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El colomenc Dimas Delgado
afronta amb il·lusió la nova
etapa al CF Montañesa

Santa Coloma acull
les jornades per la Pau
i la Cooperació
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“

L’únic setmanari del Barcelonès Nord

Albiol apareix als Pandora Papers vinculat a una societat en un paradís fiscal

Badalona torna a sondejar la

moció de censura

“

Guijarro (PSC): “Estem escandalitzats;
si ell no està a l’altura, ho estarem la resta”

San Sebastián (Guanyem): “Que ens posem
d’acord amb el PSC és un exercici de responsabilitat”

pàg 3

SANT ADRIÀ pàg 9

Stop Crematori
recull fons per portar
el tanatori al Suprem

Montornès (ERC): “El millor que podria fer
Albiol és presentar la seva dimissió immediata”
Llauradó (comuns): “Cal un govern
ampli d’esquerres, net i transparent”

Torrents (Junts): “Albiol ha de dimitir perquè està
incapacitat per seguir gestionant Badalona”
BADALONA pàg 6

TIANA pàg 10

Tres mesos sense
cobrar hores extres
a la Guàrdia Urbana

Alerten de la situació
crítica de la Sala Albéniz
pels forats i les goteres
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L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una imatge d’arxiu. Foto: A.R.

Escàndol en majúscules
» L’alcalde Xavier García Albiol apareix als Pandora Papers vinculat a una societat en un paradís fiscal
» L’oposició acosta postures i torna a posar la moció de censura sobre la taula de negociacions
Anton Rosa
BADALONA
Nou cop d’efecte en el sempre
imprevisible ecosistema polític badaloní. L’alcalde Xavier
García Albiol és una de les personalitats que apareix als Pandora Papers per la seva vinculació a una societat a Belize, un
petit paradís fiscal de l’Amèrica
central. La notícia publicada
ahir per El País i La Sexta provocava un nou terratrèmol polític a Badalona, on les forces de
l’oposició semblaven esperar
letàrgicament una oportunitat
així per tornar a acostar postures i per fer revifar una possible
moció de censura.
“No vaig obtenir ni rendiments, ni increment de patri-

moni ni retribucions de cap
mena. Mai vaig fer ús d’aquest
poder mercantil”, assegurava
ahir Albiol en un comunicat, on
admetia que el 2005 va acceptar
que se li atorgués la gestió general de la companyia, que aleshores havia d’emprendre projectes empresarials i que va estar
operant fins al desembre del
2015. El popular defensava que
la iniciativa “va quedar sense
recorregut”, que és “una persona seriosa i honrada” i que no
se’n va beneficiar.
UN GOVERN “A L’ALTURA”
Les explicacions de l’alcalde,
que també va convocar els
grups amb representació al
consistori per donar-los més
detalls sobre la seva versió dels
fets, no van acabar de convèncer l’oposició, que li va dema-

nar la dimissió en aquesta reunió. “Estem escandalitzats.
Aquest és un fet sense precedents i exigim explicacions
reals i concretes. Si ell no està a
l’altura, ho estarem la resta”,
assenyalava contundent el regidor del PSC Rubén Guijarro,
que tornava a obrir la porta a
una possible moció de censura
amb la resta de forces.
En la mateixa línia es pronunciava la presidenta dels comuns, Aïda Llauradó, que
apuntava que la ciutat no es mereix un alcalde que aparegui als
Pandora Papers i emplaçava la
resta de formacions a conformar un govern “ampli d’esquerres, net i transparent”.
DIMISSIÓ PER RESPECTE
Amb un posicionament semblant, JxCat i ERC demanaven

a Albiol la seva dimissió per
“respecte als badalonins” i per
aconseguir reconduir la situació
de “col·lapse” que viu el municipi des de l’arribada del popular a l’alcaldia. “Ha de dimitir
pel seu bé i pel de Badalona. Albiol està incapacitat per continuar gestionant la ciutat”,
afirmava el regidor de JxCat,
David Torrents. “Aquesta revelació és molt greu i l’inhabilita
per seguir exercint un càrrec
públic”, remarcava al respecte
en un comunicat el portaveu republicà, Alex Montornès.
PACTE PER RESPONSABILITAT
Per la seva banda, des de Guanyem consideren que aquest escàndol ha de ser el “detonant”
per deixar enrere les diferències
amb el PSC i recuperar definitivament la proposta de moció de

censura. “Que ens posem d’acord és un exercici de responsabilitat. La ciutat de Badalona
està en col·lapse. No hem d’esperar més. Fem un emplaçament claríssim als socialistes per
fer un govern fort , estable i amb
majoria”, apuntava ahir la regidora Nora San Sebastián, que no
creu que Albiol acabi dimitint
malgrat trobar-se en una situació d’inhabilitació “absoluta”.
Les reaccions per la vinculació del popular amb els Pandora
Papers van traspassar les fronteres de l’àmbit municipal i
també van arribar al Parlament
de la mà de Dolors Sabater, exalcaldessa badalonina i líder de
la CUP. Sabater va reclamar a
través de les xarxes que es faci
efectiva la moció de censura
contra Albiol i també li va demanar la seva dimissió.
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La Marea no s’atura
per Pedro Jesús Fernández

a Marea de Pensionistes de Badalona, com
la resta de marees i organitzacions que treballen per aconseguir unes pensions dignes
per a tothom, no s’atura.
A Badalona s’han recuperat les concentracions dels
dijous a la plaça de la Vila (a les 11 del matí), i el mateix passa a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat.
D’altra banda, cada vegada són més les organitzacions i personalitats del món de la cultura, del cinema, del teatre, del periodisme... que se sumen a
la crida a participar en la manifestació convocada per
la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) el pròxim 16 d’octubre
a Madrid.
L’objectiu principal d’aquesta manifestació és
defensar el sistema públic de pensions i reclamar
al govern central la derogació de les reformes laborals dels anys 2010 i 2012, i també la de les pensions dels anys 2011 i 2013. Exigim una auditoria
pública dels comptes de la Seguretat Social, com
han reclamat centenars de milers de pensionistes,
càrrecs electes, institucions i professionals de diferents disciplines.
Les persones que formem part de les marees volem que la pensió mínima sigui igual que el salari mínim, així com la supressió dels plans privats d’empresa; plans que defensa l’actual ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, tot i que l’esmentada mesura només beneficia les oligarquies financeres especulatives i va en contra del criteri de solidaritat intergeneracional que representa el model
de repartiment actual.
Ara bé, els pensionistes no només defensem el
nostre dret a rebre una pensió suficient que ens faciliti poder viure amb dignitat, sinó també el manteniment dels serveis públics i que es destinin prou

recursos als pressupostos de sanitat, educació, dependència i a d’altres que són la base fonamental de
l’estat del benestar.
El 27 de setembre, centenars de pensionistes
procedents de diferents llocs de l’Estat es concentraven a Bilbao. Poc després, en dos autobusos, un centenar es van traslladar a Brussel·les, on arribaren al
cap de 15 hores.
A les portes del Parlament Europeu, es van entrevistar amb eurodiputats, als quals van traslladar la
inquietud dels pensionistes per la intenció d’Europa
de debilitar els sistemes públics de pensions i l’amenaça que fan als països que no compleixin les directives europees, que patiran limitacions i retallades en
el repartiment dels fons europeus.

