,5 decibels fins a 80. Ara bé,
mitigar els efectes d'aquest ex-
cés tal com vol l’empresa ferro-
viària fora un enorme disbarat.

A veure què hi diuen els
tècnics, que a més d’estudiar
com amortir el soroll dels com-
bois també hauran de preveu-
re mesures correctores per re-
duir les vibracions que patei-
xen els habitatges més propers
a les vies. I saber, finalment,
quina influència tindrà per als
milers de veïns que ocupen da-
vant del mar l’espai que abans
eren fàbriques, el fet que el
tren s’elevi sobre un pont per
facilitar l’entrada d’embarca-
cions al canal que puja en di-
recció al Palau Olímpic...
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Soroll de trens constant: què fem?

Els semàfors

El consistori badaloní que lidera
García Albiol ha aprovat el pla de
reactivació econòmica de la

ciutat, tot i que ho ha fet amb un
any de retard. Durant el Ple,
l’oposició va donar suport a la
mesura, però es va criticar
durament l’executiu del PP. 

pàgina 6Aj. de Badalona

El festival Passatge Insòlit de
Santa de Gramenet tornarà el
pròxim mes d’octubre amb una
programació descentralitzada
en diferents punts de la ciutat. 
El públic podrà gaudir d’un
programa que inclou teatre 
i circ, entre altres espectacles. 

pàgina 8Passatge Insòlit

El consistori adrianenc 
ha acordat modificar la protecció
de les Tres Xemeneies per tal

que hi tingui cabuda un possible
projecte del Clúster Audiovisual
de Catalunya. La decisió, però,
només va tenir el suport del
mateix PSC i Ciutadans. 

pàgina 9Aj. de Sant Adrià
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Clam veïnal contra les
pantalles d’Adif a la Rambla

PROTESTA4Prop d’un miler de
persones van participar di-
umenge en una concentració de
protesta per la possible instal·la-
ció de pantalles acústiques a les
vies del tren de la Rambla de Ba-
dalona. La manifestació convo-
cada per la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Badalona
(FAVB) va ser un èxit i va posar
en evidència l’oposició frontal de
la ciutadania al projecte d’Adif,
que pretén reduir el soroll dels
combois quan passen pel nucli
urbà amb la col·locació de pla-
fons de quatre metres d’alçada.

La protesta va comptar amb
el suport de diverses entitats i de
tots els grups polítics amb re-
presentació al consistori, que ja
van decidir de forma unànime
presentar al·legacions a la ini-
ciativa de la companyia ferro-
viària en un Ple extraordinari ce-
lebrat a principis de setembre. A
la concentració també hi va ser
l’alcalde Xavier García Albiol,
que el passat divendres anun-
ciava que Adif s’havia compro-
mès a explorar alternatives que
compleixin amb la normativa
ambiental europea.

Un botellot al Gran Sol acaba
amb tres ferits i dos arrestats
SUCCESSOS4Dues persones
van ser detingudes per la seva
implicació en un botellot al parc
del Gran Sol de Llefià que va
acabar amb tres agents ferits. Els
fets van tenir lloc la matinada
del dissabte, quan la policia va
acudir a la zona després de re-
bre diverses queixes dels veïns
dels voltants per les molèsties
que s’estaven causant.

En el desallotjament del parc
hi van participar efectius de la po-
lèmica Unitat Omega de la Gu-
àrdia Urbana de Badalona. Pre-
cisament, tres agents d’aquest de-

partament van resultar ferits en
el procés. L’actuació policial va
culminar amb la detenció de dos
dels implicats en el botellot i en
la posterior agressió als policies.

L’alcalde Xavier García Al-
biol va voler mostrar el seu su-
port als agents ferits a través de
les xarxes, on va titllar de “sal-
vatges” els autors de l’agressió.
“Espero que siguin condem-
nats”, concloïa el popular, que va
remarcar que, a diferència dels
fets ocorreguts a Tiana, en el cas
del botellot de Llefià sí que s’ha
pogut detenir els responsables.

