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Badalona deu dos milions a la
Creu Roja pel Banc d’Aliments
És un deute heretat del PP, que al·lega “motius tècnics”, i que ha fet que l’entitat hagi de deixar de prestar servei pàg 8

Empoderades
Neix un projecte per reinserir
dones sensellar amb fills pàg 3
SUCCESSOS pàg 14

Valentín Moreno: del
crim de la Vila Olímpica
a ser abatut a Sant Adrià
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Alerten del deteriorament
de la Casa de la Palmera
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Renovaran les escales
mecàniques de les estacions
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Tornar a néixer
» Les ciutats del Besòs es conjuren per facilitar la reinserció en la societat de dones sense llar amb fills
» El projecte VESTA preveu una inversió de més d’un milió d’euros i tindrà una durada de tres anys
Anton Rosa
SANT ADRIÀ
La Rumana és una dona originària de Bangladesh. És mare de
tres fills menors i, des que es va
separar del seu marit, se n’ha hagut de fer càrrec tota sola. “On vivia la situació era molt dolenta.
No tenia feina i amb tres fills... Estava desesperada”, relata la dona.
La seva situació, però, va canviar
radicalment fa unes setmanes.
La seva família va ser una de
les deu seleccionades per la prova pilot del projecte VESTA, una
iniciativa conjunta de les ciutats
del Besòs –Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i
Montcada i Reixac– que busca
facilitar la reinserció en la societat de dones sensesostre amb
menors al seu càrrec. El programa, que compta amb la col·laboració de diverses entitats del
tercer sector i que preveu una inversió de més d’un milió d’euros,
els ofereix a aquestes famílies un
habitatge i assessoren formativament les mares participants
perquè puguin reincorporar-se al
mercat laboral.
“Quan ens van donar el pis i
vaig entrar el primer dia em vaig
treure una llosa de sobre. Per fi
vaig poder respirar”, assegura la
Rumana, que ja treballa amb
una assistenta social per poder
trobar feina i refer la seva vida.
Precisament, aquest és l’objectiu
del projecte VESTA: que les mares i fills participants puguin
abandonar la iniciativa un cop assolida una certa autonomia, alliberant així recursos per destinarlos a atendre noves famílies.
ACOMPANYAMENT TEMPORAL
“El sensellarisme és una xacra
que patim i que encara és més
difícil de combatre en dones. La

Els alcaldes dels quatre municipis del Besòs que participen en el projecte i la Rumana en el seu nou pis. Fotos: Projecte VESTA

pandèmia ha agreujat aquestes
situacions i el preu de l’habitatge
i les condicions d’accés al mercat
laboral no ajuden. Per això és tan
important que les mares entrin
al programa amb un habitatge.

“Quan ens van donar el
pis em vaig treure una
llosa de sobre i vaig
poder per fi respirar”
Això els dona estabilitat i les encara cap al futur”, apunta Salvador Maneu, director de Serveis
Socials de Sant Joan de Déu, una
de les entitats que s’encarrega de
realitzar aquest acompanyament
social, jurídic i psicològic a les
deu famílies que participen de la
iniciativa. Maneu remarca que
l’objectiu final de la iniciativa és

que les dones aconsegueixin la
màxima autonomia possible
perquè puguin donar pas a altres
famílies en la mateixa situació.
“Que abandonin el projecte vol
dir que la mare i els fills romanen a l’habitatge i són els ajuntaments i les entitats els que ens
retirem”, assegura i recorda que
el programa preveu una durada
màxima de tres anys.
UNA SUMA DE VOLUNTATS
La presentació en societat del
projecte VESTA va tenir lloc dimarts a la seu del Consorci del
Besòs, a Sant Adrià de Besòs, i
va comptar amb la presència
dels alcaldes dels quatre municipis implicats i també de representants de l’Ajuntament de
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dues
administracions que contribuiran a finançar la iniciativa.

“Només amb el treball conjunt de les administracions poden sortir projectes referents
com aquest. El programa VESTA és només l’inici d’aquesta
col·laboració supramunicipal”,

El projecte VESTA
és un bon exemple
de col·laboració
supramuniciapl
va assenyalar en la presentació
l’alcalde de Badalona, Rubén
Guijarro, que va voler posar en
valor la “suma de voluntats” per
poder oferir aquest acompanyament “integral” a les dones.
Aquest va ser el primer acte que
el socialista Guijarro va compartir amb les també batllesses
socialistes de Santa Coloma i

Sant Adrià, Núria Parlon i Filo
Cañete, en el marc de les col·laboracions entre els municipis
encetades sota el mandat de Xavier García Albiol.
REPLICAR UN MODEL D’ÈXIT
Per la seva banda, Parlon va
destacar el “valor afegit” que suposa tirar endavant un projecte
així de la mà d’entitats del tercer
sector i va mostrar-se convençuda que la iniciativa no només
serà beneficiosa per a les deu famílies participants, sinó que també servirà de prova pilot per poder replicar el model en altres poblacions. En la mateixa línia,
Cañete va recordar que “la vulnerabilitat, quan es parla de dones, soles i amb fills al càrrec, és
encara més gran” i considera la
iniciativa una bona oportunitat
per trencar “barreres” i impulsar
polítiques compartides.
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La lupa