Les persones que formem part
de les marees volem que la pensió
mínima sigui igual que el salari mínim
La resposta dels eurodiputats va ser de solidaritat amb les reivindicacions i de col·laboració. Ens van
informar que no és el Parlament Europeu qui decideix
sobre els sistemes de pensions, sinó que són els estats
membres els que han de decidir com s’han de garantir
les pensions públiques.
Un altre acte important, en aquest cas de la Coordinadora de Marees de Catalunya, va ser la manifestació del 4 d’octubre a Barcelona.
A les deu del matí d’aquell dilluns, i sota una pluja persistent, centenars de pensionistes es van concentrar a la plaça de la Universitat, des d’on van anar
en manifestació fins a la seu del Banc d’Espanya, a la
plaça de Catalunya.

Les millors

Albert Cadanet/ACN

perles

Hem de dir que la participació, malgrat la pluja
i la vaga dels treballadors de Renfe, va ser important,
fet que demostra la voluntat i el compromís dels pensionistes de continuar lluitant, plogui o faci fred, en
defensa del sistema públic de pensions.
L’actual governador del Banc d’Espanya, Pablo
Hernández de Cos, va ser nomenat, dies abans de la
moció de censura, per Mariano Rajoy. Com a president, té un sou brut de catorze pagues de 12.731 euros mensuals, i una indemnització assegurada, en cas
de cessament, de més de 300.000 euros.
Segons els seus estatuts, el Banc d’Espanya és una
entitat jurídica independent del poder judicial i el seu
objectiu principal ha de ser supervisar, inspeccionar
i regular les entitats de crèdit. En cap moment ha de
fer projeccions ni recomanacions sobre les pensions,
ja que no són competència seva.
Doncs bé, fa molt temps que el Banc d’Espanya,
seguint ordres del seu director, no compleix amb les
seves obligacions. Els escàndols financers d’espionatge
i corrupció al BBVA, al Santander, a CaixaBank... no
han merescut mai la seva atenció. Tot el contrari pel
que fa a la viabilitat de les pensions públiques.
L’actual governador, com han fet els seus predecessors, fa campanya a favor de la privatització de
les pensions públiques i al·lega que són insostenibles, cosa que ja han desmentit fins i tot autoritats
del mateix govern.
Per això, i moltes altres qüestions, els pensionistes anirem a Madrid el pròxim 16 d’octubre per
exigir una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social.
Volem demostrar que el sistema de pensions públiques no només és sostenible i viable, sinó que també és la garantia que tenim les persones treballadores per assegurar-nos que cobrarem una pensió digna quan arribi l’hora de la nostra jubilació.
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LA FOTO

esen amb espelmes davant de la Catedral de Toledo per
purificar-la després de publicar-se un fogós vídeo de
C. Tangana i Nathy Peluso enregistrat a l’interior del temple.
L’arquebisbe ha demanat perdó per “l’ús indegut d’un lloc sagrat”.

R

oris Johnson ha passat una setmana de vacances a
Marbella mentre el seu país, el Regne Unit, està en
plena crisi de subministraments. Ho ha fet aprofitant un
recés en l’activitat parlamentària, però no ha agradat gaire.

B

’últim vídeo que s’ha fet viral a les xarxes és el d’un home
circulant per unes vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en patinet elèctric. El vídeo només dura uns 8 segons,
però FGC ja ha denunciat el patinador. La broma li pot sortir cara.

L

a Policia Nacional presumeix de “megadron”. Es tracta
de la seva última adquisició, un dron gegant de 600
quilos de pes. S’utilitzarà per accedir a zones contaminades
i a espais aeris reduïts en lloc de fer-ho en helicòpter.
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Els semàfors

Tribuna

Xavier García Albiol

pàgina 6

La plaça Pau Casals de Santa
Coloma de Gramenet acull fins
al 19 d’octubre les jornades per
la Pau i la Cooperació sota el
lema ‘Obrint Fronteres’.
D’aquesta manera, el municipi
reivindica el seu compromís en
la defensa dels drets humans.

Obrint Fronteres

Stop Crematori

L’alcalde badaloní ha aparegut
als Pandora Papers vinculat a
una societat domiciliada en un
paradís fiscal. Albiol ha admès
que va rebre un poder general
d’una societat a Belize, un petit
paradís fiscal de l’Amèrica
central, oberta des d’Andorra.

pàgina 8

La plataforma no es rendeix en
la seva lluita contra el Tanatori
del Litoral de Sant Adrià. Tot i el
revés judicial del TSJC del passat
mes de juliol, l’entitat segueix
denunciant que es tracta d’un
punt de contaminació i vol dur
la reivindicació al Suprem.
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Tres mesos sense cobrar hores extres
a la Guàrdia Urbana de Badalona

2

Els regidors del PSC surten
oficialment del govern de Tiana

3

Pacte per a la reactivació

4

Albiol revifa la polèmica per l’ocupació
de pisos en ple auge de desnonaments

5

Albiol no autoritza la presentació
d’equips del Sant Josep a la plaça de la Vila

A

Qui té una teulada té un tresor

cumulem ja diverses setmanes superant rècords
del preu de l’electricitat a
causa de la pujada del preu del
gas a nivell mundial i que el preu
de l’electricitat el fixen les tecnologies més cares (és a dir, el gas).
Aquesta realitat dramàtica, que
està provocant tancaments temporals d’empreses i que farà que
molta gent pateixi per pagar les
factures d’energia aquest hivern,
contrasta amb un horitzó molt
positiu, on Espanya tindrà l’energia més barata d’Europa gràcies a la implantació massiva de
l’energia solar.
I si l’energia solar és la més
barata, per què no es posa ja?
L’energia solar, sobre el terreny,
requereix una àrdua tramitació
(a Catalunya, en concret, podem
dir que és kafkiana), a més d’una construcció de diversos mesos, que suposa dos o tres anys
i que impedeix abaixar el preu
de la llum a curt termini de forma substancial.
Però hi ha una altra via encara més ràpida, que és omplir les
teulades de panells solars, tant per
a autoconsumir com per a compartir amb els veïns. Això es pot
fer de forma ràpida, com prova el
fet que a Vietnam s’han fet 9,3
GW de solar el 2020, dels quals 6
GW només el mes de desembre.
Per posar-ho en perspectiva, 6
GW el desembre de 2020 suposen 6 vegades la potència instal·lada a Espanya d’autoconsum
durant l’última dècada.
A Catalunya, posar autoconsum a la teulada no requereix llicència d’obres, i en el cas del domèstic, ni tan sols tràmit de con-

