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“El cinturó roig s'ha convertit 
en una joguina per als polítics”

Entrevista a Javier Pérez Andújar pàgs 12 i 13
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En Giovanni té 23 anys i fa un any
i mig que va decidir marxar de
casa. Durant aquest temps,
aquest jove badaloní ha viscut en
quatre pisos de lloguer: tres a Bar-
celona i l’últim a la seva ciutat.
“Vaig marxar de Barcelona per-
què pel mateix preu tenia millors
condicions aquí”, assegura. Tan-
mateix, aconseguir un habitatge
de lloguer assequible tampoc va
ser fàcil a l’altra banda del Besòs.
“Vam tenir moltes dificultats. A
Badalona no trobes pràcticament
res acceptable per sota dels 750
euros. No hi ha gaire varietat i
l’habitatge està enfocat a famílies
amb un cert nivell econòmic”, ex-
plica el jove, que ara comparteix
els 950 euros d’un pis amb dos
companys.
Segons les últimes dades fa-

cilitades per les autoritats, al
Barcelonès Nord hi ha més de
81.000 joves en la franja d’edat
que va dels 18 als 35 anys i que,
com en Giovanni, podrien optar
al nou Bo Jove de Lloguer de
250 euros mensuals impulsat
pel govern espanyol. Els requi-
sits: estar empadronat al muni-
cipi, no cobrar més de 24.300
euros l’any i que el preu total del
lloguer no superi els 600 euros
o un màxim de 300 euros per
habitació. En el cas de Catalu-
nya, aquesta renda mensual per
habitatge podria ampliar-se fins
als 900 per pis i 450 per habi-
tació en territoris amb un mer-
cat immobiliari tens.
“Aquesta mesura està molt

ben pensada per a les zones me-
tropolitanes mitjanes, però és
absurda en ciutats com Badalo-
na. Amb les condicions actuals, jo
no puc acollir-me al bo per quin-
ze euros”, lamenta en Giovanni,

que actualment compagina els
seus estudis de màster amb una
feina de jornada reduïda. Per al
jove badaloní, una subvenció de
250 euros suposaria un bon es-
talvi i li permetria ser completa-
ment independent. “Afortuna-
dament, els meus pares em po-
den ajudar econòmicament. Si
em donessin la subvenció estaria
encantat, però el problema de
fons és un altre. A Espanya sem-
bla que està molt arrelada la idea
que has de passar penúries fins
als trenta per poder marxar de
casa”, apunta.

UN MERCAT POC ACCESSIBLE
En aquest sentit, les dades com-
parades sobre l’edat d’emanci-
pació a Europa són força reve-
ladores. A l’Estat espanyol la
mitjana és de 30 anys, mentre
que a la majoria de països eu-
ropeus la xifra és de 26 anys.

“Als joves no se’ns donen facili-
tats per independitzar-nos. El
meu sou no és gaire alt, i ara ma-
teix seria impossible llogar un
pis pel meu compte. Estic bus-
cant alternatives per tenir una
retribució més alta, però de mo-
ment no em dona per marxar”,
assenyala en Xavier, un jove de
23 anys de Santa Coloma de
Gramenet. Aquest noi valora
positivament l’entrada en vigor
del Bo Jove de Lloguer, però
considera que les condicions
són força restrictives i que s’hau-
ria d’apostar per mesures que
fessin més accessible el mercat
de lloguer, com la regularització
dels preus.
En la mateixa línia es pro-

nuncia en Ferran, un altre jove
badaloní de 24 anys que fa temps
que prova d’independitzar-se.
“Si no ho he fet ja és pels diners.
No tinc una feina estable perquè

vaig fent suplències, i així és
molt complicat”, assegura. Amb-
dós coincideixen a apuntar la
necessitat de combatre la taxa

d’atur juvenil i reclamen més
implicació de les autoritats per
garantir unes condicions con-
tractuals més dignes.

MARXAR A CONTRACOR
Les dificultats per accedir al mer-
cat de lloguer no només compli-
quen l’emancipació dels joves,
sinó que en alguns casos també
els obliguen a buscar alternatives
fora del seu municipi. És el cas
d’en Cesc, un jove de 22 anys que
després de prop de dos anys vi-
vint a Badalona ha pogut tornar
recentment a la seva Tiana natal. 
“No és fàcil fer-se la idea que

no pots viure al lloc on t’agrada-
ria. Alguns joves tenim la sensa-
ció que per quedar-nos a Tiana
hem de fer mèrits. Si he pogut tor-
nar ha sigut gràcies a l’ajuda de
coneguts, si no seria inviable”,
afirma. En Cesc considera que el
Bo és una bona mesura i s’està
plantejant sol·licitar-lo. “Aques-
ta subvenció no és la solució de-
finitiva, però a mi m’ajudarà i pot
servir perquè més persones es de-
cideixin a marxar”, conclou.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Els números no surten
» El nou Bo de Lloguer s’ha rebut amb escepticisme entre el jovent, que veu una quimera emancipar-se