Veïns del Parc de la Solidaritat
denuncien una plaga de rates
LLEFIÀ4Els veïns dels voltants
del parc de la Solidaritat de Ba-
dalona fa mesos que pateixen
una plaga de rates. Segons de-
nuncia l’Associació de Veïns de
Sant Antoni de Llefià, aquesta si-
tuació s'arrossega des del passat
abril i sembla que cada cop va a
més. “Aquí sempre hi havia ha-
gut rates a la primavera i a l’es-
tiu, però aquest és el primer any
que les tenim amb aquesta fre-
qüència. Aquest desbordament

no és normal”, explica el presi-
dent de l’entitat, Jordi López, que
assegura que ja han presentat di-
verses instàncies reclamant la de-
sinfecció de l’espai, on precisa-
ment hi haun parc infantil. 

López considera que es trac-
ta d’un problema “estructural” i
que la solució passa per abordar-
lo des de la “planificació i el se-
guiment”. “Si això és un ‘punt ca-
lent’ cal fer un manteniment i no
actuar a contrapeu”,conclou.

La concentració de diumenge a la Rambla de Badalona. Foto cedida

Cartells de protesta al parc. Foto: AV

Sant Josep | El club acusa l’Ajuntament de no escoltar-lo
El Club Bàsquet Sant Josep ha denunciat aquesta setmana l’actitud del govern municipal respecte de les

diferents propostes que ha posat sobre la taula l’entitat. En una intervenció al Ple, el president Ibon Orrantia
va quedar-se uns minuts en silenci teatralitzant aquesta falta de diàleg per part del consistori.

POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona ha aprovat finalment el
pla de reactivació econòmica i so-
cial per fer front als efectes de la
pandèmia del coronavirus. En la
sessió celebrada dimarts, els
grups van donar el seu vistiplau
“responsable” i unànime a la
iniciativa, que arriba amb prop
d’un any de retard i després de
ser consensuada en el Consell
General per al Pacte de la Reac-
tivació Econòmica i Social.

Des de l’oposició es va criti-
car durament l’executiu encap-
çalat per Xavier García Albiol per
no haver portat abans a votació
aquest plantejament, malgrat
que entitats i partits portaven
prop d’un any treballant per
consensuar aquestes mesures.
Cal recordar que aquesta pro-
posta estava a l’ordre del dia del
Ple de juliol i que finalment va
ser retirada perquè no coincidia
amb el document aprovat en el
Consell de Reactivació.

“És cert que es podria haver
aprovat abans, però això no vol
dir que durant aquests mesos no
s’hagi fet res per ajudar els veïns”,
assegurava dimarts Albiol, que
admetia que algunes mesures
no es podran aplicar tècnica-
ment fins que no hi hagi un nou
pressupost ordinari. En aquest
sentit, el popular s’ha compro-
mès a poder presentar a la resta

de grups un primer esborrany
dels comptes municipals durant
la segona quinzena d’octubre.

La sessió telemàtica va ar-
rencar amb una declaració insti-
tucional de suport a l’illa de la Pal-
ma per l’erupció volcànica i amb
l’oposició forçant la retirada d’un
punt que afectava el nucli histò-
ric de Dalt la Vila per falta de con-
sens amb l’associació veïnal.

El Ple telemàtic de dimarts a l’Ajuntament de Badalona. Foto: Ajuntament

Badalona aprova amb un any
de retard el pla de reactivació
» La proposta va tenir el suport “responsable” de tots els grups

» Albiol admet que les mesures necessiten que s’aprovi el pressupost
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Entitats porten la defensa 
de Can Zam a la seu de l’AMB
PROTESTA4Prop d’una quinzena
de membres de la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina i de
Can Zam va concentrar-se di-
marts a les portes de la seu de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB). L’objectiu de l’acció re-
ivindicativa era protestar per la de-
negació per part de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet de
totes les al·legacions presentades
per diverses entitats respecte de la

segona fase de reforma del parc de
Can Zam. Precisament, el projec-
te per finalitzar l’espai era un dels
punts a tractar en la reunió de la
Junta de Govern de l’AMB cele-
brada el mateix dimarts. 

Des de l’entitat consideren
que  desestimar les al·legacions
és un “error” i segueixen apos-
tant per un parc “urbà, verd i
frondós” on no es puguin cele-
brar actes de gran format.