per Daniel Pérez, membre de Restarting Badalona
nexió amb la companyia distribuïdora. És més, gràcies als
fons europeus, hi ha una subvenció del 50% per a llars, del
100% per a instal·lacions públiques i del 30% per a empreses. I aquest cop hi ha suficients
diners per tal que tothom que
demani la subvenció la pugui
obtenir sense haver-ho de fer
corrent el primer dia.
L’Ajuntament de Badalona s’hauria de posar a treballar, primer, per buscar emplaçaments públics on fer
projectes d’energia solar, que
no ens costaran res i permetran rebaixar la factura elèctrica de l’Ajuntament, podent
destinar aquests ingressos,
per exemple, a replantar arbres a tota la ciutat, que té
centenars d’espais buits on els
arbres ja no hi són. A preus
actuals, per cada MW d’energia solar que posem, l’Ajuntament estalviaria 450.000
euros. Anuals, sí. Un any rere
l’altre. Fins a 30 anys. I encara que tornem a preus de
llum normals, seran euros
d’estalvi. Repeteixo, pagat
100% amb fons europeus, vehiculats a través de l’ICAEN.
I no ens hem de quedar
aquí. L’Ajuntament també
hauria de liderar una campanya divulgativa i prestar un
servei específic d’assessorament a ciutadans i empreses

per tal d’aconseguir captar el
màxim possible d’aquests fons
de pluja fina procedents del
Next Generation per a Badalona i així revertir la situació
actual d’inacció energètica.
Els estalvis per a empreses
gràcies a l’energia solar les faran més competitives, podran
generar més ocupació i quedaran fixades a la ciutat. Els
estalvis per a les persones generaran més facilitats per fer
front a la seva factura energètica i alliberaran diners per
a gastar en altres serveis. I no
oblidem també posar especial
focus en els col·lectius vulnerables, buscant ubicacions òptimes que abarateixin la factura dels que més ho necessiten, pagant l’Ajuntament la
part no subvencionada de la
instal·lació. Millor pagar energia solar un cop que pagar la
factura inflada cada mes.
Cada cop que passo pel
polígon industrial Badalona
Sud, ple de naus amb grans
extensions de teulada, amb
una exposició solar òptima,
pateixo pel malbaratament
energètic que suposa no posar
plaques solars entre el sostre
i la radiació solar. Oi que ningú sortiria de casa tranquil
deixant-se l’aixeta de l’aigua
oberta? Doncs això de malbaratar l’energia del sol és el
mateix. Ens hi posem?

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#PèrduaDAutoritat

@Ramon_Espadaler: Sobre la pèrdua
d’autoritat dels @mossos: el problema és
profund i té l’origen en actituds impròpies
de qui té la responsabilitat de governar.

#FreePuigdemont

@aleixsarri: Aquestes presses sobtades
pel retorn del MHP @KRLS mostren que
l'exili és la victòria política més gran de
l'independentisme post 1-O.

#ResACelebrar

@FrankiPereira: Per no tenir res a celebrar el 12 d'octubre trobo que molta gent
de diferents departaments de la Generalitat avui [dilluns 11] està de pont...
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Residus | Denuncien un abocador il·legal a Can Colomer

14 d’octubre del 2021

L’Associació Els Verds de Badalona ha denunciat a través de les xarxes la presència
d’un gran abocador il·legal amb centenars de residus acumulats als voltants de la
finca Can Colomer, una antiga casa senyorial ubicada a la zona de Pomar de Dalt.

Tres mesos sense cobrar hores
extres a la Guàrdia Urbana
» El sindicat majoritari denuncia que la situació afecta tota la plantilla
» El consistori assegura que els agents cobraran aquesta setmana

SEGURETAT4Els agents de la
Guàrdia Urbana de Badalona
no han cobrat les hores extres
que han realitzat durant els últims tres mesos. Aquesta és la situació que denuncia SFP-FEPOL, sindicat majoritari al cos,
que assegura que es va acordar
amb el consistori que els pagaments pendents arribarien a finals de setembre.
“No ens paguen les hores
extres des del juliol. No entenem
la demora i que ens donin llargues amb el pagament d’unes
hores que sí que s’han treballat.
Setembre és un mes complicat
amb moltes despeses i molts
agents esperaven amb candeletes aquests diners”, assenyalen
des del sindicat, que apunta que
els policies tampoc han cobrat la
bonificació per productivitat dels
últims dos mesos. Segons la secció sindical, aquests impagaments afecten la totalitat dels
prop de 250 agents que confor-

Cartells de denúncia per l’impagament de les hores extres. Foto: Cedida

men la plantilla del cos i en alguns casos concrets la xifra no
cobrada ascendiria fins a gairebé 3.000 euros, en funció de les
hores extres realitzades.
Per la seva banda, el govern
local confirma aquest retard en
els pagaments, però, assegura
que els agents cobraran aquesta mateixa setmana la nòmina
complementària pendent.

LA UNITAT OMEGA, A DEBAT
Aquesta setmana també ha tornada a primera línia el debat
sobre la utilitat de la polèmica
Unitat Omega. El regidor de
JxCat, David Torrents, demanava precisament la dissolució
d’aquest departament després
que es produïssin recentment
nous episodis de crema de contenidors al barri de Llefià.

Aprovat l’acomiadament dels
63 treballadors de Mopavid

Protesta a Mopavid. Foto: A.R.

EMPRESES4Punt final al malson
dels treballadors de Mopavid.
L’empresa badalonina ubicada
al polígon de Can Ribó ha aprovat finalment l’acomiadament
col·lectiu dels seus 63 empleats,
ratificant d’aquesta manera el
preacord que companyia i afectats
van pactar el passat 17 de setembre després que aquesta es declarés en fallida econòmica.
Amb aquest moviment, que
s’oficialitzarà el 17 d’octubre, els

treballadors es deslliguen completament de l’empresa i podran
accedir a l’atur. Durant aquest
mes de negociacions fins a arribar
a l’acord, els afectats estaven exempts d’acudir al lloc de treball i
han pogut començar a buscar
feina gràcies a la inclusió en el pacte d’un permís retribuït. Pel que
fa a les nòmines pendents, en declarar-se en fallida l’empresa,
serà FOGASA qui s’encarregarà
d’indemnitzar els empleats.

