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El sergent Moreno és el cap de
la Unitat Central de Tràfic d’És-
sers Humans dels Mossos d’Es-
quadra (UTEHC). Està acostu-
mat a lidiar amb casos durs. Ca-
sos en els quals organitzacions
criminals obliguen una persona
a prostituir-se, a demanar diners
al carrer o a treballar en tallers
clandestins sense cobrar. De to-
tes maneres, quan es posa a
pensar en un cas especialment
dur, no li costa gens recordar-ne
un en concret.

“Era una noia de l’est d’Eu-
ropa a la qual li van dir que vin-
dria a Espanya per cuidar una
persona gran, però tot era fals”,
comença. Va arribar que era me-
nor d’edat i durant tres anys van
obligar-la a prostituir-se. No tria-
va quina persona abusaria d’ella
ni com, amb preservatiu o sense.
Tenia entre 8 i 10 clients cada dia. 

“L’organització criminal, que
no era gaire gran, la tenia sense
menjar i la va explotar el màxim
que va poder”, relata Moreno. La
noia va emmalaltir, i quan els tra-
ficants ja no podien treure’n be-
nefici prostituint-la, la van deixar
en un pis ocupat. La policia va co-
nèixer el seu cas quan ella va anar
a l’hospital en un estat lamenta-
ble i els metges van haver-li de fer
un trasplantament de fetge. “La
seva família feia tres anys que no
sabia res d’ella”, afegeix Moreno.

Casos com aquest, més o me-
nys escabrosos, passen cada dia
a la metròpoli. Segons apunta un
estudi del Servei Jesuïta a Mi-
grants, el tràfic de persones mou
cada any més de 35.000 mi-
lions d’euros a tot el món, i, no-
més a Espanya, aquestes màfies
mouen cada dia prop de cinc mi-
lions d’euros.

DESXIFRANT EL TRÀFIC
Des del 2018, la unitat dels Mos-
sos que s’encarrega d’aquests
casos n’ha tancat una vintena a
la regió metropolitana. “Amb la
pandèmia i el confinament, el trà-
fic de persones es va reduir”,
assenyala Moreno.

Això s’explica per dos fenò-
mens. En primer lloc, com que
no hi havia vols, les organitza-
cions criminals que normal-
ment duen les víctimes de fora
de l’Estat espanyol ja no podien
traslladar-les. En segon lloc, l’o-
bligació de romandre a casa feia
que les dones que es prostituei-
xen al carrer i estan dins de
xarxes de tràfic de persones no
poguessin sortir de casa.

“El tràfic d’éssers humans
amb finalitat sexual és el més fre-
qüent: representa el 65% del to-
tal de casos a Catalunya”, diu Mo-
reno. Amb tot, s’identifiquen
quatre tipus de tràfic més: per
motius laborals (28%), per acom-
plir activitats il·lícites, com gu-
ardar una plantació de mari-

huana o cometre petits robatoris
(7%), i, tot i que menys comuns,
pel tràfic d’òrgans i per concer-
tar matrimonis forçosos.

Sigui com sigui, el cert és
que les víctimes acostumen a
complir el mateix perfil. Un 72%
són dones i normalment tenen
més de 36 anys (44%). També
destaquen les persones d’entre 25
i 36 anys, ja que són el 34%.

COM FUNCIONA L’ENGANY?
“Per a la captació, les organitza-
cions criminals busquen en els
llocs més pobres dels països d’o-
rigen”, afirma el policia. És allà
on diuen a les víctimes que a Eu-
ropa els espera un lloc de feina de
cuidadora o de cambrera. Els
compren els bitllets d’avió i els
donen diners per a les primeres
despeses. Tot plegat pot ascendir
a 20.000 o fins i tot 30.000 eu-
ros. “Els traficants diuen a les víc-
times que ja els tornaran els di-
ners quan treballin”, explica.

En el cas de les dones, quan
arriben a Catalunya les fiquen en

pisos on les prostitueixen i les
amenacen de matar la seva fa-
mília si ho denuncien. En aquests
pisos, les noies tenen molt poca
autonomia, i si surten al carrer ho
fan acompanyades de qui ano-
menen “mamis”: dones que van
ser prostitutes i que van pagar el
seu deute. “Es pot tardar uns 5
anys a pagar aquest deute”, de-
talla el sergent. Quan acaba
aquest temps, però, moltes de les
noies segueixen en la prostitució
o tornen al seu país.

LES ORGANITZACIONS
Una sola persona pot ser un tra-
ficant. Amb tot, la policia està
acostumada a organitzacions
instal·lades arreu del territori en
les quals poden participar, fà-
cilment, entre 20 i 30 persones.
“El 28% són de la Xina, el 22%
de Romania, el 17% de Colòm-
bia i la resta d’altres països
com el Marroc, Vietnam o Hon-
dures”, afirma el sergent. Tot i
el caràcter internacional dels

grups, es barregen amb orga-
nitzacions criminals autòctones.

FORTA PRESÈNCIA
Podríem creure que el tràfic
de persones no és una qüestió
que tingui gaire a veure amb
casa nostra. Tanmateix, és molt
més present del que ens pen-
sem. No només en la prostitu-
ció, part de la qual es produeix
en règims d’esclavatge i que és
evident als carrers o carreteres
de la regió metropolitana, sinó
en altres aspectes.

“Vam poder enxampar una
organització dedicada a l’explo-
tació laboral en la confecció de
roba, perquè durant la pandèmia
els va augmentar molt la dema-
nada de mascaretes”, relata Mo-
reno. L’organització va haver de
demanar més mà d’obra a un
clan que tenia controlat la poli-
cia i així els van caçar. Qui sap si
damunt les nostres boques i nas-
sos hem portat algun producte
produït pels esclaus que encara
hi ha a les nostres societats.

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD

L’esclavitud moderna
» Un estudi apunta que el tràfic de persones mou cada dia cinc milions d’euros només a Espanya
» La unitat especialitzada dels Mossos ha tancat des del 2018 una vintena de casos a la metròpoli

Dos tallers il·legals desmantellats pels Mossos d’Esquadra on tenien retingudes a diverses persones. Foto: Mossos d’Esquadra
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Si en quatre anys no
has aconseguit extradir

un tipus que circula per
Europa i que ha comparegut davant di-
versos tribunals del continent, potser
és que estàs fent un ridícul espantós.
I és igual si estàs d’acord o no amb Pu-
igdemont. QUATRE ANYS fa que el
tens d’Erasmus.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No hi ha res més fàcil
de monetitzar que la

nostàlgia. Gairebé tot-
hom està disposat a pagar diners per-
què li facin un petó al front i li diguin
“tens 13 anys, tot anirà bé, no et trairàs
mai a tu mateix, no decebràs els qui
confien en tu i els teus pares s’estima-
ran sempre”.

Truco al 012. M’infor-
men que hi ha més de

vint trucades en espera.
Després em diuen que ocupo el setzè
lloc a la sala d’espera. Espero. El setè
lloc. Espero. Espero. El primer. Visca, el
primer. Llavors em pengen. Hi truco de
nou. Espero. Ja torno a ocupar el setzè
lloc. Tremolo.

Crec que no vos he ex-
plicat mai la vegada

que estava amb les dones
de la família a Berlín i de casualitat mos
vam trobar enmig de la Berlinale, va
aparèixer Daniel Craig fent besets al pú-
blic i quan va anar cap a ma padrina ella
es va apartar perquè “no el conec de
res, jo, a n’este”.

@_MariaCliment@EvaPiquer@AngelAguiloP @massanagranaire

La lupa

Fa setmanes vaig entresentir una conversa de
feina en una cafeteria badalonina. Un home
preguntava a la dona amb qui compartia el
cafè on tenien les oficines i ella li va contes-

tar que eren a les Guixeres. “Ah, ostres, en un polígon
industrial esteu?”, li va etzibar amb to de compassió.
La dona va justificar els punts positius de ser en un
parc empresarial, compartint espai amb altres mar-
ques i sent fàcilment identificables sobre el mapa, però
s’havia esfumat part de l’interès. 

Aquella conversa em va rondar pel cap uns dies.
Per què havia reaccionat així? Els polígons industrials
no tenen un historial gaire ben reputat. S’han asso-
ciat a zones mal comunicades, fosques, brutes i des-
conegudes per a les ciutats que les acullen, ja que no
són camins de pas. Tot i això, paradoxalment, són es-
pais amb una elevada densitat d’empreses i, per ex-
tensió, generen riquesa econòmica per al municipi.

Així doncs, un polígon industrial o polígon d’ac-
tivitat econòmica (PAE) és un espai delimitat, dotat
de subministraments i infraestructures específiques,
que acull de manera intensiva activitats econòmiques
tant industrials com de serveis. 

Segons dades de la Diputació de Barcelona,
Badalona té sis polígons d’activitat econòmica
(PAE): Les Guixeres, Badalona Nord, Badalona Sud,
Industrial Bonavista, Montigalà i Pomar de Dalt. La
meitat d’aquests polígons badalonins són cons-
truccions posteriors al 2000, per tant, estem par-

lant d’edificacions recents. A més, de les 4.745 em-
preses registrades al nostre municipi, 1.217 ho es-
tan en un polígon, això és un 25%. 

