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Crit d’alerta pel col·lapse dels
serveis socials de Badalona
Foto: Anton Rosa
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La pandèmia ha fet augmentar la pobresa. Foto: Aleix Freixas/ACN

Una societat més desigual
» La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social alerta que la pandèmia ha fet créixer la pobresa
» Moltes entitats del sector han hagut d’ampliar la seva tasca i una de cada quatre s’han endeutat
BARCELONÈS NORD4“Estem
anant cap a una societat més desigual”. Aquest és el crit d’alerta
que fan des de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), que han presentat recentment el Baròmetre
del Tercer Sector, el qual revela
que el 56% de les entitats socials
van haver d’ampliar el seu àmbit
d’intervenció i adaptar els seus
projectes per donar resposta a la
crisi provocada per la pandèmia.
Sigui com sigui, gairebé la totalitat de les ONG metropolitanes el 92% en concret- han hagut
d’incrementar els seus esforços en
aquest context de crisi.
La salut mental és l’àrea que
ha requerit més esforç, mentre
que els col·lectius que han demanat més atenció arran de la crisi de la covid han estat les vícti-

mes de violència masclista, els migrants, els joves en risc d’exclusió,
els sense llar i les persones que viuen de l’economia submergida.
El director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
de l’AMB, Héctor Santcovsky,

Des de l’AMB afirmen
que cada cop hi ha més
gent vivint “al límit”
de l’exclusió social
fa notar que hi ha sectors que
“milloren la seva renda”, tot i que
es tracta d’un fenomen més aviat
“minoritari”, atès que cada vegada, sosté, hi ha més gent vivint
“al límit” de l’exclusió social.
“Hem de parar atenció al que està
passant”, avisa.

Per tot plegat, Santcovsky parla d’un “canvi de paradigma” que
obligarà les entitats socials a adaptar-se encara més a aquestes creixents desigualtats. En aquesta línia, Rita Grané, vicepresidenta de
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, destaca que la sortida
a aquesta crisi “s’ha d’articular de
manera conjunta i participativa”,
per tal de donar una “resposta coherent” a les necessitats de les persones. Ho diu perquè l’informe assenyala que, malgrat que l’emergència social ha estat abordada de
manera “col·laborativa” entre les
administracions i el tercer sector,
la capacitat de resposta “no ha estat homogènia”. En aquest sentit,
els ajuntaments més grans i amb
més recursos han pogut reorganitzar amb més agilitat els seus recursos per fer front a la crisi de la
pandèmia del coronavirus.

Per altra banda, la intensificació dels esforços de les entitats
per atendre l’increment de demanda arran de la pandèmia ha
fet créixer les seves despeses.
Això, i la disminució dels ingressos, ha afectat el 64% de les

Els problemes
relacionats amb
la salut mental han
requerit esforços extra
entitats, que consideren que la
pandèmia va afectar el seu exercici econòmic del 2020, mentre que el 42% asseguren que van
tancar l’any endeutades. El baròmetre ho atribueix a la reducció de l’activitat, els problemes amb la justificació del fi-

nançament públic i l’esforç de digitalització. Sense anar més lluny, la meitat de les entitats al·leguen haver tingut despeses extraordinàries per la digitalització
forçada per la situació sanitària.
Malgrat que han trontollat
els seus comptes, les ONG no
han deixat de treballar durant la
pandèmia. Així ho remarca Anna
Albareda, gerent de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector, que
lamenta la tardança a rebre les
subvencions dels ens públics,
fet que ha obligat moltes d’elles
a demanar crèdits per poder
continuar funcionant.
Pel que fa a les administracions que deuen diners a les
entitats, destaca la Generalitat –que deu diners al 96% d’aquestes–, els ajuntaments –al
52%– i la Diputació de Barcelona –al 30%–.
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L’amiga Ani
Foto: Pexels

per Pedro Jesús Fernández

E

l passat 15 de desembre va ser un d’aquells
dies que penses que mai arribaran. Sempre
tenim clar que, un dia o un altre, ens deixaran o deixarem els nostres éssers estimats i
partirem cap a un altre lloc del qual poca cosa sabem
i del qual mai tornarem. Tenim assumit que tots els
éssers vius naixem i morim, però una cosa és saberlo i una altra molt diferent és viure-ho.
La mort és un comiat per sempre i, per això, no l’acceptem, ja que encara ens quedaven moltes coses pendents a fer amb la nostra persona estimada.
Aquell matí, cap al migdia, l’amic Antonio Salguero
em va enviar un whatsapp que pel seu contingut em
va sorprendre moltíssim. Textualment em deia: “S’acaba de morir la meva companya, estem a Can Ruti”.
El que vaig pensar immediatament va ser que es
tractava d’un error. L’amiga Ani Luque, la companya
de l’Antonio, no tenia cap malaltia greu i era evident,
per a mi, que s’havia de tractar d’un error.
Així que li vaig trucar tot esperant l’aclariment, confiant que, efectivament, no fos cert el contingut del
whatsapp que m’havia enviat.
Malauradament, la veu de l’amic Antonio Salguero
ja em va alertar que la terrible notícia era certa. Efectivament, amb veu tremolosa em va explicar el que havia passat.
L’Ani, una mica abans de les 12 hores, es va trobar malament i van trucar a una ambulància. Tanmateix, l’amic Antonio Salguero tenia un mal presagi, ja que pensava que l’Ani se li escapava.
Ràpidament la van traslladar a Can Ruti, però ja

era massa tard. L’artèria aorta, la més important del
nostre organisme, se li havia trencat i la sang no arribava a cap òrgan vital.
No sé si l’amic Antonio Salguero, quan m’explicava
això, era conscient del fet terrible que és perdre un ésser tan estimat. Segur que sí, però quan passen
aquestes coses, hom perd consciència d’allò que ha
succeït i de la tragèdia que suposa.
Per part meva, he de reconèixer-ho, vaig plorar i
només vaig poder balbucejar que, malgrat el drama,
l’amic Antonio Salguero havia de mirar endavant i pensar en els seus fills, els nets, els familiars i els amics
i amigues. L’Antonio mai estarà sol.
Tanmateix, em va dir que com viuria a casa seva
sense la companyia de l’Ani.
L’Ani és una dona molt senzilla, discreta, treballadora i solidària amb tothom. Mai s’ha queixat de l’activisme de l’Antonio, sempre lluitant per millorar el seu
barri i aconseguir els equipaments que necessitava, defensant l’escola pública, el dret a un habitatge digne i,
ara, unes pensions justes. L’Ani, sempre que li era possible, estava al seu costat, ja que compartien ideals i els
dos tenien clar que una altra societat és possible.
Per això, l’amic Antonio, encara que plori perquè
se n’ha anat la seva companya, sempre ha de somriure
per tot allò que va viure amb l’Ani. I ha de sentir-se
orgullós d’haver compartit amb ella tants i tants moments feliços, tantes i tantes batalles, tota una vida de
lluita i compromís en defensa d’una societat diferent.
Les reunions familiars, les rialles, les abraçades són
allò que mai oblidaran i sempre estaran presents en

els seus cors. És això el que han de continuar fent, pensant que és el que a l’Ani li agradava.
Com va escriure algú, la mort no s’emporta les persones estimades. Tot el contrari: les guarda i les ennobleix a la nostra memòria.
L’Ani va néixer en un petit poble d’Andalusia, Almargen, un poble fronterer entre la Serrania de
Ronda, la Màlaga plana del nord i les campanyes sevillanes i gaditanes.
La seva família, com moltes altres, es va traslladar
a Catalunya quan era petita. A Santa Coloma de Gramenet, amb només 16 anys, va conèixer l’Antonio i cinc
anys després es van casar i van fixar la residència a Badalona, al barri de Lloreda.
A l’Ani li agradava cuinar i era qui, durant les festes del barri, la festa del seu partit (el PSUC) o la de
l’escola dels seus fills, s’ocupava de preparar deliciosos menjars. També li agradaven les plantes i la seva
terrassa la tenia com un jardí.
L’Ani ha mort relativament jove, amb molta vida
per endavant. Una vida plena de felicitat en companyia dels seus dos fills, l’Ivan i la Mireia; dels seus nets
i netes; dels seus amics i amigues i, sobretot, de l’Antonio, el seu company de sempre.
“No t’aturis al costat de la meva tomba a plorar;
no soc aquí, no he mort. Soc els estels que brillen
a la nit”.
Totes les persones que vam conèixer l’Ani segur
que no l’oblidarem, i tots i totes li estarem agraïts per
fer-nos millors persones i per ser un exemple de dona
compromesa amb la lluita per una societat millor.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aladdin_azr

Moren dues persones
asfixiades en una barraca a Montcada i Reixac.
La manca d’habitatge digne per a tothom continua causant morts evitables. L’incendi de plaça Tetuan i el de la
nau de Badalona són precedents tràgics i recents que, malauradament, no
han servit perquè res canviï.

