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El Baix Besòs ha aixecat la veu.
Les diferents associacions veïnals
del territori han decidit fer un
pas endavant, i el cap de setma-
na passat es van constituir en la
nova Coordinadora Veïnal del
Baix Besòs. Aquesta agrupació,
 que compta amb la participació
d’entitats de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs, Montcada i Reixac i
Barcelona, neix amb l’objectiu de
posar el territori i les seves pro-
blemàtiques sobre la taula de les
diferents administracions per
aconseguir revertir el greuge
compartiu en inversions metro-
politanes que existeix amb el
Baix Llobregat.

“Setze dels vint barris més
vulnerables de la metròpoli són a
la zona del Baix Besòs. Això suposa
que cada vegada tenim més ne-
cessitat d’inversions. Hem iden-
tificat les carències fonamentals,
però hem de cridar l’atenció si vo-
lem convertir-nos en aquest pol
d’atracció”, explica Pepe Sánc-
hez, vicepresident de la Federació
d’Associacions Veïnals de Bada-
lona (FAVB) i primer president de
la nova coordinadora. Sánchez
assegura que ja fa prop de tres
anys que s’està treballant con-
juntament amb les diferents as-
sociacions per trobar punts en
comú i marcar objectius com-
partits que impliquen canviar la
forma de governar en favor d’un
model més “participatiu”.

Aquesta voluntat de ser corals
es fa patent en la cúpula que li-
derarà la coordinadora, que

compta amb un total d’onze
membres, entre els quals dos re-
presentants de cada territori i un
delegat de la Confederació d'As-
sociacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC).

VISIBILITAT METROPOLITANA
“El missatge és clar: no podem
tolerar que totes les inversions
acabin al Baix Llobregat. El Be-
sòs té cara i ulls. Volem que es
tingui en compte la nostra opinió
i ser l’exemple que cal treballar
pel bé comú”, assenyala Tomás
Fernández, president de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de Santa Coloma (FAVGRAM),
una altra de les entitats que for-
men part de la nova agrupació.
En la mateixa línia que Sánchez,
Fernández considera que donar
forma legal a la coordinadora era
un pas essencial per poder ser

més visibles i tenir més força per
exigir mesures a les adminis-
tracions competents.

Una de les principals proble-
màtiques que afecten el territo-
ri i que requereix un abordatge
“integral” és la vulnerabilitat dels
seus veïns, que s’ha vist agreuja-
da per la pandèmia del corona-
virus. En aquest sentit, les fede-
racions veïnals s’han reunit en els
darrers mesos amb tècnics mu-
nicipals dels diferents consisto-
ris afectats per posar sobre la tau-
la les mancances i identificar
possibles solucions en matèria
d’habitatge, pobresa energètica o
igualtat. El següent pas, però, és
portar les reivindicacions als al-
caldes dels cinc municipis. De
moment, els integrants de la co-
ordinadora ja s’han reunit amb
l’alcaldessa colomenca Núria
Parlon i tenen concertada una re-

unió en les pròximes setmanes
amb la batllessa adrianenca Filo
Cañete i amb l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau.

UNA CIUTAT SENSE FEDERACIÓ
El paper de Sant Adrià en la nova
coordinadora mereix un capítol a
part. La ciutat hi està representada
per dues entitats diferents: l’As-
sociació Veïnal de Sant Joan Bap-
tista i la Plataforma per la Con-
servació de les Tres Xemeneies. “A
Sant Adrià no tenim una federa-
ció en actiu. Nosaltres hi partici-
pem de forma interina per ajudar
en la mesura del possible i apor-
tar-hi el nostre coneixement”,
apunta Roger Hoyos, portaveu de
la plataforma. Precisament, el
futur de l’antiga central tèrmica és
un dels temes cabdals que està ara
mateix sobre la taula i que ha de
definir el futur del Baix Besòs.

La nova coordinadora reclama un abordatge integral de la vulnerabilitat al Baix Besòs i que s’aposti per una governança més participativa. Fotos: FAVB i A.R.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Revertir un greuge històric
» La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs neix per posar el territori i les seves problemàtiques al mapa
» La plataforma pressionarà les autoritats per revertir el dèficit comparatiu d’inversió amb el Llobregat
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Moren quatre perso-
nes, entre elles dos me-

nors, en un incendi en un
local a Barcelona. Fa menys d’un any de
l’incendi mortal a la nau abandonada
de Badalona. Són tragèdies evitables.
Cal posar fi a la pobresa energètica, a
la manca d’habitatge digne i a la llei
d’estrangeria.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quina mania de fer
editorials quan ja n’hi

ha de totes les mides i de
bones. Els milionaris nostrats es po-
drien gastar la pasta en alguna cosa
que fos útil, com ara una productora de
sèries i pel·lícules en català de debò, al
marge de la corpo i Godó i amb un
pressupost generós.

@JuliaBacardit

Com a mestres ens to-
carà defensar el català

amb les ungles i les
dents, però recordeu que l’important
és fer-lo servir cada dia, per a tot i amb
tothom i fins i tot per a les coses més
banals, que després se’ns ven que amb
el català no es pot insultar, follar o riu-
re i així ens va.

Sabem, des que vam
començar a tenir vacu-

nes, que calia un reparti-
ment global equitatiu de les mateixes
per minimitzar el risc de noves va-
riants. Els experts ho havien advertit
àmpliament. De la mateixa manera
que feia cinquanta anys que sabíem
que els combustibles fòssils s’exhaurien.

@Mgelitab@iriavt@aladdin_azr

La lupa

L’amic Alfonso Navarro, amb 95 anys, era un
dels assistents a la concentració que, el 15 de
gener de 2017 a les dotze del migdia, va om-
plir la plaça de la Vila de Badalona per pro-

testar per l’increment vergonyós de les pensions, molt
per sota de l’IPC.

Aquell dia, els concentrats van denunciar que el go-
vern central, seguint els dictats de Brussel·les, continués
retallant serveis públics i actuant en contra de les clas-
ses treballadores, mentre els més rics incrementaven
escandalosament la seva riquesa.

Des d’aleshores, les persones jubilades i les pen-
sionistes, junt amb persones treballadores en actiu o
aturades i joves sense futur, no han deixat de con-
centrar-se i manifestar-se cada setmana a les places
dels ajuntaments per defensar una pensió digna i fei-
na per a tothom.

Només va trencar aquesta dinàmica la pandèmia
del coronavirus, una malaltia que ha suposat un re-
trocés en la lluita contra les desigualtats i que ha vi-
sibilitzat la manca d’equipaments i d’infraestructures
sanitàries a conseqüència de les retallades.

És per això que les persones treballadores defensen
uns serveis públics de qualitat per garantir els drets bà-
sics universals de tota la població. Això serà possible si
es redistribueix la riquesa i paga més qui més té.

El 13 de novembre de 2021, a les vuit del matí, l’a-
mic Alfonso Navarro, que ja ha fet 100 anys, sortia de
casa seva per, poc després, reunir-se amb uns amics per
agafar el metro en direcció a Barcelona.

La Coordinadora de Marees de Pensionistes de Ca-
talunya i la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sis-
tema Públic de Pensions (COESPE) havia convocat una
manifestació per defensar les nostres pensions pú-
bliques i demanar al govern espanyol que posi fi a les
anunciades retallades, a les pensions de misèria i als
plans privats d’empresa.

Les manifestacions estaven convocades a les prin-

cipals ciutats i pobles de l’Estat i van ser milers les per-
sones que van omplir els carrers de més de quaranta ciu-
tats, entre elles Barcelona.

Poc més tard de les onze, més d’un miler de perso-
nes, entre elles l’amic Alfonso Navarro, sortien de la pla-
ça de Catalunya i, a través de les Rambles, es dirigien
a la plaça de Sant Jaume.

A totes les manifestacions es va denunciar el pla de
reforma de les pensions del govern central. Un pla pre-
sentat pel ministre José Luis Escrivá que no recull les
reivindicacions de les persones jubilades i pensionistes,
per les quals estem lluitant des de fa molts anys. Per això
es reclama la dimissió d’aquest ministre, que està al ser-
vei dels poders financers i en contra dels interessos de
les classes treballadores.

La reforma presentada pel ministre José Luis Es-
crivá, al dictat de la banca i el poder financer, es traduirà,
si no som capaços d’impedir-ho, en més retallades de
les futures jubilacions i en un pla de privatització del sis-
tema públic de pensions.

Tot el contrari del que demanem les persones ju-
bilades i les pensionistes, que volem que el govern blin-
di les pensions públiques i que aquestes siguin dignes,
justes i suficients per garantir que tothom pugui viu-
re amb dignitat.

Una vegada més, milers de manifestants van om-
plir els carrers i van reclamar que les pensions mí-
nimes s’incrementin fins a equiparar-se al salari mí-
nim interprofessional (SMI), i que aquest se situï en
el 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta So-
cial Europea.

També cal derogar les reformes de pensions del 2011
i del 2013 i les reformes laborals de 2010 i 2012, ja que
retallen les pensions, redueixen salaris i cotitzacions so-
cials i precaritzen el treball.

L’anomenat Factor de Sostenibilitat ha de ser eli-
minat sense ser substituït per cap altre coeficient re-
ductor, com el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional,

que només és un eufemisme, ja que canvia el nom, però
no allò que pretén.

La jubilació també ha de tornar als 65 anys si es vol
crear ocupació, mitigar la pobresa i posar fi a la bret-
xa de gènere.

