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Sentenciat
4 L’oposició de Badalona registra aquest 
matí la moció de censura per fer fora Albiol

4 Guijarro (PSC) liderarà un govern amb els comuns
a l’espera del que facin ERC i Junts per Catalunya pàg 3
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BÀSQUET pàg 12

Montse Bertran, delegada 
del Femení Sant Adrià: “Per a 
mi el club és una segona família”

BADALONA pàg 6

El Festival Filmets 
recupera el 80% de la 
programació presencial

SANT ADRIÀ pàg 9

El festival HOP torna
amb només dues
actuacions a la ciutat

TIANA pàg 10

Reobre el Centre 
de Dia municipal 
després de tres mesos

SANTA COLOMA pàg 8

Nou reforç als serveis
socials per evitar que
acabin desbordats
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Xavier García Albiol esgota les se-
ves últimes hores com a alcalde de
Badalona. El popular ha assistit
expectant a la confirmació d'una
moció de censura que feia temps
que estava en boca de tothom i
que finalment es registra formal-
ment aquest dijous a primera
hora. L'adeu del popular, però, no
serà sinònim de la conformació
d'un govern amb majoria absoluta
com s'esperava. Les discrepàncies
entre el PSC i Guanyem han tor-
nat a aflorar i la formació antica-
pitalista ja ha anunciat que no for-
marà part del nou executiu amb
els socialistes.
La notícia saltava ahir de

matinada per sorpresa. En un
comunicat, Guanyem feia pú-
blica la seva decisió de cedir els
vots per facilitar la investidura
del socialista Rubén Guijarro,
però confirmava que no for-
marà part del nou govern. “No
hi ha prou confiança, no es do-
nen les condicions per fer ara
mateix una coalició de govern
amb el PSC, però sí que garan-
tirem el relleu a l'alcaldia i l'es-
tabilitat”, assenyalava al res-
pecte la regidora Nora San Se-
bastián, que afegia que existia
un preacord per a una estruc-
tura de govern compartit amb el
PSC que la formació liderada
per Guijarro no hauria ratificat
en la primera reunió formal
amb la resta de forces de l'opo-
sició celebrada dimarts.
El contundent posicionament

de Guanyem agafava a contrapeu
la resta de formacions, que fins
ara havien fet gala d’una gran en-
tesa i que s’emplaçaven mútua-
ment a conformar un govern
ampli de majoria absoluta. El
nou panorama polític plantejat

pels anticapitalistes semblava
voler blindar una moció que ja és
un fet i obria la porta a diferents
escenaris de cara a la conforma-
ció d’un nou govern.

INDECISIÓ A ERC
Des d'ERC, fonts locals del par-
tit explicaven ahir a la tarda que
el seu posicionament respecte a
entrar o no a un govern sense
Guanyem –i probablement
sense JxCat– encara no estava
decidit. “Serem al lloc on pu-
guem ajudar més la ciutat”,
deien per afegir que hi havia “un
50% de possibilitats” que entrin
al govern i “un altre 50%” que li
donin suport des de fora, amb
un pacte de governabilitat o si-
milar. Admetien que tot plegat
s’estava debatent, també en co-
ordinació amb la direcció nacio-
nal del partit, un extrem que
confirmaven a Línia Nord fonts
nacionals dels republicans, que

asseguraven que no hi havia cap
decisió presa.
Però “la bona notícia” d'ahir

era, segons l'agrupació local,
que “la moció de censura tira en-
davant” i que “s'ha consensuat
un nom per a l'alcaldia, a dife-
rència de fa un any i mig”. Les
mateixes fonts celebraven que el
PSC no es fes enrere –“no hi ha
marxa enrere”, verbalitzaven– i
destacaven: “Albiol té els dies
comptats”. Tot plegat per con-
cloure remarcant que encara
segueix havent-hi “la possibili-
tat d'un govern fort, perquè
Guanyem ja ha dit que li dona-
rà estabilitat”.

POCS DUBTES ALS COMUNS
Pel que fa als comuns, fonts del
partit celebraven ahir en decla-
racions a Línia Nord que “tin-
drem investidura” i afegien que,
per part seva, no tenen previst
“desmarcar-se” del nou govern

com ha fet Guanyem. “Seguim
negociant i també haurem de
prendre la nostra decisió, però
nosaltres negociem amb la vo-
luntat de poder consensuar un
programa de govern i un execu-
tiu que el pugui aplicar, d'es-
querres i el més ampli i fort
possible”, apuntaven. 
Sembla, doncs, que l'entrada

dels comuns al govern de Gui-
jarro està clara. S'haurien de
tòrcer molt les coses perquè no
fos així. De fet, les mateixes
fonts reconeixien que, si van en-
trar al govern d'Álex Pastor, ara
no tindria sentit que no ho fes-
sin amb el de Guijarro. “La ciu-
tat encara ho necessita més avui,
amb la pandèmia que estem vi-
vint”, argumentaven, destacant
també que el nou govern tindrà
l'estabilitat “garantida” per part
de Guanyem.
Per la seva banda, des de

JxCat apuntaven ahir que la de-

cisió de formar part d’aquest
nou executiu la prendrà l’as-
semblea de la formació, però ja
avançaven que les condicions
havien canviat amb la decisió
de Guanyem i que el seu posi-
cionament estava més proper
d’un ‘no’ que d’un ‘sí’ a anar de
la mà de PSC i comuns.

EL PSC VOL UN GOVERN AMPLI
Malgrat la incertesa sobre la
configuració d’aquest nou ex-
ecutiu, fonts del PSC remarca-
ven ahir a Línia Nord que la
seva voluntat segueix sent la de
formar un govern el més “ampli
i estable possible”, i agraïen a
Guanyem la seva “sinceritat” i
que hagi adoptat una posició
“constructiva” per poder conti-
nuar “caminant tots en la ma-
teixa direcció”. Els socialistes ja
avançaven a mitja tarda que
aviat hi hauria “fumata blanca”.
Concretament, avui a les 8:30h.