@rogertugas
El 2021 es van detectar,
com a mínim, 106 variants de la covid a Catalunya. Només 3 (Alfa, Delta i Òmicron)
van arraconar la precedent i van empitjorar la pandèmia. Calma, no cal
tornar-nos bojos amb cada variant
que aparegui a algun país, el més probable és que sigui anecdòtica.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès), Francisco Javier
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@punsix
La Prefectura de Mossos canvia quasi totes
les cares. La nova direcció
envia exalts càrrecs del cos a comandar
comissaries de territori, allunyant-los
així de la presa de decisions. Un dels
canvis més destacats és el de l’excap
d’investigació Toni Rodríguez, a qui
destinen a Rubí.

Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada (Districtes de Barcelona), Anna Utiel
(Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@joanaverdera
[Sobre la nena que va
dir trigo en lloc de blat
a un concurs de TV3] Per
als que creieu que l’etiquetatge en català és prescindible, ja ho veieu. Quan
no tens els noms dels aliments de cada
dia disponibles en la teva llengua, no els
tens en ment, no et venen al cap i es van
substituint pels de la llengua dominant.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

13 de gener del 2022

línianord.cat

Els semàfors
Diverses entitats i les seccions
locals de sindicats com CCOO o
UGT han denunciat la situació
límit que pateixen els serveis
socials de Badalona i han
reclamat més recursos per
afrontar una problemàtica
que consideren “estructural”.
pàgina 14

Una trentena de joves
colomencs sense l’ESO han
pogut seguir formant-se gràcies
al projecte Timó, una iniciativa
municipal que es va crear
d’urgència per suplir la falta
de places dels cursos
de formació de la Generalitat.

Aj. de Santa Coloma

Joan Callau

pàgina 16

Absències destacades com la
de l’exalcalde de Sant Adrià
de Besòs Joan Callau van
protagonitzar la darrera sessió
de la comissió d’investigació per
la contaminació de la platja del
Litoral, on s’havia de tractar
el vessant més polític del cas.
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Crit d’alerta pel col·lapse
dels serveis socials a Badalona
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Badalona estudia personar-se contra el
jove que va agredir diversos veïns del Gorg
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Acusen Martorell de bloquejar
l’accés a informació a l’oposició

4

Sant Adrià dona llum verda per
la mínima al pressupost per al 2022

5

El quart premi de la Loteria
de Nadal cau al Mercat de Montgat

El canvi climàtic i Restarting
per Estanis Alcover i Martí

C

elebro les posicions i les
iniciatives del Restarting
Badalona, una associació privada sense ànim de lucre,
oberta “al conjunt de l’ecosistema innovador local i internacional”. En poc temps, bona feina. La inquietud de la jove associació s’ha palesat últimament en l’ecoansietat i el turisme ambiental viscuts a Glasgow,
dins la COP26, la Conferència de
Nacions Unides sobre el canvi
climàtic. La cita va reunir representants de prop de 200 països amb un objectiu fonamental: accelerar l’acció contra el
canvi climàtic per assolir els
objectius posats sobre la taula a
l’Acord de París, signat ja fa
més de 5 anys. Allà hi era la gent
del Restarting.
Tot i que cada COP celebrada ha estat de rellevant importància, aquesta darrera va ser la
primera des que va començar la
pandèmia del coronavirus. L’anterior, la COP25, s’havia celebrat
precisament a Madri el desembre del 2019.
La tasca que està fent fins ara
Restarting Badalona és d’alta
volada. Són on Badalona hauria
de ser sempre, a l’avantguarda de
tots els moviments per millorar
el futur de la ciutadania, començant per fer unes ciutats
millors. Cal reconèixer que, tot i
la delicada situació econòmica

Foto: Pixabay

Aj. de Badalona

Aire fresc

global, és rellevant que es continuï avançant en tots els fronts
perquè el nombre més gran de
països arribin a tenir una economia neutra en carboni. Això
fa que les grans ciutats, com
Badalona, es vegin obligades a
ser puntes de llança en els
seus estats respectius.
Però no només estan cridades a bastir un futur millor
les administracions públiques,
sinó també el món privat.
Aquesta visió, entenc, se l’ha
fet seva la fundació badalonina. Amb el suport dels seus
respectius governs, el sector
privat va tenir un paper fonamental a la COP26. Calia contagiar el nombre més gran
d’empreses possible per assolir emissions de carboni netes
zero i sembla que es va aconseguir, segons els documents
finals. La COP26 també va
decidir promoure la pràctica
d’economies de desenvolupament més circulars, on es potenciï al màxim l’ús d’energies
renovables.
Aquest darrer punt ha de
ser un compromís de l’Ajuntament de Badalona. Un aug-

ment de l’anomenada ambició
climàtica per reduir de manera dràstica les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i
alhora amplificar la resiliència
a l’impacte del canvi climàtic:
aquest és l’únic camí per a la
nova Badalona que volem.
El Pacte Climàtic de Glasgow, combinat amb l’augment
de l’ambició i l’acció dels països, significa que l’augment
d’1,5 graus encara es manté a
la vista, però només s’evitarà
amb esforços globals concertats i immediats. El Pacte també accelerarà el ritme de l’acció climàtica. I, per primera vegada, sentint les crides de la societat civil i dels països més vulnerables als impactes climàtics,
la COP va acordar mesures
per reduir gradualment els
combustibles fòssils.
Les decisions de la COP
van anar més enllà que mai en
reconèixer i abordar les pèrdues i els danys dels impactes
existents del canvi climàtic.
Ara, el Restarting ha d’empènyer l’ajuntament badaloní a
fer seves aquestes decisions.
Entenc que la cosa va per aquí.

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

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

A les xarxes

#ElPreuDelsTests

@324cat: “Entrarem en el control dels
preus”: Sánchez assegura que regularan el
preu dels tests d’antígens un cop ja no hi
ha problemes de subministrament.

#5PositiusAClasse

@pauv1979: Ja no es fan cribratges a les
escoles i tampoc és fan PCR als CAP, mai
sabreu si hi ha 5 positius o 22. S’han acabat els confinaments.

#ElDiàlegQueNoArriba

@agenciaacn: Pedro Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de
diàleg però assegura que “n’hi haurà més
d’una” el 2022.
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Mirada pròpia

n l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’
que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàctica pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal trepitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.
“(…) No es tracta pas d’alentir
ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no només eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar menys; explicar on volem anar, no només d’on volem sortir…”.
“Són històries d’èxit que no cal
inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem algunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:
> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet
que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del model d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abocats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, continuen mantenint com a absolutament residuals les demandes de doble escolarització.
> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)
que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

per Oriol Lladó
‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en experiències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.
> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes
de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns barris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a aprendre, d’aquelles lluites passades, i presents.
> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes
o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cultural la carta de presentació i ens han regalat grans obres en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé expliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.
> Els casos de tants i tants joves que en aquests barris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

Les millors

perles

l periodista Lluís Canut assegura que Gerard Piqué és el
jugador del Barça que més cobra: 28 milions d’euros. Piqué
el desmenteix amb una captura de pantalla del 50% de la seva
nòmina i els mortals encara estem paint la xifra: 2.328.884,39 €.