Aquestes i altres reivindicacions van acompanyades
de la voluntat de diàleg amb l’Estat per tractar tot allò
que concerneix les pensions.

Les persones jubilades i les pensionistes defensem,
davant les falsedats que des de fa anys es difonen inte-
ressadament pels economistes i els polítics al servei dels
poders financers, que les pensions públiques són sos-
tenibles. I per demostrar-ho hem demanat una audi-
toria dels comptes de la Seguretat Social. 

No hem d’oblidar que el mateix Tribunal de Comp-
tes ha detectat que més de 100.000 milions d’euros dels
comptes de la Seguretat Social s’han destinat a despe-
ses impròpies. Això ens explica en bona part la caigu-
da en picat de la guardiola de les pensions. Quan go-
vernava el PP, sent president del govern l’inefable Ma-
riano Rajoy, la guardiola de les pensions tenia més de
66.000 milions en el Fons de Reserva. En pocs anys va
buidar-la més del 90%.

Ara, per fi i gràcies a les nostres lluites, el govern cen-
tral ha acordat auditar les despeses impròpies assumides
per la Seguretat Social des de 1967. 

Les persones jubilades i les pensionistes som gent
gran, però sabem allò que volem, ja que el que tenim
ningú ens ho ha regalat i no permetrem que ens ho
robin. Com també sabem que el Sistema Públic de
Pensions és un pilar de cohesió social i la principal font
de justícia i igualtat.

L’amic Alfonso Navarro, amb més de 100 anys, ho
té clar. Sempre ha lluitat per defensar els drets de les
classes treballadores i els serveis públics. 

A Badalona és un dels molts exemples d’hones-
tedat, de compromís i de lluita per una societat més
justa i una ciutat millor.
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per Pedro Jesús Fernández

Blindar les pensions
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A les xarxes

@vpartal: Pau Gasol, Alèxia Putellas, Mò-
nica Terribas, Els Pets i Justo Molinero, en-
tre els guardonats amb la Creu de Sant
Jordi 2021.

@LaiaColome: L’aplicació del passaport Co-
vid es reactivarà la mitjanit de dijous a di-
vendres. [...] També s’investiguen dos possi-
bles casos d’Òmicron en passatgers del Prat.

#VariantÒmicron

@agenciaacn: La quota del 6% en llengües
cooficials de la llei audiovisual serà obliga-
tòria només per a les plataformes amb seu
a Espanya i en deixa fora les internacionals.

#NiNetflixNiAmazon #CreuDeSantJordi

La clau

Els americans no volen la
vida que tenien abans de
la pandèmia. Ara que

sembla que tornem a la nor-
malitat, després de mesos de
confinament, restriccions i tocs
de queda, han decidit que no vo-
len tornar a la feina. Es calcula
que, arran de la crisi sanitària,
quatre milions de persones
abandonen cada mes i de ma-
nera voluntària el seu lloc de tre-
ball. I és que veuen la vida de
manera diferent: diuen que la
societat, és a dir, els valors co-
munitaris, i la llibertat i la in-
dependència en lloc del treball
i la família és el que dona sen-
tit a la vida. De fet, un 14% apos-
ta ara pel bé comú, respecte del
8% que ho feia el 2017, segons
la darrera enquesta del Pew
Research Center. Els valors de
la llibertat i la independència
creixen quatre punts, mentre
que els atribuïts a la parella en
cauen 11 i la carrera professio-
nal en perd 7.

Els experts asseguren que
els canvis de valors després de
situacions extremes són habi-
tuals i atribueixen el que passa
als Estats Units a diferents cau-
ses. Un dels factors més citats
serien els estalvis acumulats
gràcies a la injecció d’estímuls
contra la pandèmia que va fer el
govern federal, però no és l’ú-
nic. L’esgotament, els treballa-
dors cremats o l’extenuació da-
vant d’un sistema hiperpro-
ductiu també han dinamitat la
cultura del treball tradicional, és
a dir, l’exercici professional
com a prioritat a la vida. Els ex-
perts ho han batejat com la

Gran Renúncia, així, amb ma-
júscules, no només perquè la
lletra capital es faci servir per
escriure els noms en anglès,
sinó perquè més enllà d’una
tendència s’intueix un canvi
de paradigma.

Un dels motius pels quals
alguns d’aquests treballadors
van acabar esgotats és per la
relació 24/7 que van establir
amb les pantalles per poder
seguir treballant, però també
per relacionar-se i evadir-se
mitjançant l’oci. Durant molts
mesos, les vides de molts
americans, igual que les nos-
tres, van transcórrer única-
ment a través de bits, modi-
ficant hàbits, horaris, rela-
cions, consum, lleure. En de-
finitiva, la vida. La tecnologia,
que es va colar a casa nostra
des del primer dia per facili-
tar-nos la vida a través d’un
confinament hiperconnectat,
ara ens satura.

Ha arribat el moment de
replantejar-nos la nostra re-
lació amb la tecnologia. La di-
gitalització associada a la pan-
dèmia ha d’anar cedint espai
a les trobades presencials. No
posar límits al món digital
augmenta els nivells d’estrès.
Per exemple, s’ha demostrat
que, si passem molt de temps
davant la pantalla revisant el
correu electrònic i les notifi-
cacions, les respiracions es

tornen més curtes, cosa que es
coneix com a apnea del cor-
reu electrònic i de les panta-
lles. Això afecta el sistema
nerviós, que interpreta que ha
d’estar alerta tot el temps i viu
en estrès permanent.

Si estudiem els números de
la Seguretat Social, veiem que
el fenomen de la Gran Re-
núncia, de moment, no ha ar-
ribat a Espanya. Potser perquè
aquí no ens podem permetre
el luxe de deixar una feina, ja
que no hi ha garanties de tro-
bar-ne una altra. Així les coses,
el que sí que podem fer és mo-
dificar l’ús que fem de la tec-
nologia per no caure en la
síndrome del treballador cre-
mat. No es tracta de no fer-la
servir, sinó de fer-ne un ús res-
ponsable, tant a la vida pro-
fessional com a la personal.

Durant els mesos de con-
finament, restriccions i tocs de
queda, hem permès que el
cap i els companys de feina,
però també alguns dels nos-
tres contactes digitals amb
els quals no tenim cap relació
d’amistat, es colessin al saló de
casa de manera permanent. I
n’hem pagat les conseqüències
amb fatiga digital. Ha arribat
el moment de passar de la por
de perdre’s alguna cosa per es-
tar desconnectat a la felicitat
per aconseguir-ho. Això sí
que és un canvi de paradigma.

La Gran Renúncia
per Susana Pérez

Els semàfors

L'Ajuntament de Badalona ja té
dotació econòmica per finançar

la primera fase del pla de
reactivació econòmica i social
aprovat el setembre passat. 

Els 5,4 milions d'euros alliberats 
es destinaran a recursos per a
autònoms i als serveis socials. 

pàgina 10Aj. de Badalona

El popular locutor i empresari
colomenc Justo Molinero ha
estat un dels guardonats amb 
la Creu de Sant Jordi del 2022. 

Un reconeixement a una
trajectòria de més de 40 anys
que l’han convertit en un

referent de l‘audiovisual català. 
pàgina 16Justo Molinero

L'Ajuntament de Montgat ja té
una proposta de pressupost per
al 2022. El Ple de novembre
celebrat la setmana passada 
va aprovar per la mínima els
comptes municipals malgrat 
la negativa i les crítiques d'ERC, 
els comuns i Montgat Guanya.

pàgina 18Aj. de Montgat
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Mirada pròpia

N

En els darrers anys hem anat veient com els
temes d’habitatge anaven migrant de les pà-
gines d’economia dels rotatius a les de so-
cietat i, fins i tot, a les de política (atesa la

urgent i enrevessada agenda legislativa i delibera-
tiva que el tema ha generat al Parlament o al Con-
grés). De veure l’habitatge com un factor de trans-
acció (un mer bé econòmic, vaja) hem anat passant
a una mirada més real; l’habitatge com a vector en
el qual es concentren moltes de les grans proble-
màtiques que avui afecten
els nostres veïns. Quan
parlem d’habitatge parlem
també de fracàs escolar,
de salut mental i física, de
seguretat i, fins i tot, de cri-
si climàtica. Parlem, en
definitiva, d’oportunitats
i de com construïm una
societat més justa i segura.
És, el de l’habitatge, un
factor estructurant. No és
només una comodity, una
mera inversió.

L’emergència habitacio-
nal d’ara no és un fenomen
nou o sorprenent, sinó que,
ben al contrari, és la conse-
qüència de moltes decisions
i omissions acordades fa
temps. Val la pena pregun-
tar-se per l’impacte de les
decisions (i omissions) que
estem assumint avui. L’es-
tem encertant? O un mal
diagnòstic i una dèbil pla-
nificació estratègica –potser
disfressada rere bones in-
tencions– ens estan tornant a lligar les mans de cara
al futur? Preguntar-se les coses no hauria de ser mai
una pèrdua de temps. Ens hi juguem massa.

En tot cas, és una bona notícia la sensibilitza-
ció (i mobilització) ciutadana i l’expertesa i sofis-
ticada gestió de dades disponibles. En un horitzó
de prudent esperança tenim també els canvis le-
gislatius en tràmit al Parlament i al Govern, i la sò-
lida aposta pressupostària en els comptes del
2022, que caldria salvaguardar.