» Més de 81.000 joves del Barcelonès Nord complirien els requisits per optar a aquesta subvenció

Un jove durant una visita per intentar llogar un pis. Foto: Blanca Blai/ACN

UNA “DISTRACCIÓ”
CONTRAPRODUENT

4Des del Sindicat de Llo-
gateres consideren que el
Bo Jove de Lloguer és una
mesura “mal orientada” que
podria provocar una esca-
lada dels preus del lloguer
si no va acompanyada de
més iniciatives. L’entitat veu
en la mesura una “distrac-
ció” per dilatar la regulació
dels preus del lloguer.
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Són les quatre de la tarda del dia
de Reis. La temperatura al carrer
Alfons XII, al barri badaloní de
Sant Roc, no supera els 10 graus.
És aleshores quan, una vegada
més, comencen els talls de sub-
ministrament elèctric. Les estu-
fes deixen de funcionar, no hi ha
llum, les neveres no refreden i el
microones no escalfa. Cada hora
que passa l’ambient es fa més
fred. A la matinada, el termò-
metre cau fins als 5 graus.
Els habitants de la zona ja fa

temps que pateixen constants
caigudes de llum. Caigudes que,
per més inri, s’accentuen durant
els mesos de fred. Així ho ex-
plica Carles Sagués, integrant de
la plataforma Sant Roc Som
Badalona.
“Aquest hivern els talls han

trigat a venir, perquè les tem-
peratures eren més altes, però
ara que han baixat hi ha talls
diaris”, afirma tot denunciant
una situació endèmica. Segons
el seu parer, són tres els motius
de les afectacions del servei que
presta l’empresa Endesa. “El
principal problema és que la
xarxa està obsoleta. Endesa no
la vol arreglar, ni les adminis-
tracions pressionen”, diu Sagu-
és. “En menor mesura, els talls
també es produeixen perquè hi
ha molta gent enganxada a la
xarxa que no pot pagar les fac-
tures… És impossible fer-ho
amb un subsidi de 400 euros
mensuals”, afegeix. Per últim, el
membre de Sant Roc Som Ba-
dalona cita les plantacions de
marihuana que hi ha al barri i
que deterioren la xarxa elèctri-
ca. Malgrat això, Sagués consi-
dera que no és el principal mo-
tiu, tot i que Endesa i alguns

ajuntaments relacionen els talls
amb aquesta activitat il·lícita.
Des de l’Aliança contra la Po-

bresa Energètica (APE) posen el
focus en la responsabilitat d’En-
desa i en la inacció de les admi-
nistracions. “No és gens fàcil te-
nir informació de l’estat de la
xarxa de distribució, estem a les
fosques”, afirma la integrant de
l’organització Mònica Guiteras.
Segons explica, cada hivern pas-
sa el mateix, i en lloc de fer front
a la situació i “dimensionar la
xarxa, Endesa actua de manera
reactiva”.
Al mateix temps, Guiteras

considera que el frau elèctric
“no és excusa per no donar un
servei adequat”.

TALLS AMB PERILLS
Sagués podria començar a ex-
plicar el que comporten els talls
elèctrics en la vida quotidiana

dels veïns de Sant Roc i no aca-
baria.Casualment, al carrer Al-
fons XII hi viuen tres persones
que utilitzen màquines de res-
piració assistida. “Quan es pro-
dueixen els talls, encara que
els respiradors tenen un sistema

de bateries, són moments crí-
tics”, relata el de Sant Roc Som
Badalona.
Sagués segueix: “L’altre dia, un

home es va llevar a la matinada
per anar al lavabo i, quan va in-
tentar obrir el llum, no va poder
perquè hi havia un tall… Va cau-
re a terra i es va fer un trau al cap”.

Una darrera història: “Un veí
m’ha dit que està confinat amb la
família… Quan va caure la llum,
va estar a punt de sortir a re-
bentar el quadre elèctric per veu-
re si així, per fi, Endesa venia a ar-
reglar la situació”.
Són només alguns exem-

ples, als quals caldria sumar
les llars que posen en risc la seva
seguretat per poder escalfar-se
amb mètodes de calefacció com
les fogueres, aquelles que no po-
den donar menjar calent als
seus fills o els pisos on els in-
quilins tenen problemes respi-
ratoris pel fred.