E

assar Cap d’Any a la neu sona bonic, oi? Segurament les
21 persones que van començar el 2022 atrapades en un
telefèric als Estats Units durant ni més ni menys que 15
hores no hi estan gaire d’acord. Haurien preferit ser a casa.

P

ue et faci por vacunar-te però que l’alcohol i el cànnabis et
semblin imprescindibles. Li ha passat a molta gent al
Quebec, on la vacunació s’ha disparat des que s’ha anunciat que
caldrà el passaport covid per comprar aquestes substàncies.

Q

ls Reis d’Orient són màgics, però també els passen
coses humanes. Per exemple, a Orpesa (Castelló) van
arribar per mar i el vent els va fer caure a l’aigua, mentre
que a Elda (Alacant) el rei Gaspar va caure del camell.

E

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèrcia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.
“És aquest un recull interessadament en positiu, però
no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que viuen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la solució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que tenim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen
part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De vegades m’agrada fer aquests exercicis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorprenent nitidesa el temps present.
Tot plegat ve a tomb del projecte
(Re)voltes d’Òmnium, una iniciativa que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: diversa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desborda tot intent de simplificació. Aquestes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cíviques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té forma de poble, i també, naturalment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en primera persona de les persones i les entitats protagonistes de les lluites i els processos de transformació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.
(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la
que no es dona mai per acabada, la que busca una altra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.
Foto: AMB

“E

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

Albert Cadanet / ACN
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La guerra de la comunicació climàtica
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg

@EvaPiquer: Que només els adults no
vacunats puguin agafar-se la baixa quan
tenen fills contagiats de covid és un disbarat que ja s’hauria d’haver resolt.

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quantitat de projectes amb responsabilitat social i ambiental que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’energia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació públics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les tertúlies intencionadament.
Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sense conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac climàtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no podem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.
No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal
repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difícil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura parlem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.
No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que
l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el terreny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansietat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i darrerament anem massa servides de calamitats per permetre’ns el luxe de no actuar.

@Hibai_: Hay 3.882.369.039 personas (el
49,8% del mundo) vacunadas contra la covid y los negacionistas siguen diciendo
que son vacunas “que no se han probado”.

“

Transformar la por,
el desassossec
o l’ecoansietat
en accions positives
i transformadores
ha de ser una prioritat

“

S

i llegiu el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, haureu de fer un autèntic exercici d’autocontrol emocional per evitar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del
que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme ambiental, i qui més ho pateix és el jovent.
Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves
són la generació amb més coneixement científic i consciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història humana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa intranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?
Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una reacció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a espectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si individualment ens sentim sobrepassades pel context climàtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.
Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.
Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’aplicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordarnos permanentment que no podem fer res per aturar l’escalfament del planeta. I en aquesta guerra comunicativa no declarada, la no acció climàtica es tradueix en beneficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.
De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

Flaixos

@martacava: Últim dia de vacances i no
he pillat el virus. Espero que demà a la
feina em rebi l’Argimon amb una orquestra
i unes majorettes per celebrar aital gesta.
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“Tiana és un punt clau entre la
meva faceta urbanita i la salvatge”
Pau Riba

Cantautor i narrador català
Anton Rosa
Fotografia: A.R.
Arribo a la Casa Alta de Tiana per
un camí sorrenc empinat. Em rep
la Memi, actual parella del cantautor Pau Riba, que aquestes darreres setmanes s’ha convertit en una
espècie de mànager totipotent.
L’artista ha estat a primera línia des
que va anunciar el passat 7 de desembre que pateix un càncer de
pàncrees incurable. “L’he hagut de
frenar, perquè en Pau diu que sí a
totes les entrevistes”, m’explica la
Memi, amb qui pacto no incidir
molt en la malaltia durant l’entrevista –feta abans de Nadal, quan
Riba encara no havia agafat la
covid–. “Ja en tenim prou”, confessa. El cantautor ens espera al
menjador de l’antiga masia, descansant en un sofà vermell descolorit mentre aviva un foc de llenya,
una escena que es repetirà durant
tota la nostra conversa.
Tiana vas arribar-hi ja fa
quaranta anys, després
d’una intensa etapa entre
Formentera i Barcelona. Fugies
d’alguna cosa?
Després de tot el periple que vaig

A

viure a Formentera, en plena natura i de manera semisalvatge[riu],
necessitava cabussar-me en la civilització. Em feia gràcia això de ficarme al Corte Inglés i barrejar-me
amb la gent. Tenia aquestes dues
pulsions paral·leles: per una banda,
aprofundir en la meva faceta urbanita i, per l’altra, seguir amb la vena
salvatge. Aquí a Tiana hi vaig trobar
el punt clau, perquè estem a pocs
minuts de Barcelona, però al mateix temps estem en plena natura.

“És ridícul que
una alcaldessa
acusi una veïna
de llançar-li
un tomàquet”
I la Casa Alta va convertir-se aleshores en un refugi perfecte.
Em van dir que hi havia una
masia mig abandonada i que
preguntés als propietaris si podia
quedar-m’hi de lloguer. Quan hi
vaig arribar vaig trobar poc més
que una ruïna. Em van estafar.

Vaig haver de demanar calés a
La Caixa i després vaig passar les
mil i una per poder tornar-los-hi.
La qüestió és que vaig tenir
aquesta casa a les meves mans
per anar-la rehabilitant a poc a
poc al meu gust.
Podríem dir sense pèls a la llengua que Tiana té una escena
cultural potent. Creus que la
teva presència ha ajudat a potenciar-la?
Quan jo vaig aterrar, aquí ja hi
havia aquest moviment artístic.
És veritat que la gent de Tiana em
coneixia i que sempre hi ha hagut
aquesta curiositat, però el meu
rotllo sempre ha sigut molt solitari i egocèntric.
Tanmateix, sí que t’has mullat
en qüestions polèmiques com
el cas del llançament d’un tomàquet durant el pregó de la
Festa Major.
Que una alcaldessa acusi una
parroquiana d’haver-li llançat un
tomàquet, que li ha tocat el braç
i que es passegi després enguixada... És una cosa tan absurda i
ridícula que val la pena mostrarla al públic. [Riba es va presentar
al programa FAQS: Preguntes Freqüents de TV3 amb un tomàquet].

Molta gent et defineix com una
persona anàrquica. Què en penses? Et sents còmode amb aquest
adjectiu?
No sé si ho soc o no. A mi m’agrada ser jo mateix i no estar enganxat a religions ni a ideologies
diferents del que soc i penso. Això
sí que ho tinc clar.

“Som com
cíborgs: éssers
biològics
rodejats de
tecnologia”
Això seria una mica com el vers de
la cançó Nina de Miraguano, que
convida a mantenir la innocència
lluny de l’abast dels adults. És
aquest el secret?
De vegades els periodistes em feu
unes preguntes que ni jo mateix
me les faig. Sobre la innocència,
en certa manera penso que sí. Si
més no, intentar mantenir una
presumpció d’innocència. Aquest
podria ser el secret.

