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Acord aquatre
4El canvi de govern a Badalona va engegar
divendres amb el registre de la moció a Albiol

4Aquesta tarda ja es presenta el nou executiu de
PSC, ERC, comuns i JxCat al Museu de Badalona pàg 3
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LA MINA, DE CELEBRACIÓ pàg 10
Josep Maria Monferrer: 
“La gent tenia ganes de
viure la Setmana Cultural” 

SANTA COLOMA pàg 10
La precarització dels
serveis socials marca 
el Ple de l’octubre

SANT ADRIÀ pàg 10

El Ple aprova les noves
taxes municipals amb 
el vot de PSC, Cs i Movem

TIANA pàg 11

Arxivada la denúncia
contra la residència pels
morts per coronavirus 

BADALONA pàg 6
Un mort a Sant Roc
després d’un incendi 
en un bloc de pisos 
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Badalona ja té un acord de go-
vern alternatiu per arrabassar-
li la vara d’alcalde a Xavier Gar-
cía Albiol. Les negociacions van
precipitar-se el passat cap de set-
mana després de la formalitza-
ció divendres de la moció de
censura i aquest mateix dilluns
ja s’anunciava el pacte a quatre
bandes entre PSC, ERC, comuns
i JxCat. Fora de l’equació, Gua-
nyem quedaria relegada a l’o-
posició, però, això sí, amb un pa-
per destacat: sense els seus vots
no hi ha majoria i per tant tam-
poc hi hauria moció.
Aquesta tarda tindrà lloc al

Museu de Badalona la presen-
tació en societat d’aquest fla-

mant acord de govern. L’acte
servirà  per donar a conèixer les
quatre línies mestres del pro-
jecte conjunt: la neteja, la se-
guretat, l’emergència d’habi-
tatge i els efectes de la crisi
provocada per la pandèmia del
coronavirus. Segons apunten
fonts pròximes al pacte a Línia
Nord, les formacions no pre-
sentaran avui l’estructura de
l’executiu, que ja està gairebé
tancada, però que encara té al-
guns serrells per polir. Cal re-
cordar que les quatre forces ara
agermanades han tingut re-
centment discrepàncies en te-
mes d’actualitat com el cas del
Sant Josep, l’enderroc de la
Mobba o la Unitat Omega de la
Guàrdia Urbana, per exemple.
Les mateixes veus sí que con-

firmen que el nou govern tindrà
similituds en l’organització al

que ja va liderar l’exalcalde so-
cialista Àlex Pastor amb els co-
muns i que hi haurà novetats pel

que fa a les regidories, amb la
creació almenys d’un parell de
departaments que fins ara no te-
nien una àrea específica.

En aquest sentit i segons in-
forma Catalunya Ràdio, el re-
partiment concret de tinences
d’alcaldia seria de dues per al
PSC, dues per a ERC, una per als
comuns i una altra per a JxCat,
que finalment podria no quedar-
se amb la regidoria de Seguretat,
tal com s’havia apuntat.

GUANYEM: MOCIÓ I OPOSICIÓ
A l’escenari amb la resta de
grups de l’oposició no hi serà
aquesta tarda, si no hi ha un gir
de guió, Guanyem. La formació
anticapitalista ha quedat fora del
pacte per discrepàncies amb el
PSC, malgrat manifestar-se di-
vendres passat oberta a negociar
un govern de concentració amb
una majoria de setze regidors i
no de dotze, com passaria si es
confirma la seva exclusió de l’e-
xecutiu. Sobre aquest oferiment,

fonts del partit consultades per
aquest mitjà asseguren que no
van rebre cap notícia dels socia-
listes fins dimarts, quan es van
reunir amb el candidat a l’alcal-
dia Rubén Guijarro. En aquesta
reunió –posterior a l’anunci del
pacte a quatre bandes– se’ls va
proposar d’establir una “col·la-
boració externa”, diuen des de
Guanyem, amb el nou govern.
Les tensions entre partits,

però, no semblen haver posat en
risc la materialització de la mo-
ció de censura, prevista per al
pròxim 8 de novembre. Des de
Guanyem asseguren que man-
tenen la seva postura i que fa-
cilitaran la investidura  de Gui-
jarro i l’estabilitat del govern re-
sultant. Tanmateix, alerten que
el fet de no formar part de l’e-
xecutiu farà que l’aprovació de
mesures sigui “més lenta”.

Els cinc grups de l’oposició van registrar formalment divendres la moció de censura a les oficines municipals del Viver. Foto: A.R.

Anton Rosa
BADALONA

Unamajoria inestable?
» Aquesta tarda es presenta el nou govern badaloní a quatre bandes liderat per Rubén Guijarro (PSC)
» L’acord de PSC, ERC, comuns i JxCat deixa fora Guanyem, que és essencial per fer efectiva la moció

VICEALCALDIA O
PRIMERA TINENÇA?

4Les discrepàncies entre
el PSC i Guanyem han estat
marcades per la figura po-
lítica de la “vicealcaldia”.
Els anticapitalistes mante-
nen que van ser els socia-
listes els que primer van
proposar aquesta opció
per després retirar-la i man-
tenen que haguessin ac-
ceptat una primera tinença.

En portada
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La lupa

El 2008, l’aleshores conseller de Cultura de
la Generalitat, Joan Manuel Tresserras,
feia públic que membres del seu equip es-
taven buscant espais on ubicar el Museu

del Còmic i la Il·lustració de Catalunya. El projec-
te tenia un pressupost total aproximat d’11,4 mi-
lions d’euros. L’11 de desembre de 2009 es va acor-
dar que el museu s’ubicaria a Badalona, a l’antiga
fàbrica tèxtil CACI, un edifici de sis plantes situat
a primera línia de mar.
L’Ajuntament de Badalona es va responsabi-

litzar de la recuperació de l’edifici, ja que tota l’es-
tructura, tant en l’interior com en l’exterior, pre-
sentava nombroses perforacions i fissures, corro-
sió, despreniments i tota mena de desperfectes oca-
sionats per l’abandonament i la seva proximitat al
mar. Entre altres actuacions, cal destacar la res-
tauració de la façana i la reconstrucció de les co-
bertes. La inversió municipal va ser superior als tres
milions d’euros a càrrec dels Fons Estatal per a l’O-
cupació i la Sostenibilitat Local ( FEOSL).
El 2018 es va fer una nova inversió de 100.000

euros per habilitar la planta baixa de cara a la seva
obertura.
Dos anys més tard, el 2020, els mitjans de co-

municació anunciaven que la CACI de Badalona se-
ria la seu de l’Institut de Recerca en Energia de Ca-
talunya (IREC), amb una inversió prevista de sis
milions d’euros.
La missió de l’IREC és contribuir al desenvo-

lupament sostenible de la societat i a la investiga-
ció, així com millorar la competitivitat del sector
energètic mitjançant la innovació i el desenvolu-
pament de nous productes.
Un altre equipament singular, si bé en aquest

cas situat majoritàriament al municipi de Sant
Adrià de Besòs, que també té una història molt con-

trovertida. Després d’aconseguir evitar-ne l’en-
derrocament, i gràcies a una plataforma ciutada-
na, l’Ajuntament de Sant Adrià va declarar les Tres
Xemeneies Bé Cultural d’Interès Local.
Entre les múltiples propostes de possibles

usos, un magnat egipci, Mohamed Ali, va projec-
tar-hi una gran estructura piramidal de cristall,
molt similar a la del Museu del Louvre de París, per
albergar en aquest espai una universitat de la pau
que serveixi com a pont entre Europa i Àfrica.
Però no acaba aquí la història.