Com que les empreses generen riquesa per a un
territori –sigui en forma de vendes, serveis, contra-
ctacions de treballadors o pagament d’impostos–, cal
cuidar els espais on es troben. En el nostre cas, un
quart de les empreses badalonines estan concentra-
des en polígons d’activitat econòmica. Per tant, les con-

dicions que tinguin aquests espais estimulen o limi-
ten la competitivitat d’aquests negocis i qualitat de vida
dels treballadors. Davant d’aquesta realitat, com a ciu-
tat, no hem de girar l’esquena als polígons, ans al con-
trari, hem de desestigmatitzar-los, humanitzar-los i
dotar-los de recursos. Per fer-ho hi ha diverses ma-
neres, però en vull subratllar dues.

Primer de tot, associant-se. La Unió de Polígons
Industrials de Catalunya (UPIC) és una entitat sen-
se ànim de lucre que posa a la disposició dels polígons
serveis per millorar-ne el posicionament, la sosteni-
bilitat, l’eficiència i els recursos. A través de l’UPIC es

creen associacions als polígons on no n’hi ha o bé es
dinamitzen les existents. Es duen a terme plans
d’acció per potenciar trets diferencials de la zona, per
millorar l’eficiència administrativa del polígon de ma-
nera col·lectiva, per crear centrals de compra o pro-
jectes de mobilitat. Es poden vehicular plans de sos-
tenibilitat i iniciatives d’economia circular, transició
energètica o d’urbanisme i paisatgisme.

En segon lloc, esprement al màxim les dotacions
públiques, com els plans de promoció i dinamització
dels PAE de la Diputació de Barcelona, que té un plec
d’ajuts previstos per al 2022. En aquests plans s’ofe-
reix, d’una banda, assistència tècnica, amb l’elaboració
de guies, formació per al personal local i el foment del
treball en xarxa entre municipis. 

I, d’una altra banda, de cabdal interès per a Ba-
dalona –Ajuntament i polígons–, ajudes econòmiques
per cofinançar projectes que vulguin impulsar di-
rectament els consistoris a través del catàleg de ser-
veis que anualment convoca la Diputació de Barce-
lona (DIBA) i el Pla de modernització de polígons d’ac-
tivitat econòmica, per invertir en els àmbits de la vida
d’un PAE. Aquest ajut és crucial per als municipis que
volen millorar les condicions de les seves àrees em-
presarials, ja que la DIBA arriba a finançar fins a un
80% del cost total del projecte d’inversió. Polígons ba-
dalonins i Ajuntament són a temps d’aprofitar aques-
ta oportunitat, reunir-se, associar-se i presentar pro-
postes de cara a la pròxima convocatòria.

El 25% de les empreses
registrades a Badalona es troben

a un polígon industrial
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per Minerva Estruch, membre de Restarting Badalona

La vida secreta dels polígons
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La víctima de la presumpta agressió sexual
a Badalona denuncia una doble violació1

2
Set persones detingudes per una 
presumpta agressió sexual a Badalona

A reveure, estiu

La UGT denuncia falta de recursos a la Policia
Local de Tiana: “No hi són només per rebre cops”

Badalona prohibirà la circulació 
de camions pel carrer Enric Borràs

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@DosedAllDay: Sé que al final és com-
pletament necessari, però m’ha agradat la
sensació de no tenir WhatsApp ni Insta-
gram durant unes hores, la veritat.

@324cat: Patrícia Plaja: “L’aforament de
l’oci nocturn serà del 70% i s’haurà de
dur mascareta. Es podrà ballar a l’inte-
rior del local”.

#AraSí

@agenciaacn: Putin, Tony Blair, Guardiola,
Shakira, Ancelotti i Elton John, als ‘Pandora
Papers’. La investigació destapa personali-
tats relacionades amb paradisos fiscals.

#PapersDePandora #ElMónSenseXarxes

Mirada pròpa

Durant bona part del pri-
mer trimestre d’enguany,
diferents organitzacions

i col·lectius socials van treballar
per elaborar un pla per reactivar
l’economia local i fer front a la cri-
si generada per la Covid-19.

Es va fer a través de cinc co-
missions de treball, en les quals
van participar les entitats bada-
lonines, els agents econòmics i so-
cials i l’Ajuntament, distribuïts en
nou àmbits estratègics. Van acor-
dar 185 propostes de mesures
amb el seu pressupost correspo-
nent i el calendari d’aplicació.

Les mesures aprovades han de
servir per mitigar els desequilibris
causats per la pandèmia i evitar el
tancament d’empreses i comerços
i la destrucció de llocs de treball.
Per això, cal també l’adaptació
dels diferents serveis públics per
aconseguir l’eficiència i la capacitat
de resolució dels problemes de
competència municipal.

Dintre de l’àrea social, són
prioritàries la millora dels serveis
socials, dotant-los dels recursos
humans i tècnics necessaris per
solucionar l’emergència residen-
cial. També la creació d’un servei
d’atenció i informació ciutadana
per superar la bretxa digital, po-
tenciar el SIAD per a l’atenció de
les dones i els seus fills en situa-
ció de violència masclista, oferint
acollida i seguiment a través de di-
ferents programes.

A l’àmbit de l’ocupació cal, a
curt termini, millorar la situació
dels polígons industrials de la
ciutat i adequar-los per facilitar la
instal·lació de noves empreses, es-
pecialment del sector sanitari; la
creació d’una línia d’ajuts per a les

empreses que contractin tre-
balladors i treballadores inde-
finidament, i el foment de les
energies alternatives.

Per millorar l’economia lo-
cal, és urgent incentivar ac-
cions de desenvolupament per
a la promoció d’iniciatives em-
presarials innovadores que cap-
tin inversions.

En l’àmbit estratègic de l’ha-
bitatge, és important que l’A-
juntament utilitzi el mètode de
tanteig i retracte per obtenir ha-
bitatges. I que aquests habitat-
ges, com els de nova construc-
ció en solars municipals, sigu-
in destinats a lloguer social per
a diferents col·lectius, sobretot
els més vulnerables, i destinar
un 3% a persones amb diversi-
tat funcional. 

També és urgent reforçar
l’oficina local d’habitatge i ela-
borar un estudi sobre la situa-
ció de l’habitatge a Badalona, es-
pecialment per a la detecció de
zones amb infrahabitatge, i es-
tablir els mecanismes més ade-
quats per fer front a la progres-
siva degradació que pateixen al-
guns dels edificis, i avançar-
nos a possibles incidències.

El medi ambient necessita
una actuació especial i urgent,
amb mesures –se’n proposen
un total de 24– que el millorin
i evitin la contaminació am-
biental produïda per la circula-
ció i la manca d’arbrat. Cal

conscienciar i animar la ciuta-
dania a no fer servir el cotxe i
apostar pel transport públic i la
mobilitat sostenible.

Millorar els equipaments
educatius i posar fi al barra-
quisme escolar són altres de
les actuacions urgents que cal
abordar. 

La creació d’una figura me-
diadora d’enllaç entre l’Ajun-
tament i les empreses i els pro-
fessionals del món de la cultu-
ra, així com la millora dels
equipaments culturals muni-
cipals, són actuacions neces-
sàries per consolidar i millorar
les iniciatives i l’oferta cultural
a la nostra ciutat.

Les 185 mesures proposades
tenen un calendari i un pressu-
post per portar-les a terme. El
Ple del nostre Ajuntament va
aprovar aquest Pla de Reacti-
vació Econòmica i Social el 28
de setembre. El que no saben és
quan hi haurà els diners, ja
que, segons el dictamen del
Ple, aquest acord està sotmès “a
la condició suspensiva d’exis-
tència de crèdit adequat i sufi-
cient per fer front a les despeses
derivades de l’execució del Pla”.

Com passa amb freqüència
a la nostra ciutat, ens trobem
amb bones propostes, però
sense cap compromís seriós
d’executar-les per part dels
que tenen els mitjans i la res-
ponsabilitat per fer-ho. 

Pacte per a la reactivació
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

L'alcalde badaloní podria
asseure's a la banqueta dels

acusats pel cas de les antenes de
telefonia. El jutge considera que

el popular va permetre la
instal·lació dels aparells sense
llicència i que no va fer res per

revertir la situació. 
pàgina 10Xavier García Albiol

L’alcaldessa Marta Martorell va
anunciar al Ple que la Sala

Albéniz podrà reobrir a finals
d’octubre, un cop enllestides les
obres. Tanmateix, la batllessa
també va apuntar que l’espai
s’ha vist afectat per l’entrada
d’aigua de pluja pel sostre. 

pàgina 18Aj. de Tiana

L’Ajuntament de Montgat va
poder tornar a celebrar un Ple
ordinari de manera presencial
dijous de la setmana passada.
Els grups amb representació al
consistori només s’havien reunit
des de l’esclat de la pandèmia

de forma telemàtica. 
pàgina 18Aj. de Montgat
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L’1 d’octubre va ser un referèndum fet basant-se en les lleis aprovades pel Parlament de
Catalunya i convocat pel Govern de la Ge-
neralitat, encapçalat pel president Puigde-

mont, per fer possible el mandat democràtic de la ma-
joria de catalans i catalanes en unes eleccions. Per tant,
va ser un procés plenament legítim i vàlid. Responia
a la voluntat majoritària del poble de Catalunya de po-
der exercir el dret democràtic d’autodeterminació, en
funció de la nostra tradició i forma de ser com a societat
de base democràtica.