Precisament, estàs preparant un
llibre amb la teva versió sobre la
història de la música.
Aquest llibre ve de molt lluny,
però he decidit tancar-lo ara definitivament perquè si no les coses
acaben quedant-se en un calaix. A
mi sempre m’ha interessat la història i com la tecnologia i la humanitat evolucionen. En aquest
cas, he volgut fer el seguiment no
dels músics, sinó dels instruments.
Posa’m un exemple.
Que el rock’n’roll sorgís als anys
cinquanta no ho adjudico als
joves que els agradava ballar, fer
acrobàcies i passar-s’ho bé. Ho adjudico al fet que es van inventar
les guitarres elèctriques. És una
manera de donar protagonisme a
la tecnologia.
La tecnologia és un tema recurrent en la teva trajectòria recent.
[El 2021 va publicar el llibre Història de l’Univers, on reflexiona
sobre el paper de la tecnologia
al llarg dels anys].
Sempre he estat un gran amant
de les màquines, sí. Jo veig que
tots ens estem convertint en cíborgs. Som éssers biològics que
estem completament rodejats
de tecnologia i d’artificialitat.4
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“Els catalans tenim tendència
a comparar-ho tot i rebaixar-nos”
3I això és bo?
Jo crec que és el que és. Els temps
canvien contínuament. Una cosa
és la literatura i l’altra la ciència.
Nosaltres estem completament
avesats a utilitzar la tecnologia, no
hi ha cap mena de pal·liatius en
aquest sentit.
No hi ha una via alternativa a la
tecnologia?
Jo crec que ja no hi ha alternativa.
Hem infestat la terra i l’univers de
tecnologia. Ara ja hi ha més ratolins d’ordinador que de camp [riu].

“Em considero
un narrador,
tant si faig
música, teatre
o literatura”
En certa manera, podríem considerar que la paraula també és
un instrument.
Sí. Jo em considero bàsicament un
narrador, tant si faig música, teatre
o literatura. Explico coses, i les
coses s’expliquen amb paraules. La
paraula és el que ens distingeix
dels animals, no?
L’art de la paraula el comparteixes amb el teu avi, el poeta Carles Riba. Diries que ell t’ha influït
en la teva manera d’entendre la
música?
Lògicament. M’ha influït a través
de les cadenes de l’àcid desoxiribonucleic. De l’herència. M’he
barallat públicament amb ell per

“He contribuït
a preservar la
cultura catalana
a base de
carregar-me-la”
diverses raons, però no deixa de
ser el meu avi. [Pensa] Queda
perdonat.
A ell se’l reconeix com un dels
intel·lectuals que va contribuir a
preservar la cultura catalana.
Creus que tu també hi has contribuït a la teva manera?
Crec que sí, però a base de carregar-me-la. Per confirmar les coses,
primer necessites negar-les. Al
disc Dioptria ja avanço que me’n

vaig al país de les faltes d’ortografia i que abandono tota la
cultureta catalana tan ben posada i resguardada amb llacets
de pastisser.
Aquest 2021 es compleixen precisament 50 anys de la publicació del segon volum de Dioptria.
Sempre has defensat que
aquest era un àlbum amb una
producció que no tenia res a envejar del que es feia aleshores
als Estats Units.
Molta gent em considera la versió
catalana del Bob Dylan, el Lou
Reed o el Frank Zappa. És aquesta
puta mania que tenim els catalans
d’estar sempre comparant-ho tot i
de rebaixar-nos. El que passa allà
sempre és molt millor.
Trobes a faltar reconeixement
per part de la cultura catalana?
No, tant se me’n fot això del reconeixement.
La teva trajectòria artística està
marcada per una constant renovació. Tens una espècie de fòbia
a la repetició?
Sí, sobretot tinc fòbia a repetir
etapes, a tornar a viure el que ja
he viscut. No hi veig cap avantatge ni cap plaer emocionant
en això.
Aquesta voluntat d'actualització
és un dels pilars de l’espectacle
nadalenc Jisàs de Netzerit, que
es renova cada any.
Una sàtira política ha de ser com
més sagnant millor. Nosaltres –l’espectacle compta amb la participació del grup De Mortimers–
aprofitem això per posar l’escena
potes enlaire tant com podem.
Podríem resumir el 2021 només
amb una nadala?
El Jisàs de Netzerit és una narració de
principi a final on les nadales estan
encadenades. Si en treus una, l’espectacle queda coix. Per això, mai
em decanto per una o altra quan
m’ho pregunten. Jo em nego a triar.
Et consideres una persona solitària, però a l’escenari t’agrada
estar ben rodejat. No només
parlo de De Mortimers. També
has treballat amb l’Orquestra
Fireluche.
Una cosa és el fuero intern i l’altra les
relacions i la convivència musical.
Amb Fireluche estem preparant un
disc que es titularà Segona florada.
La teva música ha influenciat
molts artistes del panorama
actual català. Creus que ara cal
una nova revolució com la que
ja va protagonitzar la teva generació en el seu moment?
Bé, jo així ho espero. Malament

aniríem si les noves generacions es
llepessin el dit.
És hora que els joves prenguin el
relleu, doncs?
Considero que sí. Espero que les
noves generacions ens acabin retirant. És llei de vida, però no em
preocupa gaire.
Ara, per desgràcia, tens una preocupació principal...
Sí, ara em preocupa sobretot
aquest cranc de pàncrees que
m’està foradant. Sembla ser que
això no té marxa enrere, però
estem obligats a trobar-li el desllorigador.
En les darreres setmanes has
rebut moltes mostres de suport
d’arreu.
Sí, la gent em diu “resisteix”, “sigues fort”, “combat el teu mal”...
Hi ha aquesta mena d’obsessió
d’utilitzar llenguatge bèl·lic en
les malalties, quan no té per què
ser-hi.

“Em preocupa
aquest ‘cranc’
de pàncrees
que m’està
foradant”
També has rebut moltes trucades per part de la premsa. El Periódico, l’Ara, El País, TV3,
Catalunya Ràdio, Ràdio Estel... i
ara el Línia.
Tothom vol entrevistar-me per si
em moro; això és necromania
[riu].
Creus que hi ha una certa hipocresia en els mitjans?
No ho sé. Millor deixem-ho aquí,
no? Jo ja soc al cap del carrer, no
vull més entrevistes.
Deixo el cantautor vora el foc,
descansant al mateix sofà vermell descolorit on ha tingut lloc
tota l’entrevista. Em demana permís per estirar-se i, abans que
pugui abandonar l’habitació, ja
dorm. La Memi m’explica que
aquella mateixa tarda tenen tractament en una clínica del barri
barceloní de Vallcarca. Ella està
preocupada. Tota l’atenció mediàtica dels últims dies els ha
trastocat, estan desbordats. A
més, han de preparar els pròxims
concerts. La seva cara, però, esbossa un petit somriure. Millor
així. Si s’ha d’acomiadar, que
sigui a sobre d’un escenari.<
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i la política fos futbol, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes
de les grans estrelles catalanes sobre la gespa. Les que acaparen l’atenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones desconegudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren joves i participaven en el món local.
Com eren les superestrelles
polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva trajectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?
“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va convertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Ningú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar titàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la joventut en política també té avantatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.
Actualment, García està a càrrec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El primer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilitza. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món local, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.
“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és gairebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu germà va ser afusellat... A casa sempre hi ha hagut tradició d’esquerres i independentista”, relata.
Castellana és de les Corts, i allà
va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb
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Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

La política que ve:
així és la pedrera local
Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial.
Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.
gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt paternalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la política no té edats, ja que “s’hi pot estar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una professió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republicà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va començar quan en tenia 16. “Al barri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliarse a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són majoritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergència abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les joventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Districte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. També és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consultoria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Estar-hi anys. “Si algú fa bé la seva feina, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.
“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és regidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el
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Referents

n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans referents de cada formació, figures de talla internacional i familiars propers.
Ot García (PSC), per exemple, assenyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.
Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figures que la inspiren. “En el seu dia també ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.
Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

és un referent per una qüestió d’edat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.
Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus referents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.
“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalunya. En el seu cas, però, la seva implicació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.
“Inés Arrimadas és la bomba, perquè és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu María Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més important de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.
Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Esperanza Aguirre són referents liberals. “També ho és Xavier García Albiol, per com ha gestionat la seva ciutat”, conclou el jove de Castelldefels.