Polèmica per l’ocupació en
ple repunt de desnonaments

HABITATGE4L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha
fet revifar aquesta setmana la polèmica per l’ocupació problemàtica de pisos al municipi. A través de les xarxes, el popular va
mostrar la seva indignació pel cas
d’un bloc ocupat –propietat d’un
banc– al barri de Bonavista on
els inquilins haurien col·locat
una carta a la porta avisant de les
possibles conseqüències legals de
provar de desallotjar-los.
Albiol va continuar la seva
croada contra l’ocupació només
24 hores després, quan també a

les xarxes va denunciar un nou
intent d’entrada en un edifici a
Llefià. Aquest cop, però, la Guàrdia Urbana van aconseguir
aturar-lo gràcies a l’avís de veïns.
DESNONAMENTS EN AUGE
El contundent posicionament
del popular ha aixecat força polseguera al municipi, sobretot tenint en compte que des de fa
setmanes entitats com la plataforma Sant Roc Som Badalona
denuncien un repunt dels casos
de desnonaments de famílies
vulnerables a la ciutat.

El Sant Josep treu pit i posa el
punt de mira en l’Arquebisbat

El serial sobre el Sant Josep segueix obert. Foto: Línia Nord

ENTITATS4El Club Bàsquet Sant
Josep va fer una demostració de
força el passat dijous. L’entitat va
celebrar finalment amb normalitat l’acte de presentació dels
equips a la plaça de la Vila de Badalona malgrat les advertències
del consistori, que no autoritzava la concentració perquè implicava “greus problemes de circulació i seguretat”.
L’oposició municipal no va
frenar l’ímpetu del club, que va
decidir no canviar de plans i
seguir amb el programa previst
en considerar que es tractava

d’un acte de protesta “lúdic i pacífic emparat pel dret de manifestació”. En aquesta línia i després de rebre la negativa de l’Arquebisbat de Barcelona a negociar per aturar la demanda de
desnonament interposada contra l’entitat, el Sant Josep ha convocat una concentració el pròxim
diumenge davant de la Catedral de Barcelona en protesta pel
posicionament de la parròquia,
a qui comparen per actitud amb
un “fons voltor”. A la manifestació també es farà una masterclass de bàsquet oberta al públic.
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La Generalitat crea l’oficina del pla pilot
per implementar la Renda Bàsica Universal

Pàgines especials

14 d’octubre del 2021
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» Es farà una prova pilot durant dos anys per veure com es podria aplicar
a tota Catalunya aquesta ajuda universal, individual i no condicionada a cap requisit

Un avantatge de la renda és que permet evitar l'estigmatització dels perceptors. Foto: Arxiu (Imanol Olite/ACN)

4La Generalitat ha creat l’oficina
del pla pilot per implementar la
Renda Bàsica Universal, una de les
mesures recollides als acords entre
les formacions independentistes
per a la investidura i que està dirigida pel sociòleg Sergi Raventós. La
Renda Bàsica Universal és una assignació monetària equivalent al
llindar de la pobresa que es basa en
tres principis: individualitat, universalitat i incondicionalitat. Per
tant, la rep tothom. Com que és una
mesura de política social d’accés a
una renda i un mecanisme de redistribució de la riquesa, podria fer
front a diversos problemes, com la
pobresa, l’atur, la precarietat laboral, la desigualtat de gènere, els
malestars psicològics i l’estrès que
generen les inseguretats i dificultats econòmiques.
En els pròxims dos anys, aquesta oficina del Govern (adscrita al
departament de la Presidència) liderarà una prova pilot que es farà
en dos segments de la població i
que servirà per analitzar la viabilitat de la mesura i com es podria
aplicar a tota Catalunya.

Catalunya, amb dades del 2020,
tenia un 26,3% de la població en risc
de pobresa o d’exclusió social, i si
ens referim a la infància, un 35,9%
dels i les menors de 18 anys estan
en risc de pobresa o d’exclusió social. La iniciativa de la Generalitat,
per tant, vol analitzar aquesta realitat més propera i se sumarà al

La renda bàsica

no és una subvenció
ni un subsidi

conjunt de proves d’aplicació d’aquesta renda que des de fa molts
anys s’estan fent arreu del món, com
ara al Canadà, als EUA, a l’Àfrica, a
l’Índia, a Finlàndia, als Països Baixos,
a Barcelona, a Alemanya, al Brasil o
a Corea del Sud, entre d’altres.
Els pilars de la Renda
Bàsica Universal
Fa molts anys que es parla de la

Renda Bàsica Universal, principalment en contextos més especialitzats i acadèmics. En els darrers
anys, i sobretot des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19, han
augmentat els articles, els manifestos de moviments socials i també el suport d’entitats i de personalitats que han facilitat a sectors
cada cop més amplis de la població aproximar-se a una mesura
política que serà ben present en les
nostres societats els pròxims anys.
La renda bàsica no és una
subvenció, ni un subsidi ni un
sistema de protecció social condicionat. No cal demostrar un determinat estat de pobresa, estar
cercant feina o haver-la perdut. La
incondicionalitat és una característica distintiva d’aquest tipus
de renda. La fa diferent de totes les
prestacions d’atur, rendes mínimes de pobresa, ingrés mínim
vital o la mateixa Renda Garantida de Ciutadania actual. Es percep
abans d’entrar en una situació de
pobresa, és preventiva. No es percep quan ja has caigut en la pobresa o l’extrema pobresa.

La incondicionalitat té diversos
avantatges respecte de les prestacions condicionades. D’entrada,
té una simplicitat administrativa
que la fa més àgil i efectiva. A la
pràctica, es tradueix en una transferència mensual a totes aquelles
persones ciutadanes o acreditades
en un espai determinat.