L’Estat espanyol podia correspondre el repte i la pe-
tició de democràcia que fèiem els catalans acceptant i re-
coneixent els nostres drets. Això hauria demostrat que
l’Estat espanyol és un estat modern i democràtic. Però
no ho va fer. Va triar, unilateralment, la via de la repressió.

Els dies previs al referèndum, i especialment l’1 d’oc-
tubre, va aparèixer la violència i la repressió de
l’Estat, amb detencions il·legals de membres de
la Generalitat, entrades il·legals en empreses ca-
talanes i altres immobles del país, la coacció dels
cossos de seguretat espanyols i, fins i tot, les cla-
res irregularitats, i per tant il·legalitats, de pro-
cessos judicials que van vulnerar drets bàsics
de moltes persones. Tot plegat sense oblidar les
amenaces (també il·legals) de la Fiscalia a càr-
recs electes locals i treballadors públics.

Aquests fets antidemocràtics i repressius de
l’Estat van fer que l’organització final del refe-
rèndum de l’1 d’octubre s’hagués de fer basant-
se en el gran treball, imaginació i fortalesa del
moviment independentista i dels seus lideratges insti-
tucionals i socials. I, sobretot, amb l’esforç, voluntat, il·lu-
sió i implicació de milers de catalans i catalanes.

Aquesta unió, lideratge, confiança i il·lusió va fer que,
tot i la violència emprada per l’Estat els dies previs i es-
pecialment durant el referèndum, l’1 d’octubre fos la ma-
nifestació democràtica més gran que s’ha vist mai a Eu-
ropa en les últimes dècades i la més important de la his-
tòria de Catalunya.

Aquells dies vaig poder viure en diverses zones del país,
i especialment al Baix Llobregat, la increïble força i de-
terminació del poble de Catalunya. L’esperit democrà-
tic i d’un sol poble que va fer possible l’1 d’octubre. Aque-
lla energia que vam ser capaços de demostrar és abso-
lutament imparable. Un esperit que seguim tenint,
però que hem de ser capaços de tornar-lo a fer efectiu.

Passat l’1 d’octubre, i especialment passat el 3 d’oc-

tubre, també van venir errors per part de l’indepen-
dentisme, que ara, vistos amb la perspectiva del temps,
segur que hauríem fet diferent. Però també estic con-
vençut que hem après dels errors, i també hem de te-
nir clar quins van ser els principals encerts. El prin-
cipal encert és l’enfocament de la nostra reivindica-
ció des de la democràcia versus els que la neguen per
tots els mitjans.

Un cop vist el gran resultat del referèndum, l’Estat
espanyol podria haver intentat respondre-hi amb de-
mocràcia, però no ho va fer. Va optar per la venjança
i va seguir la via repressiva. De fet, la va incrementar
amb la detenció dels Jordis, la dissolució de les insti-
tucions democràtiques de Catalunya (el 155) i l’em-
presonament i l’exili del Govern legítim. Tot plegat sen-
se oblidar el no parar d’accions contra el Parlament i
el Govern que continuen fins avui, tot i les clares vic-

tòries de la majoria independentista el 21D i el 14F. Fins
i tot l’Estat manté, des del 155, una constant campa-
nya de mentides per intentar culpabilitzar l’indepen-
dentisme de dividir la societat catalana.

La societat catalana ha estat des de sempre una so-
cietat democràtica, que ha defensat i lluitat per recu-
perar (durant la República, durant les diverses dicta-
dures espanyoles, durant la Transició…) i defensar els
fonaments d’una societat que basa la seva convivèn-
cia en els processos i la defensa dels drets democrà-
tics. Qui nega aquests drets (l’Estat) és qui trenca la
nostra convivència.

Qui va lluitar per la Transició, per defensar la llen-
gua durant la dictadura, pels drets dels treballadors i tre-
balladores, per la República… Lluitava per drets de-
mocràtics, perquè no s’utilitzi la repressió per impedir
la voluntat del poble i per tenir dret a decidir lliurement.

La repressió exercida per l’Estat des de la tardor del
2017 contra el poble de Catalunya, com a societat cívi-
ca, pacífica i democràtica, és una mostra clara de la vo-
luntat unilateral de l’Estat de no escoltar ni respectar la
societat catalana, des d’una posició de l’ús de la força i,
per tant, de comportament antidemocràtic.

Ara tenim els cants de sirena de la taula de diàleg.
Una taula on clarament ens han dit que no podrem par-
lar ni d’amnistia ni d’autodeterminació i, fins i tot, que
no té terminis, ni calendari clar, ni relators, ni media-
dors, ni observadors… Potser cal ser clars… No és ni cla-
ra ni real la voluntat de diàleg per part de l’Estat. Ells
imposen les seves condicions, una mostra més del com-
portament i imposició unilateral. Més aviat sembla una
estratègia de l’Estat per dilatar el procés democràtic de
l’independentisme, que així es vagi debilitant i, fins i
tot, entrant en contradiccions. Amb un altre objectiu:

fer creure a la comunitat internacional que el
“problema català” s’ha resolt.

Catalunya seguim tenint la força de la raó
en la nostra principal reivindicació, la demo-
cràcia. L’independentisme és un moviment de-
mocràtic, construït en la nostra tradició i cohesió
com a societat, que basa la seva convivència en
la tradició per la defensa de la democràcia. I per
molta força, repressió i mentida que pugui ex-
ercir l’Estat, sempre hi serem, perquè no po-
dem admetre ni deixarem que s’imposin com-
portaments antidemocràtics de l’Estat.

La base sòlida de la nostra convivència so-
bre els principis de la democràcia, el motiu i la

força del moviment independentista, sempre hi serà, i
més aviat que tard aconseguirem vèncer l’actitud re-
pressiva i antidemocràtica de l’Estat.

Una de les estratègies que tenim l’independentisme
és la denúncia constant d’aquesta repressió i enganys.
El president Puigdemont és l’element més important que
tenim en aquests moments, pel que representa, pel seu
lideratge i pel reconeixement i respecte internacional que
s’ha guanyat, sobretot en les opinions públiques. I com
ha demostrat recentment, posa constantment en evi-
dència les males arts de l’Estat espanyol i, fins i tot, les
seves mentides al Tribunal Europeu.

Tenim un mandat i la raó democràtica, tenim el
lideratge del president Puigdemont i tenim la força
amb la qual vam fer realitat el referèndum de l’1 d’oc-
tubre. Quatre anys després, tot és possible. Només
depèn de nosaltres.

Fo
to
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per Joan Ramon Casals, coordinador de Junts per Catalunya a les comarques de Barcelona

1 d’octubre: un acte de democràcia
Mirada pròpia

NLes millors
perles

Un home s’emborratxa, desapareix i acaba unint-se a la seva
pròpia recerca. Ha passat a Turquia, on Beyhan Mutlu, de 50

anys, va decidir donar un cop de mà als serveis d’emergència
que buscaven un desaparegut, sense saber que era ell.

Mai no és massa tard. L’actor William Shatner, el capità
Kirk de la sèrie Star Trek, anirà a l’espai de veritat als

seus 90 anys gràcies al fundador d’Amazon, Jeff Bezos. Es
convertirà en la persona més gran a fer un viatge espacial.

Segona vegada en pocs dies que destrueixen una joia
arquitectònica de Barcelona. Aquest cop ha estat la Torre

Paula Canalejo, un edifici modernista del barri del Putxet.
També ho ha denunciat Marc Piquer, de Barcelona Singular.

Es fa una prova PCR i un test d’antígens i, al cap d’uns
dies, li arriba una factura de 56.000 dòlars (uns 48.000

euros). Li ha passat a un empresari, Travis Warner, als
Estats Units. On havia de ser, si no?

LA FOTOTàrsila Galdon / ACN
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Tribuna

Internet ha portat noves formes de guanyar diners
i nous camins cap a la realització professional.
Les persones curioses, empàtiques, ambicioses
i amb ganes de comunicar poden viure de les se-

ves fílies en l’entorn digital. Ibai Llanos ha trobat el
camí explicant, per exemple, com jugar a videojocs o
comentant partits de futbol a través del seu canal de
Twitch. La catalana Aida Doménech, més coneguda
com a Dulceida, ha fet el mateix en el sector de la moda
a través d’Instagram.

Cada vegada és més freqüent sentir conceptes com
economia dels creadors o economia de la passió per
referir-se al fenomen de les persones que divulguen co-
neixements i generen prou ingressos per viure d’això.
Algunes consultores han començat a quantificar el vo-
lum de mercat generat per aquests creadors apassio-
nats. La companyia SignalFire, per exemple, diu que
hi ha 50 milions de persones que obtenen ingressos a
través de diferents plataformes socials com YouTube,
Instagram, Snapchat, Twitch, Tiktok, Substack, Pa-
treon, etc.

De fet, ser youtuber és la cinquena professió més
desitjada pels nens i nenes espanyols d’entre 4 i 16 anys,
segons la darrera enquesta “Què vols ser de gran?” ela-
borada per la consultora de recursos humans Adecco.
Només està precedida per la de futbolista, metge, po-
licia i professor. A les aules universitàries és fàcil tro-
bar joves que desitgen ser el pròxim Ibai Llanos o la
pròxima Dulceida. Però paral·lelament a l’economia
dels creadors o a l’economia de la passió és urgent re-
ferir-se a altres termes menys sexys com, per exemple,
l’autoexplotació o la vida-treball, adaptats magis-
tralment a l’economia del segle XXI per la filòsofa Re-

medios Zafra en llibres com El entusiasmo. Preca-
riedad y trabajo creativo en la era digital, premi Ana-
grama d’Assaig 2017.