Unides contra la violència masclista
per Núria Escudé Massip
G. Sánchez/ACN

E

l feminisme ha estat un moviment social determinant en els canvis que s’han produït a la
nostra societat al llarg dels darrers 150 anys.
Des de les lluites per la consecució del sufragi universal, el dret al propi cos, l’avortament i la lluita
per la igualtat de drets, fins al reconeixement de la diversitat de les diferents maneres d’identificar-se en relació amb la pròpia orientació sexual. Si, des del punt de
vista dels debats podem parlar de feminismes diversos,
des del punt de vista de l'acció hem de parlar d’un intent constant per tenir una expressió unitària al carrer.
Diversitat i unitat. Ha estat així com s’ha aconseguit que
la lluita contra el patriarcat i a favor dels drets de les dones i dels col·lectius LGTBI estigui avui a l’agenda política i social com a element central i determinant. Es tracta de debatre i confrontar, però també de conviure, sense exigir que les altres opinions deixin d’existir.
A més de les lluites específiques per la nostra emancipació, el feminisme ha d’incloure aspectes transversals
que tenen una incidència especial per a les dones. La derogació de la reforma laboral l’hem d’entendre com una
mesura feminista imprescindible en la millora de la vida
de moltíssimes dones, perquè millorar les condicions laborals permet disposar de més recursos i més autonomia
per sortir d’una possible situació de violència masclista.
En l’actual situació de les dones, pren especial importància la lluita contra la violència de gènere. El manteniment de la crua estadística de maltractaments,
violacions i assassinats de dones arriba a l’extrem que
la pròpia llar no és segura per a moltes. Les dones des-

plaçades, immigrants o refugiades, les dones grans i les
dones amb diversitat funcional tenen més risc de patir
aquestes violències. Els drets de les dones són drets humans que hem de defensar i exigir amb totes les nostres
forces i amb la complicitat de tota la societat. No podem
permetre que cap dona se senti insegura i vegi perillar
la seva integritat física i psicològica. És especialment preocupant la violència de gènere a l’espai de joves i adolescents. Les denúncies per abusos i agressions sexuals
han augmentat entre la franja d’infants i adolescents fins
als 17 anys, segons la informació de la Conselleria d’Interior (dades fins al setembre de 2021). Aquest increment
coincideix en el temps amb l’auge de l’extrema dreta i
el discurs negacionista de la violència masclista, que considera que la violència de gènere no existeix i només és
un invent ideològic. L’Assemblea General de les Nacions
Unides va aprovar la Declaració 48/104, en què es va definir la violència contra la dona com “tot acte de violència
basat en el gènere que té com a resultat possible o real
un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces,
la coerció o la prohibició arbitrària de la llibertat, tant si
passa a la vida pública com a la vida privada”.
Resulten remarcables iniciatives ciutadanes com la
recent Trobada de Dones Veïnals de tot l’Estat a Badalona, organitzada per la Confederació Estatal d’Associacions Veïnals (CEAV) i la Federació d’Associacions de
Veïns de Badalona (FAVB). A les jornades es van debatre
iniciatives del moviment veïnal de dones per prevenir
la violència de gènere i millorar els serveis públics des
d’una perspectiva de gènere.

Les millors

Marta Sierra/ACN

perles

Aquest any, amb motiu del 25 de novembre, fem èmfasi en formes de violència masclista que han emergit
amb força a la nostra societat i de les quals hem pres consciència, com són la violència institucional, obstètrica, digital, vicària i l’assetjament escolar.
A la nostra ciutat, la Plataforma 25N –impulsada pel
feminisme de la Federació de Dones, la Federació
d’Associacions Veïnals i els sindicats UGT i CCOO– recull la situació de violència contra les dones a l’entorn
familiar, al carrer i al món laboral, així com la violència
sexual als espais d’oci i a les xarxes socials, que pateixen
sobretot les més joves. És necessari treballar a fons des
de l’àmbit educatiu, incidint en una imprescindible coeducació i socialització preventiva de la violència de gènere des de les primeres etapes educatives.
Des del feminisme, volem respostes que connectin amb la realitat de les dones, exigim tolerància zero
a la violència masclista i reclamem una justícia amb
perspectiva de gènere, ràpida i eficaç per a les dones
maltractades, i la imprescindible efectivitat i eficàcia
de les lleis d’erradicació de la violència contra les dones. A la solidaritat feminista ens toca acollir, acompanyar i derivar les dones i joves en el trajecte de ser
ateses adequadament de forma coordinada. També
hem de sortir al carrer a visibilitzar i denunciar les violències que patim les dones, així com fer accions per
millorar la sensibilització ciutadana. A les administracions els toca donar una resposta àgil i ràpida en l’atenció, protecció, recuperació i reparació de les dones
supervivents i els seus fills i filles.

N

LA FOTO

ablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que
era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

P

’exbisbe de Solsona i actual treballador de Semen
Cardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb
Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

L

na pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que
transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

U

l certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.
Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

E
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Els semàfors

García Albiol

Reptes cada cop més complexos

El projecte VESTA, presentat
aquesta setmana, servirà per
facilitar la reinserció en la societat
de dones sensesostre amb
menors a càrrec seu. De moment
arrenca amb deu famílies
monoparentals que rebran
habitatge i assessorament.

per Estanis Alcover i Martí
Foto: Jordi Bataller/ACN

Projecte VESTA

Aire fresc

pàgina 3

L’Ajuntament de Badalona deu a
la Creu Roja més de dos milions
d’euros de la gestió del Banc
d’Aliments. El deute és del tram
que va del juny del 2020
a l’actualitat. El PP d’Albiol
assegura que tot el problema
s’explica per motius “tècnics”.
pàgina 8

La Xarxa Violeta, una comunitat
d’espais segurs de Santa
Coloma on les dones poden
denunciar agressions,
ha arribat als 300 col·laboradors.
Es tracta d’una iniciativa
municipal que Parlon defineix
com un “projecte cabdal”.