Es percep abans
d'entrar en una

situació de pobresa
Un segon avantatge de la renda és que permet evitar l’estigmatització dels perceptors. No els cal
identificar-se com a pobres, malalts,
persones amb discapacitat, etc.
Està estudiat que hi ha una proporció de gent que no accedeix als
subsidis condicionats per les dificultats d’accés, pel desconeixement, per no disposar de tota la documentació justificativa i també

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

per no voler donar explicacions sobre la seva vida.
Evitar la “trampa de la pobresa”
I un altre avantatge és que la Renda
Bàsica Universal permetria superar
el problema anomenat “trampa de
la pobresa”, que es produeix quan les
persones que perceben un subsidi
es frenen i descarten cercar una feina remunerada amb un salari d’un
import similar pel fet que suposaria
la pèrdua de l’esmentat subsidi i una
dificultat de tornar a recuperar-lo en
cas de pèrdua de la feina.
En el context de l’actual mercat laboral, substituir i renunciar a
un subsidi estable, periòdic i regular per un salari probablement
inestable i mal pagat d’una ocupació en molts casos precària no
sembla una opció d’allò més oportuna i racional. Amb aquesta renda, en ser incondicional, el fet de
treballar en una feina remunerada
no implicaria perdre-la. Podem
acumular diversos ingressos, i en
el cas que superin determinat llindar, haurem d’ajustar comptes
amb el sistema impositiu.
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Accessibilitat | En marxa l’adaptació de passos de vianants

14 d’octubre del 2021

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa una nova campanya
per tal de millorar l’accessibilitat dels carrers del municipi a través de l’adaptació de
diversos passos de vianants. Les obres tindran un cost total de gairebé 77.000 euros.

Santa Coloma es mira l’Afganistan
» La periodista Mònica Bernabé obre les jornades ‘Obrint Fronteres’ amb aquest país de protagonista
» La sessió va tenir lloc en una carpa que s’ha instal·lat provisionalment a la plaça Pau Casals
Anton Rosa
SANTA COLOMA

La caiguda del govern de l’Afganistan el passat 15 d’agost va
agafar per sorpresa a la comunitat internacional. La ràpida successió dels esdeveniments i l’entrada triomfal dels talibans a la
capital Kabul tornava a posar la
mirada en una regió que en els
últims anys s’ha escapat del focus
dels grans mitjans.
“Ara tothom s’hi ha fixat, però
mentre es gestava aquesta situació no es va fer res per evitar arribar fins aquest apunt”, assenyala
contundent Mònica Bernabé.
Aquesta periodista –que va viure
vuit anys al país i hi ha tornat recentment com a enviada especial
per al diari Ara– va ser l’encarregada d’encetar ahir les jornades
Obrint Fronteres d’enguany, en
una carpa situada a la plaça Pau
Casals, amb una xerrada sobre la

situació actual de l’Afganistan
després de la presa de poder dels
mal anomenats nous talibans.
“Aquests talibans són els mateixos de sempre. Sí que és veritat que em va ser més fàcil acreditar-me com a periodista amb
aquest govern que amb l’anterior,
però això és perquè necessiten
donar una bona imatge internacional. Estan arruïnats i volen ser
reconeguts com el govern legítim
afganès”, assegura Bernabé, que
apunta que la llibertat dels periodistes estrangers s’acaba quan
proves d’informar sobre qualsevol protesta considerada “il·legal”
per les autoritats.
En aquest sentit, la periodista no només alerta de la profunda crisi econòmica que pateix el
país, que ha col·lapsat de ciutadans que volen fugir les poques
ambaixades encara obertes , sinó
que també posa la mirada en la
crítica situació d’aïllament forçat
que pateixen les dones. “Si tens
més de 12 anys, t’has de quedar a

La periodista Mònica Bernabé fa una visita guiada a una de les seves darreres exposicions. Foto: Mònica Bernabé

casa. No pots estudiar, anar a la
universitat o treballar. Totes les organitzacions de dones han desaparegut i també s’han clausurat
totes les cases d’acollida per a dones maltractades, que ara es veuen sense cap sortida”, lamenta
Bernabé, que malgrat tot reivindica el paper del burca com un element d’anonimat i protecció.
“Tendim a banalitzar-lo i jutjar-lo
des de la nostra realitat a Catalu-

nya. Tanmateix, a les zones més
insegures de l’Afganistan, el burca dona una sensació de protecció a les dones”, remarca.
Bernabé considera que la caiguda del govern afganès encara és
molt recent com per valorar la importància i magnitud de l’arribada al poder dels talibans, però sí
que fa una crida a mantenir l’atenció mediàtica sobre la regió.
“Seguir explicant que passa és fo-

namental per combatre la impunitat dels talibans”, conclou.

SÀHARA, JOVES I FOTOGRAFIA
L’extens programa de les jornades Obrint Fronteres 2021
també inclou un petit cicle de
tres activitats sobre el conflicte al
Sàhara Occidental, diversos tallers per a joves i una exposició
del fotògraf Lucas Vallecillos
sobre explotació infantil.

9|
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Cultura | Els ‘Rostres de la Mediterrània’, al Polidor

14 d’octubre del 2021

L’espai del Polidor acollirà fins al pròxim 31 d’octubre l’exposició Rostres de la
Mediterrània, una mostra impulsada per la Plataforma Stop Mare Mortum que vol
reflexionar sobre la problemàtica de les persones refugiades i el seu èxode a Europa.

Stop Crematori recull fons per
portar el tanatori al Suprem
TRIBUNALS4La plataforma Stop
Crematori de Sant Adrià de Besòs no abaixa els braços. Després
de rebre el passat juliol un nou revés amb la desestimació per part
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) del recurs
contra la sentència que descartava irregularitats en les llicències
del Tanatori del Litoral, l’entitat
adrianenca ha posat el punt de
mira en el Tribunal Suprem.
“Aquesta és una lluita que
vam començar amb l’ajuda de gairebé 10.000 signatures. Amb
aquest compromís ens van proposar arribar fins on poguéssim
per evitar la consolidació d’un
nou punt de contaminació a la
ciutat”, assenyalen des de la plataforma, conscients que arribar
al Suprem no és una tasca fàcil.
Per ara el cas ja està en tràmit i
a l’espera de conèixer si supera el
primer dels filtres previs.
Amb l’objectiu de sufragar les
costes judicials de tot el procés,
Stop Crematori ha iniciat aquest
octubre la cinquena edició de la
seva campanya de recollida de

El Besòs i el Maresme vol
equipaments i zones verdes

PROTESTA4Veïns dels barris
barcelonins del Besòs i el Maresme protagonitzaran el pròxim
diumenge una cadena humana
per reivindicar més equipaments
i zones verdes. Aquesta zona
ubicada al límit entre Barcelona
i Sant Adrià de Besòs ja ha estat
l’escenari de fins a tres trobades
en els darrers mesos per reclamar més implicació per part de
les administracions en el desenvolupament d’uns barris que
consideren “oblidats”.
Entre les diferents propostes
que volen posar els veïns sobre

la taula de les autoritats hi ha un
nou espai per a joves –que podria ubicar-se en l’edifici de l’antic magatzem municipal barceloní– i la conformació d’un gran
parc verd en un dels solars abandonats de la zona. La convocatòria impulsada per l’Associació
de Veïns Besòs-Maresme arrencarà a les onze del matí a la
cruïlla entre els carrers Cristóbal
de Moura i Puigcerdà compta
amb el suport de diverses entitats veïnals i ecologistes tant de
Barcelona com dels municipis
veïns de Sant Adrià i Badalona.