Les dades recents indiquen com, després de la
Covid, la desigualtat s’ha anat cronificant (més) als
nostres barris i ciutats, afectant (de nou) els perfils
més vulnerables. I sí, la realitat ens continua mos-
trant tossudament com els desnonaments seguei-
xen resistint tota moratòria i com, malgrat l’esforç
inversor cada vegada més important per part del Go-
vern i els intents legislatius per afavorir l’ampliació
de l’oferta, el parc públic d’habitatge continua que-
dant molt lluny dels estàndards europeus.

Els desnonaments són, precisament, un dels in-
dicadors més visibles i dramàtics de la crisi de mo-
del. Però no són l’únic indicador. També ho és el pro-
cés de segregació vinculat amb la desregulació glo-
bal i l’especulació de preus, així com la manera com
els joves, els col·lectius amb necessitats especials o
les famílies monoparentals veuen perjudicat el seu
horitzó vital, expulsats del mercat. Tot plegat dins
d’un context de pisos buits escandalós.

La tinença irregular de molts pisos (és a dir, les

ocupacions normalitzades en tantes i tantes fin-
ques de la realitat metropolitana) porta associa-
da una provisionalitat i una incertesa amb efectes
evidents en l’estabilitat econòmica i emocional de
moltes (moltíssimes) famílies, amb impactes clars
en la salut mental, el rendiment escolar, les rela-
cions familiars… Això, més la caiguda d’ingressos
de moltes famílies, ha fet entrar en crisi, com una
reacció encadenada, les comunitats encarregades
del manteniment de les façanes i dels espais

compartits. Aquest és, de
fet, un dels grans temes
ocults de l’actualitat me-
tropolitana i que té un evi-
dent impacte en la convi-
vència i la seguretat dins
de les finques. En els dar-
rers mesos ha augmentat
la sinistralitat associada
amb el manteniment defi-
cient i les males condi-
cions de salubritat. Com
donar-hi resposta?

Perquè el cas és que el
parc immobiliari de l’àrea
metropolitana és vell, en
molts casos precari, poc efi-
cient i molt rígid. Condi-
cions materials que reque-
reixen noves solucions, que
han d’anar més enllà dels
ajuts habituals (encarca-
rats i que deixen moltes
persones enrere) i que han
de tenir una necessària
perspectiva comunitària i
transversal. Cal, a més, una
revisió en profunditat de

la legislació que flexibilitzi tràmits i solucions d’ha-
bitabilitat, que afavoreixi un nou disseny que s’a-
dapti als temps actuals, que impulsi amb força la re-
habilitació i que sigui molt més exigent pel que fa
a la petjada ecològica.

Que les coses no es poden canviar d’un dia per
l’altre tothom ho entén, però almenys no ens equi-
voquem amb les receptes. L’habitatge és una in-
versió, però no en clau privada sinó pública. És, de
fet, la millor inversió possible.

Les millors
perles

Es grava conduint un cotxe dels Mossos, publica el vídeo a
les xarxes socials i es fa viral. La broma li surt cara: la policia

l’acaba identificant i multant i l’empresa on treballava (la que
havia posat a punt els nous vehicles policials) l’acomiada.

S’adonen que un home que havia passat set hores al
congelador del dipòsit de cadàvers després d’haver-lo

donat per mort estava, en realitat, viu. Com El muerto vivo
de Peret, però a l’Índia (i sense estar “de parranda”).

Un home va al casament del seu amic com a testimoni i
acaba casat amb la núvia per error. Ha passat a l’Argentina,

on els treballadors del registre civil van confondre els noms del
nuvi i del testimoni. Coses que passen, tu.

Va néixer als sis mesos d’embaràs, amb 800 grams i
poques possibilitats de sobreviure. Un metge en va

tenir cura i se’n va sortir. 24 anys més tard, aquella bebè
(ara, auxiliar d’infermeria) i el seu doctor treballen junts.

LA FOTO

per Oriol Lladó

La millor inversió (pública) possible

Twitter (@sagradafamilia)
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@maxeritja: Sembla que obliden que els
seus magnífics dobladors van traduir Ha-
rold and Kumar Go to White Castle com a
Dos colgaos muy fumaos, entre d’altres.

@ierrejon: La hija de Amancio Ortega
sustituirá a su padre al frente de Inditex.
La meritocracia son los padres, literal-
mente.

@fuzzlampreave: Anar a fer esport quan
estàs trist va molt bé perquè així pots
comprovar com el teu estat físic és en-
cara més lamentable que l'emocional.

Flaixos

Tribuna

«M’apunto a tot el que hem oblidat i al que volem recor-
dar i no podem. (…)
M’apunto amb els qui saben per què riuen i, per tant, no
els fa cap vergonya plorar. (…)
M’apunto, en conseqüència, a tot allò que la guerra
desbarata.
A tot allò que, després, costa tant de tornar a compondre.»
Montserrat Roig

Divendres 5 de novembre va ser, malauradament
i forçosa, de comiat sobtat. Del mal de dir adeu
amb morrinya anticipada. Tot just el dia
abans, l’Eva em va escriure, a contracor, per dir-

me que la Juliana havia marxat amb 95 anys. Gairebé cent
anys al cos, a l’espatlla, a les mans i a la vida sencera. La
Juliana. La Juliana de Fuertescusa (Cuenca), exilis inte-
riors i «migrant del seu propi país». La Juliana Martí-
nez Molinera, la Juliana del quiosc de Rius i Taulet –avui,
plaça de la Vila de Gràcia. Dit així, potser no diu gaire, d’en-
trada. De sortida ho diu quasi tot. Divendres de tristesa
insondable, el temps es va aturar en sec, com aquells dies
on has de seure a agafar aire al primer banc que trobes i
repensar-ho tot. I mirar molt lluny per entendre de prop.
Anònimes imprescindibles, la Juliana, una entre tantes
i tantes com ella, explica com ningú els plecs i osques de
la intrahistòria del país. D’on venim, on som encara i on
voldríem arribar.

Les bones notícies corren, diuen –les dolentes, sem-
pre molt més. Feia molt –anys– que no la veia. El dar-
rer cop va ser a plaça durant una Festa Major, això se-
gur. Incapaç de recordar de quin estiu proper parlo, l’i-
nesborrable és que la vaig veure amb el seu somriure de
sempre, càlid, tenaç i impertorbable. Tant que encara dura
i perdura. La dona tranquil·la, de rialla tímida sota el nas,
que ens havia captivat quan érem uns vailets que sortíem
corrent del batxillerat i enfilàvem els carrers per esbar-
gir-nos. Devia ser abans dels Jocs Olímpics del 92, quan
la vam conèixer. Un dia, rere molts dijous que ja els ha-
víem vist asseguts al carrer Perla despertar-nos la cu-
riositat, ens hi vam aturar. Qui era aquella gent gran que
sempre era allà, a l’hivern amb estufes catalítiques i, a l’es-
tiu, a peu de carrer? Aquell local auster era la seu de la
cèl·lula de Gràcia del Partit dels Comunistes de Catalu-
nya (PCC). Elles i ells, comunistes –en Josep Mariné, la
Isabel Vicente, en Jaume Carbonell, l’Enriqueta Bona-
font, en Carles Massip, en Vicenç Gilabert, en Casas. I des
d’aquell dia, cada dijous fèiem parada i escolta. Per es-
coltar d’on veníem. Un dia era Mauthausen i l’altre la llui-
ta clandestina; la setmana següent les vagues i sempre
la història que mai ningú ens explicà. Vam aprendre més
en aquelles tardes inacabables que en alguns màsters ca-
ríssims que mai vam fer.

Com si encara hi fos avui cada cop que hi passo, allà
hi havia la Juliana –atenta, discreta, educada, amb una
amabilitat geomètrica de veu suau. Havien passat ja sei-
xanta-cinc anys des del seu naixement a un petit poble
de la serra de Cuenca, d’on encara retenia els dies lliu-
res de la República –i el mestre Don Bernardo, purgat
després; i aquella escola que, a ella, se li va acabar de cop–
i, sobretot, el fred, la gana, la malaltia i la por que vin-
drien en la llarga nit franquista. I el desterrament. El pare
fou empresonat per republicà –i ella viatjava a peu, vuit
quilòmetres, per agafar el bus de línia, la Campichuelense,
i dur algun aliment fins al seminari de Cuenca fet pre-
só, fent comuna amb totes les dones dels empresonats.
Pocs anys després, el pres seria el seu company Gerar-

do Martínez, treballador de la construcció. Fou després
de la caiguda de part de la direcció del PSUC en les de-
tencions posteriors a la vaga dels tramvies del 1951 i rere
un judici encara militar. A casa tenien una antiga Minerva,
una màquina d’escriure per a la confecció de propagan-
da perseguida, que va dur la Juliana a haver de visitar,
durant any i mig, l’hotel del carrer Entença. És a dir, la
Model. Només sis anys abans, l’any 1945, fugint de la mi-
sèria, la Juliana havia arribat precàriament a una Bar-
celona feta ciutat desconeguda, desproveïda i trista. Al
desaparegut cinema Roxi va veure la primera pel·lícula
de la seva vida: Cumbres borrascosas. Van sobreviure
en un garatge del Güell cuinant en fogonet de carbó, ser-
vint una família. Després va anar al carrer Septimània,
en un pis que pagava el partit en una finca que va aca-
bar sent desnonada per ampliar Lesseps. I d’allà al car-
rer Pere Serafí. I d’allà a agafar el quiosc de la plaça, on
es pelava de fred. I on, amb el temps, arribarien el Tele-
Express, Mundo-Diario o La Codorniz. I mil preguntes
per a cada història. Després la vida, que continua, i allà
la Juliana, que mai va oblidar tot el que havia après en
temps molt pitjors –el suport mutu, la solidaritat, l’ajut
entre iguals– i que sempre va fer costat als camarades
més grans, alguns massa sols.