El Passatge Insòlit torna amb
una edició descentralitzada

CULTURA4El festival Passatge
Insòlit de Santa Coloma de Gra-
menet torna aquest 2021 amb la
seva setzena edició. El certa-
men –que se celebrarà del 22 al
24 d'octubre– destaca enguany
per l’aposta per una programa-
ció descentralitzada, que seguirà
tenint en els jardins de la Torre
Balldovina el seu principal esce-
nari, però que suma a la causa es-
pais com els teatres Sagarra i La
Colmena o l’Auditori Can Roig i

Torres. Seguint amb l’esperit
d’edicions anteriors, el Passatge
Insòlit 2021 integrarà espectacles
de carrer, teatre i circ, a més del
format firaire, segell del festival. 

La companyia LaBú Teatre
amb l'espectacle Fragile 2.0 serà
l'encarregada d’inaugurar una
edició que compta en el seu car-
tell amb noms com Tombs Crea-
tius, Antigua & Barbuda o Cir-
cusdrome, amb cinc propostes
participatives per a tots els públics.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
reclamat introduir millores per
evitar un nou col·lapse en la for-
mació professional. En la sessió
ordinària del Ple de setembre ce-
lebrada dilluns, els grups van
aprovar una moció per impulsar
aquest servei educatiu després
que enguany un total de més de
1.300 alumnes no poguessin ac-
cedir a una plaça en els graus que
havien demanat.

La proposta presentada pel
PSC –que creu que hi va haver
“falta de previsió” per part del go-
vern català–   va comptar amb
l’adhesió de Ciutadans i amb el
suport dels comuns, que van vo-
ler recordar la difícil situació
que pateix l’Institut Santa Colo-
ma, que no té mòduls suficients
per als prop de 300 alumnes. Des
d’ERC van decidir abstenir-se
en aquest punt en considerar
que l’executiu encapçalat per
Núria Parlon estava fent un ús
“partidista” de l’educació i que la
Generalitat ha donat resposta a
aquest substancial increment de

les sol·licituds ampliant l’oferta de
places i les ràtios per grau.

En la sessió telemàtica tam-
bé es va aprovar l’adhesió al
Consorci de promoció enoturís-
tica del territori DO Alella, una
mesura que permetrà donar a co-
nèixer la producció de vins local
de la Vinya d’en Sabaté, i la par-
ticipació del consistori en el pro-
jecte pilot VESTA, que treballa

per garantir habitatge i feina a do-
nes sense sostre o en situació de
precarietat.

Pel que fa a l’apartat de mo-
cions, els partits van donar llum
verda a un pla de prevenció d’in-
cendis i a una proposta per fre-
nar l’escalada del preu de la llum,
entre altres. No va tirar endavant
la moció presentada per Cs sobre
l’ocupació d’habitatges.

El Ple de setembre a l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Ajuntament

El Ple clama contra el col·lapse
de la formació professional

Successos |Un detingut per atracar una sala de jocs
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys acusat d'atracar una sala

de jocs amb una arma simulada a Santa Coloma. Els fets van tenir lloc el 13 de
setembre quan l’implicat va accedir al local i va empotar-se més de 13.000 euros.
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Veïns de la Catalana, en peu
de guerra pels pisos turístics

POLÈMICA4Una vintena de pisos
turístics en un mateix edifici.
Aquesta és la situació, tal com pu-
blicava TV3 fa uns dies, que de-
nuncien un grup de veïns del bar-
ri de la Catalana de Sant Adrià de
Besòs, que fa prop de tres anys que
resisteixen estoicament les mo-
lèsties que causen els inquilins
temporals d’aquests immobles.

“Tenim festes il·legals cada
cap de setmana inclús des d’abans
de la pandèmia. Sempre avisem  la
policia, però la majoria de cops
han de marxar amb les mans
buides perquè no els volen obrir
la porta”, lamenten des de l’As-
sociació de Veïns de la Catalana a
Línia Nord. Des de l’entitat afe-
geixen que aquestes trobades
s’han aguditzat amb la relaxació de
les restriccions per la pandèmia

del coronavirus. Segons apun-
ten, els inquilins d’aquests 22 pi-
sos –que es reparteixen en dues
escales del mateix bloc–són ma-
joritàriament grups de joves es-
trangers de fins a deu persones
que reserven l’allotjament atrets
pels preus competitius i per la pro-
ximitat de la zona amb Barcelona.

En aquest sentit, l’Ajuntament
ja té oberts almenys 25 expe-
dients sancionadors per incivisme,
però no suficient per retirar la lli-
cència a la companyia que ges-
tiona els immobles. Per poder
fer-ho, cada  pis ha d’acumular tres
d’aquestes infraccions greus. Les
llicències d’explotació turística
d’aquests pisos es van atorgar l’a-
ny 2018, just després que acabés
la moratòria municipal per a la
concessió de nous permisos.