Aj. de Santa Coloma
El + llegit

pàgina 10
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Ferit greu un home després de rebre
dos trets de matinada a Sant Adrià

2

Valentín Moreno: del crim de la Vila
Olímpica a ser abatut a Sant Adrià

3

Desallotgen 18 famílies que feia set anys
que ocupaven un bloc a Sant Roc

4

Alerten de la degradació dels
terrats dels blocs de la Mina

5

En marxa l’ampliació del
passeig marítim de Montgat

E

l canvi d’alcalde i de cartipàs no pot distreure’ns del
fet que la pandèmia de la
Covid-19 ha provocat un gran
trastorn de la vida tal com la coneixíem. La realització de l’Smart
City Congress d’aquests darrers
dies, a Barcelona, pot haver estat
un remei, però. A la pandèmia se
sumen els compromisos de sostenibilitat, les limitacions de recursos i el creixement urbà continuat. Un argument per a la inversió. Mai ha estat tan crucial fer
ciutats més intel·ligents, eficients
i sostenibles per als seus residents, segons s’ha dit aquests dies
al recinte firal barceloní.
Dins d’aquest espai d’inclusió,
innovació i desafiament de les
ciutats que és l’Smart City, s’hi ha
discutit la necessitat de redissenyar
els espais a les ciutats per poder
adaptar-los de forma eficient, social i sostenible als canvis abruptes que ha provocat la pandèmia
del coronavirus, essent fonamental situar els ciutadans al centre de
les polítiques públiques.
És una bona notícia que l’Ajuntament de Badalona, malgrat
els temps convulsos que ha viscut
darrerament, hagi assistit tant al
saló Smart City Expo World Congress com al Tomorrow Mobility,
les experiències de tres dies en què

experts del sector ofereixen els
seus coneixements i les organitzacions líders comparteixen
la seva experiència. Tres dies que
han servit per abordar problemes comuns i descobrir noves
solucions innovadores. Tres dies
destinats a ajudar a construir
ciutats millors, més segures i
més inclusives a tot el món.
En els dos esdeveniments
s’ha debatut un tema tan transcendental per a la nostra ciutat
com és la transformació urbana
amb la resiliència, la sostenibilitat i l’habitabilitat després de la
pandèmia del coronavirus com
a eixos clau. Malauradament, he
estat incapaç de trobar cap informació relativa a la participació de Badalona en aquests esdeveniments i desconec si la
ciutat hi va ser com a oient o
amb participació activa.
En aquests recentment clausurats salons a la Fira de Barcelona, hi han destacat l’exposició de diverses oportunitats
d’inversió per a líders urbans i
potencials socis innovadors: re-

novar les antigues infraestructures utilitzant superposicions
tecnològiques, aprofitar reserves
i sistemes de monitoratge per
treure el màxim profit de les infraestructures existents i reinventar la manera com construïm noves infraestructures. Aquí
és on ha de ser Badalona. És
hora d’un alcalde i un consistori units per afrontar tots els
reptes per construir una Badalona no només millor, sinó a l’alçada de les grans ciutats del segle XXI. Una bona mostra és la
promesa del nou alcalde de presentar projectes als fons Next
Generation per valor de
830.000 euros, quantitat màxima que pot assolir un municipi
de més de 50.000 habitants.
El nou alcalde ha d’afrontar
reptes econòmics, socials i ambientals cada cop més complexos. Amb els projectes compromesos amb la ciutadania en
marxa, amb l’examen fet, Badalona ha de tornar l’any vinent,
de forma activa, a l’Smart City.
A buscar una bona nota.

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

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

A les xarxes

#AcordERCComuns

@carmerocasegui: ERC votarà a favor
dels pressupostos de Colau i Collboni a
canvi del suport dels comuns als comptes
de la Generalitat.

#CertificatCovidArreu

@LaiaColome: El Govern aprova ampliar el
passaport Covid a bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de
divendres. Cal que el TSJC validi la mesura.

#ElVirusRecorreEuropa

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovàquia endureixen les restriccions per contenir l’augment de contagis de Covid.
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Protesta | Clam contra el preu de la llum a Badalona

25 de novembre del 2021

La Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) va encapçalar ahir
una manifestació en protesta per l’escala del preu de la llum. El president de
l’entitat, Julio Molina, va anunciar que la següent acció serà a la seu d’Endesa.

Badalona deu dos milions a la
Creu Roja pel Banc d’Aliments
» L’entitat deixa de prestar el servei després d’un any sense contracte
» El consistori busca alternatives per al miler de famílies afectades

POLÈMICA4L’Ajuntament de
Badalona es quedarà aquest desembre sense el Banc d’Aliments
Badalona Sud. La notícia saltava
la setmana passada quan la Creu
Roja avançava a Badalona Comunicació que no continuaria
gestionant el servei perquè no
s’havia licitat la renovació del
contracte. La situació, però, és encara més preocupant: l’entitat
porta sense contracte des del
juny del 2020, és a dir, gairebé 19
mesos. Durant aquest temps, el
deute acumulat pel consistori
amb la Creu Roja ha ascendit a
més dos milions d’euros.
Segons apunta el regidor de
Protecció Social, David Torrents,
aquest és un “problema sobrevingut” heretat del mandat del PP
i ara s’està treballant per “redimensionar el servei” i trobar alternatives per a les més d’un miler de famílies que atenia el banc
d’aliments. La previsió és que Càritas assumeixi l’atenció d’unes

Albiol, a la nova seu del banc d’aliments l’octubre del 2020. Foto: Ajuntament

300 famílies del total d’afectades
i que la resta puguin ser ateses a
través d’altres serveis municipals com les targetes moneder.
Per la seva banda, des del PP
atribueixen a motius “totalment
tècnics" l’endarreriment en el
pagament a la Creu Roja. Els
populars asseguren que es van
presentar factures pel servei a
l’entitat que en aquests moments
estan sent “auditades” per la Intervenció Municipal.