Què passa amb tots aquests xavals que ho intenten
però no ho aconsegueixen? Qui els torna les relacions
d’amistat que no van tenir? I els estudis i els esports
que es van perdre? En definitiva, qui dona veu a les
frustracions aparellades a aquesta economia de la pas-
sió? Molts treballadors motivats i vocacionals, a qui els
importa el capital simbòlic, estan disposats a con-
templar el sou com una cosa secundària si la feina els
agrada. En les indústries culturals, cada vegada és més
freqüent que la feina es remuneri amb visibilitat en lloc
de fer-ho amb diners.

Fins i tot les estrelles de l’economia de la pas-
sió paguen car el preu de la vida-treball. Tant Ibai
Llanos com Dulceida han hagut d’aparcar en algun
moment la seva trajectòria professional per tenir
cura de la salut mental. La necessitat de generar
contingut contínuament i d’estar sotmès cons-
tantment a l’impacte que aquest genera, ja sigui a
través de quantes vegades es comparteix o quants
m’agrada i comentaris rep, produeix elevades do-
sis d’estrès i d’ansietat.

Sovint ens pensem que som amos del nostre tre-
ball-hobby, però sense adonar-nos-en resultem ser
esclaus d’un context laboral que ens anima a sub-
mergir-nos en una maquinària hiperproductiva per
obtenir visibilitat. Fa anys que penso que l’autènti-
ca revolució és fer cada dia la migdiada. Un dels as-
pectes clau per sobreviure avui dia és fixar els límits
per no portar una vida-treball. Des d’aquí els animo
a intentar-ho. Sort i feliç becaina.

Què passa amb 
tots aquests xavals 
que ho intenten però 
no ho aconsegueixen? 
Qui els torna les 
relacions d’amistat 
que no van tenir?

“

“
per Susana Pérez

Economia de la passió o autoexplotació?

Fo
to

: P
ex
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@adammajo: A la classe del meu nano
(P5) avui triaven nom i havia de ser una
paraula relacionada amb l’alimentació. Es
diuen Thermomix.

@ernestcahue: #LodeRedondo va de
com triomfen els fantasmes egòlatres
amb piquito de oro pel món. I especial-
ment en aquest país.

@paucusi: Si t’ho pares a pensar, el 90%
de les potencials tirades de canya de la
teva vida depenen del correcte funciona-
ment de quatre cables de Silicon Valley.

Flaixos
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Premis | Doble reconeixement per a la cultura badalonina 
La companyia badalonina forjada a la fàbrica de la Mobba Xirriquiteula ha estat guardonada amb

el prestigiós Premi Max 2021 a millor espectacle familiar per la seva obra Laika. També l’escriptora
local Marta Colomé ha guanyat el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Badalona ha cobrat als restau-
radors de la ciutat la totalitat de
la taxa de terrasses aquest 2021.
Aquest moviment implica que
els establiments del sector de
l’hostaleria no han rebut cap
mena de bonificació malgrat ha-
ver-se vist afectats per les res-
triccions horàries aplicades a
causa de la pandèmia durant el
primer semestre de l’any.

La notícia saltava dilluns des-
prés d’un comunicat del PSC, on
s’alertava d’aquest cobrament
sense descomptes de l’impost per
ocupació de l’espai públic. La si-
tuació agafava per sorpresa els
restauradors, que mesos enrere
havien estat informats per part
del consistori que se’ls bonifica-
ria per les limitacions d’horari i
d’aforament viscudes. “El go-
vern del PP no tan sols no ajuda
l’hostaleria sinó que els obliga a
pagar el 100% de la taxa de ter-
rasses mentre estaven tancats.

Exigim l’anul·lació de totes les li-
quidacions i que es descompti el
període de restriccions”, asse-
nyalava al respecte el regidor so-
cialista Rubén Guijarro.

Fonts del sector consultades
per Línia Nord confirmen que
s’ha produït aquest cobrament
de la totalitat de la taxa, però de-
manen prudència perquè des-
coneixen si les reduccions pro-
meses s’aplicaran en forma d’a-

bonaments posteriors, tenint en
compte que encara no ha acabat
l’any fiscal. Tanmateix, els res-
tauradors sí que denuncien que
molts establiments no han co-
brat encara les subvencions mu-
nicipals aplicables al sector que
van sol·licitar.

Per la seva banda, el govern
local no ha esclarit encara si
aquestes bonificacions s’aplica-
ran més tard o no.

Una cambrera recull cadires d’una terrassa. Foto: Jordi Bataller/ACN

Albiol fa pagar als restauradors
tota la taxa de les terrasses

» El PSC denuncia que no s’ha tingut en compte la limitació d’horaris
» El govern local no esclareix si aquesta rebaixa es farà a posteriori

El Sant Josep presentarà els
equips a la plaça de la Vila

EQUIPAMENTS4El Club Bàs-
quet Sant Josep de Badalona va
estrenar-se la setmana passada
com a local al pavelló de Can Cu-
iàs. Va ser un inici de la tempo-
rada regular agredolç, ja que no
es va poder fer al centre parro-
quial, precintat des del passat ju-
liol per la denúncia d’un veí per
contaminació acústica. 

Malgrat la difícil situació en
la qual es troba immersa, l’enti-
tat badalonina ha decidit no
abaixar els braços i aquesta set-
mana continuarà amb el seu
calendari de mobilitzacions per

reclamar que es desbloquegi la
reobertura del pavelló.

En aquest sentit, el Sant Jo-
sep farà la seva tradicional pre-
sentació d’equips aquest cop a la
plaça de la Vila de Badalona, es-
cenari durant les passades set-
manes de diversos entrenaments
del club i concentracions de pro-
testa, i amb la promesa de pro-
tagonitzar alguna altra sorpresa.
L’entitat també està en paral·lel
a l’espera de la resposta oficial del
consistori sobre la petició per ins-
tar el veí afectat pel soroll a fer les
proves acústiques al seu domicili.

Indignació per l’arxivament
del cas de l’agressió sexual

POLÈMICA4El jutjat d’Instruc-
ció 4 de Badalona va decidir dis-
sabte deixar en llibertat els set de-
tinguts per la presumpta agressió
sexual a una dona ocorreguda la
matinada de divendres en un
pis de Llefià. Segons va informar
el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, la causa oberta
contra els arrestats va ser arxi-
vada després de prendre decla-
ració als implicats i perquè la víc-
tima no va ratificar la denúncia
interposada per una doble viola-
ció. La decisió del magistrat –que
deixa els detinguts en llibertat

sense que pesi cap acusació sobre
ells– va en línia amb el posicio-
nament de la Fiscalia, que con-
sidera que no hi ha indicis d’in-
fracció penal en els fets. Aquest
posicionament, però, ha desfer-
mat força polèmica al municipi,
on es van celebrar concentracions
en condemna per la presumpta
agressió. A les xarxes, les regi-
dores de Guanyem i comuns
Nora San Sebastián i Aïda Llau-
radó van manifestar la seva in-
dignació per l’arxivament i van
apuntar que així només s’està “re-
victimitzant” la dona.

El jutge processa Albiol pel
cas de les antenes il·legals

TRIBUNALS4L’alcalde de Ba-
dalona, Xavier García Albiol, po-
dria asseure’s a la banqueta dels
acusats pel cas de les antenes de
telefonia. El jutge que ha liderat
la investigació considera que el
popular va permetre la instal·la-
ció dels aparells sense llicència i
que no va fer res per revertir la si-
tuació. Segons ha avançat El
País, el magistrat apunta que els
fets podrien ser constitutius de
delictes de prevaricació i mal-

versació i ara està en mans de la
Fiscalia sol·licitar l’obertura d’un
judici oral contra el batlle.

Cal recordar que les dues an-
tenes van ser instal·lades el 2012
a l’edifici de la Guàrdia Urbana
al Turó d’en Caritg i que van es-
tar en funcionament fins al 2018
sense pagar impostos. Segons un
informe emès per l’Oficina An-
tifrau, el perjudici econòmic que
l’operació va suposar per al con-
sistori va ser de 17.448 euros.

Una de les protestes del Sant Josep a la plaça de la Vila. Foto: A.R.

L’alcalde Albiol. Foto:Jordi P./ACN

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona ha començat aquesta
setmana les obres per millorar el
malmès asfalt del carrer Enric
Borràs. Aquesta actuació en el
ferm de la calçada també preveu
la reparació d’alguns trams de vo-
rera i pretén ser un primer pas per
avançar en el projecte de pacifi-
cació d'aquesta transitada artèria
del municipi, una iniciativa que
culminarà amb la prohibició de
circulació de camions per la via.
Precisament, els veïns del carrer
protagonitzaven la setmana pas-
sada un tall del trànsit reivindi-

catiu per reclamar mesures per
pacificar la zona del Centre.

Segons apunta el consistori
en un comunicat, un cop execu-
tats aquests primers treballs de
reparació –que tenen un pres-
supost total de gairebé mig mi-
lió d’euros i que també preveuen
millorar el ferm d’un tram de l’a-
vinguda de Mònaco i del carrer
Sant Bartomeu– es faran ac-
tuacions d’urbanisme tàctic per
reduir la velocitat dels vehicles i
evitar que es pugui aparcar a la
vorera i es prohibirà la circula-
ció de camions pel carrer.