Anton Rosa / Arnau Nadeu
BADALONA

Fumata blanca
» Els grups de l'oposició de Badalona registren avui a primera hora la moció de censura contra Albiol
» Rubén Guijarro (PSC) liderà un govern amb els comuns a l’espera del posicionament d’ERC i JxCat

L’oposició badalonina ha aconseguit posar-se d’acord per fer fora de l’alcaldia Albiol. Foto: Jordi Pujolar/ACN

En Portada
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La lupa

Preguntem-nos, per exemple, si subvencio-
nar el lloguer i explicar que això emanciparà
els joves és cert. Preguntem-nos si hi pot ha-
ver emancipació sense bons salaris. No. I no

hi ha bons salaris sense bones empreses. I no hi ha
bones empreses sense polítiques a favor de la seva
implantació, ampliació o competitivitat. Preguntem-
nos –pregunteu-vos els que sou als ajuntaments i a
les institucions– si quan una empresa –petita, mit-
jana o gran– us presenta un projecte –posar plaques
solars, ampliar capacitat, fer un magatzem auxiliar,
modificar l’interior de la nau sense tocar el volum–
feu tot el possible perquè pugui fer la inversió o us
poseu en “mode avió”. Hi ha de tot a la vinya de la
Senyora Administració, però d’entre totes les per-
sones que formen aquest ecosistema protegit i difí-
cilment alterable n’hi ha que no s’atreveixen a decidir
quan un procediment no és reglat. I n’hi ha que han
nascut per trobar problemes a cada solució. També
n’hi ha d’extraordinàries, però aquest no és un ar-
ticle per lloar-les, sinó per preguntar-los, també, si
estan còmodes entre un bosc d’arbres que cobren el
mateix malgrat no fer tots la mateixa ombra.
Tampoc no hi pot haver emancipació sense una

bona formació. Formació professional i universitària.
I la pregunta incòmoda és si la tenim. Si la forma-
ció professional ofereix prou cursos i que tinguin de-
manda laboral acreditada. Si les carreres universi-
tàries estan actualitzades als requeriments del món
real. Les notícies sobre ambdues qüestions no ani-
men gaire. I som el país amb més atur juvenil de la
Unió Europea.
Preguntem-nos per què, i mirem d’anar desfent el

fil de les raons que ens porten al podi de la catàstro-
fe. Preguntem-nos si fer marxa enrere i deixar d’exi-
gir el B2 d’anglès als estudiants que acaben la carre-
ra iguala en competència, serveix de consol per a algú

i, sobretot, si modifica els requeriments de les em-
preses a l’hora de contractar personal jove. La resposta
és no. No perquè mantindrà la bretxa entre els nanos
que es poden pagar l’anglès i els que no. No perquè
no hi ha consol en la mediocritat. I no perquè les em-
preses seguiran demanant l’anglès per necessitat o com
a filtre a l’hora de contractar.
La cantarella que exigir el B2 als estudiants ge-

nera una bretxa entre els que poden pagar-se clas-
ses privades i els que no és fal·laç. Preguntem-nos
com una llei que es va començar a treballar fa deu
anys per aprovar-se el 2014, i que explicitava
aquesta obligatorietat, no va anar lligada de la in-

versió necessària per incorporar l’anglès a tot el ci-
cle educatiu. Els governs han disposat d’anys per fer-
ho possible, i no ho han fet. I ara ens tornen a ex-
plicar que només uns quants poden estudiar anglès,
com a excusa per espolsar-se la responsabilitat de
no haver forçat el canvi estructural que l’educació
necessita. Pregunteu-los si el que ha passat és que
no s’han atrevit a forçar que els mestres i els pro-
fessors l’estudiessin –aquests sí, becats si cal– o si
no han promogut que s’incorporessin mestres es-
trangers al nostre ensenyament per afavorir una im-
mersió real a la llengua anglesa. Resulta paradoxal
que les nostres infermeres o biotecnòlegs puguin

anar a l’estranger a treballar, però els mestres de pri-
mària i secundària estrangers no puguin venir aquí
massivament a fer una immersió real en l’ense-
nyament dels nostres joves.
Preguntem-nos si la pluja de milions que havien

d’arribar d’Europa canviarà algun dels dèficits es-
tructurals que tenim com a societat. Quants diners in-
jectarem a digitalitzar la formació i els formadors? Es
podran aprendre oficis en dualitat amb l’empresa de
manera fàcil? Podrem fer que els nanos que es per-
den quan no acaben ni l’ESO puguin anar a fer d’a-
prenents en empreses? Aprofitarem la digitalització
per reduir tràmits i esperes de mesos i anys a l’hora
d’aprovar projectes d’inversió, sigui en obres o ins-
tal·lacions de caràcter industrial? Reindustrialitzarem
amb incentius per fer tornar producció que avui ja no
fem? Invertirem en renovables per no dependre tant
de l’energia de fora i ser més competitius?
Si la resposta a aquestes preguntes no és afirma-

tiva i contundent, ens aboquem a un escenari de plu-
ja de milions teòrica que seguiran dopant l’economia
espanyola sense abordar les reformes que necessita
la societat.
I aquestes receptes s’assemblen massa a les que no

ens han funcionat, a les quals podem afegir les tra-
dicionals d’apretar fiscalment els que tenen contro-
lats per la nòmina, deixar forats per als que no hi són,
desincentivar l’estalvi personal i gastar més del que
s’ingressa esperant un miracle que no es produirà.
Deixo per al final un comentari sobre l’afirma-

ció que he fet en referència a la necessitat d’inver-
tir en renovables. I ja no ho faig en mode de pre-
gunta, sinó que necessito fer-ho en mode d’alerta i
d’afirmació rotunda: renunciar a instal·lar energia
renovable de manera intensiva a tot el país és un er-
ror monumental que pagarem molt car. I si no, mi-
rin-se la factura de la llum dels pròxims mesos.

Preguntem-nos si la pluja 
de milions que havien d’arribar

d’Europa canviarà algun 
dels dèficits estructurals 
que tenim com a societat

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Preguntem-nos

NLes millors
perles

El videoclip d’Ateo, en què C. Tangana i Nathy Peluso
apareixen ballant bachata a la catedral de Toledo, ha

provocat una polèmica que ha acabat amb la dimissió del degà
del temple i en un acte de “purificació i reparació dels pecats”.

Una dona es posa de part als EUA i la seva parella intenta
portar-la a l’hospital en cotxe, però el vehicle s’espatlla

i han d’anar-hi caminant perquè no es poden permetre
trucar a l’ambulància: costa mil dòlars. God bless America.

