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SANTA COLOMA pàg 14

Albert Noguera (Centre
Excursionista Puigcastellar):
“Hem de cuidar les entitats”

SANT ADRIÀ pàg 15

El festival HOP torna als
orígens en la recta final
de l’edició d’aquest 2021

MONTGAT pàg 16

Impuls a la reforma
de les escoles Norai
i Salvador Espriu

ESPORTS pàg 20

Xavier Saisó, periodista: 
"El bàsquet va ser més
popular que el futbol"

A FONS pàg 3

Els mites sobre el VIH
segueixen afectant les
persones que el pateixen
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“Badalona ha de
deixar d'estar aïllada”

Entrevista a Rubén Guijarro, alcalde de Badalona (PSC) · pàgs 8 i 9
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Amb la pandèmia s’ha parlat
molt de notícies falses. Com bé
sabem, la desinformació exis-
teix d’ençà que els humans són
humans, però un dels primers ca-
sos documentats pel que fa a les
fake news modernes el trobem en
l’anomenada Operació Denver.
Va ser el KGB, el servei d’espio-
natge de l’URSS, qui va fer cir-
cular la mentida que el VIH ha-
via estat creat en un laboratori es-
tatunidenc. Ho va fer a través
d’un diari indi, el Patriot, l’any
1983, i més tard va fer estendre
la mentida a tot el món. Una
mentida que encara ara segueix
tenint seguidors.

Des d’aleshores, el Virus de la
Immunodeficiència Humana
(VIH) ha estat envoltat de false-
dats i mitges veritats. Mentides
que avui dia, quan com aquest di-
mecres se celebren 33 anys del
Dia Internacional de la Lluita
contra la Sida, segueixen cam-
pant en les nostres societats.
Així ho considera Sebastian Mey-
er, president de l’associació Stop
Sida, quan afirma que “encara
ara es creu que et pots infectar del
VIH per estar a prop d’una per-
sona que n’és portador, fer-li
una abraçada o un petó”.

No només circula aquesta
idea sense cap fonament cientí-
fic. “Moltes persones segueixen
pensant que es tracta d’un virus
que no es pot curar, i això crea
una aura de perill… Tot i que una
persona amb el VIH té la matei-
xa esperança de vida en nombre
d’anys que algú que no el té”, as-
senyala Meyer.

Des dels anys 90, aquesta
malaltia i els seus tractaments
mèdics han evolucionat molt.
Per una banda, ara els fàrmacs

que una persona amb VIH ha de
prendre són molts menys i gens
lesius. “Recordo que als anys 80
la gent es prenia fins a 17 pasti-
lles i s’havia de posar injeccions”,
explica el president d’Stop Sida.
Per altra banda, si es detecta el vi-
rus ràpidament, les persones in-
fectades poden viure amb la ma-
teixa esperança de vida, i fins i tot
pot ser que el virus sigui inde-
tectable i no transmissible.

L’ESTIGMA
Una detecció precoç és indispen-
sable per evitar que el VIH deri-
vi en Sida (Síndrome d’Immu-
nodeficiència Adquirida). És per
aquest motiu que Meyer es mos-
tra crític amb la manca de proves
que es fan al sistema de salut pú-
blica. “En part això té a veure amb
l’estigma que aquesta malaltia
té”, diu. Es refereix al fet que, de
vegades, el personal mèdic no

gosa proposar als seus pacients
que es facin la prova del VIH per-
què alguns pensen que és una ma-
laltia associada a l’homosexuali-
tat, a la drogaddicció o a les pràc-
tiques sexuals fora del que moltes
persones entenen com a nor-
mals. “La gent no s’atreveix a

parlar del VIH amb la família, a la
feina o amb els amics… No tru-
caràs a la teva feina per dir que vas
a fer-te una prova del VIH, però
sí que ho faràs per una prova de
diabetis”, afirma Meyer.

Aquest tabú fa que es creï un
“reservori de persones que tenen

el VIH, que no ho saben i que po-
den transmetre’l sense saber-
ho”. “És per això que cal fomen-
tar les anàlisis per detectar el
VIH, ja que, tot i ser una malal-
tia molt menys letal que abans,
cal tenir respecte a un virus que
no té cura”, sentencia Meyer.

QUÈ DIUEN LES XIFRES?
El darrer informe de la Genera-
litat sobre la malaltia, titulat Vi-
gilància epidemiològica del VIH
i la Sida a Catalunya, aporta al-
gunes dades interessants. En
primer lloc, la investigació, rela-
tiva al 2020, determina que es
van detectar 329 casos de VIH i
29 de Sida a tota Catalunya.
Això suposa una baixada molt
considerable dels diagnòstics
respecte a l’any 2019, quan eren
més de 600 de VIH i 69 de Sida.
Amb tot, la disminució de casos
no és representativa de la reali-

tat. “La pandèmia ha fet que
moltes persones no anessin a
fer-se la prova”, diu Meyer.

En segon lloc, el document fa
una radiografia de les persones
que més pateixen aquesta ma-
laltia. “Els homes van represen-
tar el 88% (287) dels nous dia-
gnòstics de VIH, mentre que les
dones eren el 13% dels casos,
amb un total de 42 diagnòstics”,
afirma la Generalitat. L’edat mit-
jana de les persones amb VIH va
ser de 36 anys, mentre que en el
cas de la Sida va ser de 43.

Per últim, veiem que on
més casos de VIH es van de-
tectar va ser a la regió metro-
politana. No és cap sorpresa, ja
que és el territori amb més pes
demogràfic. Sí que sorprèn veu-
re que, en el cas de la Sida, Gi-
rona és, conjuntament amb la
metròpoli barcelonina, on més
casos es van detectar.

Quatre dècades d’estigmes
» Els mites sobre el VIH segueixen afectant aquelles persones que pateixen aquesta malaltia

» “Encara es creu que et pots infectar per estar a prop d’una persona que n’és portador”, diu Stop Sida 

El virus del VIH segueix arrossegant prejudicis. Foto: Arxiu

On més casos de VIH 
es van detectar l’any
passat va ser a la
regió metropolitana

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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La lupa

Els cicles estacionals continuen fent camí pel
calendari, i encara que ho facin desdibui-
xats pels estralls del canvi climàtic, ens avi-
sen que arriba final d’any, l’hivern i el

fred. Un vent gèlid desfermat des de finals de no-
vembre ens bufeteja la cara. Ho fa tan fort que o ens
desvetlla la ment i l’ànim o ens estaborneix.

Una: amb el vent i el fred han tornat també els
talls de subministrament elèctric a milers de llars.
Fred, foscor i incendis subsegüents. Morts incloses.
Desembre encén la il·luminació nadalenca dels car-
rers al mateix temps que a blocs de pisos sencers s’a-
paguen les calefaccions, les làmpades, les neveres i,
fins i tot, els fogons. És una tossuda realitat que ens
bufeteja la cara per recordar-nos que seguim man-
tenint i enriquint el lobby de les elèctriques i per-
metent l’espoli que perpetren contra les nostres vi-
des, precaritzant-les i abocant-les a riscos mortals.
I és que, sí, la tossuda realitat es manifesta i es re-
itera. Ens avisa i ens alerta amb indicis que fa temps
que ens interpel·len i ens sacsegen. És a la vegada una
tocada de crostó i una mà estesa. Tocada de crostó
per recordar que no tenim els deures fets, mà este-
sa per incentivar-nos a resoldre-ho d’una vegada. Les
alertes són arreu i només cal detectar-les. I reac-
cionar-hi, és clar. L’energètica n’és una.

Dues: aquests darrers dies hem quedat ben es-
ventats amb les pertorbadores ratxes sanitàries de
l’arribada de l’Òmicron, la imposició del passa-
port, la pàgina web de La Meva Salut col·lapsada i
les notícies de vols cancel·lats i d’aeroports tancats.
Gèlides bufetades a la cara que ens recorden que, da-
vant una possible nova pandèmia, ni hem resolt les
principals febleses del sistema sanitari públic cata-
là, suspès a la Primària, ni hem canviat els models
de cures impugnats amb cruesa per la Covid-19 ni
hem entès que això ha vingut per quedar-se. Hem

après moltes coses que ens serviran, segur que sí.
S’han fet moltes millores, segur que també. Però en
el més essencial tornem a estar igual. A l’Estat, abans
tancs que hospitals. Aquí, abans Fórmula 1 que aten-
ció a la dependència. I guanyem raó qui fa temps que
diem que els models de recuperació econòmica im-
pulsats per l’statu quo (i pels governs) cauen a la
trampa de repetir la mateixa fórmula que ja sabem
de sobres que ens porta al fracàs. Ho sabem per la
Covid-19 i ho sabem pel canvi climàtic. La nova mu-
tació de la malaltia torna a avisar-nos que aquesta
vegada no ens servirà la coça endavant, i que per més
que no agradi a les elits, els arguments i pràctiques

que poden salvar-nos són els dels models que posen
la vida per davant del capital. Els de la proximitat i
la comunitat. Els models anticapitalistes, ecologis-
tes i feministes. Els de l’equilibri per davant de l’es-
gotament de recursos naturals. Els dels serveis pú-
blics com a pilar. Els que donen a la sanitat, a les cu-
res i al sosteniment de la vida el rang de màxima prio-
ritat com a política de seguretat humana.