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents
en els quals s’emmirallen els polítics joves

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a militar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la realitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va decidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la formació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el moviment a la ciutat”, afegeix.
A diferència d’altres polítics joves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.
LA POLÍTICA A LES VENES
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i independentistes. A Aleix Abadia la política li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al CosmoCaixa, on va organitzar una lluita per la millora dels drets laborals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conquerir drets”, apunta. Alhora, militava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i considera que la seva presència a l’Ajuntament és circumstancial.
“La política institucional deriva
del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, denuncia. Amb tot, reconeix que el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sensibilitat envers les problemàtiques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.
“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciutadans cansada del procés independentista. No era la primera vegada que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar”

“A la política cal
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi
gran i amb amplis
coneixements, però
mai fer-ne una professió”

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliarse a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tothom deia que Espanya ens robava”, recorda. “Ciutadans va suposar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava coses innovadores, com la maternitat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta.
Va anar a les llistes locals d’aquest partit el 2015, i des d’aleshores és regidora de Santa Coloma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multiplicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o entrar-hi gran i amb amplis coneixements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.
QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Castelldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aquesta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, liberal pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de respecte per la vida”, detalla.
Ferran creu que la joventut no
és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la militància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treballo en el departament de Recursos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la política”, reflexiona.
Tots ells formen part de la pedrera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comença a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Badalona
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Esports | Presentades les al·legacions per salvar el Bétulo
13 de gener del 2022

L’Ajuntament de Badalona ha presentat en coordinació amb la Generalitat i la
Federació Catalana de Vela al·legacions per garantir la continuïtat d’instal·lacions
esportives com les del Club Nàutic Bétulo, que està sota amenaça d’enderroc.

Crit d’alerta pel col·lapse
dels serveis socials de Badalona
» Entitats i sindicats reclamen recursos i posar fre als desnonaments
» El govern pal·liarà la falta de personal amb noves contractacions

SERVEIS4Els serveis socials de
Badalona viuen una situació límit. Així ho han denunciat diverses entitats veïnals i les seccions locals de sindicats com
CCOO o UGT, que reclamen més
recursos per poder afrontar una
problemàtica “estructural” profundament arrelada i que s’ha
vist agreujada per la pandèmia
del coronavirus.
La polèmica saltava la setmana passada, quan una treballadora social del Servei Bàsic
d’Atenció Social del districte badaloní de Sant Roc feia públic un
comunicat on posava de manifest
la situació crítica que pateix el departament en aquesta zona, una
de les més vulnerables de la ciutat. En l’escrit, la professional assegurava que ella és l’única membre en actiu ara mateix d’un
equip que per població, problemàtiques i demandes hauria de
ser de prop de deu persones.
“Hem sobreviscut gairebé dos
anys amb greus dificultats i malestar. Durant mesos hem sigut
només dues treballadores socials, però el 10 de gener seré l’única. Que algú em digui com es
fa”, lamentava la dona, que considera que els serveis socials municipals pateixen un problema
“crònic, estructural i decadent”
de falta de recursos i personal.
La contundència de les declaracions de la treballadora la van
aprofitar entitats socials com ara
Badalona Acull o la Plataforma
Sant Roc Som Badalona, que en
una roda de premsa van manifestar la seva preocupació per la
“degradació” i desbordament del
servei en un moment de màxima
necessitat i complexitat com l’ac-

Guanyem dona per aturada
la negociació del pressupost

POLÍTICA4El grup de Guanyem
anunciava ahir que dona per
“aturades” les negociacions del
nou pressupost amb el PSC. En
un comunicat, la formació assegurava que encara no han rebut cap concreció sobre la inclusió en els comptes municipals
del 2022 de les propostes que
van presentar a l’executiu encapçalat per Rubén Guijarro i
que sense una resposta no es donen les “condicions” per continuar les converses.
Des de Guanyem consideren
que tant els socialistes com la

resta de partits que conformen
el nou govern estan prioritzant
més les “actuacions o anuncis
grandiloqüents” que la resolució
de les necessitats urgents. En
aquest sentit, els anticapitalistes
veuen primordial l’activació urgent d’un pla de xoc per posar remei a la situació crítica dels serveis socials. “A diferència del Pla
de Reactivació, en el cas del
pressupost no tenim cap pressa. No posarem pals a les rodes,
però de cap manera signarem
xecs en blanc ni comprarem
fum”, avisa la formació.

Badalona estudia personar-se
per les agressions del Gorg
Una família desnonada recentment al barri de Sant Roc. Foto: J. Pujolar/ACN

tual. En la mateixa línia es van
pronunciar els sindicats CCOO,
UGT i CATAC, que exigeixen al
consistori que prengui mesures
urgents per reforçar l’atenció a les
famílies vulnerables.
Per la seva banda, el govern
local anunciava dilluns la posada en marxa d’un pla de xoc
per suplir les mancances dels
serveis socials que arrencarà
amb la contractació de fins a
una vintena de persones. Aquestes incorporacions es faran a
través de la borsa de treball local i seran finançades -segons
detalla Badalona Comunicació- destinant una part del pressupost prorrogat del 2019 a
l’espera de l’aprovació dels nous
comptes municipals.
La difícil situació de l’atenció
social a la ciutat, però, també ha
traspassat les fronteres del municipi badaloní. En un comunicat, el Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya agafava l’exemple “extrem” denunciat per

la treballadora badalonina com
a punta de llança per tornar a posar sobre la taula la situació
“precària, deficitària i de col·lapse” en la qual es troben els serveis
socials de moltes poblacions catalanes. Des del Col·legi aprofitaven l’ocasió per fer una crida a
les diferents administracions implicades per posar en marxa les
mesures necessàries perquè el
servei funcioni de forma efectiva
i en les condicions adients.

ALLAU DE DESNONAMENTS
La crisi de l’atenció social no és
l’única preocupació que hi ha a
la zona de Sant Roc. El barri badaloní afronta aquest gener una
de les allaus de desnonaments
més importants dels últims vint
anys. Només fins al 30 de gener,
la Plataforma Sant Roc Som
Badalona té comptabilitzats més
d’una vintena de llançaments,
molts dels quals de famílies vulnerables sense ingressos ni alternativa d’habitatge.

El jove detingut per les agressions al Gorg. Foto: Guàrdia Urbana

SUCCESSOS4L’Ajuntament de
Badalona podria personar-se
contra el jove de 23 anys que en
les darreres setmanes havia
agredit indiscriminadament diversos veïns del barri del Gorg.
L’autor va ser detingut pels Mossos d’Esquadra la setmana passada i va ingressar a presó dissabte després de protagonitzar
en l’últim mes i mig fins a vuit
atacs violents.
Segons apunten des del cos
policial, les agressions d’aquest
jove eren indiscriminades i no
seguien cap patró, es produïen

sense discussió prèvia i sense cap
mena d’intenció de robar a les
víctimes. En un comunicat, l’alcalde Rubén Guijarro celebrava
la detenció i demanava a la justícia actuar amb “contundència” per evitar que les agressions que han patit els veïns
quedin “impunes”. El batlle insistia també en la necessitat de
treballar conjuntament amb altres metropolitans per aconseguir una modificació del codi penal pel que fa a la multireincidència, una situació que “frustra
a veïns i cossos policials”.

Sentència a la nau del Progrés?