PATRIMONI4L’Ajuntament ha
acordat modificar la protecció
de les Tres Xemeneies per a “fle-
xibilitzar-ne” els seus  futurs usos.
En la sessió ordinària del Ple ce-
lebrada dilluns es va aprovar fer
diversos canvis en la declaració de
l’antiga central com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) amb la
voluntat de facilitar la imple-
mentació de nous projectes. 

La proposta –que també im-
plicava desestimar les al·lega-
cions presentades per la Plata-
forma per la conservació de les
Tres Xemeneies- va tirar enda-
vant amb els vots del PSC i Cs.
Movem es va abstenir i ERC,
Sant Adrià En Comú (SAeC) i
MES van votar que no. “Estem
convençuts que hi ha algun pro-
jecte que requereix aquestes mo-
dificacions substancials. El pla ur-
banístic ha d’estar supeditat als
nous usos i no l’inrevés”, assegu-
rava la portaveu de SAeC, Irene
Aldabert, que considera que
aquests canvis no serveixen a
l’interès públic i “obren la porta a
l’especulació”. De fet, aquest nou

projecte podria ser el que ahir va
presentar el Clúster Audiovisual
de Catalunya per convertir les
Tres Xemeneies en la seu del Ca-
talunya Media City, un pol de
creació i producció audiovisual
que podria compartir espai amb
el projecte del Hub.

També es va mostrar molt
crític amb la proposta el regidor
republicà Antoni Vélez, que va
advocar per mantenir el màxim
nivell de protecció possible per
a l’històric edifici.

Per la seva banda, el govern
municipal va dir que la modifi-
cació respon a criteris d’eficiència
i d’economitzar recursos i va ne-
gar rotundament que darrere els
canvis hi hagi cap mena de “pro-
jecte ocult”. Tanmateix, sí que va
admetre que des de la Generali-
tat se’ls ha manifestat que hi ha
interès en un projecte del sector
audiovisual que podria compar-
tir espai a les Tres Xemeneies
amb la iniciativa del Hub impul-
sada per Màrius Rubiralta.

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: Arxiu

Sant Adrià acorda rebaixar la
protecció de les Tres Xemeneies

Un cartell mostra el rebuig veïnal als pisos turístics de la Catalana. Foto: AV

Feminisme |Nou programa d’emprenedoria per a dones
Els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet van

presentar dimarts a la CIBA el projecte Empredona, un programa per afavorir
l’emprenedoria liderada per dones amb serveis d’assessoria i tutorització.
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Montgat recupera els plens
presencials aquest setembre
POLÍTICA4L’Ajuntament de
Montgat tornarà a celebrar fi-
nalment un Ple municipal de
manera presencial aquest di-
jous. La sessió ordinària del mes
de setembre se celebrarà a la
Sala Pau Casals de la població,
després que l’esclat de la pan-
dèmia del coronavirus obligués
a dur a terme la trobada dels
grups de forma telemàtica du-
rant més d’un any. 

L’ordre del dia d’aquest re-
torn a la presencialitat estarà
marcat per la proposta de con-
veni amb l’Àrea Metropolitana

de Barcelona (AMB) pel mante-
niment i la gestió de les platges
del terme municipal montgatí i
per dues modificacions pel que
fa als preus públics i en relació
amb el pressupost vigent. En l’a-
partat de mocions, els grups
d’ERC i de Montgat En Comú
Podem presentaran dues pro-
postes conjuntes en defensa d’un
sistema aeroportuari a Catalunya
que “superi” la proposta d’a-
llargament de la tercera pista de
l’aeroport del Prat i per pro-
moure l'acollida i l'asil de per-
sones refugiades de l'Afganistan.

SEGURETAT4El conseller d’In-
terior de la Generalitat, Joan Ig-
nasi Elena, va fer una crida dilluns
a no “identificar” delinqüència
amb joventut després dels alda-
rulls ocorreguts recentment en di-
versos macrobotellots, com és el
cas de Tiana. En una visita al po-
ble, Elena va reunir-se amb l’al-
caldessa Marta Martorell per
transmetre-li el seu suport des-
prés dels incidents que van tenir
lloc després d’un dels concerts de
la Festa Major de Sant Cebrià,
quan tres agents van resultar fe-
rits quan van ser perseguits per un
grup de joves.