Ara, una nova proposta intenta ubicar en
aquest espai el Clúster Audiovisual de Catalunya,
un projecte que, segons els seus promotors privats,
ha de ser el motor de la innovació audiovisual i dels
videojocs del sud d’Europa. Un espai format per
empreses, professionals i associacions dels sectors
implicats, a més de plataformes i mitjans audio-
visuals, festivals i fires, universitats i centres de re-
cerca, etc.
Curiosament, la presentació pública d’aquest

projecte es produïa només 48 hores després que el
Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià acordés rebai-
xar la protecció de les Tres Xemeneies per flexi-
bilitzar-ne els possibles usos. En altres paraules,

permetre l’especulació pura i dura dels promotors
privats del projecte.
Segons Roger Hoyos, portaveu de la Platafor-

ma per la Conservació de les Tres  Xemeneies,
“sembla que s’hagi volgut mantenir en secret fins
que s’han modificat els criteris de protecció.
Ningú ens ha vingut a presentar aquest projecte,
així que per ara no tenim prou informació per va-
lorar-lo”.
Tot el contrari que s’ha fet amb el projecte del

Hub Internacional de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau, impulsat pel ba-
daloní  Màrius Rubiralta.
En aquest cas, si bé el projecte var ser elaborat

per un grup internacional de persones expertes,  la
participació ciutadana, així com tots els grups mu-
nicipals dels ajuntaments de Sant Adrià i Badalo-
na, van aprovar i demanar a la Generalitat que re-
conegués i impulsés el projecte de la zona de les
Tres Xemeneies al voltant de la creació del Hub In-
ternacional del Coneixement Sostenible i la Pau,
com un projecte amb voluntat de ser un referent
local, nacional i internacional.
A més, tothom està d’acord que aquest projec-

te aporta grans oportunitats al territori amb una
potent oferta de formació i qualificació professio-
nals, a través de l’Institut Politècnic del Besòs.
Per a Badalona, el hub suposa una oportunitat

immillorable d’aconseguir una capitalitat inter-
nacional i millorar les condicions de vida de la ciu-
tadania, augmentant el seu nivell de coneixement
i la seva capacitat d’accés a un lloc de treball dig-
ne, i amb una mirada global des de la consolida-
ció del benestar local.
Badalona no pot perdre aquesta oportunitat i

s’ha de treballar per evitar que, una vegada més,
tot quedi en fum, fum, fum.

Tothom està d’acord que 
el projecte del ‘hub’ internacional

de les Tres Xemeneies 
aporta grans oportunitats 
que Badalona no pot perdre

per Pedro Jesús Fernández  

Fum, fum, fum

NLes millors
perles

Un home roba el mòbil d’un periodista mentre aquest
estava fent una transmissió en directe i, sense saber-ho, el

lladre ensenya la cara a uns 20.000 espectadors. Ha passat a
Egipte i les imatges han permès detenir l’autor del furt.

Ana Morgade es presenta a una catifa vermella amb un
“vestit”... diferent: una funda portavestits. Ho ha fet

per protestar contra la pressió estètica que pateixen les
dones i ha confessat que ha patit pel seu aspecte físic.

Li retiren la custòdia del seu fill perquè viu a la “Galícia
profunda”. És l’argument que ha fet servir una jutgessa de

Marbella contra una mare gallega, al·legant que dubta que la
criatura pugui ser feliç allà. Ho ha publicat La Voz de Galicia.

Sis mesos amb un telèfon mòbil a l’estómac. Així ha estatun pres egipci per evitar que els funcionaris de la presó
on està tancat li prenguessin l’aparell. El pres, en Mohamed,
ha hagut de ser operat d’urgència pel greu mal de panxa.

LA FOTOJordi Pujolar/ACN
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Albiol respon a l’oposició amb un informe que 
li dona majoria en unes hipotètiques eleccions1

2
Denuncien que la Guàrdia Urbana de 
Badalona ha perdut 65 agents en 10 anys

De nou, anem a Madrid

Les plaques opaques a les vies 
del tren esquiven Montgat

La precarització dels serveis socials, 
protagonista del Ple a Santa Coloma

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Aire fresc

Els badalonins han tornat
a rebre un sotrac. L’al-
calde enxampat i faltant

a la veritat. 
En un curs formatiu a l’Es-

cola de Gestió Empresarial de
Girona, se’ns va explicar als
alumnes les qualitats que havia
de reunir un alcalde amb èxit: li-
deratge, coneixement polític,
habilitat administrativa i capa-
citat d’atraure negocis, llocs de
treball i turistes. 
Vam treballar un llibret de

Neal Conan (periodista i editor
nord-americà) on s’examinen
els models municipals del pas-
sat i del present per determinar
com ser un gran alcalde. 
“Ser alcalde és una feina di-

fícil. Un alcalde no té la matei-
xa influència i autoritat que un
conseller delegat de la indústria
privada. Sovint, els alcaldes ne-
cessiten persuasió per dirigir
una ciutat”. Per tant, i resu-
mint un capítol de Conan en un
parell de línies, un alcalde ha de
tenir certes habilitats intrínse-
ques que li permetin ajudar la
comunitat que dirigeix.
Conan enumera als seus se-

guidors una sèrie de qualitats
que ha de tenir un alcalde.

N’hi ha dues que s’avenen
amb el trasbals badaloní ge-
nerat per Xavier García Al-
biol: 1. Capacitat d’inspirar els
altres. 2. Honestedat. Les ex-
posarem aquí mirant de reüll
cap a la casa consistorial de la
plaça de la Vila.

Capacitat d’inspirar els
altres.Un bon alcalde inspi-
ra els altres. La gent vol im-
plicar-se i formar part de l’es-
forç. Una cosa que fan els
bons alcaldes és començar
amb un projecte reeixit i des-
prés aprofitar-lo. És més, en
opinió del periodista americà,
els alcaldes no haurien de fer
públics els seus grans objecti-
us, ja que donen munició als
seus oponents si fracassen.
Mantingueu-ho en silenci i
feu-ho, diu Conan.