ESCEPTICISME VEÏNAL
Des de la plataforma Pacifiquem
Enric Borràs, per la seva banda,
celebren l’arribada de mesures,
però asseguren que encara nin-
gú del govern local s’ha posat en
contacte amb els veïns per pre-
sentar el projecte i que s’han as-
sabentat de l’inici de les obres a
través del comunicat. En aquest
sentit, l’entitat fa una crida a la
cautela i espera que les noves
restriccions siguin més efectives
que les senyalitzacions de pro-
hibit circular a més de 30 quilò-
metres per hora.

EnricBorràs:adeualscamions

Les obres a la vorera del carrer Enric Borràs. Foto: Ajuntament de Badalona
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Un exercici ràpid per
començar: pensa en
un grup de música ca-
talà. En una artista

catalana. En un escriptor català.
En una directora de cinema de
Catalunya. Ja ho tens? És molt
probable que pel teu cap hagin
passat bandes de pop o de rock
com Manel, Mishima o Els Ca-
tarres. Escriptors com Jaume
Cabré, Marta Orriols o Quim
Monzó. Directors com Isona Pas-
sola o Ventura Pons. Certament,
tots aquests són artistes reputats,
però només representen una part
del nostre país. Una part allu-
nyada dels barris més humils de
la metròpoli, situats en ciutats
com Cornellà, Santa Coloma o
l'Hospitalet, i que des de fa temps
s'han convertit en un planter de
joves creadors.

Tornem a jugar: pensa de
nou. Ara, però, en un artista nas-
cut en una ciutat de la regió me-
tropolitana que no sigui Barce-
lona. Indefectiblement, segur que
et ve al cap Rosalía, que es va criar
a Sant Esteve Sesrovires i que
sempre ha fet bandera dels seus
orígens humils i de la seva vin-
culació amb el Baix Llobregat. La
fama de la cantant és molt supe-
rior a la de qualsevol dels artistes
anomenats més amunt. 

També és més conegut el Mo-
rad, el fenomen musical de moda
de l'Hospitalet de Llobregat, el ví-
deo més vist del qual arriba als 35
milions de visites a YouTube. Fins
i tot un artista com Beny Jr., un to-
tal desconegut a la secció cultural
del Telenotícies de TV3, té temes
amb més reproduccions a Spotify
que la cançó més escoltada de
Lluís Llach i més seguidors que Ma-
nel. O encara més increïble: Ghet-
to Boy, un jove de Sant Celoni que
treballa de mosso de magatzem, té
cançons a les xarxes que arriben al
milió de visites. Això sí, només gua-
nya 300 euros per aquest nombre
ingent de reproduccions: és l’eco-
nomia de plataformes. 

INVISIBILITZACIÓ
Com pot ser que artistes amb mi-
lers i milions de seguidors no tin-
guin cabuda en els mitjans ge-
neralistes? “Les músiques peri-
fèriques tenien un tap en part
produït per la mirada racista i
classista dels mitjans”, explica
el periodista especialitzat en mú-
sica Nando Cruz. “Ho tenien
complicat per arribar al mains-
tream, però les xarxes han fet que
sorgeixin”, reflexiona. Segons el
seu parer, la indústria musical i el
sector de la comunicació estan di-
rigits per les classes mitjanes i al-
tes, que menyspreen aquesta cul-
tura perifèrica. Així, els perio-
distes que viuen o han nascut a
barris com l'Eixample o Gràcia no
posen el focus en les ciutats me-
tropolitanes. “Cobreixen con-
certs d’artistes que parlen dels pe-
tits detalls de la vida i no pas de
músics que tracten els problemes
socials”, diu Cruz.

En aquest sentit, la rapera Lil
Russia, nascuda a Montcada Bi-
furcació, explica que ella va ini-

ciar-se en la música fent cançons
amb bases instrumentals que
trobava per internet, però no va
començar a tenir cert èxit fins
temps després. “Per fer-te un
lloc has de venir a Barcelona a co-
nèixer gent, perquè a Montcada
és impossible. No hi ha xarxa i la
música urbana és zero”, diu ara
que té tres discos al mercat.

Les distàncies que separen
Montcada de Barcelona són ínfi-
mes des d'un punt de vista geo-
gràfic, però com diu Lil Russia,

poden ser enormes i significar la
diferència entre tirar endavant la
teva carrera o no fer-ho. Són els
mateixos abismes dels quals par-
la Carol Rodríguez. Aquesta di-
rectora de cinema és, juntament
amb la seva germana, autora de
la pel·lícula Chavalas, un retrat de
quatre amigues que viuen al bar-
ri obrer de Sant Ildefons, a Cor-
nellà. “Quan vaig arribar a la
universitat era el primer cop que
sortia del barri... Va ser com un
xoc cultural, perquè em vaig bar-

rejar amb gent que no era de la
meva ciutat i no n'hi havia gaire
que tingués pares migrants i que
no fossin llicenciats”, explica. “La
igualtat no és real, i en el cas de
les dones de classe obrera el sos-
tre de vidre és clar”, afirma.

Amb matisos, Queralt Lahoz,
una cantant originària del barri de
les Oliveres de Santa Coloma de
Gramenet, també relata les bar-
reres per viure de la música:
“Dedicar-te al que t'agrada és
difícil quan no tens recursos eco-

nòmics... Evidentment, jo no soc
de Sarrià o de Gràcia, però sen-
to que per venir de l'extraradi no
ho he tingut tan difícil. He lluitat”.

ESTIGMA
De vegades, la barrera invisible
entre certs barris i el centre me-
tropolità s'expressa amb indife-
rència. En altres ocasions, la re-
lació entre aquests dos mons és
més agressiva. “Des de fora hi ha
una mica el clixé de gueto. Es pen-
sa que venim d’un lloc violent i in-

Queralt Lahoz és un dels referents de la cultura nascuda en una ciutat de l'extraradi metropolità. Foto: Say It Loud

Tot i que els mitjans de comunicació generalistes no en fan gaire cas, els artistes
de les ciutats de l'extraradi metropolità estan cada cop més presents a la vida
cultural catalana gràcies a les xarxes socials. Parlem amb algunes de les veus

joves nascudes a ciutats com Montcada, Santa Coloma o Cornellà.

Orgullosament 
de la metròpoli
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n Ja no es pot dir que el Morad sigui
un fenomen inesperat. Cada cop que
publica un vídeo a les xarxes té mi-
lions de visites, i el seu darrer concert
va ser a l’Estadi Olímpic, la Meca de la
música en directe a Barcelona, on han
actuat Bruce Springsteen o Madon-
na. El cantant de 22 anys, nascut al
barri de la Florida de l’Hospitalet en
el si d’una família d’origen marroquí,
va iniciar la seva carrera amb 14 anys.
Aleshores enviava als amics les seves
cançons per WhatsApp. Un dia que
acompanyava a l’estudi de gravació
Beny Jr., un altre cantant amb milions

de seguidors, va decidir provar sort i
enregistrar els seus temes. Anys des-
prés, el resultat són 415 milions de re-
produccions a YouTube o una actua-
ció privada a casa de l’influencer es-
panyol més famós, Ibai Llanos.  

“No és un brot d’ara, el problema
és que els mitjans anem anys enrere”,
afirma el periodista especialitzat en
música Nando Cruz. Per què té tant
èxit? Per què no se’n parla? Potser la
clau es troba en un panorama musi-
cal a anys llum dels artistes que vi-
uen en indrets com la Florida, el barri
amb més densitat de població de
tota la Unió Europea i amb una de les
rendes mitjanes més baixes de Cata-
lunya. “La música del Morad està

adreçada a uns col·lectius que són
majoritaris, tot i que no apareixen a
la televisió”, diu Cruz. “Hi ha molta
més gent de classe empobrida que
de classe alta. Gent que no té feina i
que no pot pagar l’entrada del Pri-
mavera Sound”, afegeix. 

En aquest sentit, el cantant, que rep
el sobrenom d’M.D.L.R. –que en fran-
cès significa Mec De La Rue (noi del car-
rer)–, ha sabut tocar les tecles adequa-
des per connectar amb els joves que,
com ell, han nascut a barris perifèrics,
siguin de Sant Adrià o de Cornellà. Els
ha fet sentir orgull o, com diu en una

cançó, els ha fet saber que viuen “entre
chicos pobres, pero no pobrecitos”. 

Les seves lletres parlen del barri,
de la família i de l’amistat, de l’odi a la
policia i de les identificacions per
perfil ètnic i social. En els seus vídeos,
gairebé sempre enregistrats a la Flo-
rida entre blocs de ciment, és fre-
qüent veure-hi molts nens: una clara
mostra del sentiment de comunitat
que enarbora. “Potser és l’artista dels
migrants, dels eternament exclosos,
la veritable majoria silenciosa”, refle-
xiona Nando Cruz. Vist així, té sentit
que en els seus concerts apareguin
banderes colombianes, libaneses o
marroquines. A quants concerts de
Manel hi ha gent amb banderes? 

El fenomen Morad

segur”, assenyala Lil Russia. “Te-
nia amics que em deien que, si ve-
nien a Cornellà, els robarien el
mòbil”, recorda Carol Rodríguez.