A TOTA LA METRÒPOLI
El cas de Sant Roc és paradig-
màtic. De totes maneres, i com
denuncia l’APE, no és l’únic
barri que viu talls similars a l’à-
rea metropolitana. L’entitat as-
segura que també són nombro-

sos els problemes a Torre Baró
i la Mina, per exemple, a l’altra
riba del Besòs.
Com el barri badaloní,

aquests altres dos enclavaments
metropolitans són llocs amb
rendes baixes i precarietat eco-
nòmica. De fet, segons dades de
l’Institut Nacional d’Estadística,
aquests barris, que no superen
els 10.000 euros anuals de ren-
da familiar, figuren en l’1% de
barris més pobres de tot l’Estat.
És per aquest motiu que la

mateixa APE, juntament amb la
Xarxa per la Sobirania Energè-
tica, es va reunir amb la Gene-
ralitat el dia 13 de gener per
abordar “el pèssim manteni-
ment de les xarxes de distribu-
ció” d’Endesa a Catalunya. L’ad-
ministració, per la seva banda,
es va comprometre a fer front
comú per pressionar l’empresa
i buscar solucions.

Una realitat ben cruel
» A barris com el badaloní de Sant Roc molta gent ha de passar els dies més freds sense tenir llum

» La plataforma Sant Roc Som Badalona mira de combatre una problemàtica que és estrucutral

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica
apunta a Endesa
com a responsable

El barri de Sant Roc pateix des de fa molt de temps greus problemes amb el subministrament elèctric. Fotos cedides

Albert Alexandre
BADALONA
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La lupa

per Antoni Ruiz, membre de Restarting Badalona

El relleu generacional (amb l’FP Dual)

Existeixen diversos factors d'èxit en les pimes
i empreses familiars. Són organitzacions
empresarials generadores d'ocupació, però
afronten el relleu generacional com un dels

seus principals reptes. Actualment, creen el 67% de l'o-
cupació privada, amb un total de més de 6,58 milions
de llocs de treball, i són responsables del 57,1% del PIB
nacional del sector privat.
A més, tenen una gran flexibilitat d'adaptació als

canvis socials i econòmics: diversificant productes, ser-
veis i internacionalitzant-se, en el cas d'aquelles que es-
tan més estructurades. La perpetuació del potencial
competitiu de les empreses familiars i de les pimes es
fonamenta en el compromís del fundador com a res-
ponsable de la planificació del seu procés de successió.
En la gran majoria, aquestes empreses són ges-

tionades per la primera o la segona generació, i els seus
directius són gairebé sempre membres de la mateixa
família o de l’equip que sol ser propietari del 100% de
l'empresa. Ells són els responsables de decidir el com
i el quan de la successió.
En paral·lel, però, ens trobem amb una proble-

màtica constant en les darreres dècades i que es re-
peteix pràcticament a totes les empreses, siguin de pro-
ducció o de serveis. Es tracta de la falta d'interès d’al-

guns dels membres de les noves generacions per con-
tinuar dedicant-s’hi i, per tant, de la no renovació amb
persones formades i qualificades en diverses posicions. 
Les causes s’expliquen perquè s'incrementa la pro-

ducció o s'assoleix l'edat de jubilació dels tècnics emprats,
que no es poden reemplaçar, trobant-se els responsables
de Recursos Humans amb una desagradable realitat per-
manent: la de no trobar perfils adequats al mercat laboral.
Les pimes contenen al seu ADN tradició, conti-

nuïtat, bona entesa amb el client, compromís dels di-
rectius cap a la qualitat de vida i el benestar dels seus
empleats, i d'aquests cap a l'empresa. Aleshores, què
succeeix? Què s’hi pot fer?
En relació amb la planificació del relleu generacional,

més de la meitat de les empreses espanyoles compten
amb un pla de successió o pensen elaborar-lo, si bé no-
més una de cada cinc té un protocol familiar escrit. La
resta de les empreses desconeix en què consisteix un
protocol familiar o no el considera necessari.
Respecte a la planificació del relleu generacional

en la producció, aquest s'ha de recolzar clarament en
la Formació Professional (FP) Dual com una alterna-
tiva real, atès que, en aquesta modalitat, les empreses
es converteixen en centres d'aprenentatge on l'alumne
experimenta, de manera pràctica, tots els coneixements

que ha adquirit de manera teòrica. Aquest model està
avui dia arrelat amb èxit en diversos països del centre
i del nord d’Europa, amb un clar resultat positiu: els es-
tudiants treballen i coneixen de primera mà l'àmbit de
les empreses mentre cursen els seus estudis.
Consegüentment, per assolir el relleu generacional

amb més qualificació de professionals cal involucrar-
se de ple en la formació per mantenir una continuïtat
garantida de cara al futur. 
Igualment, hi ha la necessitat de dur a terme més