I tres: potser més que ratxes són vents huraca-
nats que arriben de l’imperi borbònic, via sentèn-
cia del Tribunal Suprem liquidant la immersió lin-
güística. Una esventada que ens recorda que el po-
ble català no tenim sobirania per decidir ni tan sols
el nostre model educatiu. Aquesta plantofada, ga-

irebé cop de puny, ens recorda que l’Estat-nació es-
panyol no es reconeix a si mateix com a plurilingüe
ni exerceix com a plurilingüe en cap cas, per molt
que ho digui la seva constitució. La sentència que vol
obligar Catalunya a renunciar al sistema educatiu
immersiu, malgrat ser de màxim consens, no és una
eventualitat. L’estocada que vol acabar amb una fór-
mula d’èxit que garanteix la no segregació per
llengua, l’accés al català i al castellà partint de qual-
sevol llengua inicial i la recuperació d’espais d’ús per
a la llengua catalana, obertament minoritzada, és
una estocada devastadora, per molt que es preten-
gui minimitzar. La sentència irromp amb ànim de
perpetuar-se. De fer un dany perdurable. És flagell
i alhora avís de tot el que vindrà darrere. Talment
com l’escopida de lava del Cumbre Vieja, materia-
litza una amenaça latent. Allà, després de 50 anys
de calma, s’imposa sobre els assentaments hu-
mans dels vessants, implacable. Aquí, l’amenaça ba-
tega latent des de fa més de 40 anys sobre les vides
forçades a ser súbdites d’un règim que ni ens reco-
neix ni ens estima. Arreu dels Països Catalans, el rè-
gim del 78 no ha estalviat atacs contra la llengua ca-
talana, però durant uns anys, cal dir-ho, es tenia més
en compte allò de que no se note el cuidado. Com
un volcà adormit. Les erupcions dels darrers temps
denoten un canvi de categoria en el nivell de l’intent.
I el que el 2017 va ser l’a por ellos de la violència po-
licial contra les urnes del poble ara és un a per la
llengua. Sigui amb la llei de l’audiovisual, per mol-
tes tiretes que s’hi posi amb l’acord de pressupos-
tos, sigui buidant de contingut l’Oficina de Drets Lin-
güístics valenciana o sigui amb la sentència contra
la immersió, la seva intenció queda ben clara. Qui-
na serà la nostra resposta?

El vent gèlid ens bufeteja la cara, i toca desvet-
llar-se. Organitzar-se. I reaccionar.

Els arguments i pràctiques 
que poden salvar-nos són 
els dels models que posen 

la vida per davant del capital

NLes millors
perles

El canal Esport3 s’autoproclama líder, diu que l’audiència de
novembre és la millor quota del 2021 i que ha estat el seu

millor mes dels últims cinc anys. Els usuaris fan clic a la notícia i
descobreixen que l’audiència mitjana ha estat d’un 0,6%.

Tres dies atrapats a un pub: així han estat 61 persones
que havien assistit a un concert d’una banda tribut a

Oasis al pubTan Hill Inn, a Yorkshire. És la taverna més alta
del Regne Unit, a 528 metres sobre el nivell del mar.

El jugador del Betis Joaquín juga contra un equip de persones
amb discapacitat física. Per estar en igualtat de condicions, es

lliga les mans a l’esquena. Després, però, troba un forat per colar-
li la pilota a un rival... per sota de la cama que li falta. Respecte.

Feia veure que gestionava una ONG per als afectats pel
volcà de La Palma i es quedava els objectes que li

donaven per revendre’ls. S’havia apropiat de donatius per
valor de 15.000 euros. La Guàrdia Civil l’ha detingut.

LA FOTOTwitter (@chichiflesky)

per Dolors Sabater

Bufetades: reaccionem?
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Sant Adrià podrà retirar cautelarment la 
llicència a pisos turístics amb infraccions greus1

2 Blindar les pensions

Montgat aprova el pressupost 
entre retrets de l’oposició

Badalona desbloqueja la primera fase 
del pla de reactivació amb 5,4 milions

Badalona i Sant Adrià aposten per 
potenciar l’economia circular en la indústria

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Els semàfors

El Centre Excursionista
Puigcastellar (CEP) celebra el seu
75è aniversari convertit en una
de les entitats més antigues de
Santa Coloma de Gramenet i

posicionant-se com l’agrupació
amb més socis del municipi,
amb gairebé 700 membres. 

pàgina 14CEP

L'Ajuntament de Sant Adrià ha
portat al Parlament, de la mà 
del Museu de la Història de la

Immigració de Catalunya (MhiC),
una proposta per recuperar la
memòria democràtica de les
migracions interiors que hi va
haver durant el franquisme. 

pàgina 15Aj. de Sant Adrià

Saisó, periodista esportiu
badaloní, va rebre el 29 de

novembre el Premi Fundació del
Bàsquet Català en la categoria

de ràdio. Es tracta d’un
reconeixement merescut a una
llarga trajectòria marcada per la
passió pel periodisme esportiu.

pàgina 20Xavier Saisó

A les xarxes

@lluistovar6: El mapa europeu d’incidèn-
cia torna a posar en evidència la gravetat de
la situació de la covid. Cap regió europea en
verd. El centre i nord, en risc extrem.

@RogerSerra33: - Els meus principis
m’impedeixen vacunar-me.
- No podràs entrar a un bar.
- A la merda els meus principis!

#CertificatCovid

@324cat: ERC no vetarà al Senat, com no
ho va fer al Congrés, els comptes de Sánc-
hez. Diuen que se centraran a negociar el
blindatge del català a la llei de l’audiovisual.

#BlindarElCatalà #ElVirusDesbocat

La clau

Tot judici just necessita un
advocat defensor per a l’a-
cusat, però hi ha acusats

de segons quins delictes que els
costa déu i ajuda trobar un ad-
vocat que els defensi. Crec que
abans d’anar a la universitat mai
havia sentit la paraula algoritme.
Ara la sento cada dia a tota mena
de converses i articles d’opinió,
segons els quals els algoritmes
són misteriosos éssers d’una per-
fídia satànica. No serà fàcil de-
fensar-los, però algú ho haurà
d’intentar, encara que el veredicte
ja l’han avançat: culpables!

Abans de començar a pro-
gramar ordinadors vaig apren-
dre que, per resoldre un pro-
blema, hi ha una manera de
pensar i estructurar la solució a
partir d’una seqüència lògica i fi-
nita de passos, cadascun dels
quals és una acció concreta i ben
definida. Un exemple ben quo-
tidià d’això seria una recepta de
cuina o el mètode que ens ex-
pliquen a l’escola per fer una
multiplicació o una divisió. L’al-
gorísmia s’utilitza des de fa
molts segles i és una molt bona
eina per estructurar el cap, és a
dir, per pensar de manera en-
dreçada a l’hora d’encarar un
problema. És per a aquest mo-
tiu que, en els últims anys, han
sortit multitud d’iniciatives, com
code.org, que pretenen introduir
l’algorísmia a la canalla per es-
timular la creativitat, el pensa-
ment crític i l’interès per la cièn-
cia i la tecnologia amb noves es-
tratègies educatives.

Gairebé 200 anys després
que Ada Lovelace escrivís el pri-
mer algoritme dissenyat per ser

En defensa de l’algoritme
per Martí Casamajó, membre de Restarting Badalona

executat per un ordinador, ja
us podeu imaginar com han
evolucionat les màquines i els
algoritmes que les fan funcio-
nar. Ho han fet fins al punt que
ens permeten endevinar el fu-
tur amb molt alta fiabilitat,
encara que tot depèn de la
complexitat del sistema del
qual volem predir el seu com-
portament. Em sorprèn amb
quina normalitat i exigència de
precisió hem incorporat la pre-
visió meteorològica diària.

DeepMind va saltar a la
fama quan els seus algorit-
mes van ser capaços de derro-

tar els millors jugadors d’escacs
i go del món, però recentment
han estat capaços de predir, en
pocs dies i amb precisió atò-
mica, l’estructura de les pro-
teïnes, cosa que en un labora-
tori requeriria 10 anys de fei-
na. Això pot facilitar enorme-
ment el desenvolupament de
nous medicaments amb apli-
cacions com ara contrarestar la
resistència als antibiòtics.

Hi ha una certa paranoia
amb els algoritmes. A mi m’es-

tà bé que Spotify em sugge-
reixi músics que no coneixia
basant-se en el que dedueix
que m’agrada, però miro de
ser conscient que també in-
tenta col·locar-me el que li in-
teressa per al seu negoci. O és
que no ho han fet sempre el de
la botiga de discs o l’emisso-
ra de ràdio?

Ara bé, cal ser prudents i
tenir clar que les màquines no
pensen, ni crec que ho facin
mai, però poden actuar de
forma molt similar i fer-ho
molt ràpidament. Com gaire-
bé qualsevol cosa d’aquest
món, els algoritmes els podem
utilitzar per fer coses bones o
dolentes. O simplement coses
absurdes.

En l’era de les pantalles i la
distracció, cal advertir dels
riscos de pèrdua dramàtica de
capacitat de percepció. Aquest
és el risc. L’algoritme no és un
ésser viu, no pot tenir una ex-
periència i sense experiència
no hi pot haver pensament.

El filòsof Josep Maria Es-
quirol ens dona algunes claus
per protegir-nos al seu llibre La
resistència íntima: existir és,
en part, resistir. I sí, ens cal
consciència, voluntat i coratge
per als setges als quals estem
sotmesos. També els dels al-
goritmes. Alguns.

Així doncs, culpables o in-
nocents?

Els algoritmes 
els podem utilitzar

per fer coses 
bones o dolentes
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Rubén Guijarro
Alcalde de Badalona (PSC)

“Una comissió hauria de decidir en 
6 mesos què volem fer amb la C-31”

Tornem a entrar al despatx d’alcal-
dia de la quarta planta de l’edifici
del Viver de l’Ajuntament de Bada-
lona. Ens hi espera el quart alcalde
en sis anys. Diuen de Rubén Gui-
jarro que és més gestor que polític,
que li agrada més estar a la sala de
màquines que a la palestra pública.
Però aquest socialista de només 39
anys assegura que s’està adaptant
bé a la figura d’alcalde. S’hi troba
còmode. No li agraden les càme-
res, confessa, però sí les entrevistes.
De tarannà reposat, evita els titu-
lars polèmics i les qüestions con-
flictives a consciència. Sembla una
bona recepta per mantenir el fràgil
equilibri entre el ventall de partits
que l’ha portat fins aquí. 