Honestedat. I taxativa-
ment escriu: “Un alcalde ha
d’estar net i ser pulcre”. Els
ciutadans es creurien real-
ment que al cap de la policia li

agrada un alcalde que menteix
i té antecedents enganyosos?
Desconfieu de l’alcalde que

fa gala de la seva honestedat.
Se li suposa.
S’haurà d’anar fins al fons

en aquest afer. No n’hi ha prou
amb mocions de censura. En
aquest cas, la roba bruta millor
rentar-la i estendre-la al terrat
ben neta, que la vegi tothom.
Un alcalde sap que hauria de
ser jutjat pels resultats, però
també per la seva decència, ho-
nestedat i claredat.
García Albiol no havia d’es-

perar que l’enretiressin, havia
de plegar ell sol. I qui vingui
després, que sumi tots els in-
puts que anomena Conan, a
més d’honestedat i capacitat
d’inspirar els altres: habili-
tats de gestió i lideratge. Bones
habilitats comunicatives. Vo-
luntat de prendre decisions di-
fícils. Capacitat de delegar...
Ben senzill. Ho firmaríem, tot
i no dir-nos Conan.

Fo
to

: À
le

x 
R

ec
ol

on
s 

/ A
C

N

L’alcalde i el farcell de qualitats
per Estanis Alcover i Martí

A les xarxes

@lluisizquierdo: A este Barça contra
Cristiano, Di Maria y Bale le caen 5. A
este Madrid contra Messi, Neymar y Suá-
rez le caen 5.

@324cat: 1 de cada 5 nens i nenes pateix
abús sexual infantil abans dels 17 anys.
D'aquests, el 90% no dirà res fins a l'edat
adulta. És el cas de Marina Guiu.

#AbusosAMenors

@Catinformacio: Crisi oberta entre els
dos socis del govern espanyol per la re-
forma laboral i per la retirada de l’escó al
diputat Alberto Rodríguez.

#CrisiDeGovern #UnClàssicPerOblidar

Els semàfors

L'actriu Assumpta Serna va rebre
dilluns la Venus d'Honor de la

47a edició del Filmets Badalona
Film Festival. Amb aquest premi,
el certamen va voler reconèixer

la seva extensa carrera i el
compromís amb les noves
generacions del sector. 

pàgina 6Assumpta Serna

Els serveis socials van ser els
grans protagonistes del Ple a

l'Ajuntament de Santa Coloma.
La sessió va estar precedida
d'una protesta a les portes 
del consistori per part dels

treballadors per denunciar la
precarització de la plantilla. 

pàgina 10Aj. de Santa Coloma

El barri de la Mina va recuperar
la setmana passada un dels 
seus esdeveniments més
emblemàtics. La Setmana

Cultural de la Mina va poder
celebrar finalment el seu 30è
aniversari després de l’aturada

per la pandèmia.
pàgina 10Setmana Cultural
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Tres Xemeneies: Badalona
també rebaixa la protecció

PATRIMONI4L’Ajuntament de
Badalona va acordar dimarts
modificar la protecció de les
Tres Xemeneies com també va
fer el passat setembre Sant
Adrià. En una sessió ordinària
del Ple especialment exprés, els
grups van donar llum verda a la
introducció de diversos canvis en
la declaració de l’antiga central
com a Bé Cultural d’Interès Lo-
cal (BCIL) amb la voluntat de fa-
cilitar la implementació de nous
projectes com el Catalunya Me-
dia City, un pol de creació i pro-
ducció audiovisual.

A diferència del que va pas-
sar al consistori adrianenc, on
la proposta va desfermar una
forta polèmica entre els dife-
rents partits, a Badalona la re-
baixa de la protecció de l’equi-
pament va comptar amb el su-
port de tots els grups a excepció
dels comuns, que van abstenir-
se, i de Guanyem, que hi va vo-
tar en contra tenint en compte
que el punt implicava la deses-
timació de les al·legacions pre-
sentades per entitats com la
Plataforma per la conservació
de les Tres Xemeneies.

Denuncien que Badalona ha
perdut 75 policies en 10 anys
SEGURETAT4La Guàrdia Ur-
bana de Badalona ha pedut en
els últims deu anys fins a 75
agents. Així ho denuncia SFP-
Fepol –el sindicat majoritari del
cos– que situa l’avançament de
la jubilació d’una part de la plan-
tilla com el principal factor per
explicar aquesta pèrdua pro-
gressiva de policies.
“En deu anys hem passat de

300 agents a tenir-ne 235, una
quantitat insuficient i per sota de
la ràtio en una ciutat de més de
200.000 habitants”, assenyala el
sindicat en un comunicat, on

apunta que aquesta pèrdua d’e-
fectius afecta directament la ca-
pacitat de “donar resposta i un
bon servei a la ciutadania”. Des
de SFP-Fepol denuncien que
sense un pressupost municipal
no es poden crear places noves
per revertir aquesta situació i re-
marquen que la falta d’oferta pú-
blica és una problemàtica que fa
ja uns anys que s’allarga. En
aquest sentit, el sindicat també
assegura que les condicions la-
borals del cos han propiciat que
molts agents marxessin a altres
administracions. 

L’actriu Assumpta Serna rep
la Venus d’Honor del Filmets
CINEMA4Assumpta Serna va
rebre dilluns la Venus d’Honor
de la 47a edició del Filmets Ba-
dalona Film Festival. Amb aquest
premi, el certamen va voler re-
conèixer la seva extensa carrera
cinematogràfica de l’actriu –que
ha participat en més de 228
pel·lícules rodades en una vinte-
na de països– i el seu compromís
amb les noves generacions del
sector. En una gala celebrada en
un Teatre Zorrilla ple, Serna va

assegurar que rep el guardó
"amb molta il·lusió" i va destacar
que Filmets és un exemple "d'es-
perança i il·lusió" per al futur del
món del cinema i dels curtme-
tratges en especial. La direcció
del festival va voler destacar
també sobre l’actriu la recent
posada en marxa del projecte 'Fa-
mília de Cine', que ofereix as-
sessorament professional  i fo-
menta millores ètiques al conjunt
de la producció de cinema.

Badalona segueix els passos de Sant Adrià. Foto: Arxiu

Serna rep el premi. Foto: G.S./ACN

Successos |Quatre arrestats per vendre droga en una nau del Progrés
Els Mossos d’Esquadra van detenir la setmana passada quatre persones per distribuir droga des
d’una nau industrial situada al carrer Progrés de Badalona. En l’entrada al local, els investigadors

també van trobar diversos terraris amb exemplars de fauna salvatge exòtica protegida.