Fonts municipals confirmen
que es van presentar factures,
però apunten que es va fer sense
contracte ni adjudicació del servei, un moviment que podria estar motivat per la impossibilitat
d’aprovar un nou pressupost.
Des de la Creu Roja lamenten
haver de deixar de prestar el servei i assenyalen a Línia Nord que
han aguantat “tot el que han pogut” i que tornaran a presentarse si s’acaba licitant el servei.

Desallotjades 18 famílies que
ocupaven un bloc a Sant Roc

Una família del bloc. Foto: J.P./ACN

HABITATGE4Els Mossos d’Esquadra van executar el passat divendres sense incidents i per
ordre judicial el desallotjament
de divuit famílies que des de fa
set anys ocupaven un bloc propietat de Solvia al barri de Sant
Roc de Badalona. El consistori es
va comprometre a garantir una
alternativa temporal d’allotjament a la ciutat o en un entorn
pròxim a les quinze famílies
afectades que comptaven amb

informes de vulnerabilitat. Entre els desallotjats hi ha menors d’edat i persones d’avançada edat amb greus problemes
de salut. Fonts consultades per
Línia Nord confirmen, però,
que el bloc era un focus de problemes perquè entre els inquilins
hi havia persones amb perfils
conflictius. Aquest seria un dels
motius pels quals divendres no
va fer acte de presència cap de les
entitats socials del barri.

Primera reunió formal entre
l’alcalde Guijarro i Guanyem

POLÍTICA4El flamant alcalde
de Badalona, Rubén Guijarro,
es va reunir el passat divendres
per primer cop amb els regidors
del grup municipal de Guanyem
després de la materialització de la
moció de censura a Xavier García Albiol. En aquesta primera
trobada formal de treball, les
dues parts van acordar celebrar
reunions de manera quinzenal i
es van posar sobre la taula diferents temes candents com el cas
del Sant Josep o l’enderroc de la
Mobba. Sobre aquests dos fronts
oberts, la formació anticapitalis-

ta reclama al consistori que tingui una mediació amb l’Arquebisbat per posar una “solució
definitiva” a la situació del Club
Bàsquet Sant Josep i que aturi els
preparatius de l’enderroc de la fàbrica de la Mobba pe recuperar la
proposta de conservar part de
l’estructura de l’edifici com un
nou espai de creació cultural.
Pel que fa als pressupostos, el
grup demana implicació al govern local per configurar uns
comptes el més “consensuats
possible”, tant amb l’oposició
com amb les diferents entitats.

La Mobba treu pit: jornada
de debat al Museu i nou mural

El mural reivindicatiu a favor de conservar la fàbrica de la Mobba. Foto: GTM

CULTURA4El futur de la Mobba
està en joc. El canvi a l’alcaldia de
Badalona sembla haver tornat a
posar els comptadors a zero, després que un jutge aturés el passat
octubre l’ofensiva de Xavier García Albiol per enderrocar l’antiga
fàbrica de balances. Els partidaris de conservar l’edifici com un
nou espai de creació ja han mogut fitxa i la setmana passada van
protagonitzar una doble jornada
de debat i reivindicativa.
El primer dels actes va tenir
lloc dijous al Museu de Badalona i va consistir en una sèrie de
ponències i xerrades sobre les

potencialitats i el llegat de la
Mobba. L’esdeveniment va
comptar amb la presència de
professionals en diversos àmbits
i d’algun dels artistes que treballaven a la fàbrica. La cirereta del pastís, però, va ser la
creació d’un nou mural al costat
de l’edifici amb el lema Mobba:
Parc i Fàbrica de Creació.
Per la seva banda, els veïns
partidaris de l’enderroc de la fàbrica exigeixen en un comunicat
al nou govern local que continuï
amb la demolició per no allargar
“l’agonia de viure a prop d’un
edifici perillós i ruïnós”.
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25N | Art urbà per combatre les violències masclistes
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En el marc dels actes del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra
les dones, 14 instituts colomencs han participat en un projecte per sensibilitzar sobre
la problemàtica a través de l’art urbà i de tècniques com el grafiti o el wheatpasting.

La Xarxa Violeta creix i ja suma
uns 300 locals a Santa Coloma
FEMINISME4Les dones de Santa Coloma de Gramenet tenen
prop de 300 aliats en la lluita
contra la violència masclista repartits per la ciutat. La iniciativa de la Xarxa Violeta –una espècie de comunitat d’espais segurs on les víctimes poden denunciar agressions i s’activen
els protocols d’actuació– ha
aconseguit multiplicar per quatre el nombre d’adhesions des de
l’inici del projecte fa dos anys,
passant de 64 a 294 membres.
Quan es va posar en marxa la
xarxa el 2019, els primers a incorporar-se van ser els locals d’oci nocturn del municipi, així
com alguns establiments com
ara farmàcies o benzineres. El següent gran col·lectiu en sumarse a la iniciativa va ser el servei
de taxis, que ho va fer el febrer
del 2020 incorporant als vehicles
els característics distintius de la
campanya. Les últimes incorporacions al projecte han estat
establiments de primera necessitat, com supermercats, estancs
o comerços de proximitat; as-

Niña Pastori i David Palomar
lideren el Flamenc-ON 2021

CULTURA4El festival FlamencON torna aquest 2021 a Santa
Coloma de Gramenet amb un
cartell d’altura. La reputada artista Niña Pastori i el cantaor
David Palomar seran els encarregats d’encapçalar la quarta edició del certamen, que es
presentarà aquest divendres en
un acte que se celebrarà al Teatre Sagarra del municipi. Aquesta presentació comptarà amb
una actuació del músic gadità,
que oferirà als assistents una
versió del seu exitós espectacle
Universo Cádiz.