“Ja fa anys que, indepen-
dentment de qui governi,
el resultat és el mateix:

bloqueig administratiu i polític.
Tant me fa qui sigui el nou alcalde,
el resultat serà el mateix”. Ho es-
crivia Martí Casamajó, membre
de Restarting Badalona, al Línia...
Crec que és una anàlisi prou encer-
tada, certament. No diré que és la

meva, perquè a mi particularment
sí que m’importa qui sigui l’alcalde
o l’alcaldessa i crec que a la majoria
de veïns i veïnes també, i estic segur
que el resultat serà diferent. Però
més enllà d’això sí que penso que
té tota la raó quan diu que Bada-
lona peca d’un projecte de ciutat
sòlid. I això ha fet que perdéssim
pistonada. La inestabilitat política
no hi ha ajudat. En aquesta nova
etapa volem trencar amb tot això.
Passar pàgina i construir un pro-
jecte sòlid de ciutat. Penso en la Ba-
dalona que cuida, la que investiga,
la saludable, la que fa esport... Ba-
dalona ha de recuperar el seu paper
en l’entorn metropolità i tornar a ser
una referència a Catalunya i a Espa-
nya com ho havia estat als anys 90.

Potser amb un any i mig sense
escàndols ni situacions sorpre-
nents ja n’hi haurà prou per mi-
llorar el que hereta...
Nosaltres volem ser un govern que
governi. Una cosa que sembla tan
simple però que a Badalona és tan
complicada. Un govern que situï
els veïns i les veïnes al centre de la
seva gestió. Ja hem dotat de par-
tida econòmica una part del pla de
recuperació econòmica i social.
Volem una ciutat que no deixi
ningú enrere. Una ciutat que, per

començar, tingui pressupost. Nos-
altres el presentarem aquest de-
sembre. Com volíem fer front a la
crisi de la covid sense tenir ni pres-
supost? Hem de fer que Badalona
recuperi el seu lloc.

Vostè és amic de l’exalcalde Álex
Pastor. Li ha donat algun consell
per a aquesta etapa que ara co-
mença?
Doncs la veritat és que no. Amb
l’Álex tenim una relació personal.
Ell sap que té tota la meva solida-

ritat i el meu afecte com a per-
sona, però que també té la meva
reprovació com a polític.

No han comentat res sobre la
seva nova responsabilitat?
No parlem de política, perquè, re-

peteixo, té la meva reprovació com
a servidor públic. Ell mateix se l’ha
autoimposat. Però sí que té el meu
afecte personal. 

Se sent còmode d’alcalde?
Bé, no sé si és una qüestió de co-
moditat o no. Em sento molt res-
ponsable de fer que la ciutat torni
al lloc que mai hauria d’haver aban-
donat. I a això dedico el 100% del
meu temps.  Tinc l’honor de repre-
sentar la meva ciutat. I aquest és
l’honor més gran que tindré mai. 

En aquestes primeres setmanes,
vostè no ha parat d’apel·lar a l’es-
tabilitat i a la governabilitat sò-
lida. Això depèn de Guanyem...
Guanyem ha de tenir un paper clau
en la governabilitat d’aquesta ciu-
tat, sí, però també crec que si el PP
abandona el personalisme i pensa
realment en la ciutat, també podrà 
contribuir a aquesta fita de recu-
perar Badalona.

Per què Guanyem no és al go-
vern? Ells diuen que el PSC els va
vetar. És cert això?
El meu paper com a alcalde no és el
d’entrar en polèmiques amb cap
company del consistori. El que em
preocupa i m’ocupa és Badalona.
Jo vull mirar endavant.

Sense entendre d’on partim és
més difícil mirar bé endavant.
Guanyem va dir al Ple de la moció
de censura que aquest govern “ni
convenç ni il·lusiona”. Què va
pensar quan va sentir això?
Que tenia un repte més: el de con-
vèncer-los a ells i a tots els veïns i
veïnes que sumin per a aquest nou
projecte de ciutat. Per recuperar
l’estabilitat i perquè hi hagi un go-
vern que governi.

Aquest cop Guanyem el va in-
vestir sense cap contrapartida,
quan fa un any i mig no van ser
capaços de posar-se d’acord.
Que ara no hi hagués Dolors Sa-
bater a primera línia hi té alguna
cosa a veure?
De cap manera. De fet, fa un any
i mig hi havia un acord sobre la taula
i Dolors Sabater hauria estat alcal-
dessa fins al 12 de novembre d’en-
guany, perquè pensàvem que una
solució d’esquerres era la millor per
tal que la ciutat avancés en un mo-
ment com aquell, en plena pandè-
mia. I jo tinc molt respecte per totes
les persones que m’han precedit en
el càrrec, òbviament també per la
senyora Sabater.

Però en el seu moment li van fer
una moció de censura, de la mà4

Arnau Nadeu / Anton Rosa
Fotografia: J. Chichelnitzky

“Ni aquest
govern ni
aquest alcalde
estan en
precampanya”
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No crec que hi hagi cap
regidor d'aquest Ajuntament
que visqui tan a prop de la 
C-31 com jo, per la qual cosa
sé molt bé què és viure al
costat d'una autopista. 
Sé molt bé què significa 
haver de tenir les persianes
abaixades i les finestres
tancades en ple estiu per no
sentir el soroll. Sé molt bé què
és tenir el balcó amb dos dits
de pols, o no deixar que el
meu fill hi surti. O no poder
prendre un cafè a fora 
perquè no és agradable

3del PP, perquè deien que no
havia respectat la “neutralitat
institucional” que havien acordat
quan la van investir alcaldessa.
Ara el nou govern també s’ha
compromès a respectar aquesta
“neutralitat institucional”. Confia
en la resta de partits?
Allà on vostès veuen partits jo hi
veig onze persones que s’aboquen
totalment en el projecte de Bada-
lona. No crec que hi hagi problemes
interns, ni molt menys. Em sembla
un govern força cohesionat, i així ho
està demostrant.

Qui estarà pendent de qualsevol
ferida per fer sang és l’exalcalde
Albiol. Ha tornat a parlar perso-
nalment amb ell des del Ple de la
moció de censura?
Sí, me l’he trobat algun cop i hem
tingut un tracte correcte i cordial. 

Albiol ja els ha desafiat al 2023 a
les urnes, en el que sembla que
serà una llarga precampanya
electoral. L’entesa actual entre
vostès, ERC, els comuns i Junts es
podria repetir després de les prò-
ximes eleccions?
Ni aquest govern ni aquest alcalde
estan en precampanya. Estem ocu-
pats i preocupats perquè Badalona
surti de la crisi institucional més
greu de la història de la democrà-
cia local en la qual les mentides de
l’alcalde anterior ens van posar. No
pensem en res més que això. En els
reptes del present.

Un d’ells és l’enderroc de la fà-
brica de la Mobba. La suspensió
cautelar de la demolició per part
d’un jutge ha fet revifar la possi-
bilitat de conservar una part de
l’edifici. És possible?
Ara mateix aquest és un tema ju-
dicialitzat. Haurem d’esperar què
diu el jutge. Com a alcalde, res-
pectaré el que digui la justícia. Per
ara hi ha unes mesures cautelars.
Hem de ser prudents. El que sí que
crec fermament és que la ciutat ha
de tenir una fàbrica de creació cul-
tural, i en això treballarem. Si ha de
ser a la Mobba o no ara mateix no
és una decisió que pugui prendre
ni l’alcalde ni el govern. L’haurà de
prendre un jutge i hem d’esperar-
nos que ho faci. 

Un altre dels temes candents és el
cas del Sant Josep. El nou govern
ha fet alguna gestió per desblo-
quejar el precinte del pavelló o
per trobar una alternativa per a
aquesta entitat?
Tots volem que el Sant Josep torni a
casa. Ara bé, hem de ser conscients
de la situació. Aquest govern s’ha
ofert al Sant Josep per fer les ges-
tions necessàries i fer de mediador
amb la propietat per tal de trobar
una solució adient. I tant de bo això

passi perquè el Sant Josep torni a
casa seva. Estem fent gestions que
estic encapçalant jo mateix com a al-
calde, però permetin-me que sigui
prudent en aquest sentit. Esperem a
veure com acaben quallant.

Un altre dels grans reptes és la
transformació de la C-31...
Aquest és un debat que s’ha de
prendre seriosament. S’hauria de
constituir una comissió que ho tre-
ballés, conformada per l’Ajuntament
de Badalona, pel de Sant Adrià, per
la Generalitat, per l’AMB, pels agents
socials, per les plataformes de la so-
cietat civil... I que es donés un termini
de temps suficient per poder pro-
jectar quina idea tenim sobre això...
6 mesos, si ho volen. Hi ha d’haver
un horitzó. Cal projectar quin ha de
ser el futur d’aquesta infraestruc-
tura, que ha de passar necessària-
ment per la seva transformació.

Els veïns fa molts anys que reben
promeses que no avancen...
Sé molt bé com se senten els veïns,
perquè no crec que hi hagi cap re-
gidor d’aquest Ajuntament que vis-
qui tan a prop de l’autopista com jo,
per la qual cosa sé molt bé què és
viure al costat d’una autopista. Sé
molt bé què significa haver de tenir
les persianes abaixades i les finestres
tancades en ple estiu per no sentir
el soroll. Sé molt bé què és tenir el
balcó amb dos dits de pols, o no dei-
xar que el meu fill hi surti. O no
poder prendre un cafè a fora perquè
no és agradable. 

Què pot prometre als veïns a curt
termini?
A banda de la comissió que els co-
mentava abans, que ha de pensar el
futur de l’autopista i preparar la seva
transformació, també hem de pen-
sar en el mentrestant. Quant temps
fa que sentim que es canviarà el pa-
viment? Doncs això ha de ser una
realitat com més aviat millor. Quant
temps feia que el radar no funcio-
nava? Per què parlem d’autopista?
Per què en aquest mentrestant no
es fa via urbana i passem de 80 a 50
km/h? Els veïns i les veïnes ho agra-
iran. Ho agrairem. Aquestes són les
coses que en aquest mentrestant
podem impulsar, i aquest és el meu
compromís. Com a veí i com a al-
calde, òbviament.