“Conducta homosexual d’alt risc”. És el diagnòstic que li van
fer a Teresa Bernadas, exportera de la selecció espanyola

d’hoquei patins, a un CAP de Vic. Ho ha denunciat ella mateixa a
les xarxes socials arran de la notícia d’un cas semblant a Múrcia.

Uns lladres encasten el cotxe a la botiga de Dior del
passeig de Gràcia de Barcelona per robar-hi. No

aconsegueixen accedir a l’establiment de luxe i, en fugir
del lloc dels fets, xoquen amb un vehicle dels Mossos.

LA FOTOPSOE
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Albiol suspèn l’activitat política amb 
l’oposició des de l’esclat dels Pandora Papers1

2
Cadena humana als barris del Besòs 
i el Maresme per reivindicar zones verdes

La Marea no s’atura

Guanyem i PSC s’encaminen cap a la moció 
de censura: “L’alcaldia no serà un problema”

El regidor Riera compartia amb Albiol el
poder sobre la societat en un paradís fiscal

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Mirada pròpia

Dissabte, 16 d’octubre, cen-
tenars d’autocars sortien a
mitjanit de tot l’Estat en di-

recció a Madrid. També altres
mitjans de transport s’omplien
de persones jubilades, pensionis-
tes i altres encara en actiu per di-
rigir-se a la capital d’Espanya.
Feia dos anys de les conegudes

marxes del Nord i del Sud, que van
concentrar a Madrid més de
100.000 persones procedents de
tots els punts de l’estat espanyol per
exigir al govern central unes pen-
sions dignes per a tothom.
Han passat moltes coses des

d’aleshores. La maleïda pandèmia
s’ha emportat moltes persones, so-
bretot pensionistes, per la negli-
gència, en molts casos, d’alguns
responsables polítics que no van
actuar amb prou rapidesa ni efi-
ciència per afrontar una situació
que, si bé afectava tothom, im-
pactava especialment la gent gran.
Va ser gràcies a la sanitat pública
i a la solidaritat de la ciutadania que
es va evitar que la tragèdia enca-
ra fos més gran. Això no ho hem
d’oblidar mai, ja que només els ser-
veis públics garanteixen una aten-
ció de qualitat i universal.
En aquests dos anys també

s’han fet petits passos per garan-
tir unes pensions dignes, però
són insuficients. És cert que s’han
revaloritzat les pensions segons
l’increment de l’IPC en derogar el
factor de sostenibilitat, però no
s’han incrementat les pensions mí-
nimes i les no contributives per si-
tuar-les a l’SMI, ni s’ha posat fi a
la bretxa de gènere.
Hi ha també altres qüestions

aprovades al Congrés dels Diputats
que considerem lesives per als in-

teressos de les persones pensio-
nistes. Per això, milers de per-
sones ens vam tornar a concen-
trar dissabte a Madrid per pro-
testar contra les polítiques del
ministre d’Inclusió, Seguretat
Social i Migracions, José Luis Es-
crivá, que defensa una reforma
que posa en perill les pensions
públiques. A la manifestació
vam demanar la seva dimissió i,
entre altres reivindicacions, vam
reclamar una pensió mínima
de 1.084 euros, tal com estableix
la Carta Social Europea.
També es va demanar una

auditoria pública dels comptes
de la Seguretat Social per de-
mostrar que les pensions públi-
ques són sostenibles, una ex-
igència avalada per milers de sig-
natures i mocions aprovades en
molts ajuntaments de l’estat es-
panyol, entre ells el de Badalo-
na, Terrassa, Sabadell o el Prat
de Llobregat. Segons destacats
economistes, el furt de diners de
la guardiola de les pensions per
destinar a altres despeses no
pròpies de la Seguretat Social po-
dria estar entre els 200.000 i els
600.000 milions d’euros.
De la mateixa manera, el

Tribunal de Comptes de l’Estat
ha demostrat que més de
100.000 milions d’euros de les
cotitzacions socials s’han desti-
nat a despeses impròpies. Per
tant, a la Seguretat Social sí que
hi ha diners si es destinen a allò

que correspon  i no a altres des-
peses que s’han de cobrir amb els
pressupostos generals de l’Estat.
Durant la manifestació tam-

bé es va anunciar l’existència
d’un moviment de tota la Unió
Europea contra l’intent de pri-
vatitzar les pensions. Les marees
que formem part de la Coordi-
nadora Estatal per la Defensa del
Sistema Públic de Pensions (CO-
ESPE) i de la Coordinadora de
Pensionistes de Catalunya, com
és la de Badalona, ens segu-
irem mobilitzant en defensa d’u-
nes pensions públiques i sufi-
cients per a tothom.
Volem igualar les pensions

mínimes al salari mínim, elimi-
nar la bretxa de gènere, millorar
les pensions de viduïtat i que no
es penalitzin les persones treba-
lladores que es vulguin jubilar
amb 40 anys cotitzats. Sense ob-
lidar la derogació de les reformes
de les pensions i les laborals.
Després de la manifestació,

hi va haver discursos en defen-
sa del dret de tothom a viure amb
dignitat i sense l’angoixa de no
saber com arribar a final de
mes. Finalment, una actuació
musical va cloure la jornada.
L’èxit de participació de-

mostra el compromís de les per-
sones jubilades, pensionistes i de
classe treballadora, en general, de
no renunciar als seus drets i als
serveis públics de qualitat. Re-
sistir i persistir és guanyar.

De nou, anem a Madrid
per Pedro Jesús Fernández

A les xarxes

@quiquepeinado: Mucho escándalo con
que Carmen Mola sean en realidad tres
tíos, pero Antònia Font son cinco y nadie
dice nada.

@neustomas: Tant dir que sense ordre del
dia i papers no hi hauria taula [de diàleg] i
resulta que el propi Govern diu que ni ac-
tes ni documentació. Primícia d’@apuente.

#OnSónLesActes?

@324cat: Vaga indefinida dels treballa-
dors del 061, que volen dependre del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques i no de
Ferrovial.

#061EnVagaIndefinida #CarmenNoMola

Els semàfors

El Filmets Badalona Film Festival
celebra a partir de demà la seva

47a edició, que inclou 237
curtmetratges en competició. 