A l’espera de conèixer més
detalls sobre l’edició d’enguany,
els organitzadors del festival
de flamenc ja han confirmat la
presència d’artistes de renom
com Laura Marchal o Rubio
de Pruna, que estarà acompanyat a l’escenari pel guitarrista
el Perla, entre altres.
Cal recordar que FlamencON és una iniciativa de la Fundació Aura Seguros en col·laboració amb el consistori que
treballa per divulgar i promocionar el flamenc en totes les seves expressions i àmbits.

Bikers Solidarios Santako Originals s’ha afegit al projecte. Foto: Ajuntament

sociacions veïnals i clubs socials com Bikers Solidarios Santako Originals.
“La xarxa és un projecte de
ciutat cabdal pel que fa a la seguretat, que converteix Santa
Coloma en una població de referència en la lluita contra les
violències masclistes i LGTBIfòbiques”, assenyala al respec-

te l’alcaldessa Núria Parlon,
que es mostra molt satisfeta
del grau de compromís que ha
assolit la iniciativa.
Cal recordar que la Xarxa
Violeta va néixer amb la voluntat de dotar de recursos els locals per detectar i prevenir violències masclistes i facilitar l'acompanyament de les víctimes.

L’artista Niña Pastori, en una imatge d’arxiu. Foto: Niña Pastori Oficial
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Sant Adrià
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25N | La Mina combat la violència masclista a cop de vers
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Educadors socials de la Mina han posat en marxa una acció pel Dia per a l’eliminació de la
violència contra les dones. La iniciativa consisteix en la creació d’una llista d’Spotify amb
cançons feministes i el repartiment pel barri de cartells amb versos potents dels temes.

Valentín Moreno: de la Vila
Olímpica al carrer Tarragona
SUCCESSOS4La mort de Valentín Moreno ha deixat una barreja de sensacions a Sant Adrià.
L'home va ser abatut per l'esquena amb dos trets el passat divendres quan es trobava al carrer
Tarragona del barri de Sant Joan
Baptista. Tenia 39 anys, era entrenador de futbol amateur i
pare de família. El seu passat tumultuós, però, és difícil d'oblidar:
Moreno va ser un dels condemnats pel conegut com a crim de la
Vila Olímpica de Barcelona.
La cruesa dels fets ocorreguts
l’any 2000 continua despertant
animadversió més de dues dècades després. Poques hores abans
de celebrar la majoria d’edat,
Moreno i un grup d’amics van
apallissar fins a la mort un altre
jove a l’antiga zona d’oci nocturn
barcelonina. Ell va ser condemnat a vuit anys d’internament en
un centre de menors, però la
resta dels acusats van anar a
presó. Nou anys després, Moreno tornava a citar-se amb la justícia, aquest cop per una agressió
racista que va perpetrar amb in-

Un operatiu dels Mossos d’Esquadra a Sant Adrià. Foto: Albert Segura /ACN

tegrants del seu equip de futbol
contra jugadors d’un altre club.
L’últim episodi de l’historial de
l’home va tenir lloc el 2017 a
l’Hospital del Mar, quan va agredir diversos professionals perquè
no el deixaven accedir a la zona
on estava sent tractat el seu pare.
COMUNICAT POLÈMIC
Malgrat la seva trajectòria, Moreno era una persona apreciada
i molt valorada al Sant Adrià
Club de Futbol, on feia de jugador i entrenador amateur. En un

sentit i polèmic comunicat, el
club va voler agrair al desaparegut el seu “esforç, treball i dedicació” i va assegurar que sense
ell no hagués estat possible tirar
endavant el projecte esportiu.
A l’espera de conèixer més
detalls sobre la seva mort, ja que
no s’ha identificat l’agressor, els
Mossos d’Esquadra estudien si
Moreno podria haver-se vist involucrat en assalts a traficants
de drogues i si tenia conflictes
amb algun dels narcos del barri adrianenc de la Mina.

Objectiu: descontaminar
la Rambleta abans del març

OBRES4La descontaminació de
la Rambleta de Sant Adrià de Besòs podria arrencar abans de Nadal. Aquesta és la intenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), que ja ha iniciat els tràmits per adjudicar les obres a
una de les sis empreses que es
van presentar a la licitació. En
concret, la beneficiària és la
companyia que va presentar una
oferta per sota de l’estimació
inicial de l’actuació, que era de
gairebé dos milions d’euros.
Des de l’AMB detallen que,
un cop analitzada la proposta,
els tècnics han considerat que el
pressupost a la baixa està “suficientment justificat” i apunten

que s’estan valorant tots els aspectes -administratius, tècnics,
ambientals, socials, ...- per poder començar els treballs com
més aviat millor.
Precisament, l’Ajuntament
de Sant Adrià va aprovar la setmana passada per unanimitat en
un Ple extraordinari el conveni
amb l’AMB per al finançament
de totes les actuacions prèvies a
la descontaminació, com són
l’elaboració del pla de seguretat
o la direcció ambiental del projecte, per exemple. En total,
aquests treballs previs tindran
un cost d’uns 160.000 euros,
dels quals el consistori finançarà 64.000 i la resta l’AMB.

Protesta a la Rambleta per demanar el trasllat d’arbres el 2019. Foto: Airenet
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Montgat | Tiana
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Mobilitat | 18 milions per pacificar l’N-II de Montgat a Mataró
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El Departament de Territori de la Generalitat ha iniciat la licitació per redactar el projecte
de pacificació de l’N-II entre els municipis de Montgat i Mataró. L’esperada actuació
preveu una inversió total d’uns 18 milions d’euros i s’executarà entre el 2022 i el 2026.