Pel que fa a les Tres Xemeneies, la
possible implementació del Cata-
lunya Media City, un pol de pro-
ducció audiovisual, és compatible
amb el projecte del Hub del Co-
neixement i la Pau que proposava
Màrius Rubiralta?
Ben segur que sí. Hem de fer que
siguin compatibles. De totes ma-
neres, haurem de veure com
acaba tot i com es plasmen final-
ment aquestes idees o aquests
projectes. Tant a l’Ajuntament de
Sant Adrià com al de Badalona ens
agradaria que hi hagués realitat en
tot plegat. Que es pogués plasmar
de veritat. De moment hem anat
sentit la música, però ens agradaria
que hi hagués edició del disc, si em
permeten l’analogia. I per aconse-
guir-ho Badalona ha de deixar
d’estar aïllada. Hem de recuperar
les relacions amb les ciutats del
nostre entorn, amb l’AMB, amb la
Diputació, amb la Generalitat i
amb el govern d’Espanya. I ja les
estem recuperant.

Recentment naixia la Coordina-
dora Veïnal del Baix Besòs, que
precisament vol revertir el greuge
comparatiu en inversions amb el
Baix Llobregat... 
Estic encantat que hi hagi iniciatives
com aquesta. Tenen tot el meu su-
port, i així els hi he traslladat. Només
de la mà de la societat civil podrem
avançar. 

Vostè també defensa la polèmica
Unitat Omega de la Guàrdia Ur-
bana, a diferència d’alguns socis
de govern seus...
Cap membre d’aquest govern ha
qüestionat la seva utilitat policial.
El que s’ha criticat, i ho compar-
teixo, és el seu ús polititzat. Són
dues coses diferents. El fet que hi
hagi una unitat de reforç i d’inter-
venció planificada a la nostra poli-
cia no és nou. És de l’any 2003.
Aquí ningú ha inventat res. I la té
Santa Coloma, l’Hospitalet, Corne-
llà... Per dues raons: la protecció
dels veïns i les veïnes i la protecció
de la pròpia policia, que és qui ens
protegeix a nosaltres. En aquest
sentit, no hi ha debat pel que fa a
mantenir una unitat de reforç i
d’intervenció planificada.

Precisament l’actual responsable
de Govern i Seguretat Ciutadana,
el regidor Christian Carneado, po-
dria haver de respondre davant la
justícia pel cas de les antenes de
telefonia il·legals. Si s’obrís judici
oral i se cités Carneado com a acu-
sat, li demanaria la dimissió?
[Pensa] Crec que no li hauria de de-
manar, perquè el senyor Carneado
és suficientment responsable per
saber quin és el seu moment, qui
representa i com actuar. No caldrà
que jo li demani.<

“No caldrà 
que jo demani 
la dimissió a
Carneado si li
obren judici oral”

“No hi ha debat sobre mantenir 
la Unitat Omega de la policia”

“

“
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4“Hem desencallat, després de 10
anys, dos grans deutes històrics de
l’Estat amb la Generalitat: hem
iniciat el trajecte cap al traspàs in-
tegral i definitiu de Rodalies i hem
arrencat el compromís de paga-
ment dels 3.500 milions d’euros
que preveu la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut en matèria
d’infraestructures”. Així s’expressava
a finals de novembre el vicepresi-
dent de Polítiques Digitals i Terri-
tori, Jordi Puigneró, després de la
reunió de la Comissió Bilateral
d’Infraestructures Estat-Generali-
tat que va tenir lloc a Madrid. 

Puigneró ja havia deixat clar a
principis d’octubre que faria del
traspàs de Rodalies el “cavall de ba-
talla” del seu departament aques-
ta legislatura. En aquest sentit,
dos mesos després el vicepresi-
dent encapçalava la delegació del

Govern a la reunió de la Comissió
Bilateral d’Infraestructures Estat-
Generalitat que desbloquejava el
dèficit d’explotació pel servei de
Rodalies pendent de traspassar a
la Generalitat –entre 270 i 320
milions d’euros, si bé l’import de-
finitiu es determinarà a la pròxima
Comissió Mixta d’Afers Econòmics
i Fiscals (CMAEF) que es reunirà
abans de finals d’any–.

“Amb això encara no donem
compliment integral al traspàs.
Per fer-ho cal traspassar també
personal, material mòbil i tot el que
fa referència a infraestructures”,
argumentava aleshores Puigneró.
En aquest sentit, el mateix grup de
treball que definirà el cost del dè-
ficit d’explotació també calcularà
els imports del que significaria
aquest traspàs integral abans de
l’estiu que ve. 

EL TREN, ELEMENT CLAU
Sigui com sigui, indubtablement és
una bona notícia, perquè tothom
coincideix que la millora del servei
de Rodalies és imprescindible per
a la mobilitat de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. I és que el bon
funcionament de la xarxa ferro-
viària “afecta els drets bàsics de

moltes persones –dels estudiants,
dels treballadors...– i també és un
instrument fonamental en la lluita
contra el canvi climàtic, per tenir
menys cotxes i un aire més pur”, re-
sumeix Puigneró. 

“Si algú vol comparar la feina
de la Generalitat i la de l’Estat en
un mateix servei, només ha de pu-
jar a un tren d’FGC i a un de Ro-
dalies i veurà la diferència”, apun-
ta posant d’exemple la línia R3 de
Rodalies i la línia de Martorell
d’FGC. “El 1980, les dues línies te-
nien 5 milions de passatgers. Avui,
l’R3 de Vic en continua tenint 5,
mentre que la línia d’FGC fins a
Martorell en té 24”, detalla Puig-
neró. “La Generalitat desdobla i mi-
llora les seves línies, hi fa inversions,
mentre que l’Estat, a Rodalies ni hi
és ni se l’hi espera”, conclou.

Llum al final del túnel d
»El Govern de la Generalitat desencalla amb l’Estat, deu anys després, el     

»El bon funcionament del tren és imprescindible per millorar la mobilitat a l    

Jordi Puigneró: 
“La Generalitat

millora les seves línies”
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4El departament de la Vicepresidència i de Po-
lítiques Digitals i Territori destinarà prop del 57%
del seu pressupost per al 2022, és a dir, 2.693,7 mi-
lions d’euros, a la descarbonització de la mobili-
tat. La segona prioritat seran les actuacions de con-
nexió física i digital del territori, amb el 24% del
pressupost (1.135,8 milions), i la tercera els pro-
grames destinats a digitalitzar el país, amb el 19,4%
(915,8 milions). Són els tres eixos principals del de-
partament, els pressupostos consolidats del qual
per a l’any vinent sumen 4.914 milions i els va pre-
sentar a mitjans de novembre el vicepresident Jor-
di Puigneró al Parlament de Catalunya.

La descarbonització de la mobilitat és, doncs,
el primer gran eix de les actuacions del departa-
ment que lidera Puigneró, i consisteix, segons el
vicepresident, a “avançar en la mobilitat de les 5 C”,
com ell l’anomena: “compartida, col·lectiva, con-
nectada, desCarbonitzada i gestionada des de Ca-
talunya”. Per aconseguir-ho, doncs, es compta amb
un pressupost de 2.693,7 milions, el 56,7% del to-
tal del departament. 

Dins d’aquest eix s’inclou, en primer lloc, el fi-
nançament del sistema de transport públic a tot
Catalunya (1.019,8 milions): transferències a les
ATM de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, així
com subvencions a empreses concessionàries de
transport públic per a la millora del transport re-
gular. També hi figura la millora d’estacions d’au-
tobusos interurbans i la implantació de busos rà-
pids i de carrils bus.

En segon lloc, hi ha la millora de la xarxa fer-
roviària (194,5 milions): compra dels quatre nous
trens per al servei ferroviari que oferirà FGC entre
Lleida i Manresa el pròxim 2024, la unificació dels
tramvies metropolitans i la millora de l’accessibi-
litat en estacions de metro i d’FGC.

Per últim, també té una importància destacada
el desplegament de la T-Mobilitat i de l’Estratègia
catalana de la bicicleta (104,3 milions).

Més enllà de la descarbonització, a l’apartat de
connectivitat del territori amb infraestructures fí-
siques i digitals també hi ha grans partides re-
servades per a la mobilitat. Per exemple, a la mi-
llora de la seguretat de la xarxa de carreteres s’hi
volen destinar 212,4 milions. 

EL VIANANT, AL CENTRE
Sigui com sigui, Puigneró considera que “el cotxe,
el gran emissor de contaminació atmosfèrica a les
ciutats, ha estat massa temps al centre dels plans de
mobilitat”, i per això remarca que “el futur, més verd,
passa per l’aposta de situar el vianant al centre de
la mobilitat, de procurar la seva seguretat i de fer créi-
xer la quota modal de persones que es desplacen
de manera activa i saludable.”

De fet, a finals de setembre Puigneró va pre-
sentar l’Estratègia del Vianant, un instrument que
dibuixa la mobilitat a peu amb l’objectiu de garantir
que l’espai públic prioritzi les persones que es des-
placen d’aquesta manera. El pla és un recull de po-
lítiques a implementar, amb més de 90 accions
classificades en 10 eixos estratègics, amb l’objec-
tiu d’incrementar la mobilitat a peu, activa i salu-
dable i reduir la sinistralitat un 40%. Les accions pro-
posades al document no recauen només en la Ge-
neralitat, sinó que han d’implicar el compromís d’al-
tres administracions, institucions, empreses i or-
ganismes per ajudar a fer possible aquesta trans-
formació tan necessària de la mobilitat.<

Més de la meitat del pressupost
per una mobilitat més verda

Pàgines especials

e Rodalies
            traspàs del servei de Rodalies

            l'àrea metropolitana de Barcelona

EL METRO, TAMBÉ
Que el tren és un element clau és
una evidència que va més enllà de
Rodalies. El metro també hi juga
un paper important. En aquesta
línia, a principis de novembre la

Generalitat posava en funciona-
ment tres noves estacions de
l’L10 Sud a la Zona Franca: Port
Comercial/La Factoria, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell, al barri de la Marina
del Prat Vermell de Barcelona,

que juntament amb la ja existent
de Zona Franca donen cobertura
de metro a una gran àrea d’acti-
vitat econòmica, tot ampliant l’o-
ferta de transport públic en
aquest entorn. 

D’aquesta manera, el Govern
referma el seu compromís per un
país cada cop més descarbonitzat,
ja que aquesta actuació s’emmar-
ca en l’aposta pel transport col·lec-
tiu i per la generació i l’ús d’ener-
gies netes. 