El Tanatori del Litoral de Sant Adrià de Besòs. Foto: Línia Nord

fons. Aquesta iniciativa consisteix
en la instal·lació d’una carpa setmanalment en punts cèntrics
del municipi per tal de donar a
conèixer el cas i obtenir microdonacions de dos euros per persona. Tots els participants rebran
a canvi de la seva aportació un
butlletí per al sorteig d’una panera de Nadal.
“Sense el suport de la gent no
hauríem pogut ni intentar-ho
en un primer moment. Arribar al

Suprem és difícil, però a Sant
Adrià no tenim lloc per més
fonts de contaminació per petites que siguin”, apunta l’entitat,
que es marca com a objectiu
aconseguir els prop de 2.000
euros recaptats en edicions anteriors. En cas de no poder defensar el cas a l’alta cambra espanyola, els diners obtinguts en
aquesta campanya serviran per
sufragar els gairebé 3.400 pendents en costes judicials.

Una de les últimes protestes impulsades per entitats veïnals. Foto: AV Maresme
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Montgat | Tiana
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Montgat | Un avís veïnal permet recuperar un espai verd

14 d’octubre del 2021

L’Ajuntament de Montgat ha pogut retirar la brossa que s’acumulava en el corredor
verd ubicat entre el carrer Francesca Bonnemaison i la B-20 després de rebre l’avís
d’un veí. Cal recordar que al límit amb Tiana també hi ha un altre abocador il·legal.

Forats i goteres: alerten de la
situació crítica a la Sala Albéniz
EQUIPAMENTS4La Sala Albéniz
de Tiana podria reobrir aquest
octubre amb diversos desperfectes després de prop de setze
mesos tancada per obres en el sistema de climatització. Segons
ha denunciat el portaveu del
grup de Junts per Tiana, Isaac
Salvatierra, no només hi ha goteres sobre el galliner de l’espai,
sinó que tampoc s’han tapat els
forats que es van fer per a la instal·lació irregular de cables de so
per convertir l’equipament en
un futur cinema.
La notícia saltava durant el
passat Ple ordinari, quan l’alcaldessa Marta Martorell va anunciar la possible reobertura de la
sala a finals d’octubre. En la seva
intervenció, la batllessa també va
admetre que durant l’últim episodi de pluges va entrar aigua pel
forat de la coberta per on es van
passar els cables d’àudio i que encara estaven pendents d’avaluar
els desperfectes. A falta d’aquest
informe de danys, les imatges
compartides per Salvatierra a
través de les xarxes socials mos-

Front comú per il·luminar el
passeig marítim de Montgat

ESPAI PÚBLIC4Diversos veïns de
Montgat i Badalona han unit
forces per reclamar la il·luminació del passeig marítim que uneix
els dos municipis. A través de les
xarxes socials, molts usuaris fa
temps que denuncien la situació
d’aquest espai, que un cop es fa
fosc és pràcticament impracticable per als esportistes degut a
la manca de llum i a la sensació
d’inseguretat que això comporta.
Des de l’agrupació Corre BDN
van proposar fa unes setmanes la
iniciativa d’organitzar petits equips d’entrenament per travessar

la “zona fosca” que separa Badalona i Montgat “sense por” i
van aprofitar l’ocasió per tornar
a reclamar als dos consistoris implicats el condicionament d’aquest tram, que també presenta
desperfectes en el paviment.
En aquest sentit, la regidora
de Badalona En Comú Podem
Rosa Trenado també va voler ferse ressò de la demanda i el malestar veïnal per la situació del
passeig i va anunciar que el seu
grup registraria una petició per
instar els ajuntaments a actuar
urgentment en aquest espai.

Alguns dels desperfectes que presenta la Sala Albéniz. Foto: Junts per Tiana

tren diversos punts amb humitats
al sostre de l’espai i els forats sense tapar de la polèmica instal·lació del cinema. En aquest sentit,
cal recordar que la Sala Albéniz
és una construcció modernista
protegida com a patrimoni local.
EL PSC ABANDONA EL GOVERN
Per altra banda, el passat dijous
es va materialitzar la sortida del
PSC del govern de l’Ajuntament
de Tiana. Els dos regidors so-

cialistes Albert Sales i Antoni
Sánchez trenquen d’aquesta
manera el pacte amb ERC i
abandonen finalment l’executiu
encapçalat per l’alcaldessa
Martorell, tal com va acordar
l’agrupació local de la formació
en una assemblea celebrada el
passat 16 de setembre. En un
comunicat, l’agrupació socialista apunta a la “pèrdua de
confiança” cap a ERC com el
principal motiu de la ruptura.

El tram del passeig marítim entre Badalona i Montgat de nit. Foto: Corre BDN
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Bàsquet | La Penya perd en el penúltim sospir contra el CAB Estepona

El conjunt de Guillem Abelló va caure dimarts per 72-74 a l’Olímpic, amb una cistella a 8,8 segons del
final de l’escorta Nicole Ekhomu. Blanca Garcia va fallar la cistella passada que hauria forçat la pròrroga.
La Penya visitarà dissabte el pavelló del Pez Volador, la pista del Real Canoe madrileny, a la LF Challenge.
Foto: CF Montañesa

“A la Grama vaig sentir
que podia arribar a ser
futbolista professional”
Dimas Delgado / Migcampista del CF Montañesa
Si algun dia Dimas Delgado (Santa Coloma de Gramenet, 1983) s'anima a
escriure les seves vivències al futbol, el llibre serà inspirador i anirà més enllà
dels terrenys de joc. Es nota que el nou migcampista del CF Montañesa,
que ha competit a tres continents diferents, escolta molt i és curiós de mena.

Toni Delgado
SANTA COLOMA
i ha hagut molts canvis en
la teva vida en els darrers
mesos. Com estàs?
Molt bé! L'últim curs al Bengaluru
FC, de la Lliga índia, va ser complicat perquè, per la covid-19, em
vaig passar set mesos tancat en un
hotel sense la família ni poder
sortir més que per a entrenar i
competir. Els tres primers anys els
jugadors vivíem en uns apartaments en què podíem tenir les famílies. Carles Cuadrat i Albert
Roca, que em coneixen de la meva
època al Barça, van apostar per mi.

H

Què és el que més et va sorprendre de l'Índia?
No hi ha classe mitjana i els contrastos són infinits: en un carrer
veus centres comercials amb grans
marques, hotels i cotxes de luxe, i
a uns metres, gent amb molt poquetes possibilitats, en barraques...
Com hi està creixent el futbol?
Molt. Els clubs han apostat per fitxar tècnics europeus i invertir en

la base. La millora tàctica ha equilibrat una competició amb molt de
futur perquè hi ha gent disposada
a invertir-hi. Recordo especialment dos moments: quan vam aixecar la Lliga, el meu únic títol com
a professional, i la final perduda a
casa després d'avançar-nos 2-0.
Abans del descans em vaig lesionar i no vaig poder ajudar l'equip.