Una nova oportunitat per
revifar el Museu Lola Anglada?
TIANA4La Casa de la Palmera de
Tiana tornava a primera línia el
passat 29 d’octubre. Les fortes
pluges que van assotar la zona
van provocar la caiguda d’un
dels murs d’aquesta finca ubicada al carrer Edith Llaurador del
municipi. L’esfondrament va posar de manifest les males condicions de conservació en les quals
es troba l’edifici municipal, construït pels volts del 1875 i catalogat com a part del Patrimoni
Cultural de la Diputació.
En un comunicat, l’Ajuntament anunciava el passat cap de
setmana una “intervenció d’urgència” a la casa per motius de seguretat que consistia en apuntalar el mur i talar la icònica palmera. La nota del consistori assegurava que l’edifici s’ha anat deteriorant “durant els darrers 20
anys” per la “impossibilitat” de
dur a terme obres de rehabilitació per part de les administracions i apuntava que s’estudiaran
les possibilitats per recuperar-la.
El govern local, però, en cap
moment feia referència al Museu

Una de les actuacions d’urgència que s’han fet a la casa. Foto: Ajuntament

Lola Anglada, un projecte que
fins a mitjans del 2011 semblava
dat i beneït i que pretenia convertir la Casa de la Palmera en la
seu de l’obra de la reputada il·lustradora. La iniciativa es remunta fins al mandat de l’alcalde
Ferran Vallespinós, quan, després
d’adquirir la finca a través d’un
pacte de compensació amb els
propietaris, es va començar a
treballar amb la Generalitat i la
Diputació per poder portar a
Tiana el fons de 2.500 obres que
Anglada va cedir a l’ens perquè
fos exposat en un museu.
Les gestions van seguir sota la
batuta de l’alcalde Emili Muñoz,

que després de diverses reunions
a tres bandes va deixar enllestit el
projecte executiu arquitectònic i
museístic. Des d’aleshores, tant la
iniciativa com les obres de l’artista
estan guardades en un calaix.
Segons denuncia Muñoz, en
aquests últims deu anys no s’ha
actuat per conservar i evitar la
degradació de la casa. Només es
va tapiar perquè no fos ocupada, però ningú s’ha preocupat ni
pel futur museu ni per fer un
manteniment mínim de la finca.
“La sensació és que al consistori no són conscients que tenen
el projecte en un calaix”, lamenta l’exbatlle.

Les estacions tindran noves
escales mecàniques

MONTGAT4Les estacions de
Rodalies de Montgat i Montgat
Nord tindran noves escales mecàniques. Així ho va anunciar la
setmana passada la ministra de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana del govern espanyol,
Raquel Sánchez, en una visita a
territori català. La intenció és
que aquesta actuació –que afecta unes altres cinc parades de línies i municipis diferents– pugui estar adjudicada abans d’acabar aquest any i que comprengui una renovació integral
dels accessos a les estacions es-

collides, també amb la instal·lació d’ascensors. Aquesta inversió està emmarcada en un pla
d’actuació immediata per a Rodalies per millorar la percepció
de seguretat a les estacions, la
seva accessibilitat i la digitalització del servei de trens en general, incorporant en els combois equips de venda, informació comercial o horaris en temps
real. La nova mesura arrencarà
aquest mateix mes de novembre
i la previsió del govern espanyol és que pugui allargar-se almenys fins a l’estiu del 2022.

Les obres es faran a partir de l’any que ve. Foto: 9pm
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Futbol | Juli Garcia deixa de ser l’entrenadora del CE Seagull

El club badaloní ha cessat Juli Garcia com a tècnica del primer equip i encara no ha anunciat qui la
substituirà. El CE Seagull és penúltim en el grup nord de Segona Divisió amb 4 punts i suma cinc derrotes
consecutives. El primer cap de setmana de desembre (amb dia i horari sense confirmar) rebrà el SE AEM.

“Moltes vegades
mirant els jugadors
sé què pensen de mi”
Javi Moreno / Tècnic del CF Badalona i exjugador internacional
“A mi se’m coneix en 30 segons. Soc normal, senzill i transparent, i confio en les
persones fins que m'enganyen”, confessa Javi Moreno (Silla, València, 1974),
entrenador del CF Badalona. Divertit, proper i persistent, Moreno va tenir una
carrera notable com a futbolista a Primera Divisió i va jugar a Itàlia i Anglaterra.

Toni Delgado
BADALONA
otser hi ha qui no sap que
vas formar-te a les categories inferiors del Barça.
A la Masia vaig passar els millors anys
de la meva vida. N’hi vaig estar gairebé set. Una lliçó de futbol i vida.

P

Vas arribar a fer algun entrenament amb el primer equip?
Un. Només començar els partits reduïts, Julen Lopetegui, el porter [i
actual tècnic del Sevilla], em va donar un cop en una pilota dividida
i vaig haver de marxar del camp.
Vas parlar amb Johan Cruyff?
No gaire. Sí que ho vaig fer quan
vaig jugar a l'Alabès amb el seu fill
Jordi. Era un savi.
Subcampió de l'antiga Copa de
la UEFA contra el Liverpool, 22
gols a la Lliga... La teva millor
temporada va ser la 2000-2001?
Sense dubte. I la més especial pel
grup, el més humà i unit en què he
estat. Em sento orgullós de la meva
carrera. Ningú m'ha regalat res.