La Generalitat preveu, en
aquesta legislatura, treballar per a
la finalització del tram central de
l’L9, iniciar el perllongament de l’L8
d’FGC entre les estacions de Plaça
Espanya i Gràcia i posar en marxa
la línia gestionada per FGC per con-
nectar amb l’aeroport de Barcelo-
na i les noves Rodalies de Lleida.<

El Govern aposta pel
transport col·lectiu i
l’ús d’energies netes

Es vol incrementar la mobilitat
a peu, activa i saludable 

i reduir la sinistralitat un 40%
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El Centre Excusionista Puicaste-
llar (CEP) és un supervivent. La
seva trajectòria de més de 75
anys d’història el situen com una
de les entitats més antigues de
Santa Coloma. Fundat a finals del
1946 per tres joves colomencs, l’a-
grupació va convertir-se durant la
postguerra en un refugi  per a la
llengua i tradicions catalanes.
Tres quarts de segle després, el
CEP segueix al peu del canó com
l’entitat local amb més socis.

“La clau de la llarga vida del
centre és que ha sabut adaptar-se
als nous temps i que sempre ha
estat al dia amb les qüestions de
ciutat”, assegura Albert Noguera,
actual president del CEP. Després
de dotze anys al capdavant de
l’entitat, Noguera deixarà el càr-
rec el pròxim gener convençut
que podran arribar als cent anys

d’història malgrat les adversi-
tats. “El món de l’associacionis-
me viu un moment d’incertesa
que s’ha vist fortament agreujat
per la pandèmia. Nosaltres in-
tentem ser autosuficients eco-
nòmicament per no haver de de-
pendre de cap administració,
però cada cop costa més que la
gent s’impliqui. Per això dema-
nem una mica més de suport ins-
titucional. Hem de cuidar les en-
titats perquè cadascuna és una
petita joia”, apunta el president,
que recorda que només queden
en actiu dues de les més de quin-
ze agrupacions de lleure que hi
havia hagut al municipi.

CLASSES CLANDESTINES
El paper destacat del centre en la
promoció de la llengua i la cultura
catalanes a Santa Coloma s’ex-
plica perfectament a través de
l’estructura de la mateixa entitat,
que compta amb seccions tan
diverses com l’Orfeó Tanit, els
Amics de la Sardana o el Patronat

pro Aplec. Aquesta defensa de l’i-
dioma, però, es remunta als pri-
mers anys de vida del CEP, quan
s’organitzaven classes clandesti-
nes de català. Per a l’exterior,
aquests cursos eren per aprendre
anglès, ja que als cinquanta ve-
nien –convidats pel centre–cen-
tenars d’excursionistes britànics
a acampar a la Serra de Marina.

DUES FITES I UN REPTE
Una de les fites aconseguides
durant el mandat de Noguera ha

estat la creació del conveni per
protegir el poblat ibèric del Puig
Castellar, que agafa el nom de la
muntanya més alta de la ciutat.
Durant anys, la vigilància del
jaciment ha anat a càrrec dels so-
cis de l’entitat, que no només re-
alitzaven excavacions arqueolò-
giques, sinó que també es divi-
dien en torns per evitar vanda-
lismes. Ara, aquesta tasca l’ha as-
sumit el consistori.

Pel que fa al futur de la ciutat,
el president del CEP celebra que

després de prop de quatre dèca-
des de protestes s’hagi aconseguit
“tornar la vida al riu” i situa la fi-
nalització del parc de Can Zam
com un dels grans reptes de la
ciutat. “Fa gairebé 45 anys que
lluitem per un parc verd i frondós.
La ciutat es mereix tenir el seu
Parc de la Ciutadella i aquest no
es pot hipotecar per una activitat
d’una setmana”, assegura No-
guera, que confia que el projecte
municipal acabi blindant aquest
pulmó verd de la ciutat.

El president Albert Noguera, a la seu del Centre Excursionista Puigcastellar a Santa Coloma. Foto: A.R.

Anton Rosa
CENTRE

Història viva de Santa Coloma
» El Centre Excursionista Puigcastellar celebra els 75 anys convertit en l’entitat local amb més socis
» “Hem de cuidar les entitats perquè cadascuna és una petita joia”, afirma el president Albert Noguera 

Patrimoni | Proposen protegir prop de 40 edificis i espais
La Plataforma Salvem el Barri Antic ha presentat gairebé una quarantena de

propostes d’edificis i espais de Santa Coloma de Gramenet perquè el consistori
valori si poden ser inclosos com a part del patrimoni urbanístic protegit de la ciutat.
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Proposen recuperar el record
dels migrants a la postguerra

HISTÒRIA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha portat al
Parlament de la mà del Museu
de la Història de la Immigració
de Catalunya (MhiC) una pro-
posta per recuperar la memòria
democràtica de les migracions
interiors que hi va haver durant
el franquisme. Aquesta iniciati-
va –que compta amb el suport
del director del Memorial De-
mocràtic, Vicenç Villatoro–pre-
tén aconseguir que la Generali-
tat impulsi la creació d’un Cen-
tre d'Estudis i de Memòria dels
Processos Migratoris en col·la-

boració amb el MhiC, que té la
seva seu al municipi adrianenc.
Així mateix, la proposta vol es-
peronar la implicació del go-
vern català amb el museu, in-
crementant de manera perma-
nent el suport econòmic que
actualment rep el centre.

En concret, la iniciativa posa
el focus en les migracions inte-
riors irregulars que van tenir lloc
després de la Guerra Civil per es-
capar del control social fran-
quista i la repressió, una realitat
“amagada” que mereix recupe-
rar el seu espai en la història.

CULTURA4Sant Adrià de Besòs
tornarà a acollir aquest dissab-
te un acte del festival HOP d’art
urbà. El certamen impulsat per
l’associació cultural adrianenca
El Generador celebrarà una quà-
druple sessió de dansa urbana al
Casal de Cultura del municipi
com a part de la recta final de la
seva onzena edició, que con-
clourà el pròxim 22 de desembre
després de gairebé dos mesos
d’activitat continuada.

L’espectacle arrencarà a les
set de la tarda amb l’obra Pro-
cessos de la companyia Roots,
que explora les diferents activi-
tats quotidianes visualitzant-les
com una evolució de successos
entrellaçats que ens defineixen
i ens fan créixer. El relleu a l’es-
cenari el prendrà el grup Har-
monique amb CONsuMISMO,
una peça crítica que reflexiona
sobre el consumisme compulsiu
i que està dirigida pel televisiu
coreògraf i ballarí Kanga Valls.

A continuació, el reputat duo
Mike & Nury omplirà el casal de
Cultura de funk amb la seva re-

visió del popping, un estil de
dansa urbana molt lligat a la mú-
sica funk i que té el seu origen en
els anys setanta. Els encarregats
de cloure la jornada seran els
membres del Col·lectiu Naila,
que exploraran els límits i ca-
pacitats del moviment amb l’o-
bra Un Aparellament Religiós.
Aquesta peça es basa en un es-
tudi sobre el comportament re-

productiu d’insectes com els
pregadeus (mantis religiosa)
per configurar una crítica als rols
de gènere i al paper de la dona en
la societat.

Enguany, el festival HO –que
ha tingut com a epicentre de la
seva programació el Mercat de
les Flors de Barcelona–ha cele-
brat a la seva ciutat natal només
dos actes del gruix del cartell.

Un dels espectacles d’una edició anterior del HOP. Foto: Facebook (HOP)

El festival HOP torna als orígens
en la recta final de l’edició 2021

L’alcaldessa Filo Cañete va portar la proposta al Parlament. Foto: Ajuntament

Formació | El CNL amplia els cursos presencials de català
El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) ha ampliat l’oferta de cursos
presencials per fomentar l’ús oral de la llengua catalana a Sant Adrià de Besòs i
Badalona. Els cursos són homologats i gratuïts per als nivells inicials i bàsics.
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El Gran Recapte torna a Tiana
de la mà dels més joves

SOLIDARITAT4La iniciativa so-
lidària del Gran Recapte torna
a Tiana aquest desembre de la
mà dels més joves. En l’edició
d’enguany, la recollida de pro-
ductes se centrarà en material
escolar, joguines noves i roba
d’abric de segona mà, que des-
prés serà repartida a famílies en
situació de vulnerabilitat. Els
encarregats de rebre aquestes
donacions seran els alumnes
de la població, que els pròxims
14 i 15 de desembre muntaran
paradetes en fins a quatre ubi-
cacions diferents.

La primera jornada del Gran
recapte tindrà lloc de quatre a
cinc de la tarda a la porta de les
escoles Lola Anglada i Tziana.
Per altra banda, la segona jor-
nada de recollida de producte es
farà a través de dues paradetes
que estaran ubicades de cinc a
gairebé set de la tarda a la pla-
ça de la Vila i al Parc de l’Antic
Camp de Futbol.

La iniciativa solidària comp-
ta amb el suport de l’Ajunta-
ment de Tiana, de l’Institut Tia-
na i de la secció territorial de la
Creu Roja.

MONTGAT4La reforma de les
escoles Norai i Salvador Espriu
són dos dels projectes principals
del nou Pla d’Acció Municipal
(PAM) de l’Ajuntament de
Montgat. La proposta de l’exe-
cutiu encapçalat per Andreu Ab-
sil va ser aprovada a mitjans de
novembre i pretén ser el full de
ruta que estructuri les políti-
ques del consistori fins al final
del mandat el 2023.

Entre les diferents iniciatives
que recull el pla destaca una for-
ta inversió en els equipaments
municipals, un punt que com-
prèn la reclamada ampliació del
pati de l’Escola Norai i la redac-
ció del projecte de reforma del
col·legi Salvador Espriu. El con-
sistori també preveu millorar les
instal·lacions de la Biblioteca Ti-
rant lo Blanc, culminar les obres
al Casal de Gent Gran Joan Ma-
ragall o  l’adquisició i reforma de
l’edifici de Can Gel per ubicar les
entitats culturals del municipi.