El festival recupera el 80% de la
programació presencial, que es
repartirà en tres seus diferents

fins al pròxim 31 d’octubre. 
pàgina 6Filmets

El consistori ha anunciat un pla
per reforçar els Serveis Socials

per atendre millor els veïns que
pateixen més la crisi provocada
per la pandèmia. La FAVGRAM
alerta, això sí, que es cobriran

baixes de la plantilla però 
que no s’ampliarà.  

pàgina 8Aj. de Santa Coloma

El festival HOP torna a partir de
dissabte però, tot i tenir el seu
origen a Sant Adrià, la ciutat

només acollirà dos actes, ja que
la majoria es faran a Barcelona.

Els seus organitzadors lamenten
que en aquest cas tenen poc

suport de l’Ajuntament. 
pàgina 9Aj. de Sant Adrià
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Successos | 10 arrestats en una operació antidroga a Sant Crist
El Cos Nacional de Policia (CNP) ha detingut aquesta setmana una desena de persones en

el marc d’una operació antidroga feta al barri de Sant Crist. En total es van realitzar 
fins a quatre registres en domicilis dels carrers de Cuba i Sant Joan de la Creu.

CINEMA4La 47a edició del Fil-
mets Badalona Film Festival ar-
renca aquest divendres amb la vo-
luntat de portar la normalitat a les
sales de cinema. El certamen de
curtmetratges –que enguany tor-
na a apostar per un format híbrid
tal com ja va fer l’any passat– ha
aconseguit recuperar el 80% de la
seva programació presencial, que
es repartirà en fins a tres seus di-
ferents que comptaran amb el
màxim aforament permès després
de la relaxació de les mesures sa-
nitàries per la pandèmia.
Els 237 curts que competei-

xen en el festival es projectaran
del 22 al 31 d’octubre repartits
per sessions temàtiques que se
celebraran al Teatre Zorrilla de
Badalona, l’Institut Français de
Barcelona i als cinemes Can Cas-
tellet de Sant Boi de Llobregat.
Malgrat l’aposta per la presen-
cialitat, totes les pel·lícules en
competició a la Secció Oficial
del Filmets es podran veure a tra-

vés de la pàgina web del festival.
Tant les sessions presencials
com les de la pàgina web seran
d’accés lliure i gratuït, tot i que
caldrà registrar-se prèviament.
Una de les principals novetats

d’aquesta edició és la incorpora-
ció de Can Ruti com una de les
seus del certamen. Aquesta ini-
ciativa permetrà que els pacients
ingressats i els professionals del
centre puguin accedir a una se-
lecció dels curtmetratges que es

projectaran en les diferents sales
sense haver de sortir del recinte.
La sessió inaugural serà di-

vendres al Zorrilla i tindrà com a
protagonistes les pel·lícules The
letter room –film nominat als
prestigiosos Premis Oscar– i Mi
querido Juan Manuel. La tradi-
cional Nit de les Venus tindrà lloc
dilluns i servirà per reconèixer la
trajectòria de l’actriu Assumpta
Serna, que enguany s’emporta el
guardó de la Venus d’Honor.

Assumpta Serna serà una de les premiades aquest 2021. Foto: Mar Vila/ACN

El Filmets 2021 recupera el 80%
de la programació presencial

» El festival arrenca demà repetint el format híbrid de l’any passat
» Els 237 curts en competició es projectaran fins al 31 d’octubre

Vist per sentència el judici per
desnonament del Sant Josep

ESPORTS4El Club Bàsquet
Sant Josep de Badalona ha ha-
gut de portar finalment la de-
fensa del pavelló fins a tribunals.
Aquest dilluns quedava vist per
sentència el judici per desno-
nament contra l’entitat, que ara
haurà d’esperar com a màxim
vint dies per conèixer el vere-
dicte del magistrat.
La vista celebrada als jutjats

de Badalona va durar prop de
dues hores i va servir perquè les
dues parts poguessin desplegar
els seus arguments, després que
no s’acabés d’arribar a un acord
amb l’Arquebisbat de Barcelona
que hauria paralitzat la citació pel

judici. “Estem contents perquè
almenys ens hem pogut explicar.
El Sant Josep és part de la Par-
ròquia i vam ser nosaltres qui va
construir el pavelló amb el con-
sentiment de l'Església”, asse-
nyala el president del club, Ibon
Orrantia, que confia que la sen-
tència reconegui que no són uns
“precaristes” i els permeti que-
dar-se a l’espai sense haver de re-
córrer el veredicte. En paral·lel,
el club –que va protagonitzar di-
umenge una protesta a la Cate-
dral– espera una resposta oficial
del consistori a la petició per ins-
tar el veí afectat pel soroll a fer les
proves acústiques al seu domicili.

Les obres del canal del Gorg
arrencaran l’abril del 2022

URBANISME4L’Ajuntament de
Badalona ha anunciat aquesta
setmana que les esperades ob-
res del canal del Gorg arrenca-
ran l’abril del 2022. El projec-
te tindrà un pressupost total de
17 milions d’euros i es dividirà
en dues fases, la primera de les
quals aborda la construcció de
280 metres de canal, des del
carrer del Progrés fins passat el
carrer de la Indústria. La sego-
na actuació preveu allargar l’es-
tructura fins al Port de Bada-
lona i també inclourà el trasllat
de les vies del tren.

“Amb la construcció del canal
fem realitat un gran somni que te-
nim com a ciutat”, ha assegurat
al respecte l’alcalde Xavier Gar-
cía Albiol, que considera el pro-
jecte de transformació de la ram-
bla del Gorg com un dels més im-
portants que ha viscut Badalona
en els últims trenta anys. La pre-
visió és que les obres de la pri-
mera fase s’allarguin prop de set
mesos, de manera que els pri-
mers metres de canal podrien
veure la llum d’aquí just un any.
La segona fase podria estar en-
llestida a la primavera del 2024.

La biblioteca Can Casacuberta
podria reobrir al novembre

EQUIPAMENTS4Llum al final
del túnel per a la biblioteca de
Can Casacuberta. El cèntric
equipament badaloní podria
tornar a obrir les seves portes a
principis de novembre després
de gairebé dos anys tancada
per obres. Així ho va confirmar
l’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, a través d’un mis-
satge a les xarxes socials. 
Cal recordar que la biblio-

teca porta tancada des del març

del 2020. Durant aquest temps,
primer per l’esclat de la pandè-
mia i després per uns problemes
crònics amb la climatització,
Can Casacuberta ha estat amb
obres. Precisament, el passat
maig el consistori anunciava
que l’equipament podria obrir a
la tardor, quan haguessin con-
clòs les 16 actuacions diferents
de millora que s’han hagut de
començar a fer per la falta de
manteniment.