“Vull ajudar, gaudir
i ser competitiu cada
minut a la Monta.
Jo també soc de barri”
Has passat per les sessions de
l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). En què consisteixen?
Estan dirigides a jugadors sense
equip i se celebren durant els
mercats d'estiu i d'hivern. T'ofereixen grans instal·lacions, materials i professionals. Compateixes moments al vestuari, a l'hotel,
als àpats... Rius molt i t'ho passes
bé. T'ajuda a focalitzar-te en l'entrenament i a arribar en condicions òptimes per disputar els

partits que l'AFE organitza contra
equips de la zona. Tornes a sentirte futbolista.
Què et repeties a tu mateix?
"Dimas, tens il·lusió. Alguna cosa sortirà", em deia. Després de sis anys a
l'estranger, creia que trobaria equip
fàcil, sobretot en el futbol català,
però les opcions no arribaven a concretar-se... Estic encantat d'haver-me
unit al CF Montañesa.
Vas ser company a la Grama de
Pedro García, actualment el president del club.
El Pedro, el Toni Pérez i jo som de
Santa Coloma, i amics. Quan els
vaig dir que volia marxar de l'Índia
i tornar, em van deixar les portes
obertes. I mira, aquí estic. El projecte del CF Montañesa és il·lusionant. Volem fer un gran any i
tornar a Tercera.
"El principal objectiu és sanejar
el club", assegura Pedro García.
En Pedro arriba el primer i se'n va
l'últim. És un líder que aconsegueix el que es proposa i el president
ideal per a la Monta. Vull ajudar,
gaudir i ser competitiu cada minut.
Jo també soc de barri.

Què és per a tu Santa Coloma?
La meva ciutat, on m'he criat,
viscut i format. Després del meu
pas pel Sant Gabriel i les categories inferiors del Barça, al primer
equip de la Grama vaig sentir
que podia arribar a ser futbolista
professional.
Com et va marcar Pep Guardiola al Barça B?
Moltíssim. Volia tenir la pilota per
a guanyar amb un futbol vistós. Et
corregia i t'ho explicava tot amb
exemples, des de la pràctica, perquè ho entenguéssim de pressa.
Sergio Kresic i el Numància et
van donar l'oportunitat de passar de Tercera a Primera Divisió...
Un salt meravellós que va donar
sentit a molts sacrificis, sobretot
dels meus pares, per haver-me recollit i portat tants i tants anys a
partits i entrenaments. Sergio
Kresic va ser molt honest amb mi.
Em va demanar que treballés
molt perquè tindria el meu moment. I així va ser: vaig jugar
molts partits amb ell.

Els següents destins on vas anar
a parar van ser el FC Cartagena i
el Recreativo de Huelva.
Recordo l'etapa al Cartagena amb
pena perquè era un projecte molt
bonic per pujar en què, per diferents circumstàncies, no vam estar a l'altura. Al Recre vaig gaudir
molt, sobretot els dos primers
anys amb Sergi Barjuan. L'últim,
amb José Luis Oltra, vam patir impagaments i vam acabar baixant.
I va arribar la teva primera experiència fora: Austràlia.
No vaig trobar cap equip on tingués garanties de pagament i vaig
marxar a l'estranger. El segon entrenador del Western Sydney era
Andrés Carrasco, que em coneixia
del Barça. Van ser dues temporades
molt bones amb una final contra l'Adelaida United de Guillermo Amor
i unes semifinals. I després, com t'he
explicat, vindria l'etapa a l'Índia.
Sembla que et quedes amb el
millor de les teves experiències.
Moltes situacions em superen, però
les coses dolentes no sumen.

La Seguretat Social, via SMS

Pàgines especials

14 d’octubre del 2021
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» Ja són 58 els serveis que ofereix en línia la Seguretat Social amb identificació per missatge
» És un mètode d’accés que no requereix certificat digital i que t’ofereix moltes possibilitats
4La Seguretat Social ofereix, a
través de la seva Seu Electrònica, un
conjunt de serveis per facilitar
certs tràmits a la ciutadania. Per poder accedir a alguns d’aquests serveis es necessita identificar-se mitjançant un certificat digital emès
per una autoritat de certificació reconeguda o fer-ho a través de la
plataforma cl@ve.
No obstant això, amb l’objectiu
de facilitar al màxim possible l’accés als usuaris que no disposen de
mitjans d’autentificació digital, la
Seguretat Social ha implementat
una altra manera d’accedir a certs
serveis a través d’un sistema d’autentificació basat en l’enviament
per SMS al telèfon de l’usuari d’una contrasenya d’un sol ús, que
haurà d’introduir per poder accedir al servei desitjat.
Aquest sistema, habitual en
moltes operacions bancàries, basa
la seguretat de la identificació de
l’usuari en el coneixement per
part seva d’una sèrie de dades
personals i en la possessió del telèfon mòbil, que s’ha de registrar
prèviament a la Seguretat Social a
nom del mateix usuari a través d’un
procediment segur.

Actualment hi ha 58 serveis diferents als quals es pot accedir a través d’aquest mètode des de la
Seu Electrònica. L’últim a incorporar-se a aquesta llarga llista és el
simulador JUBIMAR. Aquest nou
servei permet a les persones treballadores del Règim Especial del
Mar simular la seva futura pensió
de jubilació. La simulació té caràcter informatiu, per la qual cosa
no genera drets ni expectatives de
drets a favor del ciutadà.

VIDA LABORAL
Aquest últim servei se suma als preexistents, entre els quals destaquen la possibilitat de descarregar
diversos informes, com el de la vida
laboral, l’integrat de prestacions, el
d’empresari individual... Ara, amb
l’entrada en funcionament d’Import@ss, el nou portal de la TGSS,
alguns d’aquests serveis et redirigeixen a aquest nou portal de
manera senzilla.
El mateix mètode d’identificació via SMS permet fer tràmits com
altes, baixes i modificar dades en el
Sistema Especial d’Ocupació a la
Llar; altes, baixes i canvis de la base
de cotització d’autònoms; fer un

A través d’un simple SMS pots accedir a molts serveis de la Seguretat Social. Foto: Pexels

canvi de domicili, del telèfon o del
correu electrònic que es tinguin registrats; rectificar els informes de les
bases de cotització i de la vida laboral; o sol·licitar el número de la
Seguretat Social, entre d’altres.
Entre els tràmits més demandats que es poden fer per aquesta via també hi ha el de sol·licitar la
Targeta Sanitària Europea o la possibilitat de consultar la situació en
què es troba el tràmit d’una pres-

tació sol·licitada, a nom propi o en
representació d’una altra persona,
i fer un seguiment de les fases del
procés des que es presenta la sol·licitud fins que es resol.