DESNONAMENT4Els ocupants
de la nau del carrer Progrés de
Badalona hauran d’abandonarla avui mateix. Si no hi ha sorpreses d’última hora, les més
d’un centenar de persones que
fins ara han residit en condicions
precàries a les instal·lacions acabaran aquest dijous al carrer
sense una alternativa d’habitatge disponible.
El jutjat que porta el cas rebutjava finalment ahir la petició
d’aturar el llançament que havia
presentat l’advocada que representa als ocupants de la nau,

on demanava una pròrroga per
la vulneració dels drets fonamentals dels afectats tenint en
compte el context sanitari actual. Durant les diverses reunions
mantingudes aquesta setmana,
els residents de l’edifici s’havien
compromès a abandonar-lo en
un màxim de tres mesos -un cop
passada la temporada d’hiverni reclamaven al consistori i la Generalitat la creació d’una comissió per trobar alternatives
per als ocupants. Si finalment la
propietat no demana la suspensió del desnonament, només

la pressió veïnal podria frenar el
llançament.
Precisament, l’exalcalde i líder del PP a Badalona, Xavier
García Albiol, ha denunciat davant els Mossos d’Esquadra el
cartell d’una presumpta convocatòria de concentració per aturar el desnonament de la nau
del carrer Progrés. En el pamflet difós a través de les xarxes
socials es titlla el popular d’assassí i se’l responsabilitza de la
mort de quatre persones en
l’incendi de la nau del Gorg el
gener del 2020.

Ferralla amuntegada a la nau del carrer Progrés. Foto. A. Segura/ACN
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Política | PSC i ERC pacten el nou pressupost del 2022

13 de gener del 2022

L’Ajuntament de Santa Coloma ja té nou pressupost per al 2022. El PSC i ERC
van donar suport a l’aprovació definitiva dels comptes municipals, que finalment
han inclòs partides en matèria de memòria històrica i prevenció de la ludopatia.

Una última bala més enllà de l’escola
» Una trentena de joves colomencs sense l’ESO han pogut seguir formant-se gràcies al projecte Timó
» L’Ajuntament va crear aquest recurs d’urgència per suplir la falta de places dels cursos de la Generalitat
Anton Rosa
SINGUERLÍN

Mehmoona Arshad va arribar a
Santa Coloma el 2019. Aquesta
jove de 16 anys va deixar el seu
Pakistan natal amb la seva família a la recerca d’un futur millor
i va instal·lar-se en un pis al barri de Santa Rosa. “El primer any
va ser complicat. A l’institut em
van ajudar molt, però si no coneixes la llengua, no pots fer
pràcticament res”, explica la noia,
que sí que domina a la perfecció
l'anglès. Aquesta dificultat amb la
llengua va portar la jove a deixar
a una banda el Batxillerat i apostar per un cicle formatiu en infermeria que li permetés accedir
en un futur a la carrera de medicina, el seu somni des de petita.
Arshad va ser un dels més de
seixanta alumnes colomencs que
es van quedar sense plaça per als
Programes de Formació i Inser-

ció (PFI) de la Generalitat del curs
2021-2022. Amb l’objectiu de
suplir aquesta falta de places,
l’Ajuntament de Santa Coloma va
impulsar el projecte Timó, una
iniciativa que ofereix als joves
afectats formació reconeguda oficialment en quatre cursos diferents i un acompanyament en la
seva inserció al món laboral.
“Ens vam trobar al juliol que les
places públiques eren insuficients
per la gran demanda que havíem tingut. Per evitar un possible abandonament necessitem
que aquesta formació sigui de
proximitat, així que vam decidir
oferir places a tots els alumnes
que s’havien quedat sense”, apunta la regidora d’Infància, Joventut i Esports, Mireia González.
Finalment, només han tirat
endavant dos dels quatre cursos
oferts, que s’impartiran fins al
juny al Centre de Formació i
Ocupació La Ginesta del Singuerlín. Arshad és una de les joves
que s’ha apuntat al curs d’Auxi-

Mehmoona Arshad i Iker Jiménez, dos dels joves colomencs que participen en el projecte Timó. Foto: A.R.

liar de comerç i atenció al públic.
“És una opció interessant i em
permet practicar la llengua, que
és el més important”, assegura la
noia, que confia en poder obtenir
plaça en la pròxima convocatòria
per als cicles d’infermeria i seguir així els passos de la seva cosina, que treballa a Can Ruti.
Iker Jiménez és un dels alumnes de l’altre curs impulsat per
l’empresa municipal Grameimpuls, que s’especialitza en el muntatge d’instal·lacions elèctriques,

d’aigua i gas. “A l’ESO hi havia assignatures que no m’interessaven
gens. Cada cop m'atabalava més
i vaig acabar repetint. Aquí es
nota que la gent s'esforça i estic
aprenent molt”, assenyala aquest
jove colomenc de 16 anys. Jiménez es mostra crític amb l’actual
sistema d’educació secundària i
considera que s’hauria d’informar
millor als alumnes sobre les diferents opcions que tenen sobre
la taula. “El canvi ha estat brutal
per mi. La pràctica em motiva

molt. Cada cop que anem al taller
em poso feliç”, conclou.
Des del consistori valoren positivament aquests primers mesos del projecte, però asseguren
que es tracta d’un recurs d’urgència puntual per la manca de
places públiques. “La Generalitat
ha de solucionar la situació de
cara al curs vinent. Amb una
bona planificació, això no s’hauria de repetir”, assegura González, que sí que aposta per mantenir l’acompanyament als joves.
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Sant Adrià
línianord.cat

Obres | Oberta la licitació per reformar el carrer Bogatell

13 de gener del 2022

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert el procés de licitació per a les
obres de reurbanització del carrer Bogatell de Sant Adrià de Besòs. En concret, el
projecte afectarà el tram de la via entre el carrer Andreu Soler i la plaça de la Vila.

Les absències marquen la
comissió per la platja del Litoral
CONTAMINACIÓ4La comissió
d’investigació per la contaminació a la platja del Litoral de
Sant Adrià de Besòs segueix
deixant més dubtes que certeses. L’esperada reunió per tractar el vessant més polític del cas
celebrada el passat 29 de desembre va patir absències destacades, com ara la de l’exalcalde adrianenc Joan Callau o la
del vicepresident del Govern i
conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.
Les diferents entitats locals
presents en la trobada en qualitat d’observadors van criticar
durament la incompareixença
dels que consideren com els
principals implicats en el cas, titllant la situació de “falta de respecte” i “incompetència”. “Amb
aquest comportament es demostra que aquestes comissions
estèrils no són més que una part
de la seva estratègia de distracció, fent creure que s’està atallant
el problema quan el que realment pretenen és dilatar-lo en el
temps i eludir les seves respon-

La platja del Litoral està tancada des del passat maig. Foto: Twitter (@bcnov)

sabilitats”, assegurava contundent en un comunicat la plataforma Stop Crematori, que posa
en dubte la funcionalitat d’aquest instrument per depurar
responsabilitats.
En la mateixa línia es pronuncia la coordinadora Airenet, que considera que encara
queden molts dubtes per resoldre –com ara perquè l’Ajuntament no va actuar si coneixia la
presència de contaminants a la
sorra des del 201– i que espera
que les entitats puguin partici-

par activament en la pròxima reunió de la comissió, que compta amb la presència de representants dels grups de l’oposició.

MOVIMENT A LA RAMBLETA
Aquest mes de gener han arrencat les proves prèvies als treballs
de descontaminació de la Rambleta de Sant Adrià. La previsió
és que aquesta actuació pugui
culminar el mes de març per així
poder arrencar les esperades obres de remodelació del passeig,
aturades des del 2019.