En cert sentit, aquests este-
reotips poden explicar-se per la
mirada despectiva envers la po-
bresa que perviu a la nostra so-
cietat. Els barris metropolitans
dels quals sorgeixen molts artis-
tes són sovint les zones més em-
pobrides de Catalunya. En xifres
es veu més de pressa. Sant Ilde-
fons: la renda mitjana anual per
habitant no supera els 9.000 eu-
ros. Les Oliveres: tampoc supe-
ra els 9.000 euros. Montcada Bi-
furcació: un altre cop no supera
els 9.000 euros. Sarrià: voreja els
30.000 euros. Gràcia: al voltant
del 16.000. L'Eixample: 20.000.
Els primers “són barris on el llo-
guer és barat i on les adminis-
tracions no inverteixen, però on
tothom intenta guanyar-se la
vida”, considera Lil Russia.

ROMANTITZACIÓ
Invisibilitzar, estigmatitzar i en-
cara un darrer perill al qual s'en-
fronten els artistes de la metròpoli:
la romantització. És a dir, el pro-
cés pel qual els mitjans i les clas-
ses benestants enalteixen la vida
als barris humils sense tenir una
postura crítica envers el que s’hi

viu. “La música feta des de l'ex-
traradi quan volen la invisibilitzen
i quan no la romantitzen. Els
arosd'or molen, però la droga no”,
diu Lil Russia. Queralt Lahoz ho
explica en altres termes quan
afirma que “qui parla de carrer no
és tant de carrer com diu”. “Qui ha
viscut el carrer no vol viure-hi, vol
tenir un bon sou. Comprar una
casa a la seva mare”, remata.

Segons explica el periodista
Nando Cruz, aquesta romantit-
zació es produeix perquè els mit-
jans de comunicació estan diri-
gits, escrits i fins i tot adreçats a
un perfil social molt concret, i tot
el que escapa d'aquest perfil so-
cial els és aliè. “És una mirada des
de la distància i no des de la vi-
vència”, considera.

La vida als barris perifèrics no
és una bassa d'oli i, per això,
molts artistes que hi han nascut
acaben marxant cap a altres in-
drets del centre metropolità amb
el sentiment de contradicció que
això els genera. En una xerrada
a l'Espai La Figa de l'Hospitalet
emmarcada en el cicle Narrati-
ves perifèriques, l'escriptor de
Sant Adrià Javier Pérez Andújar
ho resumia així: “Per poder ser jo,
tot el que necessitava era a fora
del barri”. En el mateix esdeve-
niment, Anna Pacheco, escriptora

“Està demostrat 
per musicòlegs que 
als espais més humils
és on hi ha més art,
perquè la gent se sent
al marge de la cultura
oficial, no té por
i arrisca més”

del llibre Listas, guapas, lim-
pias, en el qual una noia de clas-
se obrera entra en contacte amb
les classes adinerades de Barce-
lona, reconeixia que viure a fora
del barri provoca sentiments de
difícil gestió: “Jo ho porto amb
cert sentiment de culpa. De ve-
gades tinc ànsies de tornar amb
els meus amics del barri, perquè
em donen una sensació de refu-
gi absolut. Un dia penso una
cosa i l'endemà en penso una de
diferent”. Al cap i a la fi, potser la
postura més comuna és la que
descriu Lil Russia: “La relació
amb el barri va de l'amor a l'odi”.

ORGULL METROPOLITÀ
Ni estigma, ni invisibilització ni
romantització. Quan tot el soroll
que això genera s'apaga, els ar-
tistes metropolitans acaben sen-
tint el mateix: l'orgull envers el
lloc on han nascut. “Pots estar or-
gullosa dels teus orígens, això sí,
perquè jo, per exemple, al meu
barri he conegut gent treballa-
dora, humil i honesta que lluita
perquè no desnonin els seus ve-
ïns”, explica Queralt Lahoz per
afegir que és una manera de viu-
re que no ha vist en “les classes
beneficiades”.

Aquest sentiment pot tardar
anys a sorgir o no fer-ho mai. Ca-

rol Rodríguez explica que de ve-
gades s’avergonyia de ser d'on
era, però que amb el temps la ver-
gonya va convertir-se en orgull.
“A la plaça Catalunya de Corne-
llà hi ha una energia molt espe-
cial”, diu la directora. “Jo volia fu-
gir de les visions típiques que es
tenen... Volia fer un Girls al meu
barri i no a l'Eixample o a Gràcia.
Un Girlsde Cornellà, i per això la
pel·lícula es titula Chavalas”,
afirma referint-se a la sèrie esta-
tunidenca que narra la vida de
quatre noies de classe mitjana-
alta de Nova York.

I és que si parlem de cultura,
potser les ciutats metropolitanes
són més que necessàries i tenen
motius per a l’orgull. “Crec, i està
demostrat per musicòlegs, que
als espais més humils és on hi ha
més cultura. Espais on la gent se
sent al marge de la cultura oficial
i arrisca més. No té por de la cul-
tura generalista”, diu Nando Cruz.
Queralt Lahoz ho representa a la
perfecció: “Jo no soc salsera, ni
jazzera ni rapera. Abraço tots
aquests estils perquè soc una dona
sense etiquetes”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Qui parla de carrer 
no és tant de carrer
com diu, perquè qui ha
viscut el carrer en
realitat no vol viure-hi;
vol tenir un bon sou 
i comprar una casa 
a la seva mare”

El Morad, que acumula 415 milions de visites 
als seus vídeos de YouTube, ha sabut connectar amb
la joventut de l'extraradi metropolità com ningú
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El Fondo és l’únic barri de San-
ta Coloma de Gramenet que és en
si mateix un districte. Aquesta re-
alitat no només posa en relleu la
densitat de població d’aquesta
zona, sinó també les dificultats de
les entitats per abastar un terri-
tori divers que ha crescut a pas-
ses agegantades en els últims
anys i on la immigració té una
forta presència.

“Quan vam començar el 1989
era diferent. Amb els anys molts
comerços han canviat de mans i
s’han anat perdent molts socis i
també el contacte de la ciutadania
amb les entitats”, explica Fidel
Sánchez, president de l’Agrupació
de Veïns del Fondo. Sánchez és
conscient que al barri existeix
una barrera “lingüística i social”
entre comunitats que complica la
relació dels uns amb els altres,

però no perd l’esperança i assegura
que la situació no és irreversible.
“Hem de convocar més reunions
i fer córrer la veu perquè la gent
ens conegui, però per això neces-
sitem més suport a nivell munici-
pal. Sense diners és complicat
organitzar activitats”, apunta. 

En aquest sentit i amb la vo-
luntat de revitalitzar el teixit as-
sociatiu i d’afavorir la cohesió en-
tre comunitats en barris vulne-
rables metropolitans com el Fon-
do, la Diputació va presentar el
passat setembre el projecte Bar-
ris i comunitats: motors de
transformació social. Aquesta
iniciativa preveu destinar prop de
173.000 euros per a cada una de
les zones seleccionades que s’han
d’aplicar durant aquests darrers
mesos del 2021.

La mesura –malgrat anar ben
encaminada– ha estat rebuda
amb cert escepticisme a la zona.
“Millor això que res, però el pres-
supost és molt petit per salvar una
bretxa tan complicada com la del

Fondo”, assenyala Tomás Fer-
nández, portaveu de la Federació
d’Associacions de Veïns de San-
ta Coloma (FAVGRAM), i afegeix
que per ara el consistori no els ha
convocat per explicar-los  les línies
mestres del nou projecte. Fer-
nández considera que encara hi ha
molt camí per recórrer en aques-
ta línia i que s’ha d’apostar per tre-
ballar l’empatia i per reduir aques-
ta distància social que s’ha agreu-

jat amb la pandèmia. “Davant el
desconeixement, tendim a defu-
gir el tracte amb altres comunitats.
Tots els barris necessiten un punt
de trobada que faciliti involu-
crar-se amb les entitats indepen-
dentment dels nostres orígens o
creences”, remarca el portaveu.

CLAUSURA DE CENTRES CÍVICS
Precisament, tant l’Agrupació de
Veïns del Fondo com la FAV-

GRAM coincideixen en denunciar
el perjudici que ha causat en les
diferents associacions veïnals i en-
titats colomenques el tancament
dels centres cívics municipals,
que no van reobrir les portes
fins a mitjans de setembre. “Ha
estat una autèntica xacra. Hem
insistit molt durant aquests me-
sos, però fins ara  no s’ha pogut
recuperar l’activitat amb restric-
cions”, lamenta Fernández.

La plaça del Rellotge és un dels punts neuràlgics del barri colomenc del Fondo. Foto: A.R.

Anton Rosa
FONDO

Trencar les barreres del Fondo
» La Diputació destinarà prop de 173.000 euros per revitalitzar el teixit associatiu del barri colomenc
» Entitats veuen la iniciativa insuficient per a una zona on existeixen grans bretxes entre comunitats

Salut | Santa Coloma es mulla per l’alimentació sostenible
Santa Coloma de Gramenet participarà en els actes de la Barcelona Capital Mundial

de l’Alimentació Sostenible 2021 amb l’organització de dues jornades al Recinte
Torribera i a la CIBA, que tindran la cuina i l’educació com a principals protagonistes.
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Queixes per l’acumulació
d’aigua a la platja del Litoral

MEDI AMBIENT4La platja del
Litoral de Sant Adrià de Besòs
ha tornat a primera línia aques-
ta setmana per un cas d’acu-
mulació d’aigua en la zona con-
taminada. Segons denunciava el
passat cap de setmana l’entitat
ecologista La Marea Verde, els
últims episodis de pluges havien
creat un gran bassal que no
només impedia el pas dels via-
nants i ciclistes que volien ro-
dejar l’espai, sinó que també
anava creixent progressivament
fins a afectar la sorra poten-
cialment cancerígena. 