Abans de fitxar pel Milan vas poder tornar al Barça?
Sí. Hi vaig estar molt a prop. Al final vaig acabar al Milan, on m'hauria agradat jugar més. Malgrat
això, vaig marcar nou gols i crec
que vaig ser el tercer davanter
més golejador, després d'Andriy
Shevchenko i Pippo Inzagui.
Sempre has estat observador?
Sí, i molt. Moltes vegades mirant els
jugadors sé què pensen de mi.
Sembles molt sincer i directe.
Ho soc. Ara l'equip necessita que sigui pràctic i que no faci massa invents ni provatures. Ens calen
punts i victòries. Jugaran els 11 que
més treballin.
Vas aterrar a un CF Badalona
amb dos punts en sis jornades.
Com estava el grup?
Físicament, espectacular. El que
més em preocupava era l'estat
anímic i l'equip estava molt unit. He
d'agrair molt el treball de Nacho Alfonso i el seu cos tècnic.
Com cuides els jugadors després d'una errada important?
Parlo amb ells i els transmeto con-

fiança. I faig el mateix quan es lesionen. Són humans. Entenc que
un jugador estigui empipat amb
mi, perquè jo també he estat a l'altra banda. No puc admetre, però,
que no es deixi l'ànima als partits
i entrenaments.
Diumenge rebreu el CE Europa,
que té els mateixos punts que
vosaltres (13), tres menys que el
desè i un més que el penúltim.
És un equip perillós que té un
bon tracte amb la pilota.

“Ara l'equip necessita
que sigui pràctic i no
pas que faci massa
invents ni provatures”
Et va costar molt retirar-te?
No. Quan vaig recuperar-me d'una
lesió al Lucena FC, veia que dos
metres després d'haver regatejat
un jugador ja el tenia a sobre. El cap
em funcionava genial, però el cos
ja no em responia. Després de
dos anys desconnectat del futbol,
d'una pausa necessària, em vaig
treure el curs d'entrenador.

El teu primer equip va ser l'Utiel.
El poble del meu pare. El vaig agafar a uns 10 punts de la permanència i ens vam salvar l'última jornada. Així que vaig complir la
meva promesa: vaig pagar el viatge en vaixell i l'hotel a Eivissa als jugadors. Vam passar quatre dies
molt macos.
Quin detall, Javi! Vas tenir algun
entrenador amb qui t'identifiquis especialment?
Luis Aragonés i Paco Jémez, per la
seva manera de fer i caràcter. El que
no m'agradava d'un tècnic era que
em mentís dient-me que comptava amb mi i jugaria un dia, i que no
fos així. Si li comento a un jugador
que jugarà, ho farà.
L'Atlètic de Madrid et va cedir al
Bolton, de la Premier League.
Va ser una experiència complicada perquè, entre altres coses, no
vaig adaptar-me a l'idioma d’allà.
Em va anar millor al següent club,
el Saragossa, on vaig guanyar la
Supercopa.

Vas ser cinc cops internacional.
I després del debut, una derrota per
3-0 contra Anglaterra i fallant un
penal, pensava que Camacho no
em tornaria a convocar. Però ho va
fer. Vaig marcar un gol, el segon, en
la victòria per 4-1 contra Bòsnia.
Recordes tots els teus gols com
a professional?
Sí. D'alguns en necessitaria alguna
referència. A més dels que he fet a
finals i ascensos, em quedo amb
dos des del mig camp, un amb el
Yeclà, a Cadis, i un altre, amb el Numància en un amistós.
Ja no es veuen gaires gols així.
Molts menys. Ja no hi ha el murri que
treu de pressa i és un detall que s'aprèn jugant al carrer, i ara no es fa.
Vist en perspectiva, què t'agrada més i què menys del Javi Moreno futbolista?
Era persistent i em deixava l'ànima
per complir els meus somnis. Menjant era un desastre. No teníem els
coneixements d'ara.
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Demanar cita prèvia a la
Seguretat Social és més fàcil que mai
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4La modernització i la digitalització dels serveis que ofereix la Seguretat Social han suposat un gran
avenç: n’han millorat l’eficàcia i, en
temps de pandèmia, han permès
garantir la seguretat d’usuaris i
treballadors. No obstant això,
aquesta evolució no ha fet ni farà
desaparèixer l’atenció presencial,
que continua sent necessària en
molts casos i que és un dret per a
la ciutadania.
Però les visites presencials a
les oficines de la Seguretat Social –
és a dir, als Centres d’Atenció i Informació de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (CAISS)– s’han de
gestionar de forma ordenada per
tal d’evitar cues, esperes i aglomeracions i per oferir el millor servei
possible als ciutadans. Per aquest
motiu, és imprescindible demanar cita prèvia per poder-hi anar.
Així doncs, abans de poder
tramitar presencialment alguna
de les pensions o prestacions del
sistema (com ara la jubilació, la incapacitat o l’Ingrés Mínim Vital,
entre d’altres) cal fer servir una de
les dues vies que existeixen per demanar cita prèvia: per internet o
per telèfon. Les dues són fàcils.