SUCCESSOS4Un home va mo-
rir dimarts al matí en precipitar-
se des del balcó per un incendi
al seu pis del barri de Sant Roc.
Les flames van afectar el vuitè
pis de l’edifici situat al número
152 de l’avinguda del Maresme
i fins al lloc s’hi van desplaçar
fins a set dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat, que van
poder extingir el foc en poc
més de vint minuts.
L’avís es va produir pocs mi-

nuts després de les vuit del matí
i també van acudir al pis incen-
diat diversos efectius del cos de
Bombers de Barcelona i sis do-
tacions del Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM), que van aten-
dre unes altres sis persones afec-
tades per l’incendi, però que no
van poder fer res per salvar la
vida de la víctima. Malgrat que
el pis afectat es va cremar total-
ment, ni els veïns de l’habitatge
del costat ni els del setè pis van
resultar ferits en confinar-se a les

seves respectives llars quan es va
donar l’alerta.
L’encara alcalde de Badalona,

Xavier García Albiol, així com di-
versos regidors de les diferents
forces polítiques amb represen-
tació a la ciutat van lamentar els
fets a través de missatges a les
xarxes socials.
La investigació sobre les cau-

ses de l’incendi segueix oberta,

però la principal hipòtesi és que
la causa de les flames fos un ac-
cident domèstic. Tanmateix, el
record de la tragèdia de la nau
del Gorg i del gran incendi del
gener del 2019 ha tornat a posar
en primera línia la problemàti-
ca de la pobresa energètica en
barris especialment vulnerables
quan estem a les portes de la
temporada d’hivern.

El foc es va produir en un pis d’un bloc de Sant Roc. Foto: Twitter(@MRuzafa)

Mor un home en un incendi en 
un vuitè pis al barri de Sant Roc
» La víctima va precipitar-se des del balcó per fugir de les flames
» Tot apunta que la causa del foc va ser un accident domèstic



7 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 28 d’octubre del 2021



| 8

línianord.cat 28 d’octubre del 2021

4El Govern de la Generalitat ha
aprovat recentment el full de ruta
per al desplegament d’infraes-
tructures digitals a Catalunya fins
al 2030, l’anomenat Pla Estratègic
d’Infraestructures Digitals (PEID),
que defineix la xarxa necessària per
potenciar els serveis digitals actu-
als i futurs al conjunt del territori
des de dues perspectives: la cor-
porativa i la de país. 

El PEID s’emmarca en la prio-
rització del Govern, elevada al mà-
xim nivell amb la Vicepresidència de
Polítiques Digitals i Territori que li-
dera Jordi Puigneró, de les infraes-
tructures físiques i digitals com a
clau per fer de Catalunya una nació
digital amb una ciutadania apo-
derada, un territori connectat, una
administració cibersegura, una
economia digitalitzada i una mo-
bilitat col·lectiva i descarbonitzada.

Partint del convenciment que
la connectivitat és un dret social

i econòmic del segle XXI i l’ele-
ment fonamental sobre el qual es
construeix la societat digital amb
igualtat d’oportunitats, el PEID
situa les infraestructures digitals
com a eines bàsiques i estratègi-
ques per assolir la cohesió social
i territorial del país i garantir el des-
envolupament i la competitivi-
tat de la indústria i l’economia en
un mercat i un món cada cop
més global i digitalitzat.

En aquest sentit, les infraes-
tructures digitals considerades pel
PEID són: xarxes fixes i mòbils (ser-
veis de connectivitat); CPD i punts
d’intercanvi de tràfic de dades
(serveis de computació); IoT (ser-
veis smart); xarxa RESCAT (serveis
d’emergències) i xarxes TDT/FM
(serveis de difusió).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El PEID s’alinea amb els objectius
marcats pel Govern i les adminis-
tracions i entitats locals en el Pac-
te Nacional per a la Societat Digital
(PNSD), però els amplia, els redefi-
neix i els actualitza d’acord amb les
necessitats actuals i els reptes futurs
del país. Tot plegat per establir

l’estratègia i les accions a executar
per assolir-los.

En aquest sentit, el PEID es
marca quatre objectius estratè-
gics. En primer lloc, dotar tot el país
de cobertura de xarxes de nova ge-
neració amb una bona qualitat
de servei. En segon lloc, promou-
re la competència efectiva en xar-
xes fixes i mòbils. En tercer lloc, ha-
bilitar infraestructures que per-
metin la implantació dels nous
serveis digitals. I, per últim, ampliar
la cobertura i les prestacions dels
serveis corporatius via ràdio.

Entre les actuacions proposades
per assolir aquests objectius des-
taca com a prioritària i clau la de
completar la xarxa troncal de fibra
òptica de titularitat pública, una in-
fraestructura que el PEID situa com
a eix vertebral sobre el qual des-

País digital, societat coh
» La Vicepresidència presenta el full de ruta per desplegar els serveis    
» S’invertiran 450 milions d’euros per millorar la connectivitat i afavor       

La connectivitat és un
dret social i econòmic
del segle XXI

Fo
to
: A
CN Un futur millor p

als discapacita

4La transformació digi
si es fa de manera inclus
com pretén el vicepresid
Jordi Puigneró,  també 
oferir a les persones a
discapacitat un accés 
llor al mercat laboral i u
oportunitats més grans d
compliment. Així ho ind
un estudi conjunt de la F
dació Randstad i la UOC

Pàgines especials
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4Vuit dones procedents dels àmbits empresarial,
professional i acadèmic, una iniciativa empresarial
i una iniciativa social han estat recentment guar-
donades d’entre un total de 80 candidatures que op-
taven als Premis DonaTIC 2021. Aquests guardons,
impulsats pel departament de la Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori, s’inscriuen dins el Pla
DonaTIC, que té com a objectiu prioritari incrementar
la presència femenina al sector tecnològic.

Més concretament, el Pla DonaTIC consta de 4
eixos d’actuació. En primer lloc, fer les TIC atracti-
ves per al talent femení del futur. En segon lloc, vi-
sibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats
per dones. En tercer lloc, formar i capacitar digi-
talment tothom. I, per últim, promoure una parti-
cipació plena i efectiva de les dones TIC en la pre-
sa de decisions i l’emprenedoria.

El vicepresident i conseller de Polítiques Di-
gitals, Jordi Puigneró, va presidir l’acte de lliura-
ment dels premis celebrat a mitjans d’octubre co-
incidint amb el Dia d’Ada Lovelace, en què s’ho-
menatja la primera programadora de la història.
Puigneró va destacar “la voluntat del Govern de
visibilitzar i fer créixer el talent tecnològic feme-
ní que hi ha a Catalunya des del Pla DonaTIC“. La
directora general de Societat Digital, Joana Bar-
bany, per la seva banda, va fer la cloenda de la gala.

Des de l’any 2015, els Premis DonaTIC han re-
but un total de 541 candidatures. En compara-
ció amb anys anteriors, en l’edició d’enguany ha
destacat l’augment de candidatures en la cate-
goria revelació, fet que demostra que les noies
cada vegada estan més preparades per compe-
tir al sector digital.