La protesta del Sant Josep a la Catedral. Foto: Twitter (@VeusSantPep)

Can Casacuberta. Foto: A.R.

EQUIPAMENTS4Nou gir de guió
en el cas de l’enderroc de la
Mobba. El jutjat contenciós nú-
mero 14 de Barcelona ha decidit
suspendre provisionalment la
demolició de l’antiga fàbrica de
balances badalonina a l’espera de
resoldre el recurs presentat per
la desestimació de la declaració
de l’edifici com a Bé Cultural d’In-
terès Local (BCIL).
Segons ha avançat L’Inde-

pendent i ha pogut confirmar Lí-
nia Nord, en la seva resolució, el
magistrat aplica aquesta mesu-
ra cautelar en considerar que el

consistori no ha justificat sufi-
cientment l’interès públic de pro-
cedir a enderrocar immediata-
ment la Mobba. En aquest sen-
tit, el jutge valora que si l’edifici
anés a terra s’eliminaria la pos-
sibilitat que l’espai fos finalment
protegit com a part del patrimo-
ni industrial local. La decisió del
magistrat també remarca l’a-
portació per part de les parts de-
mandants de diversos informes
que subratllen el valor històric i
arquitectònic de la fàbrica.
Cal recordar que el Ple del

passat mes de juny va decidir

desestimar la protecció de la
Mobba gràcies als vots del PP i el
PSC i malgrat la negativa de la
resta de grups. Amb aquesta vo-
tació es validava el posiciona-
ment de la Comissió Tècnica As-
sessora del Patrimoni Arquitec-
tònic i Cultural municipal, que va
determinar gairebé per unani-
mitat que l’espai no complia
amb els requisits per ser catalo-
gat. Aquest posicionament va
ser recorregut pel Grup de Tre-
ball sobre la Mobba (GTM), que
també va apel·lar contra l’inici de
les tasques d’enderroc.

Suspès l’enderrocde laMobba

Façana exterior de l’antiga fàbrica de la Mobba. Foto: Ajuntament
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En llibertat els cinc arrestats
per una doble agressió sexual
TRIBUNALS4Els cinc joves en-
viats a presó per la seva pre-
sumpta implicació en l’agres-
sió sexual a dues noies a Santa
Coloma de Gramenet han estat
posats en llibertat. Segons va
avançar ahir Catalunya Ràdio,
l’Audiència Provincial de Bar-
celona no veu “prou indicis de-
lictius” com per mantenir una
mesura cautelar que considera
que no està ben fonamentada
per part de la titular del Jutjat
d’Instrucció número 1 de Santa
Coloma, responsable de decretar
l’entrada a presó sense fiança per

als detinguts. Els fets haurien
tingut lloc durant la passada
diada de Sant Jordi al municipi.
Els presumptes implicats van ser
arrestats el 4 de maig i un d’ells
va quedar en llibertat amb reti-
rada del passaport i prohibició de
sortir del país com a investigat
per omissió del deure per no ha-
ver fet res per aturar les agres-
sions denunciades. També es
va prendre declaració als de-
tinguts i es van practicar fins a
divuit rodes de reconeixement.
Pel que fa a les víctimes, es van
decretar sis ordres de protecció.

DESIGUALTATS4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
ha impulsat aquest octubre un
nou pla per reforçar els Serveis
Socials municipals. Aquesta ini-
ciativa permetrà ampliar la
plantilla del departament per
poder donar resposta a la crei-
xent demanda ciutadana pro-
vocada per la crisi derivada de
la pandèmia del coronavirus.
Segons detalla el consistori en

un comunicat, aquest reforç de
personal es traduirà en la con-
tractació immediata d’un equip
de cinc treballadors i educadors
socials, que permetrà cobrir al-
gunes baixes en el departament
i que també servirà per alliberar
de feina els professionals que ac-
tualment es dediquen a l’atenció
ciutadana. En aquest sentit, l’e-
xecutiu encapçalat per Núria
Parlon ja va impulsar fa uns me-
sos la conformació d’un grup
d’intervenció social especialit-
zat  en l’abordatge de la proble-
màtica de l’habitatge. Aquest
equip concentra la seva activitat
sobretot en la realització d’un tre-

ball preventiu amb les famílies
vulnerables per evitar que puguin
acabar al carrer sense una alter-
nativa d’habitatge.
Des de la Federació d’Asso-

ciacions de Veïns de Santa Colo-
ma (FAVGRAM) celebren aquest
reforç de personal, però  apunten
que el consistori encara no els ha
informat dels detalls del pla i aler-
ten que moltes d’aquestes noves
contractacions aniran encami-

nades a cobrir baixes en la plan-
tilla i no a ampliar-la.

CLAM PEL PREU DE LA LLUM
El pròxim 17 de novembre tin-
drà lloc una manifestació en
protesta per l’increment del
preu de la llum i per reclamar un
canvi en l’actual sistema elèctric.
La concentració impulsada per
la FAVGRAM anirà de la plaça
del Rellotge a la de la Vila.

El consistori incorporarà cinc persones per al departament. Foto: Ajuntament

Nou reforç als serveis socials
per evitar el seu desbordament

El cas es remonta al passat mes de maig. Foto: ACN

Circ | El Passatge Insòlit torna divendres
El festival Passatge Insòlit de Santa Coloma arrenca aquest divendres recuperant
el ritme d’edicions passades i amb la programació d’una dotzena d’espectacles.
Fins a deu companyies diferents es donaran cita durant el tres dies de certamen.
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Sant Adrià analitza les línies
mestres del nou Pla de Salut

SALUT4L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ha posat en
marxa el procés d'anàlisi previ
a l’elaboració del nou Pla Local
de Salut. Aquest estudi –que
compta amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona i dels
equips de professionals dels
Centres d’atenció Primària
(CAPs) del municipi– servirà
per identificar els dèficits i ne-
cessitats en matèria de salut
que presenta la població.
Les mancances detectades

en aquesta investigació serviran
després com a base per a l’ela-

boració del Pla Local de Salut,
que ha de ser un full de ruta es-
tratègic que permeti articular
amb eficiència les polítiques
municipals en aquest àmbit.
Per a l’obtenció d’aquesta ra-
diografia sanitària del munici-
pi s’utilitzaran diferents indi-
cadors locals i regionals i tam-
bé es comptarà amb la partici-
pació de la ciutadania. En
aquest sentit, l’executiu encap-
çalat per Filo Cañete organitzarà
fins a tres grups focals que es-
taran integrats per veïns dels di-
ferents barris de Sant Adrià.