Pàgines especials

25 de novembre del 2021

PER INTERNET
En cas que prefereixis demanar cita
per internet, tens dues opcions. Si
disposes de certificat digital o
cl@ve, ho podràs fer a través del
portal Tu Seguridad Social. Si no
tens cap mètode d’identificació, ho
podràs fer a través de la pàgina
web de la Seguretat Social i la
seva Seu Electrònica.
Centrem-nos en la segona opció. Un cop a dins de la pàgina web
o de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, podràs escollir entre
“obtenir cita prèvia per a pensions
i altres prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)”
o fer tràmits de l’Institut Social de
la Marina, un servei adreçat a treballadors del mar. L’espai també
permet consultar o anul·lar la cita.
El següent pas és triar si vols
sol·licitar la cita amb certificat digital, usuari i contrasenya cl@ve o
si ho vols fer sense certificat digital. En aquest segon cas, caldrà que
donis les següents dades: nom i cognoms; DNI, NIE o passaport; telèfon mòbil i, opcionalment, adreça de correu electrònic.
Després hauràs d’escollir si vols
obtenir la primera cita disponible

Demanar cita amb la Seguretat Social es pot fer per internet o per telèfon... i fins i tot des del llit. Foto: Pexels

a una oficina del codi postal seleccionat, si prefereixes quedarte amb la primera cita disponible
a la teva província o bé si vols seleccionar tu mateix el centre, el dia
i l’hora de la cita.
A continuació, se t’oferiran cinc
opcions més: aconseguir una cita
telefònica en comptes de presencial, sol·licitar el certificat digital o
cl@ve (que permet fer tràmits online de forma segura), demanar
pensions, altres prestacions i l’In-

grés Mínim Vital. Després d’elegir
el motiu de la cita, t’apareixeran les
dates i hores disponibles. Un cop
hagis triat això, obtindràs un número de confirmació de la cita
que caldrà que conservis. A més, rebràs una altra confirmació per SMS
i per correu, si prèviament has donat la teva adreça.

PER TELÈFON
Si prefereixes demanar cita per telèfon, hi ha dos números possibles:

el 91 541 25 30 o el 901 10 65 70.
Truca-hi i segueix les instruccions
del sistema automàtic. Primer et
preguntarà el tràmit per al qual
vols demanar cita, el codi postal i
el DNI o el NIE. Després et dirà la
primera cita disponible, que podràs acceptar o rebutjar i canviarla, i quan n’acceptis una et proporcionarà un localitzador. En cas
que més endavant decideixis cancel·lar la cita, ho podràs fer amb el
teu DNI o NIE i el localitzador.
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| Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia
dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Drap-Art

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més conegut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels productors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura
imprescindible per entendre l’èxit de C. Tangana. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfectament reflectida al disc El madrileño, que els ha
valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de
millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor enginyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està
triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i
aquest mes estrena el seu primer àlbum.

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sostenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de desembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA
Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i
Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

L

I

Z

Z

Z

Ser la mà dreta de C. Tangana

També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

?

Guanyar tres Grammy Llatins

QUÈ HA FET

Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Pluja d’elogis

El públic ja valora aquest artista que havia estat a l’ombra

Música

Pelis i sèries

Un món d’art brut
Oriol Malet

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Alegría
Sergio Dalma

Libertad
Clara Roquet

Més enllà de l’art “dels folls”, molt més enllà de l’art “outsider”, els artistes d’art brut
són, per damunt de tot, creadors fabulosos. Aquest còmic permet capbussar-se en les mitologies particulars d’artistes com Henry Darger, Carlo Zinelli o
Madge Gill, i del mateix Oriol Malet. Una
visita guiada al pinyol fascinant d’un món
encara massa desconegut, el de l’art brut.

Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abominable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’única possible, però l’ha oblidat completament. Una història de gènere fantàstic i suspens de la Cia. La Salamandra.
A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

Sergio Dalma torna a la càrrega amb la
publicació d’un nou disc, el 21è de la seva
carrera. Alegría és el títol d’aquest àlbum
que va crear durant l’aturada (forçada per
la pandèmia) de la gira del seu disc anterior, Treinta... y tanto. De fet, enllaçarà
el final d’aquella gira amb l’inici de la del
nou disc. Amb 57 anys, el músic sabadellenc demostra que no té aturador.

La família Vidal passa a la segona residència
les últimes vacances de l’àvia. Als seus 14
anys, la Nora sent per primer cop a la vida
que no troba el seu lloc. Però tot canvia
quan arriba la Libertad, la filla de 15 anys
de la cuidadora de l’àvia. Entre la Nora i la
Libertad, una noia rebel i magnètica, sorgeix una relació intensa. Surten de la
bombolla familiar i la Nora se sent lliure.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què puc fer per fomentar el català?
Foto: VxL

i

LLENGUA

egons la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població,
que es va fer el 2018, un 36,1% dels habitants de Catalunya té
el català com a llengua habitual. Aquesta xifra cau fins al 27,5%
en l’àmbit metropolità. Davant d’això, calen polítiques i accions que
s’escapen de la responsabilitat dels parlants. Però cada catalanoparlant pot aportar el seu granet de sorra per mantenir viva la llengua.
Un primer pas imprescindible és parlar sempre, d’entrada, en
català. Quan coneguis algú o quan entris a una botiga per primer
cop, fes servir el català. No jutgis la gent pel seu aspecte físic, el
seu nom o qualsevol altra característica: un catalanoparlant no té
uns trets concrets. El següent pas és no canviar de llengua quan
et responguin en castellà. El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar. Per tant, és altament probable que el teu interlocutor t’entengui i, si no, t’ho farà saber i et
demanarà que li parlis en un idioma que conegui. Recorda que
parlar en la teva llengua no és de mala educació. Una altra cosa
que pots fer és consumir cultura i entreteniment en català. I, si
vols anar més enllà, pots sumar-te al Voluntariat per la Llengua
perquè algun nou parlant practiqui l’idioma.

Les claus
D’ENTRADA: EN CATALÀ

És absurd assumir que algú no parlarà
o entendrà el català per l’aspecte o el nom

NO CANVIÏS DE LLENGUA

El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar

CONTINGUTS EN CATALÀ

Consumeix cultura i entreteniment en català
per fomentar-lo també en aquest àmbit

VOLUNTARIAT

Si vols anar més enllà, uneix-te al Voluntariat per la
Llengua: ajudaràs un nou parlant a practicar el català

Foto: Pexels
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