LES PREMIADES, CASOS PRÀCTICS
En la categoria d’emprenedora, la guardonada pels
Premis DonaTIC 2021 ha estat Cristina Corchero
García, doctora en Estadística i Investigació Ope-
rativa, fundadora de l’empresa Bamboo Energy i
líder d’un grup de recerca en l’aplicació de la in-
tel·ligència artificial i els mètodes d’optimització
a l’àmbit de l’energia.

Pel que fa a la categoria d’empresària, la pre-
miada ha estat María Jesús Salido Rojo, enginyera
en Sistemes de la Informació i fundadora i CEO de
SocialDiabetes, una start-up de l’àmbit de Digital
Healthnascuda a Barcelona i que comercialitza una

plataforma digital de reconeixement internacional
per la gestió de la diabetis.

A nivell professional s’ha guardonat Anna
Benavent Navarro, enginyera superior de Tele-
comunicacions i CIO a l’Hospital Parc Taulí de Sa-
badell, des d’on ha desenvolupat un projecte per
transformar i millorar el sistema de salut utilit-
zant les TIC.

Com a acadèmica, la premiada ha estat Alicia
Fornés Bisquerra, doctora en Informàtica i que ha
liderat nombrosos projectes nacionals i interna-
cionals de recerca, amb l’objectiu de millorar el re-
coneixement automàtic de manuscrits textuals i
gràfics, contribuint a la preservació i difusió del pa-
trimoni històric i cultural.

Per altra banda, la divulgadora premiada en-
guany ha estat Maria José Lodeiros Zubiria, lli-
cenciada en Matemàtiques i amb una trajectòria
de més de 20 anys treballant en el món de les TIC. 

Menys experiència però un futur igualment pro-
metedor té la premiada en la categoria revelació:
Isabel García Baños, graduada en Enginyeria Elec-
trònica Industrial i Automàtica i màster europeu
en Enginyeria de Sistemes Informàtics Incrustats,
CEO i cofundadora d’Eways, una start-up dedica-
da a reduir les deixalles electròniques produïdes
als països del nord, i actualment CEO i cofundadora
de Bleta, una altra start-up que pretén eliminar la
bretxa digital a la tercera edat i apropar les noves
tecnologies a la gent gran.

Els Premis DonaTIC 2021 també han guardo-
nat dues estudiants (Marta Bertran Ferrer, uni-
versitària, i Sara Puig Cabruja, d’FP) i dues ini-
ciatives referents: CoE Women on Fairness, d’Everis
Spain, per reduir els biaixos de gènere que per-
petuen els algoritmes, i la tasca d’Enginy-era, una
entitat social que té com a objectiu fer arribar les
TIC a la infància i al jovent vulnerable.<

Més dones al sector tecnològic,
més innovació social

   hesionada
          s digitals futurs de Catalunya

         rir la cohesió social i territorial 

plegar noves tecnologies i serveis
digitals per a la gestió intel·ligent del
territori. En aquest sentit, el pla ra-
tifica el compromís adquirit en el
marc del PNSD de disposar d’un
punt de presència a tots els muni-

cipis de Catalunya i a les zones d’ac-
tivitat econòmica.

També preveu desplegar una
xarxa d’accés a partir de la in-
fraestructura troncal existent per
dotar de connectivitat els punts de

servei de la Generalitat i possibili-
tar així el desplegament de noves
tecnologies com la 5G, la Internet
de les Coses (IoT) o la computació,
i dels serveis intel·ligents que
aquestes possibiliten, com ara la
sensorització i el cotxe autònom i
connectat, entre altres.

El PEID estima en més de 450
milions d’euros la inversió neces-
sària per executar les accions que
proposa per fer de Catalunya un
país cohesionat amb infraestruc-
tures digitals competitives. El fi-
nançament d’aquestes actuacions
previstes s’articularà mitjançant el
pressupost ordinari de la Genera-
litat de Catalunya i els de les qua-
tre Diputacions, els fons europeus
NextGenerationEU i ReactEU, la
contractació corporativa i la col·la-
boració publicoprivada.<

Els fons europeus
NextGenerationEU
ajudaran a finançar-ho

Puigneró: “Volem visibilitzar
i fer créixer el talent tecnològic
femení que hi ha a Catalunya”
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MOBILITAT4Santa Coloma de
Gramenet és un dels municipis de
l’estat espanyol referents en l’àm-
bit de mobilitat accessible. Així ho
reconeix l'Índex de Mobilitat
Sostenible de les Ciutats d'Espa-
nya (IMSCE) d’aquest 2021, que
situa la població colomenca en-
tre les cinc ciutats no capitals de
província que han eliminat més
barreres arquitectòniques.
Aquest estudi –que avalua

la mobilitat de fins a 82 munici-
pis i que compta amb el suport
del Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030 del govern espa-
nyol– situa Santa Coloma com
una de les 17 poblacions “líders”

pel que fa a l’aplicació de mesu-
res per poder garantir una ac-
cessibilitat universal. En aquest
sentit, l’índex té en compte prin-
cipalment l'accessibilitat en el
transport públic, la flota de ve-
hicles accessibles, així com la di-
versificació tarifària i les bonifi-
cacions per a gent gran o perso-
nes amb discapacitat.
El bon paper de la ciutat en

aquest índex ha generat certa
polèmica a través de les xarxes,
on la plataforma Salvem Barri
Antic ha tornat a visibilitzar les di-
ficultats que tenen els vianants
per circular per la Ciutat Vella a
causa de la presència de cotxes.

POLÍTICA4Els serveis socials
municipals van ser els grans pro-
tagonistes del Ple d’octubre a
l’Ajuntament de Santa Coloma.
La sessió celebrada dilluns va es-
tar precedida d’una protesta a les
portes del consistori per part
dels treballadors i educadors so-
cials en plantilla per denunciar la
precarització i desbordament que
pateixen i per reclamar millores.
Aquesta mobilització es pro-

duïa després que el govern local
anunciés la setmana passada un
nou pla per reforçar el departa-
ment amb noves contractacions,
una iniciativa celebrada, però
insuficient a parer dels empleats.
“Volem manifestar el nostre es-
gotament i profund malestar tant
per la nostra situació laboral com
pels recursos dels quals dispo-
sem. Pensem que aquest decret
no resol cap de les mancances
que fa temps que arrosseguem”,
assenyalava la portaveu de l’equip
de serveis socials, que va poder

intervenir en el Ple i va aprofitar
per reclamar la cobertura im-
mediata de les baixes laborals que
fins ara han minvat la plantilla.
Les paraules de la portaveu

van comptar amb la rèplica del
govern , que va assegurar enten-
dre les reivindicacions, però que
també va emplaçar la Generali-
tat a enllestir el nou contracte
programa per garantir la conti-
nuïtat dels treballadors contra-
ctats a través d’aquesta iniciativa.