Pel que fa a l’espai públic, el
govern local aposta per invertir en
l’adequació de diversos carrers i

places i en la millora de l'acces-
sibilitat a les parades d’autobús i
de l’enllumenat públic. En el
marc de les polítiques per aug-
mentar la seguretat dels vianants
i afavorir la pacificació del tràn-
sit en la trama urbana,  l’admi-
nistració pretén col·locar dos se-
màfors per consolidar la xarxa de
camins escolars i invertirà en la

compra de dos radars pedagògics
com el que està ubicat al Camí
Ral, on la seva utilitat ha des-
pertat força discussió a les xarxes.

Cal recordar que des de l’o-
posició es va criticar en l’últim Ple
la manca de voluntat municipal
per fer partícips la resta de grups
de l’elaboració tant del PAM com
del pressupost per al 2022.

El nou pla municipal preveu reformar el pati de l’escola Norai. Foto: Norai

Impuls a la reforma de les
escoles Norai i Salvador Espriu

El cartell de l’edició d’enguany del Gran Recapte. Foto: Ajuntament

Feminisme | Desena edició del concurs  ‘Tu... com ho veus?’
El concurs audiovisual Tu... com ho veus? arriba enguany a la seva desena edició com un
dels plats forts de les  jornades contra la violència masclista a Tiana. El certamen impulsat
pel consistori vol promoure la reflexió i la lluita contra la violència de gènere entre els joves.
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L’Agència de Desenvolupament Econò-
mic de l’AMB té entre les seves múltiples
eines una plataforma de serveis per a em-
preses i l’emprenedoria, que ofereix la
identificació, el mapatge i l'actualització
periòdica de la totalitat dels serveis actu-
als en l'àmbit local i metropolità per
aquests sectors.
Així doncs, l’eina permet a tothom qui

ho vulgui consultar un mapa metropolità
que identifica les particularitats i especia-
litats territorials municipals i supramuni-
cipals en l'oferta i prestació de serveis a
empreses i emprenedoria. En paral·lel, cal

destacar que també ofereix informació del
prestador d'aquests serveis per a empreses
i una guia d'orientació relativa per als se-
güents temes: creació d'empreses, espais
per a negocis, finançament, internaciona-
lització R+D+I, diferents actuacions de
suport a l'empresa, dinamització i coope-
ració i recursos humans. 
Per últim, aquesta eina també facilita

informació de contacte dels agents, tant
els públics com les iniciatives privades
participades pels ens públics, a més dels
serveis i les activitats que s'ofereixen de
manera periòdica.5

Una plataforma de serveis pensada
per a l’empresa i l’emprenedoria

Suport laboral amb atenció 
a les persones amb discapacitat

Fo
to
: A
rx
iu

Fo
to
: A
rx
iu

Contingut patrocinat per l’AMB

FLAIXOS

Un dels compromisos que dar-
rerament ha reforçat més
l’AMB és el que té a veure amb
l’alimentació sostenible i amb
els territoris productors de la
metròpolis.
Tot plegat es va poder fer evi-

dent durant el Gastronomic
Forum de Barcelona, que va tenir
lloc els dies 18, 19 i 20 d’octubre,
en el marc de la celebració dels
actes de Barcelona, Capital de
l'Alimentació Sostenible 2021,
que té lloc a l'àrea metropolitana.
Així doncs, l’estand de l’AMB va
ser un espai per visualitzar totes
les realitats de producció agroali-
mentàries que es desenvolupen
en el territori metropolità, com
per exemple els productors de
proximitat, els petits obradors,  la
pagesia del territori, els vins na-
turals o la pesca sostenible.  D’al-
tra banda, també es van fer
demostracions de cuina. 5

Compromís amb 
el menjar saludable

Les Àrees de Promoció Eco-
nòmica Urbanes, les APEU,
tenen com a objectiu dinamit-
zar comercialment les zones
urbanes. Des de fa un any
aquest model ha començat a
caminar després que el Parla-
ment aprovés una nova llei per
donar-hi impuls.
Per fer un balanç d’aquest

primer any, el passat 24 de no-
vembre va tenir lloc la jornada
‘Les primeres passes de les
APEU: Balanç del primer
any’, que va servir per recollir
les experiències dels municipis
que formen part del programa
pilot sobre les APEU. Durant
la trobada, la vicepresidenta de
l’Àrea Desenvolupament So-
cial i Econòmic de l'AMB,
Montserrat Ballarín, va desta-
car que les APEU han d’esde-
venir una nova eina de suport i
de foment a l’activitat comer-
cial, empresarial i industrial.5

El comerç mira al
futur amb les APEU

impuls empreses i comerç
internacionalització555

Digitalització

AMB

Mercat laboral
L'Oficina de Polítiques Socials de l'AMB
va presentar al Bizbarcelona 2021, la fira
de la innovació i el talent, dues noves eines
de suport dirigides als equips tècnics que
treballen en l'àmbit de l'ocupació. Es
tracta del mapa d'inclusió laboral i del
mapa ocupacional.
Pel que fa al mapa d’inclusió laboral està

pensat per al col·lectiu de persones amb
discapacitat i vol afavorir, així, la cohesió so-
cial i la igualtat d'oportunitats al territori
metropolità. L'eina, doncs, recull els recur-
sos existents i permet la visualització en un
mapa que geocalitza el servei, diferenciant
el tipus d'entitat, el col·lectiu al qual va des-
tinat, la tipologia de servei o el programa

de què es tracta. Aquest mapa ha estat des-
envolupat amb la col·laboració de la Fede-
ració de Centres Especials de Treball de
Catalunya (FECETC), una entitat de re-
ferència experta en la intermediació laboral
del col·lectiu de persones amb discapacitat.
L'Oficina de Polítiques Socials i la
FETEC mantenen oberta una línia de
col·laboració en diferents temàtiques, com
ara l'ocupació i l'accessibilitat. 
L'objectiu d'aquesta col·laboració és

donar suport als serveis municipals en allò
que té a veure amb l'atenció i l’acompanya-
ment del col·lectiu de persones amb disca-
pacitat i el foment de la igualtat
d'oportunitats en la societat
En el cas del mapa ocupacional, es

tracta d’una eina que ofereix informació

interactiva sobre la situació i l'evolució del
mercat de treball i l'oferta de serveis, per
tal de donar suport als equips tècnics en
els processos de planificació i implemen-
tació de les polítiques d'ocupació. 
Per aconseguir una gran precisió,

aquest mapa fa servir tècniques d’intel·li-
gència artificial, cosa que li permet ana-
litzar i presentar informes a partir de cinc
variables diferents: contractes, atur, de-
mandants d'ocupació, ofertes d'ocupació
i oferta formativa. Cal destacar que per-
met fer una selecció d'un municipi o un
àmbit territorial de referència i fer com-
paratives amb altres municipis i àmbit
territorials. Tot plegat es complementa
amb una relació de webs de serveis i re-
cursos ocupacionals.5
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Innovació
Els dies 16, 17 i 18 de novembre es va
celebrar a Fira Gran Via l'Smart City
Expo World Congress (SCEWC), que
enguany va tenir com a temàtica prin-
cipal la mobilitat del futur, amb la par-
ticipació de 400 ciutats i regions del
món. L’Smart City World Congress ar-
ribava a la seva desena edició i ho feia
en un moment on la pandèmia condi-
ciona moltes de les polítiques que es
porten a terme amb tot allò que té a
veure amb el desplegament de noves
tecnologies.“La pandèmia ha canviat la
urgència d'algunes millores i ha conver-
tit el desplegament ràpid d'algunes tec-
nologies en una prioritat”, deia el seu
director, Ugo Valenti.
Qui també va ser present en aquesta

trobada de tres dies va ser l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB). D’una
banda, l’AMB va presentar productes
desenvolupats en l'àmbit de les accions
smart, al mateix temps que va organitzar
diverses activitats a l'speaker corner del seu
estand, on va presentar continguts que
van captar l'atenció de molt de públic. Al-
gunes de les més destacades van ser la
presentació del mapa de la innovació me-
tropolitana, del portal InfoPAE, una con-
ferència sobre 5G als PAE i, com a
novetat, l'eina GestPAE per gestionar la
informació empresarial i d'economia cir-

cular que genera l'Agència. Aquesta par-
ticipació es va fer de manera comple-
mentària amb altres àrees de l'AMB
presents a l'estand com ara la plataforma
SmartAMB i serveis vinculats a ecologia,
habitatge i mobilitat.

CIUTATS INTEL·LIGENTS
En paral·lel,  l’Agència de Desenvolupa-
ment Econòmic de l’AMB va convidar
10 projectes empresarials innovadors,
amb base tecnològica i vinculació amb les
ciutats intel·ligents, promoguts per em-
prenedors dels municipis metropolitans, a
formar part del seu estand.

Aquestes 10 empreses són: AEMES
SMART, AMC 4.0, CERC, FoodXain,
Imes3D, Imotion Analytics, Logística
Tándem, Park4Dis, TICC i Watteco. En
el cas de la primera, AEMES
SMARTS –Associació d’Empreses de
Mobilitat, Entorn Sostenible i Smart– té
entre els seus objectius crear un ecosis-
tema que impulsi la innovació i la inver-
sió mitjançant la cooperació empresarial,

les aliances estratègiques i l’impuls de
projectes tractors col·laboratius, així com
la col·laboració publicoprivada en l’àm-
bit de la mobilitat i l’entorn sostenible i
smart. En segon lloc, hi ha el cas d’AMC
4.0, una empresa que ha dissenyat un sis-
tema propi i innovador que permet re-
duir la demanda elèctrica per als
consumidors domèstics i les empreses.
Un altre exemple d’innovació és el cas de
CERC, que ofereix des del 2004 serveis
relacionats amb el disseny de productes
electrònics, principalment en l’àrea de
conversió d’energia elèctrica.
Seguint amb aquestes empreses, qui

se centra en la lluita contra el malbara-
tament alimentari és FoodXain, que, a
través de la tecnologia blockchain, permet
garantir les certificacions d’un producte
alimentari i la seva traçabilitat. “És una
forma de donar transparència i hones-
tedat al producte”, expliquen des de
l’empresa. Un altre procés d’innovació
arriba des d’Imes 3D, que ofereix un
servei integral d’impressió en 3D en tot
allò que té a veure amb el disseny, la fa-
bricació i l’assessoria.
Seguint amb exemples d’empreses

punteres tecnològicament hi ha el cas de
Imotion Analtycs, que s’ocupa de fer mo-
nitoratge d'ocupació d'espais en temps
real via visió artificial. D’aquesta manera
permet, per exemple, fer controls d’afo-
raments o conèixer el perfil demogràfic
dels clients o usuaris que accedeixen a

qualsevol espai. Un altre exemple de les
possibilitats de la digitalització és el de
Logística Tándem,  que aposta per oferir
solucions per qualsevol tipus de transport
de mercaderies.