“S’estan investigant els fets i
estic segur que hi haurà conse-
qüències per als autors”, va as-
segurar en declaracions a l’ACN
el conseller, que considera que
s’ha de fer una reflexió sobre el
model d’oci nocturn per tal de
poder gestionar la necessitat de
milers de persones de practi-
car-lo al carrer. En aquest sentit,
Elena creu que incidents com els
de Tiana o les destrosses en ne-
gocis i mobiliari públic que han

tingut lloc a Barcelona “no tenen
res a veure” amb la majoria del
jovent, sinó que són una mino-
ria. “Una cosa són els botellots i
l’altra les actituds delinqüen-
cials, que seran perseguides”,
va sentenciar el conseller, que va
apuntar que hi ha molts factors
que han dut els joves al carrer i
que, com en altres concentra-
cions, els violents aprofiten l’o-
casió per actuar.

Per la seva banda, Martorell
va agrair la “predisposició i la

col·laboració” d’Interior en
aquests dies després dels alda-
rulls i va insistir en la necessitat
de tenir “major eficàcia i coordi-
nació” en actuacions futures.

QUEIXES DE JUNTS PER TIANA
Des del grup municipal de Junts
per Tiana  van denunciar que el
govern local no els va convidar
ni tan sols informar de la visita
d’Elena, tal com marca el pro-
tocol quan es produeixen re-
unions d’aquesta mena.

L’alcaldessa Martorell i el conseller Elena dilluns. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Elena desmarca els joves de la
violència en una visita a Tiana

Un Ple telemàtic de l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament

Serveis |Montgat assumeix la promoció econòmica de Tiana
Els ajuntaments de Tiana i Montgat han signat un conveni de delegació de competències

en matèria de promoció econòmica. Amb la formalització d’aquest acord, el consistori
montgatí assumeix les tasques de promoció econòmica del municipi de Tiana.
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Esports
Empat i acord amb més 
diners amb l’Ajuntament

"Estic content del
treball dels juga-
dors, perquè, passi
el que passi, no es
rendeixen mai", va

destacar diumenge Nacho Al-
fonso, tècnic d'un CF Badalona
que només suma dos punts en
quatre jornades a la Segona
RFEF. Contra el Cerdanyola FC,
Ferran Brugué va fer justícia
empatant el partit en el minut
81. El seu equip va tenir tres pals
a la primera part.

D’altra banda, el club i l'A-
juntament han arribat a un acord
per ampliar dues temporades
més la durada del contracte de pa-
trocini que els vincula. El CF Ba-
dalona rebia 99.200 euros anuals
i ara en seran 180.000 fixos i
120.000 de prima variable en
funció de l'impacte econòmic del
patrocini esportiu. El primer equip
continuarà lluint la marca Bada-
lona És Futur, que també estarà
present a les tanques publicitàries,
al material esportiu o als mitjans.

"El partit, com es preve-
ia, va ser de total color
verd-i-negre", explicava
la crònica sense signar

de Mundo Deportivo del Jo-
ventut-Baskonia el 18 de no-
vembre de 1973. Els locals ha-
vien guanyat una Lliga i gaire-
bé sempre acabaven entre els
tres millors, mentre que els vi-
sitants vivien la seva segona
temporada a l'elit. El resultat
(92-53) no va sorprendre l'a-
nònim cronista.

Diumenge passat l'hemero-
teca va recordar aquell partit per-
què la Penya va guanyar el Bas-
konia a l'Olímpic de Badalona
per 72-61. La seva segona millor
defensa contra el conjunt basc,
només superada pel partit men-
cionat. Més brillant que els 63
punts de 1996 o els 66 de 2008.

El contrast d'opinions dels
entrenadors va ser extrem."Es pot
perdre un partit i per una dife-
rència de 30 o 40 punts, però és
inadmissible que un jugador no

doni el seu 100% a la pista ni que
cap dels que ha jugat ho hagi fet",
va censurar, sempre directe, Dus-
ko Ivanovic, tècnic del Baskonia. 

"Al segon quart hem tingut
set minuts extraordinaris. El
nostre treball en defensa ha es-
tat molt bo", celebrava Carles
Duran, entrenador del Joventut,
orgullós que el seu equip reac-
cionés així després de la derro-
ta a l'últim sospir contra l'O-
bradoiro, amb una cistella in-
creïble de Thomas Scrubb.