En la mateixa sessió els
grups també van aprovar la sus-
pensió per tercer any consecu-
tiu de la taxa de terrasses i la
congelació de l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI) com a
mesura de suport a les famílies.
Pel que fa a l’apartat de mocions,
les formacions van aprovar una
proposta per acollir migrants af-
ganesos, en suport al projecte
del Correllengua del 2021 i en
defensa de la sanitat pública.

Protesta dels treballadors dels serveis socials aquest dilluns. Foto: EPA

La precarització dels serveis
socials, protagonista del Ple

Santa Coloma, un referent 
en la lluita per l’accessibilitat

Obres | En marxa la urbanització de l’avinguda Anselm Riu
Les obres per urbanitzar l’avinguda Anselm Riu de Santa Coloma de Gramenet ja estan
en marxa. La previsió és que l’actuació –que té un cost total de més d’un milió d’euros–
s’allargui uns vuit mesos i coincideixi amb la segona fase d’obres al parc de Can Zam.

El reconeixement ha aixecat polèmica, sobretot al nucli antic. Foto: Barri Antic

CELEBRACIÓ4El barri de la
Mina de Sant Adrià va poder re-
cuperar la setmana passada un
dels seus esdeveniments més
emblemàtics. La Setmana Cul-
tural de la Mina va poder cele-
brar finalment el seu 30è ani-
versari després de l’aturada per
la pandèmia del coronavirus i
ho va fer amb una gran acollida,
tant per part dels veïns com de
les entitats locals.
“L’experiència ha estat molt

positiva tenint en compte el con-
text. La gent tenia ganes, però
hem hagut d’esperar. No po-
díem arriscar-nos a celebrar-la
en certes condicions perquè els
veïns no haguessin vingut”, as-
senyala l’educador Josep Maria
Monferrer, una de les veus au-
toritzades del barri i una de les
persones que va actuar de mes-
tre de cerimònies en la inaugu-
ració de l’edició d’enguany. Mon-
ferrer –que va estar acompany-
at a l’escenari per Carmen Ga-
lindo, presidenta de la Plata-
forma d’Entitats i Veïns de la

Mina– considera que la partici-
pació en la festivitat de prop
d’una vintena d’entitats de la
zona és un èxit que encoratja els
responsables a continuar im-
pulsant unes jornades que ser-
veixen com a punt de trobada en
un barri on la pandèmia s’ha tra-
duït en un tancament de les di-
ferents comunitats.
Entre les diferents activitats

que es van dur a terme durant la
Setmana Cultural no va faltar la
tradicional Mostra i Sopar d’En-
titats, que va comptar amb la pre-

sència de diversos representants
del consistori. També van tenir
una gran acollida propostes di-
ferents com les xerrades sobre el
comerç local en temps de covid i
sobre el medi ambient a càrrec de
la coordinadora Airenet.
Encara amb la ressaca de l’e-

dició d’aquest 2021, Monferrer ja
posa la mirada en les jornades de
l’any que ve. “Tenim l’esperança
que la situació sanitària millori i
que les puguem preparar amb
més temps i no a correcuita com
enguany”, conclou. 

Una de les activitats de la Setmana Cultural de la Mina 2021. Foto: desdelamina

La Mina es torna a tenyir de
color per la Setmana Cultural

Sant Adrià

POLÍTICA4L’Ajuntament ja ha
aprovat provisionalment les taxes
municipals que s’aplicaran durant
el 2022. La proposta de l’execu-
tiu encapçalat per Filo Cañete va
tirar endavant en la sessió del Ple
d’octubre celebrada dilluns grà-
cies al suport dels grups de Cs i
Movem i malgrat la negativa
d’ERC, Sant Adrià En Comú
(SAeC) i MES.
Les tres formacions que van

votar en contra dels nous im-
postos i preus públics van voler re-
marcar la falta de “voluntat” per
part del govern local per inclou-
re en les taxes les propostes dels
diferents grups. “Nosaltres enca-

ràvem les negociacions amb un
ànim constructiu, però la res-
posta ha estat decebedora”, asse-
guraven els republicans, que re-
cordaven al consistori que alguna
de les modificacions proposades
porten sobre la taula del consistori
més de tres anys. En la mateixa lí-
nia es pronunciaven MES i SAeC,
que van criticar que la resposta del
PSC a les iniciatives de l’oposició
sempre sigui que s’abordarà l’any
que ve “amb més temps”. “És
una vergonya les formes com ha
arribat això fins aquí. Tenim la
sensació que no es té respecte per
l’oposició”, apuntava la portaveu
de SAeC, Irene Aldabert.

Aprovades amb polèmica 
les noves taxes municipals

El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de dilluns. Foto: Ajuntament

Tribunals | Stop Crematori porta les donacions als comerços
La plataforma Stop Crematori ha fet una crida a través de les xarxes socials per trobar
comerços que vulguin col·laborar amb la causa i convertir-se en punts de recollida de la
campanya de microdonacions encetada per poder portar el Tanatori del Litoral al Suprem.
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L’empat entre candidatures
deixa el PSC sense executiva
TIANA4El PSC de Tiana seguirà
unes setmanes més sense execu-
tiva. L’assemblea de l’agrupació
local celebrada dijous passat va
acabar amb un empat tècnic en-
tre dues candidatures presentades
per agafar el relleu de la junta que
gestiona provisionalment la for-
mació des de la dimissió de Xavier
Doñate com a primer secretari el
desembre del 2020.
Les dues candidatures –en-

capçalades pel líder del grup mu-
nicipal, Albert Sales, i per l’exal-
calde Ferran Vallespinós–van re-
bre cadascuna exactament 17
vots. En l’elecció només es va
permetre el vot presencial, un fet
significatiu perquè un dels can-
didats portava vots delegats que
haurien modificat el resultat.
Aquest empat impossibilita per

ara la conformació d’una nova ex-
ecutiva i torna a deixar el rumb de
l’agrupació en mans de la junta
gestora a l’espera de la celebració
d’una nova assemblea, que podria
tenir lloc en un parell de mesos.
En aquest sentit, Vallespinós

considera que no s’hauria d’haver
celebrat una assemblea on es
presentessin dues candidatures i
que s’hauria de poder negociar
una “via de consens” perquè la llis-
ta escollida pugui tenir el suport
gairebé unànime de l’agrupació i
no es generin més divisions in-
ternes. L’exbatlle creu que s’ha de
prioritzar “posar pau” a la secció
local, no només per recuperar la
militància perduda, sinó també
per ressituar el partit en la millor
casella de sortida de cara a les
eleccions municipals del 2023.