La presència d’aquesta ai-
gua acumulada obligava els
vianants a creuar fins a l’altra
banda del passeig per la zona
vallada de la platja, que va ser
clausurada el passat maig per
contaminació i l’obertura de la
qual està prevista de cara a la
primavera del 2022. Des de
l’entitat reclamen a les admi-
nistracions competents que
preguin mesures per evitar que
aquest fenomen es pugui tornar
a repetir cada cop que hi hagi
un episodi de fortes precipita-
cions al municipi.

URBANISME4Nou gir de guió
en el futur de les Tres Xeme-
neies. El Clúster Audiovisual de
Catalunya presentava la set-
mana passada la seva candida-
tura a fer de l’antiga central tèr-
mica la seu del Catalunya Me-
dia City, un pol de creació i pro-
ducció audiovisual. L’aparició a
escena d’aquest projecte agafa-
va a contrapeu a entitats i grups
municipals i deixava a l’aire
una iniciativa que havia aplegat
un consens pràcticament unà-
nime com el Hub Internacional
de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau
impulsat per Màrius Rubiralta.

La presentació en societat
d’aquest projecte audiovisual es
produïa només 48 hores després
que el Ple de l’Ajuntament de
Sant Adrià acordés rebaixar la
protecció de les Tres Xemeneies
per “flexibilitzar-ne” els seus
possibles usos. Precisament, l’al-
caldessa Filo Cañete negava ro-
tundament en la sessió plenària
que darrere la modificació hi ha-
gués cap mena de “projecte

ocult” i assegurava que la intro-
ducció d’aquest ajust responia a
criteris d’eficiència i d’econo-
mització de recursos.

“Sembla que s’hagi volgut
mantenir en secret fins que s’han
modificat els criteris de protecció.
Ningú ens ha vingut a presentar
aquest projecte, així que per ara
no tenim prou informació com
per valorar-lo”, apunta Roger
Hoyos, portaveu de la Platafor-
ma En Defensa de les Tres Xe-
meneies. Hoyos considera que hi
ha hagut “falta de transparència”

amb aquesta iniciativa i assenyala
que va ser la Generalitat qui va
instar el consistori a modificar la
protecció de la tèrmica amb el
pretext de poder tirar endavant
el Pla Director Urbanístic (PDU).

Des de la plataforma també
alerten de la possible incompa-
tibilitat del Catalunya Media City
amb el projecte del Hub, que
comptava fins a la setmana pas-
sada amb el suport dels ajunta-
ments de Sant Adrià i Badalona,
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) i de la Generalitat.

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

Recel veïnal cap al nou 
projecte de les Tres Xemeneies

El gran bassal de la platja del Litoral de Sant Adrià. Foto: La Marea Verde

Serveis | Nou acord amb la Creu Roja per a programes socials
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Creu Roja del Barcelonès Nord han signat un

conveni per al desenvolupament de diversos programes socials al municipi en àmbits com
la distribució solidària d’aliments per a famílies o el repartiment de joguines educatives.
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El Ple aprova amb polèmica
les noves tarifes públiques

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat va donar la setmana
passada llum verda a les tarifes
municipals que s’aplicaran a par-
tir del gener del 2022. En la pri-
mera sessió presencial del Ple des
de l’inici de la pandèmia cele-
brada dijous passat, la proposta
de l’executiu d’Andreu Absil va ti-
rar endavant amb el suport de l’e-
quip de govern i del regidor no
adscrit Luis Antonio Fariña.

Els grups d’ERC, Montgat
En Comú Podem i Montgat Gua-
nya van decidir abstenir-se en
aquest punt per no compartir el
model d’ordenances fiscals pre-
sentat i van criticar que no es fes
una audiència pública per donar
a conèixer la proposta a la ciu-
tadania ni es treballés amb l’o-

posició per arribar a consensos.
La sessió de dijous també va
servir per aprovar la revisió de la
llicència de la guingueta de la
Platja de les Roques per irregu-
laritats en la seva adjudicació, ja
que l’actual gestor tenia deutes
amb la corporació. Precisament
aquest punt va aixecar polse-
guera en recordar l’oposició el cas
del regidor trànsfuga i les nom-
broses demandes que van fer
arribar els partits al respecte. 

En l’apartat de mocions es
van aprovar dues propostes: una
en defensa d’un sistema aero-
portuari català que “superi” la
proposta d’allargament de l’ae-
roport del Prat i per promoure
l'acollida i l'asil de persones re-
fugiades de l'Afganistan.

POLÍTICA4Compte enrere per a
la reobertura de la Sala Albéniz de
Tiana. Segons va confirmar l’al-
caldessa Marta Martorell durant
el Ple celebrat dimarts, l’equipa-
ment podria recuperar l’activitat
a finals d’octubre després de
prop de setze mesos tancat per
unes obres en el sistema de cli-
matització. Cal recordar que du-
rant aquest temps va tenir lloc la
instal·lació irregular de cables
de so per poder convertir l’espai
en un futur cinema.

En la sessió ordinària del Ple
i a preguntes del grup de Junts
per Tiana, Martorell va assegurar
que ja s’han enllestit tant les ob-
res de climatització com la reti-
rada de la instal·lació del cine i
que només queda per reparar el
forat de la coberta per on es van
passar els cables d’àudio. Tan-
mateix, la batllessa va admetre
que durant l’últim episodi de
pluges va entrar aigua a la sala
per aquesta obertura i que enca-
ra estan pendents d’avaluar si
s’ha produït algun tipus de des-
perfecte en l’equipament, que és

una construcció modernista pro-
tegida com a patrimoni local.

La trobada dels grups del
mes d’octubre també va estar
marcada per una declaració ins-
titucional de rebuig a qualsevol
acte de violència, en referència als
greus incidents ocorreguts durant
un botellot fa unes setmanes, i
per la presa de possessió de
Montserrat Torres com a regi-
dora de JxCat en substitució de
Mateu Hernández, que va pre-
sentar la seva renúncia en el
passat Ple. En l’apartat de mo-

cions es van aprovar tres pro-
postes sobre el preu de l’electri-
citat, en suport als afectats pel
volcà de la Palma i en favor de mi-
llorar l’accés a internet dels usua-
ris de la residència Sant Cebrià.

La sessió també va comptar
amb la participació de l’Associa-
ció Catalana d’Afectats per les Re-
sidències (ACAR), que va tornar
a denunciar la situació de “perill
imminent” que es viu en el ge-
riàtric municipal i que va acusar
el consistori de no atendre les pe-
ticions i d’abandonar les famílies.

La Sala Albéniz de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Junts per Tiana

La Sala Albéniz  de Tiana podria
reobrir a finals d’octubre

El primer Ple presencial a Montgat des de l’inici de la pandèmia. Foto: MeCP

Tiana | Denuncien falta de recursos a la Policia Local
El sindicat UGT ha denunciat la falta de recursos estructural que pateix la

Policia Local de Tiana després dels fets ocorreguts el 19 de setembre durant un
botellot. Reclamen convocar les places vacants i més coordinació entre cossos.
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Esports
Una setmana de confiança

per a Nacho Alfonso 
"A mi m'encanta-
ria que em dei-
xessin treballar
una setmana més
perquè crec que,

malgrat que els resultats no ens
estiguin acompanyant, les coses
s'estan fent bé. El futbol no és una
ciència, no són matemàtiques.
Però els resultats són els que ma-
nen", enraonava Nacho Alfonso,
tècnic  del CF Badalona, a Tele-
visió de Badalona el passat di-
umenge, després de la derrota per
3-0 contra el Terrassa FC.  El con-
junt badaloní és l'últim del grup
3 de Segona Divisió RFEF amb
només dos punts en sis jornades.

Dimarts Miguel Ángel Sánc-
hez, president del CF Badalona,
va donar una setmana més de
marge a Nacho Alfonso al pro-
grama Minut 91, de la televisió lo-
cal. En concret, fins diumenge a
casa contra la Peña Deportiva.
"Em sap greu dir-ho.  És més fà-
cil canviar un entrenador que els
22 jugadors. Tots tenim una part
de culpa. En aquesta categoria hi
ha dinàmiques i vull pensar que
a partir de diumenge, amb una
victòria, encadenarem una ratxa
positiva que ens permeti situar-
nos on creiem que hem d'estar",
va exposar Sánchez, que va anun-
ciar que busquen reforços. 

"És evident que neces-
sitem l'Olga Ruano
com l'aire que respi-
rem", confessa Franc

Famadas, durant la primera
transmissió a Televisió de Ba-
dalona de la Penya, de Lliga Fe-
menina Challenge. Qui provo-
ca el desig del narrador és Olga
Ruano, que trenca el màxim
avantatge del RACA Granada
(31-42) amb un dos més u.
Ruano és mestra d'ESO i cada
any sap més llatí a la pista.

Famadas és un etern defensor
del joc amb pivot i abans ha in-
sistit en buscar Ruano, l'única 5
sana de l'equip verd-i-negre. La
número 44 assumeix la respon-
sabilitat i troba la complicitat de
Blanca Garcia i de Mireia Vila, a
qui li encanten els moments ca-
lents. La badalonina se sent cò-
moda en els moments incòmodes.
És quan Vila anota 11 punts, amb
tres triples sense error. L'últim
posa el 59-55, amb poc menys de
cinc minuts per jugar-se. 