CULTURA4El festival HOP tor-
na aquest 23 d’octubre amb les
piles carregades. Aquest certa-
men arriba enguany a la seva on-
zena edició consolidat com un
referent de la cultura urbana, en
especial de la dansa, gran pro-
tagonista d’una programació
que té com a epicentre el Mercat
de les Flors de Barcelona. Mal-
grat celebrar-se majoritàriament
en diferents punts de la capital
catalana, l’origen del festival el
trobem a Sant Adrià de Besòs.
“El HOP neix de l’experièn-

cia del Festival d’Art de Carrer
(FAC) de Sant Adrià. La gran
acollida que va tenir aquest es-
deveniment, que se centrava so-
bretot en espectacles de circ,
ens va servir per decidir-nos a
impulsar un nou certamen que
abastés també Barcelona”, ex-
plica Juan Carlos Regidor, un
dels membres de l’Associació
Cultural El Generador. Aquesta
entitat adrianenca celebra l’èxit
que ha tingut al municipi veí el
certamen, però lamenta que la
seva ciutat d’origen no compti

amb presència en la programa-
ció, ja que només acollirà dos ac-
tes del gruix del cartell. “Ens en-
cantaria celebrar més esdeveni-
ments a Sant Adrià, però sempre
que hem picat portes en aquest
sentit no han estat gaire recep-
tius. Tanmateix, sí que col·labo-
rem més estretament amb el
consistori en molts altres pro-
jectes de l’associació”, apunta
Regidor, que afegeix que el fet de
no tenir a Sant Adrià un espai
amb una programació cultural
continuada també dificulta tenir

més participació en festivals d’a-
quest format.
En concret, Sant Adrià aco-

llirà la presentació d’un catàleg
on hi figuraran tots els artistes
que han participat en la iniciativa
del Bosc Encantat sota la C-31,
que se celebrarà el 17 de no-
vembre a la Biblioteca, i també
dos espectacles de dansa urba-
na que tindran lloc l’11 de de-
sembre al Casal de Cultura. L’e-
dició del HOP 2021 s’allargarà
fins al 22 de desembre i tindrà en
total més d’una vintena de seus.

Un dels espectacles de l’última edició del HOP. Foto: Facebook (HOP)

Un festival ‘deslocalitzat’ d’art
urbà amb esperit adrianenc

Façana exterior del CAP La Mina de Sant Adrià de Besòs. Foto: ICS

Entitats | Renovat l’acord amb l’Ecoparc del Mediterrani
L’Ajuntament ha renovat l’acord amb l’Ecoparc del Mediterrani, la planta de tractament

de residus, que aportarà un total de 27.000 euros aquest 2021 que es repartiran 
entre les entitats sense ànim de lucre del municipi per a la realització d’activitats.
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Les plaques opaques a les vies
del tren esquiven Montgat

POLÈMICA4Montgat podria no
veure’s afectat pel polèmic pro-
jecte d’Adif per instal·lar plaques
opaques a les vies del tren. La
companyia ferroviària no in-
clou el municipi en la primera
fase d’expropiacions forçades
que es van publicar el passat 14
d’agost al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE), on sí que hi figu-
ren les poblacions veïnes de
Badalona i  el Masnou.
Malgrat no figurar en el llis-

tat de municipis afectats per la
discutida iniciativa, l’executiu li-
derat per Andreu Absil va ser un

dels consistoris que van partici-
par el passat setembre en la re-
unió on es va impulsar un ma-
nifest conjunt per reclamar a
Adif  alternatives “menys inva-
sives” per reduir el soroll dels
trens al seu pas per nuclis urbans.
Fonts municipals apunten

que no s’ha rebut fins ara cap
queixa veïnal a causa de la con-
taminació acústica i alerten que,
en cas de veure’s afectats pel
projecte en un futur, la instal·la-
ció de pantalles al centre de
Montgat implicaria un gran tren-
cament “estètic”.

SERVEIS4Els usuaris de la re-
sidència Sant Cebrià de Tiana
tornen a tenir a la seva disposi-
ció el Centre de Dia tres mesos
després de la seva clausura. Se-
gons ha confirmat aquesta set-
mana el consistori en un co-
municat, el servei torna a estar
operatiu des del passat 13 d’oc-
tubre gràcies al condicionament
del gimnàs del mateix geriàtric
municipal, que permet a l’equi-
pament complir amb totes les
mesures de seguretat establertes
per la pandèmia del coronavirus.
Aquesta reobertura del servei

es produeix després que diverses
famílies de la residència denun-
ciessin a través de l’Associació
Catalana d’Afectats per les Re-
sidències (ACAR) aquest tanca-
ment, que al seu parer es va fer
de manera “unilateral” i sense
oferir cap alternativa per la tren-
tena d’usuaris, alguns dels quals
tenien plaça pública adjudicada.
Durant aquests gairebé tres me-
sos de clausura, les famílies han
hagut de buscar solucions en al-
tres equipaments privats o bé re-

nunciar a aquest recurs assis-
tencial, sense rebre “cap mena de
teràpia ni ajut municipal”.
En un altre comunicat emès

el passat agost, els familiars ja
denunciaven el govern munici-
pal per “inacció” davant la si-
tuació de “perill imminent” en la
que es trobava el geriàtric mu-
nicipal, on s’havien produït “ne-
gligències molt greus” per “mala
gestió” i falta de recursos i de

personal. Aquesta mateixa de-
núncia es va repetir en el Ple ce-
lebrat el passat cinc d’octubre, on
l’ACAR va acusar el consistori de
no atendre les seves peticions i
d’abandonar les famílies.
Cal recordar que la direcció

del geriàtric municipal està ac-
tualment en mans de la regi-
dora no adscrita Marta Guàrdia
en qualitat de delegació especial
remunerada.