Alienació del CF Badalona contra el Cerdanyola FC. Foto: CF Badalona

Unadefensa d’hemeroteca

Pep Busquets intenta superar Arturs Kurucs. Foto: David Grau 

Bàsquet | Inici de curs per al Bàsquet Femení Sant Adrià a LF2 
Dissabte, al Pavelló d'Esports Josep Mora i contra la UE Mataró, començarà el nou projecte d’Enric

Cervera. Irene Broncano és l’única jugadora de la passada temporada que continua al Bàsquet 
Femení Sant Adrià, que va renunciar a l’ascens a LF Challenge per motius econòmics.

Durant molts anys seguir el bàs-
quet femení suposava un acte de
fe i amor incondicional. A vegades
era difícil fins i tot trobar l'hora-
ri d'un partit o la plantilla d'un
equip, i gairebé mai sortia a la te-
levisió si no era un campionat de
seleccions. Sort de pioners com
Óscar Cuesta, Iván Serres, Virgi-
nia Algora o Natalia García, que
es deixaven l'ànima per anar a
contracorrent i informar bé. 

Ara, malgrat que el bàsquet fe-
mení segueix massa invisible, té
més presència, sobretot als webs
especialitzats; els clubs cuiden
molt millor el producte i, amb els
seus recursos i exigits per la FEB,
transmeten els seus partits; Te-
ledeporte en fa un cada jornada de
la Lliga Femenina; Esport 3 apos-
ta per l'Uni Girona a l'Eurolliga,

igual que el curs passat amb el
Cadí La Seu a l'Eurocup... 

Que Televisió de Badalona
comenci a transmetre els partits
de la Penya, de Lliga Challenge fe-
menina, és un cop d'efecte im-
portant. Visibilitza l'espectacle.
Farà que molta gent conegui el
primer equip, que debuta a la ca-
tegoria, i que sàpiga, per exemple,
qui són i com juguen Olga Ruano,

Mireia Vila o Mariona Teixidó.
Més nens i nenes podran veure-
les com a referents. 

El Joventut-RACA, de di-
umenge a les 12.30 h, serà el punt
de partida. Televisió de Badalona
transmetrà els partits com a local
del conjunt de Guillem Abelló a
l’Olímpic, sempre l'últim dia de la
setmana i a la mateixa hora, i amb
Franc Famadas com a narrador.

Guillem Abelló, en un temps mort a la Lliga Catalana. Foto: FCQB/M.A.Chazo

Televisió de Badalona
transmetrà la Penya a l’Olímpic
» Diumenge, punt de partida amb el Joventut-RACA Granada

» Franc Famadas serà el narrador dels partits de l’equip femení

Toni Delgado
BADALONA
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Viu en línia

Què passa quan, després de cinc anys, tor-
nes a veure les cares dels qui et coneixien
de l’institut? Tots han canviat, però i tu?
La vida que us imaginàveu és una reali-
tat? Les preguntes que sorgeixen quan
acabes els estudis i t’enfrontes al món pro-
fessional ens porten a la incertesa, l’an-
sietat, la nostàlgia i la confusió constant.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

Disset anys
A. Andreu, B. Artigal i È. Pons

El productor David Rosell ha treballat
amb grups com Txarango, Els Catarres
o Buhos, però ara ha decidit alliberar la
seva faceta de cantautor i ha publicat el
disc Flor blanca (U98 Music). Aquest pri-
mer treball en solitari del manresà inclou
vuit cançons, entre les quals hi ha Flor
blanca, que dona nom al disc i que va
dedicada a la seva filla.

Música

El marit de Maixabel Lasa, Juan María Jaú-
regui, és assassinat per ETA l’any 2000.
Onze anys més tard, un dels assassins de-
mana parlar amb ella cara a cara a la pre-
só on es troba després d’haver sortit de la
banda terrorista. Tot i que no les té totes,
i malgrat el dolor que li provoca la situa-
ció, Maixabel acaba acceptant-ho. Una his-
tòria real que arriba a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Maixabel
Icíar Bollaín

Flor blanca
David Rosell

Exposició ‘Joieres’
El Museu del Disseny de Barcelona va inaugurar el 23 de
setembre l’exposició ‘Joieres 1965-1990. Entre l’art i el dis-
seny’, que es podrà visitar fins al 28 de novembre. Es tracta
d’una mostra dedicada a les primeres dones joieres que

van treballar a Catalunya a la segona meitat del segle XX i
que van contribuir de manera destacada a l’evolució de
les joies a partir dels anys 60. L’exposició –comissariada

per Imma Jansana i Pilar Vélez– inclou obres de les pione-
res Ninon Collet i Mariona Lluch i d’altres artistes, com
Marta Breis, Anna Font, Carmen Zulueta i moltes més.