En un altre escenari, l’empresa
Park4Dis fa la gestió d’aparcaments re-
servats a persones amb discapacitat fun-
cional. Es tracta d’una plataforma
transversal i interurbana per a la gestió
i l’accés a la ubicació de les places reser-
vades d’aparcament de forma unificada,
resumida i accessible. I un altre cas d’è-
xit és el de TICC, que produeix un in-
termitent intel·ligent mans lliures per a
cascs de bici o patinet. L’aparell permet
indicar els moviments als altres con-
ductors i als vianants sense haver de
treure les mans del manillar, ja que s’ac-
tiva amb senzills moviments del cap a
esquerra i dreta. Per últim hi ha Wat-
teco, una plataforma de microfinança-
ment per a projectes de transició
energètica que té com a objectiu ser la
comunitat energètica del futur.5

Projectes metropolitans a
l’Smart City World Congress
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L’ edició d’enguany
d’aquesta fira va tenir com

a temàtica principal 
la mobilitat del futur

impulsAMB555innovació
economies emergents

L’AMB va convidar 10
projectes empresarials
innovadors perquè es

poguessin donar a conèixer
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Connexió digital
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) es vol dotar d’un model de des-
plegament de la tecnologia 5G que s’a-
dapti als condicionaments generals,
tecnològics, legals i empresarials del
territori i que permeti un procés d’in-
corporació de les petites i mitjanes em-
preses (Pimes). De fet, l’objectiu de
l’Agència Metropolitana de Desenvo-
lupament Econòmic i, per tant, de l’À-
rea de Desenvolupament Social i
Econòmic, és promoure un procés de
reindustrialització sobre la base d’un
avantatge territorial competitiu, com és
la presència d’uns PAE -Polígons
d’Activitat Econòmica- preparats per
desenvolupar i acollir una indústria 4.0. 
I és que la cobertura 5G als espais

industrials farà possible la transforma-
ció cap a una indústria de nova genera-
ció. Aquesta tecnologia, que com el seu
nom indica és la cinquena generació de
les tecnologies i estàndards de comuni-
cació sense fils, ajuda a potenciar el
control remot de tots els equipaments
mòbils i estàtics d’una fàbrica. Dona
peu també a la robòtica aplicada a la fa-
bricació i a l’ús de vehicles autònoms
per al transport intern als magatzems,
el que contribueix a optimitzar els pro-
cessos de logística, dels quals depèn en
gran manera l’èxit de les empreses. 
En aquest sentit, el 5G a la indús-

tria permet fer un seguiment o tacking
dels productes en temps real, per la seva
rapidesa, i potenciar les anomenades
m2m, o machine-to-machine, comuni-
cacions entre les màquines. Per altra
banda, el 5G permet fer servir la reali-
tat augmentada o mixed reality per
donar suport a processos de disseny in-
dustrial, fabricació, manteniment, re-

paracions, o bé per agilitzar la resolució
d’incidències, entre molts altres. 
A més, gràcies a la baixa latència de

la tecnologia del 5G es poden comen-
çar a imaginar i dissenyar models de
descentralització cap al núvol o cloud
dels diferents processos de fabricació i
muntatge. Amb tot, els reptes del PAE

amb la 5G es resumeixen en la millora
de la seguretat, la mobilitat, la il·lumi-
nació i la correcta gestió dels residus, a
més d’avançar cap a un horitzó d’apro-
fitament de l’energia, per no parlar dels
reptes que planteja la ciberseguretat.
Per tot plegat, s’han buscat les pos-

sibilitats per tal que l’Agència de Des-
envolupament Econòmic disposi d’un
model de desplegament del 5G per res-
pondre a la necessitat i al coneixement
específic per promoure la seva ràpida
implantació.
Tot això contempla una sèrie d’ob-

jectius com ara la recollida d’informa-
ció i anàlisi de l’ecosistema empresarial,
fet que ajudarà a identificar els reptes i
les potencialitats de la tecnologia 5G i
a donar pas a una proposta de model
tècnic de desplegament de la 5G en els
diferents PAE metropolitans.

A LA RECERCA DE SINERGIES
Per estudiar com hauria de ser aquest
model, l’AMB ha confiat en la Funda-
ció i2CAT. Es tracta d’un centre de re-
cerca i innovació sense ànim de lucre

que promou el coneixement per resol-
dre desafiaments empresarials, co-crear
solucions amb un impacte transforma-
dor, empoderar els ciutadans a través
de la innovació social digital oberta i
participativa amb capil·laritat territo-
rial, a més de promoure projectes pio-
ners i estratègics. 

Per altra banda, també s’ha establert
una aliança amb la Mobile World Ca-
pital Foundation i la participació en la
iniciativa 5G Barcelona.
Aquesta última és una proposta pú-

blicoprivada que treballa per posicionar
Barcelona i Catalunya com un entorn
innovador i obert per adoptar tecnolo-

gies i aplicacions de la 5G en un entorn
de vida real. La seva voluntat és crear
sinergies en el marc de l’ecosistema de
la 5G i oferir infraestructura experi-
mental per anar provant i creant pro-
totips de projectes que ajudin en l’avenç
d’aquesta tecnologia i la seva implan-
tació en el nostre dia a dia.
Amb tot, el desplegament de la tec-

nologia 5G a l’àrea metropolitana de
Barcelona s’emmarca en les línies mes-
tres del Pla de Recuperació, Transfor-
mació i Resiliència elaborat pel govern
de l’Estat per aplicar a Espanya els fons
econòmics d’ajuda per la crisi generada
per la pandèmia, els Next Generation
EU de la Unió Europea. 
El Pla traça el full de ruta per a la

modernització de l’economia espanyola,
la recuperació del creixement econòmic
i la creació d’ocupació. És a dir, per a la
reconstrucció sòlida d’una economia
inclusiva i resilient. Aquest pla proposa
l’acceleració i la transformació tecnolò-
gica i digital, reforçant la productivitat,
les competències i la connectivitat de
tota la població.5

Aposta metropolitana per
desplegar la tecnologia 5G
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La tecnologia 5G farà
possible la transformació

cap a una indústria 
de nova generació

Per estudiar com hauria de
ser el model d’introducció

de la 5G, s’ha confiat 
en la Fundació i2CAT

Contingut patrocinat per l’AMB

impuls empreses i comerç
internacionalització555AMB
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha apostat clarament per fomen-
tar l’economia cooperativa, social i soli-
dària (ECSS) amb un programa específic
que té una línia de finançament i sub-
venció per a nous projectes locals.
L’objectiu que es marca l’AMB és po-

tenciar aquest tipus d’economia com a
eina de desenvolupament local a dispo-
sició de les administracions i de la socie-
tat civil, alhora que es busca afavorir el
creixement d’unes pràctiques econòmi-
ques que es consideren beneficioses per a
la cohesió social de la metròpoli.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són
entre altres, associacions i fundacions, so-
cietats laborals, mutualitats, empreses
d'inserció, centres especials de treball o
persones físiques o jurídiques en procés
de constitució d'una cooperativa.
Tant a l’edició del 2019 com a la del

2020 els projectes subvencionats van ser
18. Tenien relació amb els sectors agroa-
limentari, d’assistència a persones en risc
d’exclusió social, l’educació, l’economia
verda i circular, mediació, cura de gent
gran, serveis comunitaris o indústries
creatives, entre altres.5

Ajudes per fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària

L’Observatori de Gènere 
de l'AMB ja està a punt

Igualtat
L’any 2022 marcarà l’inici del desplegament de l’Observatori
de Gènere Metropolità. El pròxim dimarts 14 de desembre tin-
drà lloc a les 10:30 hores, de manera virtual, la ‘Jornada de pre-
sentació de l’Observatori Metropolità de la Igualtat, que és el
resultat d’un conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat. I és en el marc d’aquesta jornada que es presentarà
l’Observatori de Gènere Metropolità, on s’especificaran els ob-
jectius, el funcionament i les àrees de treball, així com els pri-
mers productes que ja s’han elaborat, un informe dinàmic amb
tecnologia Powerbi que permet consultar els diferents apartats
de la informació disponible segons les peticions dels usuaris i
una infografia de resum. 