Sant Adrià dona llum verda
per la mínima al pressupost

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ja té pressupost per al 2022. En l’última
sessió ordinària del Ple del
2021, l’executiu encapçalat per
Filo Cañete va aconseguir tirar
endavant els nous comptes municipals per la mínima, gràcies
al suport de Movem i a les abstencions dels grups d’ERC i
Ciutadans.
La proposta del consistori va
comptar amb la negativa de
Sant Adrià En Comú i de MES,
que van incidir en la falta de voluntat de l’equip de govern per

fer partícips de l’elaboració del
pressupost a la resta de grups i
les entitats. Per la seva banda,
els republicans van justificar el
seu vot com un intent de no bloquejar la ciutat en una situació
“adversa” com l’actual, però ja
van anunciar que duran a terme
una forta fiscalització de l’actuació del govern local.
El flamant pressupost s’eleva
aquest 2022 fins a gairebé els
43,5 milions d’euros, xifra rècord
a la corporació i que suposa un
increment de prop de 4% respecte als comptes de l’any passat.

L’últim Ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Adrià. Foto: Ajuntament
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Montgat | Tiana
línianord.cat

Salut | Detectats nous positius a la residència Sant Cebrià

13 de gener del 2022

L’Ajuntament de Tiana informava el passat cap de setmana de la detecció de dos
nous casos positius per coronavirus a la residència Sant Cebrià. Per evitar la
propagació dels virus s’han suspès les visites i també ha tancat el Centre de Dia.

Acusen Martorell de bloquejar
l’accés de l’oposició a informació
TIANA4El grup de Junts per
Tiana portarà als jutjats el “bloqueig” del govern local a la documentació sobre el possible cas
de transfuguisme. Segons apunta la formació en un comunicat,
l’executiu encapçalat per Marta
Martorell hauria vulnerat els
drets polítics dels regidors de
l’oposició denegant l’accés a l’expedient que investiga les atribucions atorgades a l’exrepresentant
de JxCat Marta Guàrdia, actualment no adscrita a cap partit.
Un dels documents als quals
Junts per Tiana no ha tingut accés és l’informe elaborat pel secretari municipal abans de la
seva renúncia el passat 14 de
desembre. Aquest escrit –que
va ser fet després que el secretari admetés a tràmit un recurs d’ofici presentat per la formació per
investigar el presumpte cas de
transfuguisme– gira entorn del
possible frau de llei comés en la
delegació especial remunerada
que va atorgar Martorell a Guàrdia per a la gestió de la residència municipal, un moviment que

La regidora no adscrita Marta Guàrdia en l’últim Ple. Foto: Ajuntament

des de Junts pe Tiana consideren
que bloquejava de facto la moció
de censura ja pactada amb JxCat.
“Tenim sospites fonamentades que el govern va intentar
pressionar el secretari perquè
arxivés el recurs que vam presentar pel cas de transfuguisme.
Un electe té el dret a què no se li
oculti informació. No hi ha control democràtic sense accés a la
informació”, assenyala el porta-

veu del principal grup a l’oposició, Isaac Salvatierra.
Per la seva banda, l’equip de
govern va defensar en l’últim Ple
celebrat el passat 4 de gener que
l’expedient que investiga aquest
cas concret es troba encara en
curs i que s’ha demanat un informe extern al departament jurídic de la Diputació, de manera
que no es podrà accedir a la documentació fins que estigui resolt.

Clam per aturar els processos
de selecció públics a Montgat

POLÈMICA4L’Ajuntament de
Montgat es troba a l’ull de l’huracà aquesta setmana per una
polèmica amb el procés de selecció de personal per a la corporació. Els grups de l’oposició
i sindicats com CCOO han demanat la suspensió d’aquests
tràmits perquè perjudiquen el
personal interí, ja que s’han convocat places ocupades per treballadors que porten en alguns
casos més de quinze anys al
consistori montgatí.
Segons denuncia la secció
sindical en un comunicat, l’executiu encapçalat per Andreu Absil “no ha volgut entrar en negociacions” amb el comitè d’em-

presa per adequar el procés de
selecció vigent a la nova llei que
estableix mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat del
personal interí en les institucions
públiques, que va entrar en vigor
el passat 30 de desembre. Es
dona la circumstància que entre
els treballadors afectats que podrien perdre la feina hi ha persones en situació de precarietat,
com un empleat que va denunciar un presumpte cas d'assetjament laboral i abús de poder,
que encara està sota investigació.
Contactats per Línia Nord,
el consistori montgatí ha denegat fer cap mena de declaració
al respecte.

Façana principal de l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament
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Futbol | El CF Badalona rep el CD Ebro

Segona cita consecutiva a casa del conjunt de Javi Moreno, que el pròxim 23 de gener rebrà el
CD Ebro a les 17 hores, en partit corresponent a la 18a jornada del grup 3 de Segona Divisió
RFEF. El CF Badalona hi arribarà després de guanyar per 2-1 el CD Teruel el passat dia 9.
Fotos (entrevista i portada): Javier González

“Necessito que aquest
curs el bàsquet em torni
tot el que li he donat”
Elisabet Mariscal / Base i alera del Draft Gramenet
“Aquella nit estava enfonsada perquè hores abans m'havien anunciat que el meu
nou equip, el Bàsquet Lluïsos de Gràcia, no competiria a Copa Catalunya. El somni
de fer el salt de categoria s'esfumava...”, recorda Elisabet Mariscal (Barcelona, 1988),
base i alera del Draft Gramenet. És divertida, enginyosa, apassionada i inesgotable.

Toni Delgado
GRAMENET
ormal que t'ho prenguessis així. Quan tens tan a
prop allò que desitges
tant i s'escapa... Què va passar
després, Eli?
La història va acabar bé perquè Fabián Téllez li va parlar de mi a Joan
Carles Díez, que era l'entrenador del
SESE, i vam apostar cegament l'un
per l'altre. Així que el curs 2014-2015
vaig acabar debutant a Copa. T'he de
confessar que vaig veure que jo no
estava a l'altura de la categoria.

N

Per què?
El meu tir de mitja o llarga distància era molt limitat i totes les jugadores eren increïbles i, com a mínim,
igualaven el meu gran argument, el
físic. Em vaig deixar l'ànima per
millorar el llançament i, amb el
temps, em vaig fer tiradora.
Vas haver de treballar moltíssim per guanyar-te un lloc.
Des de llavors, com a base, he intentat millorar la lectura i la direcció de joc, també les fintes per po-

der aprofitar els canvis de ritme i llegir avantatges... Vaig canviar algunes finalitzacions perquè no podia
fer-les igual si havia de superar pivots molt més altes. Mai m'he considerat una jugadora especialment
hàbil ni talentosa. La meva competitivitat m'ha fet arribar fins aquí.
Parlo de caràcter, d'empenta. Em
cuido molt perquè els anys comencen a passar factura i he de deixar-me la pell en defensa per a ajudar el meu equip a treure sempre
el caràcter i no donar res per perdut.

i vaig patir molt durant quatre mesos per no poder ajudar l'equip
com volia. Vaig poder participar,
gaudir i jugar amb dolor la Final a
Quatre de la Copa Catalunya, que
vam guanyar a Igualada, i després
vam rebre un gerro d'aigua freda
perquè se'ns va escapar l'ascens a
Lliga Femenina 2 a casa contra el GEiEG Uni Girona. Em vaig plantejar dir
adeu, però volia fer-ho jugant una
temporada sencera... I des de llavors
no ho he aconseguit...

Deus estar molt orgullosa de la
teva carrera esportiva.
Sí. Amb millors i pitjors experiències,
porto donant guerra des de segon
de Primària i ara tinc 33 anys. M'emociona recordar-ho perquè s'acosta el final...