És el cantant d’una de les cançons de 
l’estiu, Todo de ti, i ha fet el remix d’un al-
tre èxit que ho ha petat els últims mesos,
Tiroteo. La carrera de Raúl Alejandro Oca-
sio (San Juan, Puerto Rico, 1993), més co-
negut amb el nom artístic de Rauw Ale-
jandro, es troba en el seu moment més

àlgid. Però el professional no és l’únic as-
pecte de la vida de l’artista que va sobre
rodes: també està vivint un moment dolç
a nivell sentimental. Després de mesos

de rumors que el relacionaven amb Rosa-
lía (Sant Esteve Sesrovires, 1993), els dos

cantants de moda han confirmat que són
parella. Ho han fet coincidint amb l’ani-
versari de la sesrovirenca, el passat dia
25, publicant diverses fotos i un vídeo 
a les xarxes socials. Se’ls veu feliços.

R A U W  A L E J A N D R OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant de moda
El seu ‘Todo de ti’ és un dels grans èxits de l’any

Famosos

Confirmar la seva relació amb Rosalía
Els cantants han publicat fotos i vídeos que ho deixen clar

Alegria per la parella
Feia temps que els fans esperaven aquesta confirmació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Ludvik Slaby és cap de premsa d’una
prestigiosa editorial de Praga, però la seva
vida laboral el té angoixat i l’omple de ran-
cúnia. La mecànica inflexible que re-
geix l’editorial i les complexes relacions
amb els altres protagonistes de la histò-
ria aniran destruint la seva moral fins a
portar-lo a una revisió dolorosa del seu
amor incondicional pels llibres i la cultura.

Llibres

L’amo
Miquel Adam

|Astria Ascending
Els jugadors d’Astria Ascending hauran de controlar els Semideus, vuit
herois que marcaran el destí del món. Per a PC, PS4 i 5, Switch i Xbox.

Fo
to

: M
us

eu
 d

el
 D

is
se

ny
 d

e 
B

ar
ce

lo
na



15 | 

Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

OBJECTIUS

Analitza les teves possibilitats i limitacions: 
formació, experiència, habilitats, interessos i aficions...

PREPARACIÓ

AUTOAVALUACIÓ

CONSTÀNCIA

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

i JOVENTUT

Buscar feina, i més en temps de pandèmia, pot ser un mo-
ment molt angoixant. Si, a més, ets jove i vols entrar per
primer cop al mercat laboral, és probable que no sàpigues

ni per on començar. Conscient d’això, la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat de Catalunya té una entrada amb el tí-
tol ‘Per on comencem’ al portal Jovecat. En aquesta pàgina hi ha
els primers passos que has de seguir si tot just acabes de decidir
que vols començar a treballar.

Des de Joventut recorden que el més important al principi
és tenir clars els teus objectius, és a dir, saber què busques: tipus
de feina, condicions laborals (salari, horari...), àmbit geogràfic,
etc. També és molt important l’autoavaluació, analitzar les teves
possibilitats i limitacions: formació, experiència, qualitats perso-
nals, habilitats, interessos i aficions. 

Un cop fet això, cal que et preparis per a la recerca de feina i
per a possibles processos de selecció. Precisament, al web de Jo-
ventut hi ha eines per elaborar currículums i cartes de presenta-
ció i per preparar entrevistes de feina. Per acabar, un últim con-
sell: mantingues una actitud positiva i activa i sigues constant.

Començar a buscar feina

Has de tenir clar què busques: el tipus de feina, 
les condicions laborals (salari, horari...), l’àmbit geogràfic, etc.

Les claus

Elabora un bon currículum i aprèn a preparar entrevistes 
de feina: Joventut et dona eines per fer-ho

Acostuma a ser un procés llarg: intenta mantenir 
una actitud activa i positiva i sobretot sigues constant
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