La residència Sant Cebrià, en una imatge d’arxiu. Foto: Google Maps

Tiana recupera el Centre de Dia
municipal tres mesos després

Un Rodalies entra a l’estació en una imatge d’arxiu. Foto: J. Pujolar/ACN

Tiana | Les obres d’ampliació de l’institut, fins al febrer
L’Ajuntament de Tiana ha informat que les obres d’ampliació de l’institut

s’allargaran fins al mes de febrer a causa de problemes amb el subministrament
de material. La previsió inicial era que estiguessin enllestides a finals de setembre.
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Esports

La feina d’una delegada de
camp és molt valorada pels
clubs, però poc coneguda

pel públic.  
Necessites ser com una bombera
perquè a vegades apagues focs i
sempre has d’estar pendent de les
necessitats dels equips i el cos ar-
bitral. També t’has d’anticipar als
imprevistos.  

T'he vist moltes vegades amb
ampolles d'aigua a les mans. 
A cada equip li donem, com a mí-
nim, dos packs de sis, i un parell
són per als àrbitres. Abans de co-
mençar el partit també necessi-
tem, és clar, la pilota de joc o la tau-
leta per a la taula d'anotació. Els àr-
bitres m'indicaran quan pot entrar
a la pista el metge, en José Luis, si
és necessari. També em poden
demanar que canviï la pilota, que
passi la mopa... Quan una jugadora
es fa mal pot necessitar gel... Són
moltes coses i m'ho passo pipa! En-
cara més als partits de les petites,
quan estic a la taula d'anotació.

Quin ha estat el teu moment més
especial com a delegada?
El club havia repartit cromos de les
jugadores i, després d'un partit con-
tra el CB Bembibre, la canalla va bai-
xar a la pista del Marina Besòs per-
què les seves ídols del Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià els signessin. Una
nena em va demanar un autògraf.
"Sí! Sí! Que tu també ets famosa!", em
va insistir. Em va arribar al cor. Ja no
era una membre de la junta, era part
de l'equip. Vaig anar signant més au-
tògrafs. Mai m'hauria imaginat una
escena així. Quina il·lusió!  

El teu vincle amb el Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià va començar
quan el club va fitxar la teva filla,
Alba Segura. 
Sí. I era una mare més. Una mare or-
gullosa de la seva filla i les seves com-
panyes, campiones de Catalunya in-
fantil. Abans d'anar al campionat
d'Espanya, a Vigo, l'entrenador, en
Juan Ramón Pavón, va comentar
que necessitava algú que els ajudés
en tasques logístiques i la Gemma
[Farrés] li va parlar de mi: "La Mont-
se ha jugat, ha entrenat, sap fer
taules... Li podem fer fitxa de dele-
gada al campionat". Al Juan Ramón
li va semblar bé i a mi també. M'ho

vaig passar genial i van quedar sa-
tisfets de la meva feina. Temps des-
prés, ens van comunicar que l'Alba,
la meva filla, es podia quedar, però
que jugaria poc el curs següent.

I què vau fer? 
Ella volia jugar i passar-s'ho bé, i va
decidir marxar. Vam anar al sopar de
final de temporada per acomiadar-
nos i va ser quan Pepe [Aneas], el
president, em va proposar que en-
trés a la junta. "Com? Si ja no conti-
nuarem al club!", li vaig respondre.
"Necessitem el teu perfil a l'entitat,

Montse", em va dir. Li vaig demanar
temps per pensar-m'ho i, mesos
després, ja amb l'Alba jugant a Ma-
taró, vaig acceptar l'oferta. Tenia
temps, hi estava a gust... I fins avui!  

Què és per a tu el Bàsquet Femení
Sant Adrià?
El meu esbarjo i la meva descon-

nexió. Una segona família. Crec
que no podria anar a cap altre club.
No soc rancorosa, eh. Perquè quan
era entrenadora del cadet femení
del Badalonès, el Bàsquet Femení
Sant Adrià ens va deixar sense po-
der disputar el campionat d'Espanya
per un punt. [Riem].  

La vida està plena d'anècdotes i
casualitats, però la teva ja...  
A l'AE Badalonès va ser on vaig co-
mençar a entrenar noies. Era un club
molt competitiu i em van demanar
que em decidís entre jugar o en-
trenar. Així que em vaig retirar amb
25 anys i vaig triar les banquetes i
també vaig començar a fer d'ano-
tadora a la taula. Més tard, amb di-
verses jugadores de l'AE Badalonès,
vam ser campiones de Catalunya
cadet amb la Penya.    

Quan vas començar a jugar a
bàsquet?  
Amb 13 anys i per casualitat. Vaig
acompanyar a fer una prova a una
companya de classe per entrar a l'e-
quip de la nostra escola, Sant Andreu
Natzaret. La sorpresa va ser que
em van agafar a mi, que no havia ju-
gat mai! Em va saber molt greu per

ella. Malauradament l’equip es va
acabar desfent i l'escola va estar
molts anys sense bàsquet. Fins que
la meva germana, la Viki, i jo vam tor-
nar per fundar-hi un club escola. 

Eres aler?
No, una pivot omnipresent. Al CB
Sant Josep vaig continuar com a in-
terior i quan em va fitxar la Penya ja
no era tan alta en comparació amb
la resta i vaig passar a ser una aler
amb bon llançament, hàbil al con-
traatac... Llàstima d'aquella lesió... 

On?
Al turmell. Era júnior i pujava amb el
sènior. El contratemps em va deixar
sense poder anar a les fases d'ascens
a Bilbao. Com l'equip es va desfer,
vaig marxar al Mireia Montgat. L'any
següent, però, la Penya va recuperar
el sènior femení i vam començar de
zero, amb gran part de les júniors que
hi havíem estat. Vam encadenar as-
censos fins a arribar a Segona Divi-
sió, l'actual Copa Catalunya. Cada any
pujàvem i, malauradament, renun-
ciàvem a la plaça a la Primera B, la LF
Challenge actual. El bàsquet m'ha re-
galat molts moments i vull que qui
estigui al meu voltant el gaudeixi. 

“Per ser delegada de
camp necessites ser
com una bombera”

Montse Bertran / Delegada del Bàsquet Femení Sant Adrià

"Parlant amb tu aquesta estona m'he adonat que la meva vida és molt
estressant, però intensa. Beneïda bogeria!", confessa Montse Bertran (Badalona,

1963). La delegada de camp del Bàsquet Femení Sant Adrià és enèrgica,
empàtica i propera des del primer segon. Té una riallada contagiosa. 