“Em vaig deixar
l'ànima per millorar
el llançament i em vaig
acabar fent tiradora”

Has pensat molt en la retirada?
Sí. Tant, que fa tres anys que dic que
ho deixaré al final de la temporada!
[Riem]. El primer cop va ser l'última
temporada amb el Bàsquet Femení Viladecans.
Va ser un curs molt dur per a tu...
Duríssim... Em vaig lesionar al turmell dret en un moment excel·lent

I vas fitxar pel Draft Gramenet.
La pandèmia no ens ha deixat jugar un curs normal. La primera
temporada al Draft la Copa Catalunya es va suspendre al març i ja
no es va reprendre, i la segona, la
passada, em vaig tornar a lesionar
al turmell, aquesta vegada l'esquerre, i vaig ser baixa dos mesos
i mig. Només vaig poder jugar 6
partits d'una temporada en què no

se’n van jugar gaires més. Necessito que aquest curs el bàsquet em
torni tot el que li he donat. Acabar
la temporada gaudint, sense lesions i satisfeta i en pau amb la
meva carrera esportiva.
María Cordón, Merche Carrillo,
Inés Perezpayá, tu... Teniu una
de les millors plantilles de Copa
Catalunya.
És un equip increïble. Abans que el
CB Grup Barna es reforcés com ho
va fer, érem la plantilla a batre del
grup 2 i ara ja tenim gairebé impossible la classificació perquè
tant el CB Grup Barna com el CB
Igualada haurien de fallar moltíssim. També l'aspirant, el CB Roser.
En tot cas, passi el que passi, aquesta serà la meva última temporada
com a jugadora. Està decidit.
Vau encadenar cinc derrotes
seguides...
Malgrat que treballàvem molt
bé, en els partits teníem un moment horrible i no trobàvem solucions perquè no es repetís.
Vam veure el nostre potencial
quan vam perdre a l'últim segon

de la pròrroga contra el CB Grup
Barna, el líder invicte.
Com és el grup del Draft Gramenet?
Molt treballador, divertit i generós
en l'esforç i fer pinya. Estem tan unides que fins i tot ens contagiem els
estats d'ànim.
T'agraden molt les piruletes?
[Riem]. Ho dius per la foto del
Twitter? És molt antiga, d'un viatge a Londres! M'agraden una mica,
però realment estic enamorada de
la xocolata i en menjo amb moderació: xocolata amb llet, una
galeta, un Ferrero, un bombonet... Abans d'un partit mai falta
una mica de xocolata.
També et poses alguna cançó
determinada?
Cada temporada en tinc una que
solc escoltar abans del partit. Aquest
any és Diablita Remix, de Fabbio,
Omar Montes i Lennis Rodríguez. És
la segona que sona pels altaveus de
la Bastida. La primera és Voy a pasármelo bien, dels Hombres G, en honor a la capitana, Inés Perezpayá.
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| Monster Hunter Rise
A la nova entrega de la saga Monster Hunter els jugadors hauran de tornar a caçar
grans criatures, crear armes i armadures i enfrontar-se a dracs. Per a Switch.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

Sembla que Toni Cruanyes (Canet de Mar, 1974)
s’ha portat bé durant l’últim any. El passat dia 6,
els Reis d’Orient li van portar un regal inigualable: el Premi Josep Pla pel seu llibre La vall de la
llum. La novel·la recorda el seu avi, Antoni Cruanyes i Becana, que va morir l’abril de 2020, durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus. “És un homenatge a una generació sencera d’homes i dones que van sobreviure a una
guerra quan eren nens i han hagut de fer front a
una pandèmia des de les residències al final de
la seva vida”, va dir el periodista i presentador
del Telenotícies Vespre de TV3 quan va recollir
el premi a l’Hotel Palace de Barcelona. Pel que
fa a les reaccions al guardó, a les xarxes socials
hi ha hagut tant felicitacions com crítiques. Per
opinar sobre el llibre, però, caldrà esperar fins a
la seva publicació, el 2 de febrer.

Frida Kahlo
L’Ideal, el centre d’arts digitals de Barcelona, s’ha tornat a
transformar amb una nova exposició immersiva. Ara acull
‘Frida Kahlo. La vida d’un mite’, una biografia de l’artista
mexicana construïda a partir de grans projeccions audiovisuals, realitat augmentada, realitat virtual i holografia. La
mostra inclou col·leccions de fotografies històriques, pel·lícules originals, entorns digitals, instal·lacions artístiques,
objectes de col·leccionista i música de nova creació. Tot
plegat serveix per reproduir els moments més rellevants
de la vida d’una de les artistes més influents encara avui.

Llibres

?

T O N I

QUI ÉS

...

C R U A N Y E S

Presentar el Telenotícies Vespre de TV3

ÉS FAMÓS PER

També va ser corresponsal de TV3 a Londres i París

?

Guanyar el Premi Josep Pla

QUÈ HA FET

Pel llibre ‘La vall de la llum’, un homenatge al seu avi

...

Barreja de felicitacions i crítiques

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Tot i que la novel·la es publicarà el 2 de febrer

Música

Pelis i sèries

Ràbia
Sebastià Alzamora

El gegant del pi
Pau Vinyals

Dawn FM
The Weeknd

Competencia oficial
Gastón Duprat i Mariano Cohn

Un home de mitjana edat viu amb la seva
gossa, la Taylor, fins que un dia mor enverinada sense que ell sàpiga qui pot haver-ho fet ni per què. Tampoc comprendrà una altra mort, la d’una persona
amb qui coincidien sovint quan passejava
la gossa. Mentre intenta assumir aquests
fets, es veu abocat a considerar la relació
que té amb el món que l’envolta.

En Pau té 33 anys i s’acaba de comprar un
pis amb la seva dona al barri del Raval de
Barcelona. És feliç amb la seva feina i la
Judit. Es miren amb tendresa mentre van
traient de les caixes tots els objectes: un
cartell de Tortell Poltrona, fotos de família feliç... El Pau recorda com estimava el
seu avi. El seu avi era franquista.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Els fans de The Weeknd han començat
l’any amb una bona notícia. L’artista canadenc va publicar el seu cinquè disc,
Dawn FM, el 7 de gener, només quatre
dies després d’haver-lo anunciat: sap que
no li cal fer gaire promoció perquè l’escoltin arreu del món. L’àlbum inclou
setze temes i la col·laboració amb Lil Wayne, Tyler, The Creator i l’actor Jim Carrey.

Un empresari multimilionari decideix fer
una pel·lícula per aconseguir transcendència i prestigi, i contracta els millors:
la cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz),
l’actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) i l’actor de teatre Iván
Torres (Oscar Martínez). Els dos actors,
dues llegendes, no són gens amics, i Lola
Cuevas farà que s’enfrontin.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Com superar el gener costerut
Foto: Pexels

i

ECONOMIA

esprés de les despeses extraordinàries que suposen les
festes de Nadal, enfrontar-se al mes de gener i, sobretot,
arribar al final pot ser tot un repte econòmic. Aquest moment de l’any és el que en català es coneix com a costa de gener o gener costerut. Per superar aquesta època amb el mínim
patiment possible, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ja
va oferir fa un parell d’anys alguns consells interessants que recuperem a continuació.
En primer lloc, però, cal deixar clara una cosa: “Quan hi ha pobresa és impossible l’estalvi, perquè no s’arriba als mínims necessaris per viure”, alerta Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. En situacions menys extremes, un bon
primer pas és revisar les despeses que hem fet durant l’any i els serveis no essencials que tenim contractats: potser no els fem servir i
en podem prescindir. És important comparar preus, no quedar-nos
amb el primer que veiem, sinó mirar si hi ha el mateix producte o
servei més barat. L’organització també és necessària: per exemple,
és bo fer la llista de la compra abans d’anar al supermercat. Un altre
consell és esperar que surtin ofertes de les coses no urgents.

Les claus
REVISAR
COMPARAR
ORGANITZAR
ESPERAR

Les despeses de l’any i els serveis no essencials que tenim
contractats: potser no els estem fent servir i en podem prescindir
Preus: no quedar-nos amb el primer que veiem sense
haver mirat si hi ha el mateix producte o servei més barat
Per exemple, fer la llista de la compra abans d’anar
al supermercat per no comprar coses innecessàries
Un bon consell és ser pacient i esperar que surtin ofertes
d’aquells productes o serveis que no necessitem urgentment

Foto: Pexels
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