Al quiosc de la quiosquera més discreta i estimada de
la Vila de Gràcia hi trobaves als anys noranta la poca prem-
sa alternativa disponible. Que això passés tenia massa a
veure amb el passat recent i esbotzat –nosaltres, nascuts
sota la democràcia de l’amnèsia– i amb els compassos de
la lluita contra la dictadura. En democràcia, tenia la poca
premsa alternativa disponible. Però sota la dictadura, ama-
gava la premsa clandestina comunista del moviment ob-
rer i aquell quiosc es feia servir com a garita segura d’en-
llaç per a les comunicacions del partit. Sempre que hi pas-
so hi penso: des d’aquest quiosc, des de qualsevol lloc, et
pots comprometre. La Juliana no militava al partit i, fins
a la detenció, desconeixia la implicació real del seu com-
pany. S’hi va afiliar quan es va legalitzar i quan li va de-
manar en Josep Maria Nebot: «Ya que tú no puedes ir –
porque estaba todas las horas trabajando– ya te apun-
to yo». Coneixedora directa de la repressió, memòria con-
tra tot oblit i massa impunitat, va estar sempre vincula-
da a l’associació d’expresos polítics. Història de silencis,
tantes històries pendents d’explicar-nos encara i contra-
història rebel de les dones silenciades, la Juliana ha mar-
xat tal com va viure, senzillament dempeus.

Pluja de novembre, feia sol el dia 5 al comiat de les
Corts. Una bandera republicana l’homenatjava. I sí: en
trenta minuts et pot passar tot pel cap. L’ahir. L’avui. El
demà. En el camí pendent de recórrer, esperant encara
el bus de línia, cap al país de Julianas des d’on sempre
hem resistit, construït i avançat. Des d’aquella discreció
infatigable de la gent impressionant que, sense sortir als
llibres d’història, ens ha canviat la vida. A millor, és clar.

«Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.»

I aleshores gràcies. Gràcies sempre, Juliana. La Ju-
liana de Fuertescusa. La Juliana Martínez Molinera. La
Juliana del quiosc de Rius i Taulet. La Juliana.

La discreció 
infatigable 
de la gent 

impressionant 
que, sense sortir 

als llibres d’història, 
ens ha canviat la vida

“

“
per David Fernàndez

Juliana
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POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona ja té dotació econòmica
per finançar la primera fase del
pla de reactivació econòmica i so-
cial aprovat el passat setembre.
En el Ple celebrat dimarts, els
grups van donar llum verda per
unanimitat a la modificació del
pressupost que permetrà destinar
5,4 milions d’euros provinents del
romanent en ajudes a empreses
i autònoms i en recursos per als
serveis socials.

Les partides aprovades –que
han estat consensuades amb
Guanyem– responen a les ne-
cessitats més “urgents” del mu-
nicipi i suposen un 35% del llis-
tat de propostes pactat entre les
diferents formacions i entitats. Se-
gons va explicar Rubén Guijarro
en el seu primer Ple com a alcal-
de de la ciutat, la dotació desti-
nada a la resta de mesures as-
cendirà a més de deu milions i es
presentarà en la proposta de
pressupost per al 2022.

Malgrat votar-hi a favor, des
del PP van criticar que el govern
local només hagués dotat pres-
supostàriament 7 del total de
180 mesures del pla de reactiva-
ció i van titllar l’aprovació d’o-
portunitat “perduda”. “Vostès es
van trobar un pacte treballat.
Tenen tota la feina feta, només
han de fer els últims tràmits per
executar el pla”, va assegurar la
regidora Cristina Agüera. El po-
sicionament dels populars va
comptar amb la rèplica de Gua-
nyem, que va recordar que l’exe-

cutiu encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol va trigar gairebé un any
a aprovar el plantejament i que fi-
nalment es va fer sense una do-
tació associada.

En la sessió de dimarts tam-
bé es va aprovar per unanimitat
la creació d’una comissió de se-
guiment de jocs d’atzar per re-
gular la instal·lació de nous esta-
bliments al municipi. Des de
Guanyem es va celebrar la me-
sura, però es va instar el govern
local a impedir l’obertura del po-
lèmic bingo a Llefià.

El govern i Guanyem van presentar les partides a les entitats. Foto: Ajuntament

Desbloquejada una part del pla
de reactivació amb 5,4 milions

» Aquesta primera fase se centra en els autònoms i els serveis socials
» La resta de partides del pla s’inclouran en el pressupost per al 2022 

Suspès el desnonament de la
nau ocupada al carrer Progrés

TRIBUNALS4El desnonament
de la nau ocupada al carrer Pro-
grés ha tornat a suspendre’s. El
llançament previst per avui ha es-
tat finalment ajornat per decisió
judicial fins al pròxim 13 de gener
del 2022. Cal recordar que el des-
allotjament d’aquestes instal·la-
cions –on hi resideixen prop
d’un centenar de persones en
condicions precàries– ja va ser
suspès in extremis el passat juliol
després de diverses mobilitza-
cions veïnals i de la pressió d’al-
gunes formacions polítiques.

Aquest cop, desenes de per-
sones van concentrar-se dimarts

davant dels jutjats del carrer
Prim de Badalona per reclamar
l’atura del procés de desnona-
ment, que deixaria els afectats
un cop més sense alternativa
d’habitatge. 

Es dona la circumstància que
a la nau del carrer Progrés –pro-
pietat de la Sareb– hi viuen molts
dels supervivents de l’incendi de
la nau ocupada del Gorg que va
deixar quatre morts el desembre
del 2020 i que el passat juny van
veure’s obligats a abandonar els
albergs on el consistori els va
allotjar de manera temporal des-
prés de la tragèdia.

Argimon referma l’aposta 
pel ‘hub’ sanitari de Can Ruti

EQUIPAMENTS4La consolidació
del hub sanitari a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol és un dels pro-
jectes importants que tenen so-
bre la taula l’Ajuntament de Ba-
dalona i la Generalitat. Així ho va
confirmar el conseller de Salut de
la Generalitat de Catalunya, Jo-
sep Maria Argimon, en una visita
el passat diumenge al municipi,
on es va reunir amb l’alcalde Ru-
bén Guijarro i va refermar l’a-
posta per convertir Can Ruti en

un autèntic pol d’investigació
en l’àmbit sanitari. Guijarro va
destacar de la trobada la “total
predisposició” del conseller a
potenciar el projecte del hub,
una iniciativa que ha de servir
per “obrir” Badalona a la resta
del territori català i de l’estat es-
panyol. En la reunió també es va
parlar de la situació dels CAP de
la ciutat i de la futura inversió de
set milions d’euros en l’Hospital
Municipal de Badalona.

La protesta de dimarts als jutjats de Badalona. Foto: Guanyem

Argimon i Guijarro. Foto: Ajuntament

POLÈMICA4Els veïns del barri
del Remei de Badalona han alçat
la veu per protestar per les emis-
sions i presumptes abocaments
de la fàbrica Necto. Aquesta em-
presa dedicada a la producció de
pastilles de fre fa temps que està
en el punt de mira per l’emissió
a l’aire d’una substància que pro-
voca irritació a la gola quan es res-
pira. “Hi ha dies que és horrorós.
No ho pots respirar perquè t’o-
fegues”, explica Ángel García,
president de l’Associació de Ve-
ïns del Remei, que assegura con-
vençut que la substància prové de

la Necto, l’única fàbrica d’aques-
ta mena que hi ha a la zona.

Des de fa unes setmanes,
però, els veïns també han detec-
tat acumulat a les proximitats de
les instal·lacions la presència
d’un líquid negre que emanaria
d’un dels accessos a la seu de la
companyia. Alertats per les de-
núncies veïnals, una patrulla de
la Guàrdia Urbana de Badalona
es va personar a la fàbrica i va ai-
xecar una acta en relació amb les
emissions. “Estem esperant una
resposta de l’Ajuntament per sa-
ber que han trobat. Si no ens di-

uen res, hem pensat de portar al-
guna de les ampolles amb el lí-
quid negre que hem recollit a un
laboratori perquè les analitzin”,
explica García, que confia que el
canvi de govern agilitzi el procés
per solucionar la problemàtica.

Per la seva banda, el consistori
assegura que la fàbrica té totes les
inspeccions al dia i que encara no
tenen suficient informació que
certifiqui que el líquid prové de la
Necto. Tanmateix, els tècnics de
Medi Ambient estan treballant
amb l’empresa per poder realit-
zar noves proves al respecte.

El Remei, contra el líquid ‘negre’

Ampolles amb el líquid negre recollides pels veïns. Foto: AV del Remei

El Bétulo creua que pot seguir
en peu almenys quatre anys

EQUIPAMENTS4El Club Nàutic
Bétulo de Badalona calcula que no
podrà ser enderrocat fins al 2026.
Així ho va afirmar en una roda de
premsa celebrada ahir l’advocat
de l’entitat, que creu que el re-
corregut jurídic contra la resolu-
ció de la Generalitat que obliga a
la demolició de les instal·lacions
podria allargar-se almenys qua-
tre anys. Durant aquest temps, el
club espera aconseguir que fruc-
tifiquin les mesures cautelars de-
manades per evitar finalment
l’enderroc del recinte ubicat a la
platja dels Pescadors.