"No podia ser d'una altra ma-
nera. Pilota interior, rep Ruano
d'esquenes, es gira i aconsegueix
el bàsquet sense por", celebra
Franc Famadas. 63-57 quan fal-
ta poc més d'un minut. El narra-
dor sap que la seva estrena aca-
barà en victòria. Final: 65-59.
Triomf de mèrit de la Penya el
passat diumenge contra un rival
amb jugadores de pes com An-
drea Boquete o Patricia Benet. El
proper repte, dissabte, contra
l'Al-Qázeres a Extremadura.

Nacho Alfonso durant un entrenament. Foto: CF Badalona

Ruano, oxígen per a la Penya

Olga Ruano anota una cistella contra el RACA Granada. Foto: David Grau 

Futbol | Primer triomf d’un CE Seagull que visita el CDE Racing Féminas
Després d'un inici de temporada molt dur, amb tres derrotes en les tres primeres jornades, el conjunt de
Juliana García va guanyar el seu primer partit: 2-0 contra el CD Parquesol, amb gols de Blanca i Rocío.

Diumenge el CE Seagull visitarà Santander amb l'objectiu de continuar la ratxa al grup nord de Segona Divisió. 

Amb poc més de 25 hores de di-
ferència, Irene Broncano (Bar-
celona, 2004) anota dos triples
gairebé en el mateix minut i
posició. Tots dos a Mataró el
passat cap de setmana. Des-
prés del primer, amb què con-
clou el partit, l'aler del Bàsquet
Femení Sant Adrià fa un gest de
ràbia. És tard. No ha tingut una
bona tarda i el seu equip perd
56-44 contra la UE Mataró, a la
Lliga Femenina 2. Quan fa el se-
gon, a 32 segons del final, es tor-
na boja perquè és la cirereta a la
remuntada contra el CB Mares-
me Boet Mataró 3 Viles (62-67),
al Campionat de Catalunya Jú-
nior Preferent.  
Bronkino ha deixat de créixer

des que va arribar al club a pre-
mini. "És una júnior que està pre-

parada per fer un pas endavant i
acabar liderant aquest projecte.
Té un bon futur i una gran acti-
tud", destaca Enric Cervera, el
nou tècnic del sènior del Bàsquet
Femení Sant Adrià, que ja l'havia
entrenat tres temporades.  

"Els nostres esforços aques-
ta temporada aniran orientats al
treball de força perquè pugui
guanyar més cos i es vegi amb
l'energia necessària per ser im-
portant al júnior i al sènior", in-

tervé Aitor Piedra, preparador
físic del conjunt adrianenc. 

Irene Broncano és treballado-
ra i humil. "La conec des que era
infantil i sempre ha arribat la pri-
mera a cada entrenament o sessió
de preparació física", continua
Piedra. "La temporada passada va
créixer molt, sobretot mental-
ment. S'ha de creure que és una ju-
gadora increïble perquè ho és", la
retrata la seva excompanya Deva
Bermejo, ara al Barça CBS. 

Irene Broncano celebrant un triple. Foto: Manel Expósito

“Irene Broncano s'ha de creure
que és una jugadora increïble”
» L'aler del Bàsquet Femení Sant Adrià va arribar al club a premini

» “Està preparada per fer un pas endavant”, diu el tècnic Enric Cervera 

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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T de Teatre, Dagoll Dagom i La Brutal s’han
aliat per portar a l’escenari la primera obra
d’Empar Moliner, sota la direcció de Da-
vid Selvas. T’estimo si he begutés un mu-
sical escrit a partir de relats de Moliner que
ella mateixa ha adaptat al teatre. “Hem triat
els contes més divertits (també n’hi ha al-
gun de tristot, sí, no s’ha pogut evitar)”, diu.

Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

T’estimo si he begut
Empar Moliner

Iris Deco és una jove cantant de Navar-
cles (Bages) que acaba de debutar amb
el seu primer disc, Golden (Hidden Track
Records). L’ha produït Ferran Palau, que
ha explicat a les seves xarxes que men-
tre el gravava va sentir que feia “quelcom
realment especial”. Tot i la seva joventut,
Deco té un estil propi, molt elegant, que
oscil·la entre el soul i l’R&B.

Música

Dues dones coincideixen a l’habitació
d’hospital on han de parir. Totes dues són
solteres i es van quedar embarassades ac-
cidentalment. La Janis (Penélope Cruz),
de mitjana edat, no se’n penedeix i està
exultant. L’Ana (Milena Smit), una ado-
lescent, està espantada, penedida i trau-
matitzada. La més gran intentarà animar
la jove i crearan un vincle molt estret.

Pelis i sèries

Madres paralelas
Pedro Almodóvar

Golden
Iris Deco

Setmana del disseny
La Barcelona Design Week –que en realitat dura molt més
d’una setmana, perquè se celebra del 7 al 30 d’octubre–
torna amb la seva setzena edició per omplir la capital de

disseny amb una vuitantena d’activitats. El lema d’engua-
ny és Think, Design, Act (“Pensar, Dissenyar, Actuar”) i, se-

gons l’organització, reflecteix el missatge que volen traslla-
dar “per fer front als reptes que tenim per endavant: pen-
sar en clau disseny, dissenyar i implementar noves solu-

cions, models i entorns més sostenibles, econòmicament
viables i enfocats a les necessitats reals de les persones”.

Setmana difícil per a Shakira (Barranquilla, 1977).
L’artista va explicar fa uns dies a Instagram que ha-
via estat “atacada” per uns porcs senglars a Collse-
rola. Ho va fer amb un vídeo divertit, en què feia

broma amb el seu fill Milan i ensenyava com li ha-
vien deixat la bossa els animals. Però s’imaginava

aleshores que allò podia ser un mal auguri de com
li aniria el mes. El 3 d’octubre va veure la llum una

investigació d’impacte mundial, en la qual han
participat 150 mitjans de 117 països, que esquitxa
la cantant. Shakira apareix als Papers de Pandora
amb tres empreses registrades a les illes Verges
britàniques, un paradís fiscal. Segons El País, un

dels mitjans que ha investigat el cas, els represen-
tants de l’artista diuen que “el fet de comptar amb
societats a l’estranger es basa en una qüestió pu-

rament operativa i comercial, i en cap cas per gau-
dir de cap avantatge o aprofitament fiscal”.

S H A K I R AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella de la música
No ha deixat de publicar èxits des dels anys 90

Famosos

Aparèixer als Papers de Pandora 
I ser atacada per porcs senglars a Collserola

Un dels noms més comentats del cas
Aquí és de qui més s’ha parlat, juntament amb Guardiola

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Hi ha qui diu que el català Joan Pujol Gar-
cia, Garbo, ha estat el millor espia de la
història. Però qui era en realitat? Roser Ca-
minals narra les seves gestes mítiques i
copsa la seva ànima, la seva vulnerabi-
litat més profunda i els seus silencis i con-
tradiccions, com ara el conflicte inevitable
entre l’activitat pública i la vida personal.
Premi BBVA Sant Joan 2021.

Llibres

Garbo parla
Roser Caminals
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| FIFA 22
Ja ha arribat el moment preferit dels amants del futbol i dels videojocs:
l’estrena del FIFA d’aquest any. Per a PC, PS4 i 5, Stadia, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DESCANS

S’aconsella estudiar sempre al mateix lloc (a casa o a la biblioteca), 
en un entorn ordenat i aprofitant al màxim la llum natural

POSTURA

ESPAI

ORGANITZACIÓ

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

i ESTUDI

Comences a estudiar per preparar un examen o a llegir un
article que demà treballareu a classe, però el teu cap de
seguida se’n va a un altre lloc. Sempre trobes alguna cosa

més interessant en què pensar o una preocupació a la qual de-
dicar tota la teva atenció. O potser directament t’adorms. 

Mantenir la concentració a l’hora d’estudiar no sempre és fàcil i
és normal que hi hagi dies en què tot et costi més, o matèries que
se’t facin més feixugues. Però, per sort, hi ha diversos consells que
pots aplicar a la teva rutina d’estudi per mantenir la concentració i,
per tant, per esprémer al màxim el temps que hi dediques. 

En primer lloc, el més important és que, abans de posar-te a
estudiar, estiguis descansat (si no, ja saps què passarà). Recorda
també fer pauses cada 45 minuts. Es recomana estudiar sempre
al mateix lloc (sigui l’habitació de casa o la biblioteca) i, sobre-
tot, mantenir l’ordre de l’espai que t’envolta, així com aprofitar
tant com puguis la llum natural. Pel que fa a la postura, cal que
sigui ergonòmica: esquena recta, cames i cuixes en un angle de
90 graus i el clatell sense tensió. Per últim, l’organització és clau:
fes-te un horari realista i intenta complir-lo.

Millorar la concentració

Has d’estar descansat abans de posar-te a estudiar 
i durant l’estudi es recomana fer pauses curtes cada 45 minuts

Les claus

Ha de ser ergonòmica: esquena recta, cames i cuixes 
en un angle de 90 graus i clatell relaxat, sense tensió

La planificació i l’organització són claus: 
fes-te un horari d’estudi realista i esforça’t per complir-lo
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