PERSPECTIVA DE GÈNERE
L’AMB és una administració fortament compromesa amb els
drets humans, la justícia i la igualtat. De fet, en el Pla d’actuació
metropolità 2019-2023, el full de ruta de la institució, es fa pa-
lesa la vocació d’aconseguir la igualtat de gènere i empoderar
totes les dones i nenes, que és el que estableix el cinquè objectiu
de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Durant aquest mandat és prioritari consolidar polítiques de

gènere innovadores i efectives per aconseguir la igualtat d’opor-
tunitats i visibilitzar el talent femení en la societat. Aquesta ha
de ser una qüestió transversal en totes les polítiques públiques,
de manera que són diversos els serveis i les àrees de l’AMB que
ja han incorporat la perspectiva de gènere als seus programes i
projectes.
Aquesta perspectiva de gènere hi és present en les polítiques

d’habitatge, ecològiques, de mobilitat. Per altra banda, aquest ob-
jectiu contempla uns altres àmbits com ara el desenvolupament so-
cial i econòmic, a través d’eines com l’ApropAMB, que col·loca les
dones com un dels col·lectius objecte de reforç de les seves necessi-
tats, o bé assistint tècnicament projectes municipals que promouen
la igualtat i la conciliació del temps, entre altres. Uns altres exem-
ples d’aquestes polítiques són l’aposta per la Formació Professional
(FP) o les polítiques del temps, en les que l’AMB hi treballa amb
la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Health Society’.5
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Fruit d’un acord conjunt entre
diverses administracions, neix el
projecte VESTA, una iniciativa
que vol oferir un habitatge
digne a dones soles amb fills a
càrrec seu que no tenen una llar. 
Per participar-hi, les benefi-

ciàries han de tenir uns ingres-
sos mínims i acceptar un
acompanyament social. La ini-
ciativa la impulsen els ajunta-
ments de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs i Montcada i
Reixac, a més de les entitats del
tercer sector Càritas Dioce-
sana, Fundació Formació i
Treball, Fundació Mambré i
Sant Joan de Déu Serveis So-
cials, i també d’ens supramuni-
cipals com el Consorci del
Besòs. Compta, a més, amb el
suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i l’Ajun-
tament de Barcelona.5

Un habitatge per a
mares i fills sense llar

Segons un informe elaborat per
l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
(IERMB) i finançat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), un de cada quatre habi-
tants de l’àrea metropolitana
viuen en risc de pobresa, el que
representa un 23% més que
abans de la crisi sanitària ocasio-
nada per la covid-19. L’estudi
Una aproximació als efectes socioe-
conòmics de la COVID-19 a la
metròpoli de Barcelona, evidencia,
d’aquesta manera, que la pandè-
mia ha cronificat la vulnerabilitat
entre la població menys afavo-
rida. En aquest sentit, els perfils
socials més afectats són els in-
fants de 0 a 17 anys,  amb un
índex de risc de pobresa del 34%,
els joves (26%) i les persones mi-
grades(49%). A més, l’impacte
de l’Ingrés Mínim Vital aprovat
pel govern central és pràctica-
ment inapreciable a la metrò-

La covid fa créixer 
la desigualtat

iMÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat

Telèfon: 93 223 51 51
Xarxes:@AgenciaEconAMB

Subvencions

Contingut patrocinat per l’AMB

impulsAMB555innovació
economies emergents
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Esports

Al Què t'hi jugues! no feu
periodisme d'oficina. Més
aviat piqueu molta pedra

i per això us han reconegut amb
el Premi Ondas al millor progra-
ma de ràdio de proximitat.  
La nostra aposta a Ràdio Barcelona
és investigar i donar notícies. Cada
cop més els clubs et faciliten les de-
claracions més mastegades sobre
allò que els interessa comunicar, i
tens dues opcions: t'acomodes o in-
dagues. Nosaltres intentem triar, so-
bretot, la segona. Com a mostra,
vam destapar el Barçagate... 

Una investigació que ha canviat
la història d'un club. 
Un treball immens que és la nos-
tra bandera en els últims mesos.  

Una manera de fer que implica
més temps i inversió, i ara s'in-
verteix menys...  
Com que has de fer més coses en les
mateixes hores, a vegades no et
queda més remei que utilitzar no-
més la informació d'agència o dels

clubs. Nosaltres, en general, inten-
tem indagar més enllà de la versió
oficialista per trobar la notícia. 

Sembles una persona molt feliç. 
Ho soc i també tinc molts proble-
mes. Bona part de la gent creu que
t'asseus davant el micròfon i vas
fent, i no és així: darrere hi ha mol-
tes hores de feina, jornades que a
vegades arriben a ser de 15 o 16
hores. Si el periodisme no t'encanta
ni és la teva vocació, és millor que
facis una altra cosa.  

Aquí tenim una cultura de pe-
riodisme esportiu molt arrela-
da, però no cultura esportiva. 
Un diari com L'Équipe, que fa por-
tades de molts esports, seria ga-
irebé impossible a Espanya perquè
el futbol s'ho emporta tot. Hem de
cuidar més les altres disciplines es-
portives. Després de la plata d'Es-
panya als Jocs Olímpics de Los Án-
geles 1984 diria que el bàsquet va
superar en popularitat el futbol i
durant dos o tres anys les ràdios
vam fer carrusels dels partits. 

Què va passar?
El bàsquet va repartir els horaris
dels matxs i el futbol li va tornar a

menjar el terreny. Com a periodis-
ta especialitzat en poliesportiu
tinc doble feina: trobar la notícia i
intentar posar-la a l'informatiu. Si
parles d'esports més minoritaris,
encara costa més. De futbol hi pot
sortir la notícia més mínima. Per
sort, treballo en una ràdio en què
puc parlar de molts esports. 

El passat 29 de novembre vas re-
bre el Premi Fundació del Bàs-
quet Català de Periodisme Es-
portiu en la categoria de ràdio.
Un bon reconeixement que deu
ser una gran alegria...
Va ser un acte molt emotiu en-
voltat de la família i moltes amis-
tats de la professió, algunes de la
meva època. La Federació Catala-
na de Basquetbol ha estat com-
panya de viatge des que vaig co-
mençar i hem compartit molts
moments. És molt agraït que pre-
miïn la teva trajectòria. 

Per què li donaries gràcies al
bàsquet?
Per haver-me fet conèixer perso-
nes molt interessants de diferents
àmbits (esportistes, periodistes,
directius...), i permetre'm viatjar
tant, sobretot a Jocs Olímpics, Eu-
ropeus i Mundials.   

Què et va ensenyar el teu pare,
Joan Saisó? 
Entre mil coses, em va transmetre
el seu amor per tots els esports. Ell
havia sigut ciclista amateur al Club
Ciclista Bétulo i després, president
de la UC La Salud. Em portava a
moltes competicions esportives.
Va ser el primer sorprès quan va
veure que jo, que soc molt tímid, ar-
ribava a la ràdio. N'estava orgullós. 

Tant va cuidar el teu pare al CF
Badalona com perquè li hagin
dedicat un trofeu? 
Moltíssim. El pare en va ser soci ga-
irebé 70 anys. Hi va fer de tot. Quan
va morir vaig proposar al club crear
el Trofeu Joan Saisó al màxim go-
lejador de l'equip perquè s'ho me-
reix. I et diria el mateix si no fos el
meu pare. Entre ell, Guaita i Vicenç

Codina van salvar el club de ser in-
tervingut i desaparèixer.  

El veus sobretot tot quan vas a
l'Estadi Municipal?  
Sí. Cada cop que hi ha un gol,
miro al cel. Sé que el pare també es-
tarà content.   

Quan va sorgir el teu amor per la
Reial Societat? 
Estimo la Reial des de petit. De
més gran vaig gaudir amb les seves
dues Lligues i ho continuo fent
perquè juguen molt bé. Em sap
greu no haver arribat a trepitjar
Atotxa. Vaig a Sant Sebastià, com a
mínim, dos cops l'any: és preciosa
i m'aporta tranquil·litat. Desprèn
una màgia difícil d'explicar i la gent
és especial. I s'hi menja molt bé! 

També estimes Ferrari. 
Des que tinc ús de raó. Abans dels
cinc mundials consecutius de Mic-
hael Schumacher també van estar
molts anys sense guanyar el Mun-
dial i ara no ho fan des de 2007.
Sempre seré ferrarista. Parlo i narro
Fórmula 1 a la ràdio des d'abans de
l'aparició de Fernando Alonso. 

“El meu pare em va
transmetre el seu amor

per tots els esports”
Xavier Saisó / Periodista esportiu de Ràdio Barcelona-Cadena SER

“A les redaccions ja no hi ha el soroll de les màquines d’escriure i els teletips, i s’ha
perdut molt el periodisme d'investigació i de carrer, i la proximitat amb l'esportista”,

explica Xavier Saisó (Badalona, 1961), periodista esportiu de Ràdio Barcelona-Cadena
SER i Premi Fundació del Bàsquet Català. Desprèn pau, passió i bondat. 

“Si el periodisme no
t'encanta ni és la teva
vocació, és millor que
facis una altra cosa”

Foto: M.A. Chazo/Federació Catalana de Basquetbol

Futbol | El CF Badalona rep el CD Eivissa 
El conjunt de Javi Moreno jugarà a casa el pròxim diumenge 12 de desembre contra el CD
Eivissa, en partit corresponent a la 15a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El

Badalona CF buscarà tres punts d’or contra un dels equips que més partits empata a la categoria. 

Toni Delgado
BADALONA
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

DECIDIR-SE

Fes un registre del teu exercici habitual per saber el punt
d’on parteixes i fes alguna prova de condició física

ACTIVAR-SE

PREPARAR-SE

MANTENIR-SE

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

i SALUT

La vida sedentària que porta molta gent en la societat actu-
al és un perill. Dir això no és cap exageració: tal com alerta
el Departament de Salut de la Generalitat, hi ha estudis

que demostren que el sedentarisme és un risc per a la salut tan
important com fumar i que pot perjudicar-la de nou maneres
diferents. Des de Salut defineixen com a “comportament seden-
tari” aquell que “suposa passar molta estona asseguts o estirats
al llarg del dia”. És evident que hi ha molts tipus de feina que ob-
liguen a tenir aquest comportament, i per aquest motiu és fo-
namental aprofitar el temps lliure per moure’s. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix una guia de
quatre passos per començar a fer més activitat física. El primer
pas és decidir-te: fes una llista de motius pels quals no fas exer-
cici i de motius pels quals t’agradaria fer-ne (com més concrets,
millor). Després cal que et preparis: fes un registre de la teva ac-
tivitat habitual per saber d’on parteixes i fes alguna prova de
condició física. El tercer pas és activar-te, i per això cal marcar un
Dia D (es recomana que el teu entorn ho sàpiga). Per últim, toca
mantenir-se: pensa en els beneficis que estàs aconseguint.

Prou sedentarisme

Fes una llista indicant concretament els motius pels quals 
no fas activitat física i els motius pels quals t’agradaria fer-ne

Les claus

Marca’t un Dia D per començar a fer exercici: 
primer centra’t només en aquell dia i explica-ho al teu entorn

Quan t’adonis que estàs buscant excuses per deixar 
de fer esport, recorda els beneficis que estàs aconseguint
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