COM FER-HO?
Utilitzar aquest mètode d’identificació via SMS és molt senzill. Només
has d’accedir al servei que desitgis
i prémer l’opció d’accés via SMS. Seguidament, et pots identificar in-

troduint el teu document d’identitat, la data de naixement i el número de telèfon mòbil (prèviament registrat a la Seguretat Social).
Si les dades introduïdes són
correctes i coincideixen amb les registrades a la Seguretat Social, rebràs un SMS amb una contrasenya
d’un sol ús al teu telèfon mòbil. A
continuació, ja pots introduir
aquesta contrasenya que has rebut
per accedir al servei desitjat.
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| Back 4 Blood
Sobreviure en un món que ha patit una apocalipsi zombi. Aquesta és la
missió de Back 4 Blood, el joc d’acció disponible per a PC, PS4 i 5 i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Escena Poblenou

Ibai Llanos (Bilbao, 1995), que viu a Barcelona des de fa anys, va començar en el
món dels e-sports com a comentarista,
però el seu carisma el va convertir en
l’streamer de Twitch més famós a l’Estat
espanyol i a l’Amèrica Llatina. Tant és així
que s’ha fet amic de personatges de la talla de Leo Messi i del Kun Agüero, aconseguint les entrevistes que ja fa temps
que s’escapen al periodisme esportiu.
Malgrat tot, la humilitat ha continuat sent
el seu segell personal. Recentment ho ha
tornat a demostrar amb un discurs adreçat sobretot als seus fans més joves, animant-los a estudiar i a treballar, i recordant-los que viure de l’streaming és molt
difícil. Ho ha fet després que es filtrés el
seu sou milionari i el d’altres streamers.

Escena Poblenou 2021
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
celebra enguany el seu vintè aniversari, i ho fa amb una
edició molt especial, que inclou una vintena de propostes
sota el lema ‘Obrim els ulls’. Del 21 al 24 d’octubre, el barri
barceloní del Poblenou s’omplirà d’art amb quatre espectacles de teatre, tres peces de dansa, cinc propostes
híbrides, set espectacles de circ i clown i un concert.
Destaca la programació de l’espectacle de la sempre polèmica Juana Dolores Romero Casanova: #JUANA
DOLORES# *massa diva per a un moviment assembleari*.
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Supera els vuit milions de seguidors a Twitch

Un discurs sobre la importància d’estudiar

QUÈ HA FET

Per conscienciar els seus fans després que es filtrés el seu sou

...

A LES XARXES

Teatre

I

Ser l’streamer espanyol per excel·lència

ÉS FAMÓS PER

?

A

La fitxa

Paraules molt aplaudides

Molts usuaris n’han valorat la coherència i la responsabilitat

Música

Pelis i sèries

Soliloquis de nyigui-nyogui
Enric Casasses

Aquell dia tèrbol que vaig...
Eleonora Herder

Rosa permanent
Roba Estesa

Titane
Julia Ducournau

Amb prop de 15.000 versos, Soliloquis de
nyigui-nyogui recull tots els poemes
narratius i discursius que Enric Casasses
ha escrit des del 1977 fins ara. Els textos
més antics feia molt que eren introbables
i, entre els més recents, n’hi ha que havien passat desapercebuts. S’hi afegeixen també dos poemes inèdits, un d’ells
escrit en plena pandèmia.

Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir
d’un cinema de l’Eixample i vaig decidir
convertir-me en un om, la directora Alícia
Gorina dona veu als personatges femenins idealitzats de la pel·lícula Les verges
suïcides de Sofia Coppola. Una aproximació a les zones fosques d’aquella història 20 anys després de l’estrena del film.
Al teatre Lliure de Montjuïc.

El grup Roba Estesa continua enviant el
seu missatge feminista al món a través
de la música alegre i combativa. Aquest
octubre, la banda tarragonina ha presentat Rosa permanent (Halley Records),
el seu tercer àlbum d’estudi, amb una desena de cançons. Entre els nous temes,
hi ha una col·laboració amb les gallegues
Tanxugueiras: Ràbia.

Troben a un aeroport un jove amb la cara
plena d’esgarrapades. Assegura que es
diu Adrien Legrand, un nen que va desaparèixer deu anys enrere. El seu pare, Vincent, decideix endur-se’l a casa, posant
fi així a un llarg malson. Simultàniament,
hi ha una sèrie d’assassinats a la regió. Titane és la pel·lícula guanyadora de la Palma d’Or del Festival de Canes 2021.
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ESTILS DE VIDA
Vull ser vegetarià: com començo?
Foto: Pexels

i

ALIMENTACIÓ

abies que l’1 d’octubre és el Dia internacional del vegetarianisme? És probable que no, perquè, encara que el moviment té cada cop més adeptes, continua molt allunyat de
gran part de la població. Però, si tens o algun cop has tingut la
voluntat de deixar de menjar animals, et portem alguns consells
que faran més fàcil aquesta transició.
El més important és que tinguis clar el motiu principal per passar-te al vegetarianisme: deixar de menjar animals. No t’ho prenguis com una dieta per perdre pes ni com una moda, sinó com un
estil de vida. La forma més senzilla de fer el canvi és progressivament: comença a substituir la carn i el peix dels teus plats per altres aliments, com ara tofu, seitan o soja texturitzada, que tenen
proteïna vegetal. Si encara no t’atreveixes amb aquests productes,
potser més desconeguts, tingues en compte que d’altres de ben
tradicionals, com llegums i fruits secs, també t’aportaran proteïna.
En aquest camí, és important que tinguis algunes nocions
de nutrició: si pots, busca consell de professionals. Recorda que
en una dieta vegetariana (i molt més en una de vegana) et pot
faltar vitamina B12 i s’aconsella prendre’n suplements.

Les claus
CONVICCIÓ
PROGRÉS
APRENENTATGE
VITAMINA B12

És important que estiguis convençut que vols deixar
de menjar animals: no ho facis com a moda o per perdre pes
Fes el canvi progressivament: comença a substituir la carn
i el peix dels teus plats per altres aliments amb proteïna
És important que tinguis nocions de nutrició
(també de cuina!): demana consell a professionals
El dèficit de vitamina B12 és comú en la dieta vegetariana
(molt més en la vegana): n’hi ha suplements

Foto: Pexels
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