“Per a mi el Bàsquet
Femení Sant Adrià 
és el meu esbarjo i la
meva desconnexió”

Foto: Cronómetro de Récords

Futbol | Javi Moreno s’estrena amb victòria al CF Badalona
El tècnic valencià, substitut de Nacho Alfonso, va començar amb gran peu la seva etapa 

al conjunt badaloní amb un triomf per 0-2  contra el SD Ejea, amb gols de Miquel Robusté i de
Sana N'Diaye. És la primera victòria del curs d’un CF Badalona que diumenge rebrà la SD Osca B. 

Toni Delgado
SANT ADRIÀ  
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En un país indeterminat de l’Àfrica occi-
dental, treballadors locals fan obres per en-
càrrec d’una empresa europea. Algú mata
un dels treballadors negres i el seu cos des-
apareix. Però Alboury, un personatge
misteriós en una penombra perpètua, re-
clama el cos del treballador i es nega a mar-
xar sense haver obtingut el que demana.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Combat de negre i de gossos
Bernard-Marie Koltès

Bagatzem (RGB Suports) és el segon disc
en solitari de Joan Reig, conegut sobre-
tot per ser el bateria d’Els Pets. L’àlbum
inclou vuit cançons i vuit poemes que
s’han enregistrat a Constantí, el seu po-
ble. El músic reconeix que aquests set-
ze temes l’han ajudat a “guarir-se i aga-
far forces” per seguir qüestionant el
món, tal com recull l’ACN.

Música

La fotografia d’Aylan, un nen ofegat al Me-
diterrani, és el detonant que convenç dos
socorristes, Óscar (Eduard Fernández) i Ge-
rard (Dani Rovira), a viatjar fins a l’illa de
Lesbos. Allà els impacta la realitat: milers
de persones es juguen la vida cada dia
creuant el mar per fugir de guerres. Jun-
tament amb Esther (Anna Castillo), Nico
(Sergi López) i altres decideixen actuar.

Pelis i sèries

Mediterráneo
Marcel Barrena

Bagatzem
Joan Reig

In-Edit 2021
L’In-Edit, el festival de documentals musicals de Barcelo-
na, torna als cinemes en una nova edició que tindrà lloc
del 28 d’octubre al 7 de novembre a Aribau Multicines.

Amb divuit edicions a l’esquena, l’In-Edit és el festival de
cinema amb més públic de la ciutat (35.000 especta-

dors). De la programació d’enguany, destaca la combina-
ció de films sobre artistes molt actuals i d’altres de clàs-

sics, des de Tina Turner i els Beatles fins a un documental
sobre el nou flamenc, Nueve Sevillas, en què apareixen

Rosalía, El Niño de Elche i Sílvia Pérez Cruz, entre d’altres. 

Paula Badosa (Nova York, 1997), juga-
dora del Reial Club de Tenis de Barce-

lona, s’ha proclamat campiona de l’In-
dian Wells, considerat un dels grans
tornejos mundials. La final va ser un

partit de tres hores contra la bielorus-
sa Victoria Azarenka, exnúmero u

mundial, a qui Badosa va donar les
gràcies després de guanyar-la: “Sense
dones com tu, jo no seria aquí”, va dir.
La seva victòria pren una altra dimen-

sió tenint en compte que la jove tenis-
ta ha explicat recentment a la Cadena

Ser i a El País que anys enrere havia
patit depressió i ansietat, i que això

l’havia portat a plantejar-se deixar el
tenis. Per tot plegat, s’ha convertit en

tot un exemple de superació.

P A U L A  B A D O S AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans tenistes actuals
Era una jove promesa del tenis i ara ja és una estrella

Famosos

Guanyar un dels tornejos més importants
La tenista s’ha proclamat campiona de l’Indian Wells

Allau de felicitacions de tots els àmbits
L’han felicitat fins i tot Pedro Sánchez i Pere Aragonès

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Sarah encara no sap que amor i pas-
sió no són la mateixa cosa. És possible re-
cuperar-se de la mort de l’amor, però mai
de la passió. Sense saber gaire bé per
què, la Sarah marxa lluny, com si els qui-
lòmetres poguessin refredar el foc de la
passió, i s’endinsa en un viatge emocio-
nal i geogràfic amb l’escriptor italià Clau-
dio Magris per l’antiga Iugoslàvia.

Llibres

La història de la nostàlgia
Natàlia Romaní

|Disciples
Disciples: Liberation és un joc de rol d’estratègia amb

temàtica fantàstica i fosca. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PREPARA’T

Recorda portar calçat adequat, roba preferiblement impermeable,
el mòbil carregat, aigua i menjar i un cistell de vímet

INFORMA’T

EQUIPA’T

AGAFA’LS BÉ

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

i OCI

Una bona manera de passar un dia de tardor és fer una ex-
cursió a la muntanya o al bosc per buscar bolets. Si no ho
has fet mai però tens ganes de provar-ho, aquí et donem

diversos consells per estrenar-te com a boletaire sense ensurts.
La seguretat és el més important i cal tenir-la en compte des

d’abans de sortir de casa. Consulta la previsió meteorològica,
mira mapes de la zona on aniràs –i, per si de cas, porta’ls física-
ment o al mòbil– i ves-hi acompanyat. Equipa’t bé: porta roba
impermeable, un bon calçat, el mòbil carregat i aigua i menjar.
Ah, i recorda dur un cistell de vímet: com que tenen forats, els
bolets deixen anar les espores mentre els transportes i això per-
met que en creixin de nous. No facis servir bosses de plàstic.

El gran error que poden cometre els inexperts a l’hora de co-
llir bolets és agafar-ne de verinosos. És imprescindible, doncs,
que t’informis. Consulta una guia de bolets tòxics i bolets co-
mestibles –al web de la Generalitat, per exemple, en pots trobar
una– i, si cal, tingues-la a mà durant la sortida. No cullis cap bo-
let que no sàpigues del cert que no és tòxic. A l’hora d’agafar-
los, no els tallis pel mig del tronc: agafa’ls sencers fent palanca.

Primer cop anant a buscar bolets?

Consulta la previsió meteorològica, mira mapes de la zona 
on aniràs (porta’ls a l’excursió) i ves-hi acompanyat

Les claus

Consulta una guia de bolets tòxics i bolets comestibles 
i no n’agafis cap que no sàpigues del cert que no és verinós

A l’hora de collir els bolets, no els tallis pel mig del tronc: 
agafa’ls sencers fent palanca amb un ganivet
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