En paral·lel, el Bétulo torna-
rà a presentar –conjuntament
amb els altres clubs nàutics ca-
talans afectats– al·legacions con-
tra la modificació de la Llei de
Costes, que actualment es troba
en període d’audiència pública.
Des de l’entitat remarquen la
seva funció social i de cohesió
amb el teixit associatiu local i con-
sideren que tenen prou argu-
ments com per no haver de por-
tar el cas fins al Tribunal Consti-
tucional. També denuncien el
greuge comparatiu amb els res-
taurants en l’aplicació de la Llei.

ÚLTIMA HORA|Mor un home després de la descàrrega d’una Taser 
Un home va morir el 26 de novembre a Badalona després de rebre la descàrrega d’una 

pistola Taser dels Mossos d’Esquadra. Els agents van actuar després de rebre l’avís dels familiars 
de la víctima, als quals estava amenaçant amb uns ganivets. Més informació a linianord.cat.
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El 29 d’octubre de 1993 a
les 17:20 h es va trobar el
cadàver de Nick Wasics-
ko al cementiri d’Oak-

land de la ciutat de Yonkers, a Nova
York. El seu cos estava ajagut a ter-
ra, amb l’esquena recolzada en un
arbre, davant de la làpida del seu
pare difunt. Tenia un forat de bala
al cap. Sis anys abans, Wasicsko
havia estat nomenat alcalde de la
ciutat quan només tenia 28 anys.
La seva precocitat el va convertir
en el polític més jove dels Estats
Units a ocupar el primer càrrec
d’un gran ajuntament del país,
però el seu mandat va durar poc,
perquè es va enfrontar amb els tri-
bunals i amb part de la ciutadania.
Tot i que no hi estava del tot en des-
acord, es negava a construir habi-
tatges socials en un barri de clas-
se mitjana blanca. Per això, els tri-
bunals van amenaçar de portar a
la bancarrota el consistori de Yon-
kers i, finalment, Wasicsko va
acabar claudicant, en contra del
barri de blancs. Des d’aleshores, la
seva carrera política ja mai més va
remuntar. Tot i que va intentar
ocupar diversos càrrecs de res-
ponsabilitat, el Partit Demòcrata
mai ho va permetre.

Sis anys després de convertir-
se en alcalde es va suïcidar. La his-
tòria l’ha recordat per ser el polí-
tic que va acabar amb la segrega-
ció racial a la ciutat de Yonkers. Al-
gunes veus diuen que, abans de la
seva mort, estava a punt de sortir
un cas de corrupció que enfonsa-
ria tota la seva reputació. De totes
maneres, aquesta hipòtesi va que-
dar desmentida perquè mai hi va
haver una investigació que l’in-
criminés. Existeixen altres con-
jectures: Wasicsko va suïcidar-
se en saber-se irrellevant. Es va
treure la vida en sentir que mai tor-
naria a dedicar-se a la política.

La història, que queda reflec-
tida a la minisèrie Show me a hero
(HBO, 2015), fa bona la frase
d’un altre polític, en aquest cas de
dretes i famós per sobreviure més
de mig segle a la cúspide del po-
der italià. Des de l’any 1954 fins al
2013, Giulio Andreotti va ser, en-
tre altres càrrecs, diputat, minis-
tre de cinc carteres i senador. A
aquest supervivent, al qual es va
arribar a relacionar amb la màfia,
s’atribueix la cèlebre frase que
resa: “El poder desgasta, però
desgasta més no tenir-lo”. És fà-
cil d’imaginar la validesa de la sen-
tència en la política d’Estat, però
si centrem l’objectiu al món local,
podem dir el mateix? Què passa
quan s’acaba una carrera política
municipal? Què succeeix quan
els focus mediàtics s’apaguen?

DESPRÉS DE GOVERNAR
Escena 1: un mes abans, el telèfon
no parava de sonar. Trucaven pe-
riodistes, veïns, empresaris... La
safata d’entrada del correu elec-
trònic estava plena de gom a
gom. Era una vida intensa.

“Passes de rebre 70 trucades al
dia i 150 correus a no rebre res”,
explica l’exregidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona per CiU Rai-
mond Blasi. En el seu cas, va dei-

xar el càrrec el 2015, després de de-
dicar-s’hi des del 2007. “A fora de
la política fa molt fred, perquè
quan ets a dins sents molta estima,
però quan marxes molta gent
desapareix i descobreixes les per-
sones a les quals realment im-
portaves”, diu. Actualment, Blasi
combina la seva feina a l’empre-
sa familiar d’aparells d’il·lumina-
ció amb la tasca de consultor.

Xavier Godàs, alcalde de Vi-
lassar de Dalt entre els anys 2011
i 2019 fruit d’una coalició d’es-

querres, també va viure aquesta
desacceleració que suposa deixar
la política. “Vaig passar d’una di-
nàmica on em relacionava amb
moltes persones i tenia moltes in-
teraccions a una altra de ben dife-
rent... En certa manera hi ha enyo-
rança, perquè tant la lluita als mo-
viments socials com a les institu-
cions té una cosa afrodisíaca”, ex-
plica. Avui, Godàs treballa en una
consultoria d’estudis sociològics.

Tanmateix, no tothom ho viu
així. Per a altres polítics, com el que

va ser alcalde de Badalona i després
va treballar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Jordi Serra
(PSC), no hi ha motius per a la nos-
tàlgia. “Cal acceptar que les coses te-
nen un principi i un final... Potser
hi ha gent que ho enyora, però jo no.
Has de saber buscar altres inte-
ressos”, diu ara que ja està jubilat.

Però quan deixes el càrrec no
només hi ha un buit emocional.
“En política et guanyes bé la vida.
Qui digui el contrari menteix.
Aconseguir un sou similar a l’em-

presa privada és difícil”, afirma
Blasi. És per això que, de vegades,
deixar la política es fa difícil, i mol-
tes persones que no tenen una car-
rera professional fan mans i mà-
nigues per seguir asseguts a la ca-
dira. “Si la teva subsistència depèn
del càrrec, faràs el que sigui per
mantenir-lo”, resumeix Godàs.

BUSCAR FEINA
Escena 2: veus com els teus dies
a l’Ajuntament s’acaben. Ja tens
una edat i et preguntes si serà

Amb el temps, molts polítics prenen distància i comencen a recordar la seva etapa al consistori amb agraïment, sense nostàlgia. Foto: Ajuntament de Barcelona

Deia el polític italià Giulio Andreotti que “el poder desgasta, 
però desgasta més no tenir-lo”. Parlem amb set expolítics locals de l'àrea
metropolitana per saber què va significar per a ells deixar la política 

i per descobrir com és la vida lluny del poder municipal.

I després de la
política local...què?
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n “Tots els polítics són iguals”. “Tots
es recol·loquen a feines molt ben pa-
gades en empreses privades o a l’ad-
ministració”. “Tots s’agafen amb força
a la cadira”. Hi ha molts mites sobre la
classe política, i encara que de vega-
des són certs, al món local no sempre
es compleixen. De fet, les anomena-
des portes giratòries que tant resso-
nen a la política catalana o estatal són
menys freqüents als municipis. 

El cas de Gala Pin n’és un exemple.
La regidora de l’Ajuntament de Barce-
lona va estar entre els anys 2015 i
2019 al consistori, i encara que li van

oferir anar a les llistes del Parlament o
a l’AMB quan va plegar, diu que va
preferir reincorporar-se a la vida pro-
fessional. Altres polítics com l’exalcal-
de de Badalona, Jordi Serra, o l’exal-
calde de Sant Adrià, Joan Callau, amb-
dós del PSC, sí que van aprofitar el seu
bagatge per tenir una cadira a l’AMB. 

Segons relata Pin, el juliol del
2019 va anar a l’atur amb “3.000 eu-
ros més” que quan va entrar a l’Ajun-
tament, i després va passar dos me-
sos descansant. Va ser aleshores quan
va començar a buscar feina. Qualse-
vol diria que, amb els seus coneixe-
ments, devia ser una tasca fàcil, però
va ser tot el contrari. “Em van arribar a
oferir una dotzena de feines, però si

has estat governant no pots treballar
amb empreses subvencionades du-
rant el teu mandat”, assevera. “Recor-
do que una fundació que havia rebut
6.000 euros quan jo era regidora em
va oferir una feina de 400 euros men-
suals per a sis mesos, però no vaig po-
der accepta-la perquè els serveis jurí-
dics m’ho van desaconsellar”, afegeix.
Finalment, la seva recerca de feina va
acabar als mitjans de comunicació
quan JxCat va qüestionar-la per haver
estat contractada per Goteo, una fun-
dació que havia rebut diners públics
quan era regidora. No era il·legal,

però Pin va ser reprovada pel Comitè
d’Ètica del consistori.  

Ara treballa en una fundació i en
una ONG, de les quals prefereix no
donar els noms, i explica que la va
“cabrejar molt aquella acusació de
portes giratòries venint dels hereus
d’un partit amb la seu embargada”. A
més, Pin es queixa perquè la feina a
Goteo era molt similar a la que estava
fent abans d’arribar a l’Ajuntament. 