TIANA4La denúncia per cinc
homicidis imprudents que van
presentar les famílies de la resi-
dència Sant Cebrià de Tiana ha
estat finalment arxivada. El Jut-
jat d’Instrucció número 4 de
Mataró ha dictat el sobreseïment
de la causa oberta contra l’em-
presa concessionària del geriàtric
municipal en considerar que la
seva gestió del centre durant la
pandèmia no pot ser catalogada
com una “negligència greu”. Cal
recordar que des de l’esclat del
coronavirus van morir una tren-
tena d’usuaris a l’equipament.
En la interlocutòria a la qual

ha tingut accés Línia Nord, el
jutge apunta que l’actuació per
part de la companyia gestora  va
ser “dolenta” i “deficient”, so-
bretot pel que fa a la sectoritza-
ció dels residents després de la
detecció dels primers possibles
casos positius. El magistrat basa
el seu raonament en la investi-
gació que van dur a terme els
Mossos d’Esquadra després que
l’alcaldessa Marta Martorell
presentés una denúncia contra

l’empresa per la “desatenció”
dels seus usuaris. Les indaga-
cions policials no només posen
en relleu aquesta mala gestió per
part de la concessionària, sinó
que també assenyalen el con-
sistori pel “fracàs” en la contra-
ctació de personal per suplir
les baixes de treballadors infec-
tats i també pel litigi obert amb
la gestora, a qui van retirar les
competències i amb la qual fa
temps que hi ha discrepàncies.

Malgrat quedar constatada
l’actuació deficient en la gestió del
geriàtric, el jutge considera que
s’ha de tenir en compte el context
sanitari que es vivia aleshores i
que no es tracta d’un cas aïllat, ja
que el col·lapse dels serveis d’a-
tenció es va viure a nivell estatal.
Per la seva banda, les famílies

denunciants confirmen que no
presentaran recurs contra el po-
sicionament i donen per conclòs
el recorregut legal de la denúncia.

La residència Sant Cebrià de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

La denúncia per cinc homicidis
imprudents al geriàtric, arxivada

Una assemblea del PSC de Tiana presidida per la junta gestora. Foto: PSC

Política | El preu de la llum, protagonista al Ple de Montgat
L’escalada del preu de la llum serà un dels punts importants del Ple d’octubre a

l’Ajuntament de Montgat que se celebrarà avui dos quarts de sis de la tarda. Els grups
d’ERC i comuns presentaran una moció per exigir mesures que frenin aquesta tendència.
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Esports
El president Vicenç Garcia 
rep un emotiu homenatge 

"És un regal ines-
perat. Si les forces
ens ho permeten,
continuarem tre-
ballant per aquest

club i la ciutat. Ho farem malgrat
que les dificultats siguin més
grans", reconeixia Vicenç Garcia,
fundador i president de l'Indus-
trias Santa Coloma. Garcia, ideò-
leg del club degà de la Primera
Divisió de futbol sala va desco-
brir, emocionat, la placa en què
s'assenyala que la llotja d'auto-
ritats del remodelat Pavelló Nou
ja es diu Llotja Vicenç Garcia.

L'acte, organitzat per l'Ajunta-
ment, va tenir lloc el passat dis-
sabte durant el descans del par-
tit contra el Barça, amb victòria
per als visitants per 3-4. 
El club colomenc va néixer

l'any 1975 com a Industrias Gar-
cia, el nom de l'empresa del
seu fundador, i durant les seves
tres primeres temporades no-
més va competir als campionats
Meyland de Barcelona. 
El conjunt de Javi Rodríguez

visitarà aquest dissabte el Cór-
doba CF Futbolsal, en partit cor-
responent a la quarta jornada.  

"És un treballador molt
seriós.  Sempre està con-
centrat, vol fer les coses
bé i aprendre. Molts jo-

ves no tenen el seu caràcter per-
què ell sempre està escoltant i es
deixa l'ànima per millorar. No es
conforma amb la Lliga ACB, de-
sitja més i ho veus en els seus ulls
a cada entrenament", retratava a
Guillem Vives (Barcelona, 1993)
Tariq Kirksay, en una entrevista
per a Cronómetro de Récords a
principis de maig de 2014. 

Vives vivia la seva tempora-
da completa amb el primer equip
de la Penya, després d'haver
crescut al club des de mini i al
vinculat, el CB Prat. Dies després,
seria escollit Millor Jove de la
competició en un any on va aca-
parar molts elogis. Dos mesos
més tard, Vives fitxaria pel Va-
lència Basket, on passaria set
cursos i guanyaria la Lliga ACB,
la Supercopa i l'Eurocup.
El passat estiu es va anunciar

la seva tornada a Badalona,

amb un contracte per dues tem-
porades i una més opcional.
Ara, amb la lesió Ferran Bassas,
Vives s'ha de multiplicar enca-
ra més a la pista. Ho va patir, i
de quina manera, l'Hamburg a
l'Eurocup fa pocs dies. El base va
anotar només dos punts en la
victòria per 73-56, però va ser el
timó del seu equip generant-ne
moltíssims més (va firmar vuit
assistències, nou faltes, quatre
rebotes i 21 de valoració). És
l'MVP generós.

L’alcaldesa Núria Parlon i Vicenç Garcia. Foto: Twitter (@fsalagarcia)

GuillemVives, l’MVPgenerós

Guillem Vives, durant el partit contra l’Hamburg. Foto: David Grau 

Bàsquet | El Bàsquet Femení Sant Adrià visita el CN Helios 
El conjunt d’Enric Cervera jugarà diumenge, a partir de les 12.15 hores i a Saragossa, contra el CN
Helios. El Bàsquet Femení Sant Adrià encadena dues derrotes, l’última, el passat 24 d’octubre 

al Ricart i contra el GEiEG Uni Girona  (58-65), i buscarà el seu segon triomf del curs. 

Mariona Teixidó (Manresa,
1995), la Teixi, té el do de la ubi-
qüitat. L'aler de la Penya sempre
fa la broma que trenca el gel o
treu ferro a la situació, parla,
però, sobretot, escolta, es deixa la
pell i no s'amaga a la pista. In-
tangibles que construeixen equi-
ps i donen punts, però que l'es-
tadística, sempre tan freda, no re-
flecteix. Que Teixidó hagi anotat
només 7 de seus 29 tirs de camp
a la Lliga Femenina Challenge és
qüestió de punteria. N’hi sobra en
molts altres aspectes.
Laia Lamana, excompanya

del Bàsquet Femení Sant Adrià i
ara al Celta, s'emociona recordant
el gest de la manresana quan es
van classificar per a la fase d'as-
cens a Lliga Femenina de Lega-
nés. "M'havia operat del braç feia

uns dies i em va dedicar la victò-
ria i la classificació. Jo plorava d'a-
legria i d'impotència, i em va dir
que em tindria per al que neces-
sités i que jo podia ajudar molt l'e-
quip des de fora de la pista".
"Per a mi la Mariona és refe-

rent en tots els aspectes del bàs-
quet. N'hi ha un d’importantíssim
i que cuida molt, el vestidor. Sem-
pre serà una peça vital en un

grup perquè li surt de manera na-
tural", la retrata Berta Sellarès,
amb qui va coincidir al CB Igua-
lada i amiga i companya de pis.
"És un cul inquiet i té una energia
per fer mil coses", afegeix. "Estic
molt bé i molt contenta en aques-
ta nova aventura a Badalona", re-
coneix Teixidó, amb ganes del
pròxim repte: dissabte contra el
CB Jairis a Múrcia.

Mariona Teixidó, a la Lliga Catalana. Foto: FCQB/M.A. Chazo

Mariona Teixidó sempre 
té el do de la ubiqüitat 

» L’aler de la Penya, amb poca punteria en el tir, suma en intangibles
» “Sempre serà una peça vital en un grup”, la retrata Berta Sellarès

Toni Delgado
BADALONA



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 28 d’octubre del 2021

13 | 

línianord.cat



| 14

Viu en línia

Víctor Català. Caterina Albert. Obligada
a camuflar-se sota un pseudònim mas-
culí per evitar els escàndols, els judicis i
els prejudicis, Català va ser una autora re-
volucionària. Carme Portaceli s’estrena
com a directora del TNC amb una apro-
ximació a l’enigmàtica autora empor-
danesa a través dels seus contes i escrits.

Al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Teatre

La Víctor C.
Anna Maria Ricart a partir de Víctor Català

Un secreto al que gritarés el segon àlbum
de Nil Moliner, que s’acaba de publicar.
El cantant de Sant Feliu de Llobregat pre-
senta en aquest nou treball discogràfic
un total d’onze cançons, entre les quals
hi ha dues col·laboracions: Me quedo,
amb Ana Mena, i Se me va, amb Danny
Romero. També hi ha inclòs una cançó
en català, Som ocells.

Música

La crònica francesa és la nova pel·lícula
de Wes Anderson, ambientada en la re-
dacció d’un diari estatunidenc a una ciu-
tat francesa fictícia durant el segle XX, i
presenta tres històries connectades en-
tre elles. Es tracta d’una carta d’amor al
món del periodisme. El film es va pre-
sentar al Festival de Cannes 2021 i va ser
aclamat per la crítica.

Pelis i sèries

La crònica francesa
Wes Anderson

Un secreto al que gritar
Nil Moliner

Jazztrònica
El Jazztrònica Fest & Market és un nou festival de música

que combina jazz i electrònica i que ofereix propostes per
a un diumenge al mes entre octubre i desembre. Es fa al

jardí del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), a Barcelona, i
pretén, d’una banda, descobrir nous artistes locals i, de l’al-

tra, acostar al públic artistes internacionals de renom. De
fet, el festival ja va començar el passat 10 d’octubre, amb
un primer diumenge ple de música, però encara en que-
den dos més: el dia 7 de novembre, amb Gilles Peterson i
Mc General Rubbish, i el 5 de desembre, amb Roy Ayers. 

Vicky Luengo (Palma, 1990) va passar gran part
de la seva infantesa i l’adolescència al barri de la
Sagrada Família de Barcelona. Va ser aquí on va
descobrir el seu amor pel teatre, primer com a
afició, apuntada a una extraescolar, i després

com a professió. El seu primer gran treball com
a actriu va ser a l’obra Una història catalana al

TNC, l’any 2013. Després de papers secundaris a
moltes sèries de televisió catalanes i espanyo-
les, l’any 2020 va arribar el seu moment. El pa-
per protagonista a la minisèrie Antidisturbios,

estrenada fa un any a Movistar+, li ha valgut un
Premi Ondas a la millor intèrpret femenina en
ficció. “Estic contentíssima i molt emocionada.
Quina bogeria. Gràcies”, deia l’actriu en assa-

bentar-se que havia estat guardonada. Aquest
moment de felicitat coincideix amb l’estrena de
la nova pel·lícula que protagonitza: El sustituto.

V I C K Y  L U E N G OQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu de moda
Està en boca de tothom per la sèrie ‘Antidisturbios’

Famosos

Guanyar un Premi Ondas
A millor intèrpret femenina en ficció per la mateixa sèrie

Hi ha consens: se’l mereix
La gent la felicita i té ganes de veure la seva nova pel·lícula

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El David, o Deibid Weirdo, com li agrada
que li diguin, és un preadolescent que veu
el món des d’una perspectiva molt dife-
rent de la de la seva família i no està pas-
sant pel seu millor moment: els seus pa-
res s’acaben de separar, el seu germà gran
ha deixat de parlar-li i no sap per què i, a
sobre, s’ha enamorat per primera vegada
d’una noia de la qual no en sap ni el nom.

Llibres

Baixaré de la lluna en tirolina
Santi Balmes

|Riders Republic
El més nou d’Ubisoft, Riders Republic, és un videojoc d’esports 

extrems i adrenalina, disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox i Stadia.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ANALITZA

Valora si estàs gastant diners en coses que en realitat 
no et semblen importants i si pots prescindir d’alguna despesa

PROPOSA’T

VALORA

PREESTALVIA

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

i ECONOMIA

El 31 d’octubre és el Dia Mundial de l’Estalvi des de l’any
1924. Si vols –o, més aviat, necessites– arribar al final d’a-
quest mes havent estalviat uns quants calés, aquí trobaràs

alguns consells per aconseguir-ho.
La millor manera de començar a estalviar és analitzar les te-

ves despeses: quants diners gastes i en què els gastes? Revisar
això t’ajudarà a entendre a on van a parar els teus estalvis nor-
malment. Un cop hagis fet aquesta primera anàlisi, hauràs de
valorar si estàs destinant diners a coses que en realitat no consi-
deres importants i si pots prescindir d’alguna d’aquestes despe-
ses. El següent pas que has de seguir és marcar-te objectius
d’estalvi: estableix la xifra que vols aconseguir estalviar i la data
en què vols arribar a aquesta meta. 

D’altra banda, els experts recomanen posar en pràctica el
“preestalvi”. Preestalviar significa reservar una quantitat de di-
ners (la quantitat que vulguis estalviar cada mes) en el moment
de cobrar. Si tens la sort que t’ho pots permetre i aconsegueixes
acabar el mes sense haver de tocar aquella part dels diners,
hauràs fet realitat el teu objectiu d’estalviar. 

Consells per estalviar diners

Comença fent una anàlisi de les teves despeses mensuals: 
revisa quants diners gastes i a què els destines

Les claus

El següent pas és marcar-te objectius: estableix la xifra 
que vols estalviar i la data en què vols arribar a aquesta meta

Es recomana posar en pràctica el “preestalvi”: 
reserva els diners que vols estalviar en el moment de cobrar
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