Tant ella com altres polítics respo-
nen a la descripció que fa l’exregidor
de Barcelona per CiU Raimond Blasi,
que va tornar a l’empresa familiar: “La
política local, més que una porta gira-
tòria, és una porta de 360 graus: vaig
sortir-ne per on hi vaig entrar”. 

Portes de 360 graus

possible reenganxar-te al món la-
boral. Has provat de moure con-
tactes per treballar a fora de la
institució, però és complicat. Un
dia vas a una entrevista de feina
i, de sobte, et diuen: “Però tu no
eres regidor? Ens sap greu, però
no volem problemes”.

Per a Alfonso Salmerón, regi-
dor d’EUiA a l’Hospitalet entre els
anys 2004 i 2014, no va ser fàcil re-
ciclar-se. “El 2011 sabia que era l’úl-
tim mandat i vaig començar a
formar-me en el meu camp, la psi-
cologia”, relata. Aleshores tenia 40
anys i pensava que aquella era l’úl-
tima oportunitat de tenir una vida
professional a fora de la política.

També ho explica Ferran Fal-
có, regidor a Badalona per CiU del
2003 al 2015 i secretari general del
departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat del 2016
fins al recent canvi de Govern. “El
2020 ja tenia planejat sortir, i ja no
hi havia una segona oportunitat per
reincorporar-me al món laboral”,
diu ara que treballa en una em-
presa de comunicació. “Tot i que la
vida política exigeix un sacrifici
molt gran, algú que només ha es-
tat en política ha de tenir clar que
la vida a fora és difícil”, considera.

En altres casos, com el d’Arnau
Funes, que des del 1999 fins al
2019 va estar en política local a

Cornellà amb ICV, la transició va
començar abans. Tot i entrar en
política amb 23 anys, no va ser fins
al 2007 que s’hi va començar a de-
dicar exclusivament. “Abans de
deixar de ser regidor vaig com-
paginar-ho amb la meva feina
anterior durant un any. Havia
estat 12 anys desvinculat de la vida
professional, i quan vaig tornar a
fer d’educador els serveis socials
havien canviat”, recorda.

Segons explica Gala Pin, regi-
dora a l’Ajuntament de Barcelona
entre el 2015 i el 2019 pels co-
muns, sortir de la política és difí-
cil per diferents motius. “En pri-
mer lloc, hi ha la llei d’incompa-
tibilitats de càrrecs electes, que dic-
ta que no pots treballar amb gent
que hagi rebut una subvenció
mentre governaves”, detalla Pin.
A més, assenyala que moltes em-
preses o entitats no volen contra-
ctar persones que han estat en po-
lítica perquè tenen por d’estar en
el punt de mira dels mitjans de co-
municació. “Encara més quan
has rebut campanyes de difama-
ció com jo”, argumenta.

Això fa que, en moltes oca-
sions, la classe política acabi con-
formada per dos tipus de perfils
concrets. “O bé funcionaris de
carrera o bé gent que tenia feines
a les quals pot tornar després de

“A fora de la política fa
molt fred, perquè quan
hi ets et sents estimat,
però quan marxes
molta gent desapareix 
i descobreixes les
persones a les quals
realment importaves”

demanar una excedència”, consi-
dera Pin. “Si no ets milionari o fun-
cionari, l’ofici de polític és even-
tual”, ho resumeix de manera si-
milar Falcó.

Potser el problema rau en la
relació entre el sector públic i el
privat. “Les empreses, i fins i tot
l’administració, no valoren el fet
d’haver passat per la política i
pensen que això no té mèrit, però
hauria de ser un honor”, diu Fu-
nes per afegir que, sense regidors,
les administracions funcionarien
com “una màquina inhumana”.

TEMPS DESPRÉS 
Escena 3: ja han passat anys des
que ocupaves un lloc al ple de l’A-
juntament. Treballes en una em-
presa. Un dia, com tants altres,
ets al supermercat i sents que
algú et mira i xiuxiueja. Res més,
passa de llarg i tu segueixes fent
cua. És la teva nova vida.

“Ara puc anar al Condis tran-
quil·lament sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina feta ho faig
amb el cap ben alt”, relata Serra.
L’exalcalde de Badalona ho té
molt clar: viu bastant millor ara pel
que fa a la “tranquil·litat mental,
a la llibertat i a la pressió”.

Tranquil·litat és la paraula
més utilitzada per les persones
que han abandonat la política lo-

cal. Godàs ho descriu amb una
escena: “Ara, quan estic cuinant
a casa a la nit i sento una sirena,
ja no m’he de preocupar del que
està passant... Abans, si veia una
ambulància, sabia que hauria
de trucar per saber si tot anava
bé”. És la mateixa tranquil·litat
que porta Blasi a afirmar que
“per fi” ha pogut dedicar “més
temps a la família”. O la que por-
ta Falcó a dir que ara té “caps de
setmana i vespres”. Amb el
temps, pensa Salmerón, molts
polítics prenen distància i co-
mencen a recordar la seva etapa
al consistori amb agraïment,
sense nostàlgia. 

Qui sap si ho diuen de debò
o si, com els que deixen la seva
parella, s’entesten a creure que la
vida d’ara és molt millor. De fet,
la comparació no és fortuïta. La
mateixa Pin afirma que la política
és com una relació amorosa:
“Amb el temps canvia”. Potser
ho diuen d’una manera sincera
o potser, com reconeix Blasi,
“sempre queda el cuquet de tornar
a la política”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ara puc anar al 
Condis tranquil·lament
sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina
feta ho faig amb el cap
ben alt... Tinc més
tranquil·litat mental 
i més llibertat”

Gala Pin relata que quan va deixar de ser regidora 
a l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar 12 ofertes 
de feina per incompatibilitats com a excàrrec electe
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El colomenc Justo Molinero,
Creu de Sant Jordi del 2021

RECONEIXEMENT4El popular
locutor i empresari colomenc
Justo Molinero ha estat un dels
guardonats amb la Creu de Sant
Jordi del 2021. La quarantena
edició d’aquesta distinció de la
Generalitat de Catalunya ha re-
conegut enguany un total de
vint persones i deu entitats o
grups pels seus "mèrits" i per-
què "han prestat serveis desta-
cats a Catalunya en la defensa
de la seva identitat o en el pla cí-
vic i cultural".

Molinero –que comparteix
guardó amb personalitats com

el dibuixant Francisco Ibáñez o
els esportistes Pau Gasol i Alè-
xia Putellas– va néixer el 1949
al municipi andalús de Villa-
nueva de Córdoba i va emigrar
amb 18 anys a Catalunya, on va
treballar de mecànic o taxista
fins que va fundar l’exitosa
emissora Ràdio Teletaxi, amb
seu a Santa Coloma. Més de 40
anys davant dels micròfons ava-
len una trajectòria que l’ha con-
vertit en un referent i  en la veu
de molts catalans que sovint no
han tingut qui els representés
als mitjans de comunicació.

POLÍTICA4L'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet vol
tenir més presència en els nous
pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. Així va quedar patent
en el Ple del mes de novembre ce-
lebrat dilluns, on els grups van
aprovar per unanimitat una mo-
ció per instar el govern català a in-
cloure en els comptes les inver-
sions necessàries per a la ciutat.

Malgrat que el punt va comp-
tar amb el suport de totes les for-
ces, des d'ERC van emplaçar el
PSC i Ciutadans a “negociar al
Parlament” aquesta redistribució
de recursos i van assegurar que
aconseguir la màxima inversió
possible en el municipi és res-
ponsabilitat de l’executiu encap-
çalat per Núria Parlon. Per la seva
banda, els comuns van apuntar el
seu compromís a treballar de la
mà de la secció nacional per con-
figurar la millor proposta de
pressupostos possible. 

En la sessió també es va apro-
var per unanimitat la creació
del Consell Municipal de la In-
fància, un espai per promoure la

participació activa dels infants i
els adolescents en les decisions
polítiques de la ciutat, i l’inici dels
treballs previs per a l’elaboració
del Pla de Civisme. Aquest dar-
rer punt implica la posada en
marxa d’un procés participatiu
per tal de definir les directrius
d’aquesta iniciativa, que pretén
fomentar la “cultura cívica” i

millorar la convivència als dife-
rents barris del municipi.

Les formacions també van
presentar al Ple de dilluns dues
declaracions institucionals pel
Dia Mundial de la Infància i el
25N i va tirar endavant una altra
moció per la recuperació dels
drets dels treballadors i per la de-
rogació de la reforma laboral.

Santa Coloma reclama inversions. Foto: Ajuntament

Santa Coloma reclama més
presència al pressupost català

Molinero, en una entrevista amb Línia Nord. Foto: Joanna Chichelnitzky

Salut | Prova pilot per detectar l’VIH a l’Esperit Sant
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet participa en un
programa pilot per detectar pacients infectats per VIH a urgències- Des de

la posada en marxa del projecte s’ha detectat tres serologies positives.
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Sant Adrià i Badalona volen
potenciar l’economia circular
INDÚSTRIA4Els ajuntaments
Sant Adrià de Besòs i Badalona
han unit forces per impulsar l’e-
conomia circular en la indústria
dels dos municipis. Sota el nom
Eix Besòs Circular, el nou projecte
pretén estudiar la situació del tei-
xit industrial local per detectar
oportunitats que permetin opti-
mitzar recursos materials i ener-
gètics i reduir l’impacte ambien-
tal. La iniciativa –que compta
amb la col·laboració de l’Agència
de Desenvolupament Econòmic
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) i de l’Institut Cer-
dà– està actualment en una pri-
mera fase d’anàlisi, on s’està re-
copilant informació de les in-

dústries locals per crear una base
de dades en funció de diferents
variables, com el consum d’aigua,
la producció d’energia, la calor re-
sidual, l’espai d’emmagatzemat-
ge o els residus de matèries pri-
meres produïts.

Els resultats d’aquest estudi
preliminar es presentaran durant
el primer semestre de l’any 2022
i permetran identificar oportu-
nitats de “simbiosi industrial”
entre empreses. Amb aquesta
informació es podrien impulsar
processos d’economia circular
com l’aprofitament dels residus
d’una indústria com a matèria
primera secundària d’una altra o
la utilització de la calor residual.

POLÍTICA4L'Ajuntament de
Sant Adrià podrà retirar durant
almenys un any la llicència als pi-
sos turístics amb infraccions
greus. Així ho van acordar els
grups en el Ple celebrat dilluns, on
es va donar llum verda a l'endu-
riment de l'ordenança vigent que
regula aquests habitatges al mu-
nicipi. La proposta –que pretén
dotar de més eines els serveis mu-
nicipals per poder aplicar de for-
ma més severa la normativa– va
comptar amb el suport de totes
les formacions excepte MES, que
va abstenir-se.

Les noves modificacions de
l'ordenança van enfocades a do-
nar resposta a les queixes de ve-
ïns de barris com la Catalana, que
veuen la normativa actual mas-
sa laxa a l'hora de tractar irregu-
laritats i problemes de convi-
vència amb els pisos d'ús turístic.
Amb aquests canvis i segons va
explicar la regidora de Territori
Sostenible, Ruth Soto, el consis-
tori podrà retirar cautelarment la
llicència al titular de l'habitatge en
casos de reincidència amb in-

fraccions greus sempre i quan ja
estigui en marxa un expedient
sancionador per part de la Poli-
cia Local. En aquest sentit, la nor-
mativa també inclourà un temps
de resposta màxim de mitja hora
per part del responsable del pis en
cas de requeriment de les auto-
ritats i la inclusió d'un termini de
24 hores per fer fora de l'habitatge
els inquilins que hagin comès al-
gun tipus d'infracció greu.

MOBILITAT A LA CATALANA
L’altre gran protagonista de la
sessió va ser el barri de la Catala-
na. Els grups d’ERC, Sant Adrià
En Comú i MES van presentar

una moció per instar el consisto-
ri a fer front als problemes de tràn-
sit i soroll que pateix la zona, que
pròximament es veurà afectada
per la construcció d’un centre lo-
gístic d’Amazon al barri barcelo-
ní veí del Bon Pastor. La propos-
ta –aprovada per unanimitat–
recollia la implementació de me-
sures com la creació d’un pla de
mobilitat específic per reordenar
la circulació de vehicles i el pas de
furgonetes de gran tonatge. Des
del govern local van apuntar que
s’està treballant en un conveni
amb l’Ajuntament de Barcelona
per “condicionar” la llicència del
centre, incidint en la mobilitat.

Un cartell contra els pisos turístics de la Catalana. Foto: AV La Catalana

Sant Adrià acorda endurir 
la regulació dels pisos turístics

Vista aèria del límit entre els municipis de Sant Adrià i Badalona. Foto: ACN

Barris | La Mina, protagonista de la Marató de (Re)voltes
La Mina de Sant Adrià va ser un dels barris escollits per participar en la Marató de

(Re)voltes, un projecte impulsat per Òmnium Cultural que pretén donar a conèixer
la història i evolució dels barris metropolitans a través del testimoni dels seus veïns.
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Pressió per treure de “l’oblit”
el Museu Lola Anglada

TIANA4Els exalcaldes de Tiana
Ferran Vallespinós i Emili Mu-
ñoz han fet públic aquesta set-
mana un escrit on reclamen a
l’actual govern local que recuperi
el projecte “oblidat” del Museu
Lola Anglada a la Casa de la Pal-
mera. En el seu manifest, Va-
llespinós i Muñoz emplacen l’e-
xecutiu encapçalat per Marta
Martorell a “recomençar la fei-
na feta” per fer realitat una ini-
ciativa “fonamental i mobilitza-
dora” per al municipi.

“Només cal que l’alcaldessa
obri els calaixos de la seva tau-
la o bé que regiri l’arxiu per
adonar-se de la feina feta i que

la Casa de la Palmera no ha es-
tat abandonada durant 20 anys”,
apunten els exbatlles, en refe-
rència al polèmic comunicat on
el consistori assegurava que la
construcció -que es va veure
afectada per les fortes pluges de
l’octubre-  s’havia anat deterio-
rant en les últimes dècades per
la “impossibilitat” de dur a ter-
me obres de rehabilitació per
part de les administracions.

La pilota està ara sobre la
taula de Martorell, que ja ha
anunciat que s’estudiaran les
possibilitats per recuperar l’edi-
fici, però que encara no ha fet cap
referència al projecte del museu.

POLÍTICA4Montgat ja té una
proposta de pressupost per al
2022. El Ple de novembre cele-
brat la setmana passada va apro-
var inicialment per la mínima els
comptes municipals gràcies als
vots de l’equip de govern i del re-
gidor no adscrit, el vot del qual va
tornar a ser clau, i malgrat la ne-
gativa dels grups d’ERC, comuns
i Montgat Guanya.

El nou pressupost de l’exe-
cutiu encapçalat per Andreu Ab-
sil –que ara romandrà quinze
dies exposat al públic perquè s’hi
puguin presentar al·legacions–
ascendeix enguany fins a gaire-
bé tretze milions d’euros, una xi-
fra que suposa un increment
del 2,3% respecte als comptes
del 2021. Malgrat l’augment, el
govern local s’ha vist obligat a re-
duir en prop de 200.000 euros
la proposta inicial a causa de la
sentència del Tribunal Consti-
tucional sobre l’impost de les
plusvàlues, una de les principals
fonts de finançament del con-
sistori. Aquesta modificació en la
taxa va ser la que va obligar fi-

nalment a retirar de l’ordre del
dia en la sessió del Ple del mes
d’octubre l’aprovació del pres-
supost, que des d’aleshores ha
estat modificat a la baixa.

Entre les principals partides
que contemplen els flamants
comptes municipals destaquen
els cinc milions d’euros que es
destinaran a la compra de béns
i la subcontractació de serveis, el
més d’un milió que s’invertirà en
equipaments i els 200.000 eu-
ros per incrementar la plantilla

i millorar les condicions de l’ad-
ministració local.

Des de l’oposició, els comuns
i ERC van justificar el seu vot en
contra en diferències en el “con-
tingut i les maneres de fer” i van
remarcar la manca de voluntat
de fer partícips la resta de grups
de l’elaboració de la proposta. Els
republicans van anar més enllà
i van acusar el govern local de
presentar un pressupost “no-
més amb números” i sense un
projecte ni objectius darrere.

Un dels moments de l’últim Ple a l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament

Montgat aprova el pressupost
entre retrets de l’oposició

Operaris treballen a la Casa de la Palmera el passat octubre. Foto: Ajuntament

Tiana |Musical nadalenc a la Sala Albéniz
La Sala Albèniz acollirà dissabte, diumenge i dilluns la representació del musical

‘Travessia un estel a l’horitzó’ del Cor Josep Anselm Clavé i l’Escola de Música
Moderna de Badalona. L’espectacle serà el tret de sortida de la campanya de Nadal.
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Esports

Moltes vegades se'ns ob-
lida que les jugadores
són, sobretot, perso-

nes que, com a tal, dubten, pa-
teixen...
Sempre ho tinc present. Parlo el
que puc amb elles per saber com
són i com estan. Només així tindré
eines per posar-me en la seva
pell. L'equip està molt unit, s'esti-
ma i connecta molt. 

T'asseus al mig de l'autobús du-
rant els viatges?
Ho faig al davant, per poder tre-
ballar, però sempre vaig una esto-
na al final de l'autobús per xerrar o
jugar a cartes amb les jugadores.

Potser és un dels pocs moments
en què desconnectes del partit.
És possible. A l'anada sempre in-
tento ampliar els vídeos que els en-
senyarem, comentar i donar mil vol-
tes a diferents detalls amb els meus
ajudants... També tracto de tenir al-
guna estona per llegir o veure al-
guna sèrie que em permeti fer una

pausa i arribar al partit més con-
centrat. A la tornada encara és
més inevitable treballar: reviso com
ha anat el matx, preparo el vídeo...

Algun tipus de llibre o sèrie en
concret? O depèn del dia?
Si el partit no ha anat bé, solc triar
sèries divertides. Plats bruts és
magnífica després d'un resultat
complicat.

Fora de casa Plats bruts et deu
haver acompanyat, sobretot,
després dels partits a Plasència
i Càceres, contra el CP Miralvalle
i el CB Al-Qázeres, i a Múrcia
contra el CB Jairis.
Sí... Contra el Real Canoe sí que
vam ser molt competitives [el
passat cap de setmana van gua-
nyar per 65-67 l'Iraurgi SB a la pròr-
roga i van perdre davant la Fun-
dación Navarra Baloncesto Ardoi
per 69-66]. Els dos primers des-

plaçaments, a Extremadura, van
ser molt llargs i exigents.

La vostra millor versió és a casa,
on heu guanyat tres equips po-
tents, com el CD Tear, el CAB Es-
tepona i el CD Zamarat.
Jugar a l'Olímpic és un impuls
extra. El nostre públic ens cuida i
ens ajuda moltíssim a ser més
competitives.

A vegades teniu moments en
què sembla que us quedeu en
blanc.
És cert. Són instants amb una bai-
xada massa pronunciada. Estem
treballant de valent per ser molt
més regulars durant tot el partit
perquè no n'hi ha prou amb ser-ho
33 o 34 minuts.

Encara no heu pogut gaudir
d'Starr Breedlove, una base elèc-
trica i anotadora.
És una jugadora que marca les di-
ferències i que es va lesionar en un
amistós contra el Basket Almeda.
Afortunadament, ja fa unes quan-
tes setmanes que podem comp-
tar amb la Minata Keita, després
que es recuperés d'una lesió. És
una peça clau.

Fa gairebé un mes vau fitxar la
base Laura Piera. Feia temps que
la idea era reforçar la posició?
No. A l'Starr cada dia li queda me-
nys per tornar. La incorporació de
la Laura Piera ha estat una oportu-
nitat que hem volgut aprofitar per
ser millor equip. Un encert perquè

és una jugadora amb caràcter i
una gran capacitat tècnica i tàctica
que encaixa en el nostre estil de joc.

Per què vas començar a fer
d’entrenador?
Em va marcar Toni Mayol, que em
va dirigir quan era cadet al Bàsquet
Safa Claror, el meu club de forma-
ció. Per la seva manera d'ensenyar
i el seu bàsquet, em va fer veure
que hi havia moltes coses que no
sabia detectar ni entendre d'a-

quest esport. Em va generar mol-
tes inquietuds i sempre li estaré
agraït per haver-ho fet. Després em
vaig trencar el genoll i la lesió em
va obrir el camí a les banquetes.

Et va costar molt retirar-te?
Malgrat que ho vaig fer amb només
19 o 20 anys, no ho vaig dubtar. Es-
tava convençut de la meva decisió.
Ja entrenava més d'un equip i tam-
bé era ajudant, papers que eren di-
fícils que compaginar amb conti-
nuar jugant. Ja m'agradava més di-
rigir que saltar a la pista.

Un cop t'enganxes a la pissarra...
Ja no la deixes. Diria que hi ha
dues claus: envoltar-te de persones
bones que et plantegin reptes i
dubtes, i ser ajudant per continuar
creixent i aprendre molt d'una altra
persona. Veure com afronta les si-
tuacions que es donen en un par-
tit, com el treballa i planifica, a
quines coses li dona importància i
a quines no, els seus recursos tàc-
tics i tècnics... T'ajuda a madurar
moltíssim, ampliar la teva mirada i
ser molt més observador.

“Si sé com són i estan 
les jugadores em podré 
posar en la seva pell”

Guillem Abelló / Entrenador del Joventut Badalona i mestre

“Per saber què necessita i li funciona a cada jugadora has de conèixer-les molt bé 
i ser intuïtiu, perquè el seu estat d'ànim és clau”, reconeix Guillem Abelló (Barcelona,

1988), entrenador del Joventut Badalona. És un estudiós del bàsquet empàtic 
que fora de les pistes continua sent formador: ensenya matemàtiques a Secundària.

“Jugar a l’Olímpic 
és un impuls extra. 
El públic ens cuida i
ens ajuda moltíssim”

Foto: David Grau

Futbol | Salvador Jaspe, nou entrenador del CE Seagull
El club badaloní ha anunciat Salvador Jaspe com a nou tècnic del primer equip, una setmana després de

cessar Juli Garcia. Jaspe va entrenar el RCD Espanyol a Primera Divisió i debutarà aquest dissabte contra
el Secció Esportiva AEM. El CE Seagull és penúltim en el grup nord de Segona Divisió amb 4 punts.

Toni Delgado
BADALONA

“Estem treballant 
de valent per ser molt
més regulars durant
tot el partit”
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Edu Pericas dirigeix la seva adaptació de
Sin perdón por los pecadosde Benjamín Co-
hen, una barreja entre comèdia i thriller
carregada de suspens, on els personatges
mostren la misèria de l'ésser humà. L’obra
presenta la història d’una empresa fami-
liar del Delta de l’Ebre que va en picat pels
errors de la segona generació.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamín Cohen

Maio, la germana dels Ginestà (Júlia i Pau
Serrasolsas), acaba de publicar el seu disc
de debut en solitari: Des dels marges (Pro-
paganda pel fet!). El treball inclou nou
cançons diverses, de les quals la majo-
ria són en castellà, però també n’hi ha en
català. La característica que tenen en
comú és el to reivindicatiu de les lletres,
plenes de consciència social.

Música

La Irene té 15 anys i viu a un centre de me-
nors. S’acaba de quedar embarassada i vol
canviar de vida amb l’ajuda del Javier, un
dels educadors del centre, que li ha ofert
viure amb ell i la seva dona a canvi d’una
cosa: donar-los el fill que està gestant. Un
pacte que la Irene accepta però que es veu
compromès a mesura que es va sentint
com a seva la vida que porta a dins. 

Pelis i sèries

La hija
Manuel Martín Cuenca

Des dels marges
Maio

Els llums de Sant Pau
La màgia de Nadal ja ha arribat a casa nostra i un dels

llocs on ha agafat més protagonisme és al Recinte Mo-
dernista de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Des del
passat 22 de novembre i fins al 9 de gener, aquest espai
ofereix un recorregut per a tota la família ple de llums i
decoracions nadalenques. Aquest agradable passeig,
d’un quilòmetre i mig, comença a la façana del recinte
(que ja fa anys que s’il·lumina per Nadal) i s’hi endinsa,
oferint un espectacle de llums que farà sentir als visi-

tants que són dins d’un autèntic conte de fades.

Història viva del futbol. Ja es pot afirmar sense em-
buts que Alèxia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) és

la millor jugadora del món. La migcampista va
guanyar el 29 de novembre la Pilota d’Or, conver-
tint-se en la primera catalana a aconseguir aquest
guardó. En un discurs molt emotiu, que va inclou-
re unes paraules en català, la capitana del Barça va
destacar el fet que el seu triomf individual coinci-

dís amb el 122è aniversari del club, i va tenir un re-
cord molt personal per al seu pare. “Vull dedicar

aquest premi a algú que sempre ha estat molt es-
pecial per a mi. Espero que estiguis orgullós de la

teva filla. Va per tu, pare, allà on siguis”, va dir, entre
llàgrimes. Putellas ha rebut una allau de felicita-
cions des de tots els àmbits i s’ha acabat de con-
vertir en tot un orgull culer i català. Aquella nena

que anava al Camp Nou amb el Buff del Club 
Super3 al cap és ara la número 1 mundial.  

A L È X I A  P U T E L L A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la millor futbolista del món
És la capitana del Barça del triplet

Famosos

Guanyar la Pilota d’Or
És la primera catalana a rebre aquest guardó

Admiració total
La consideren un referent dins i fora del camp

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan s’esborren les paraules les coses
perden el seu nom i deixen d’existir, i a
l’autor només li queda escriure aquestes
pàgines sobre la baba Montserrat, amb
l’esperança que cada cop que algú les lle-
geixi posi en marxa les històries que s’hi
expliquen i faci reviure els seus prota-
gonistes. Un relat que no amaga la nos-
tàlgia per un temps que s’acaba.

Llibres

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal

|Beyond a Steel Sky
Arriba la seqüela de Beneath a Steel Sky, el joc d’aventures que va

triomfar el 1994. Per a PS4 i 5, Xbox One i Series X/S i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PLANIFICAR

No compris amb gana, obeeix la llista, prioritza la compra 
a granel i fixa’t en les dates de caducitat o de consum preferent 

EMMAGATZEMAR

COMPRAR

CONSUMIR

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

i SOSTENIBILITAT

Un terç de tots els aliments que es produeixen al món s’a-
caben perdent o malbaratant, segons l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació

(FAO). Tenint en compte que la fam continua sent un problema
mundial, resulta absurd i indignant que gran part del menjar
acabi a les escombraries, cosa que, a més, té un impacte nega-
tiu per al medi ambient. Si vols aportar el teu granet de sorra
per aturar el malbaratament alimentari, aquí tens uns consells.

Tot comença amb una bona planificació. Abans d’anar a com-
prar, planifica els àpats que faràs durant la setmana, mira què
tens a la nevera i al rebost i fes una llista amb les coses que et fal-
ten. Això t’ajudarà a comprar només allò que realment necessi-
tes. Quan estiguis fent la compra (evita fer-la amb gana!), segu-
eix la llista al peu de la lletra i prioritza la compra a granel, que
permet controlar les quantitats que vols i comporta menys enva-
sos. Ah, i fixa’t bé en la data de caducitat o de consum preferent
dels productes. Un cop a casa, guarda cada aliment al seu lloc i
procura que els més antics siguin els més visibles. A l’hora de
consumir, cuina la quantitat necessària i fes servir les sobralles.

Stop malbaratament alimentari

Pensa els àpats que faràs durant la setmana, comprova 
què tens a casa i fes una llista només amb el que et falti

Les claus

Guarda cada aliment al lloc que necessiti per 
conservar-se i fes que els més antics siguin més visibles

Procura cuinar la quantitat necessària de menjar 
i fes servir les sobralles que tinguis: no s’ha de llençar res!
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