campanyes de promoció d’aquesta modalitat d’FP, ja
que existeixen sectors molt atractius per aconseguir una
feina, en els quals es requereixen professionals cada
cop més preparats.
Cal resoldre, doncs, situacions quotidianes, com la

immersió en la digitalització de diversos sectors, per
fer front, entre altres reptes, als projectes derivats dels
fons europeus Next Generation EU.
Existeix la necessitat de comptar amb més titula-

cions de CGM i CGS i més centres en els quals s’im-
parteixi formació professional de qualitat, d’acord amb
la demanda d’infinitat de sectors.
Es tracta d'un model d'èxit que garanteix l'accés dels

treballadors qualificats al mercat laboral, així com la
viabilitat empresarial i humana.
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Per què un infant que
ha d’estar 7 dies sense

escola per grup confi-
nat, malgrat que doni negatiu durant
els 7 dies, no té dret ni a sortir a pas-
sejar amb mascareta? Us ho dic: perquè
no són productius per al sistema. 2 anys
després, els infants continuen amb
drets manllevats.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

[Sobre el tuit d’una
noia que no es pot aco-

miadar del seu avi] Estem
vivint gairebé sense restriccions. No pot
ser que malalts greus estiguin pràcti-
cament aïllats als hospitals i que la gent
no es pugui acomiadar d’un familiar
que es mor. És una vergonya que trac-
teu així les persones, @salutcat.

@swarua

A la cua de la farmàcia
de guàrdia, que avui

sembla que hi regalin
algo, un nen amb mascareta mig po-
sada respon al telèfon de son pare:
“Mama, hem donat tots positiu!”. S’ha
fet una clariana a la cua que ni la gota
de Fairy quan cau a la paella greixosa
de la festa major de Villarriba.

Ma mare, que no sap
qui som nosaltres ni qui

és ella ni què és el món,
que molts dies ni parla i camina poc i
malament, s’ha trencat el fèmur. Si fos
un animal, la mataríem perquè deixés
de patir i estalviar-li una vida sense sen-
tit. Som tan inhumans que insistim a
fer-la viure.

@CarlotaGurt@mcordomi@EstelSole
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Cop per al nucli antic de Santa Coloma: 
la ‘torre’ mantindrà les 14 plantes1

2
Albiol amenaça Montornès (ERC) amb una
querella criminal pel cas dels Pandora Papers

Andrea Sánchez: “Són les jugadores les 
que s’obren i t’expliquen què els preocupa”

Badalona reafirma l’aposta per crear 
una comissió sobre el futur de la C-31

Els 15 nous empleats dels Serveis Socials 
de Badalona ja treballen

El + llegit línianord.cat

3

4

5

La clau

Avui és 2 de gener i el cel s’ha
llevat gris, massa gris, amb
un compacte núvol a l’ho-

ritzó que semblava com encantat.
Com la majoria dels dies, m’he

llevat amb la intenció de fotogra-
fiar l’albada, però el sol no volia
treure el cap i he hagut d’esperar
una bona estona per poder fer al-
guna fotografia. Tanmateix, el sol
amagat pels núvols era presagi d’al-
guna cosa dolenta.
He encès el mòbil per enviar les

fotos a alguns amics i m’he trobat
amb una afligida i dolorosa co-
municació: la mort d’un bon amic,
i company de moltes batalles, du-
rant la primera nit d’aquest 2022.
Sabíem que es trobava malament,
però cap de nosaltres ens esperà-
vem aquesta terrible notícia...
Massa aviat.
Joan Soler i Amigó va néixer a

Badalona el 10 de juny de 1941 i,
per a la majoria dels qui el conei-
xíem, va ser un referent cabdal en
l’àmbit sociocultural de la nostra
ciutat i de tot Catalunya.
Era una persona molt estima-

da i molt coneguda a la ciutat. Vaig
tenir la gran sort de compartir mo-
ments i històries difícils d’oblidar,
com ara els primers anys de la dè-
cada dels setanta a la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat
de Barcelona, com a estudiants de
Pedagogia. Més tard vàrem formar
part del govern del primer Ajun-
tament democràtic: ell, com a res-
ponsable de Cultura, i al seu cos-
tat, el que aquí escriu, com a regi-
dor d’Ensenyament. Coincidíem a
les llargues i inacabables reunions
del PSUC, on sempre feia dibuixos.
Podria explicar moltes altres vi-
vències inoblidables i irrepetibles

compartides amb ell durant la
nostra enrevessada vida política,
però no acabaríem mai.
El seu interès per la cultura

popular va portar-lo a escriure
molts llibres sobre aquest tema
i dirigir la redacció del Tradi-
cionari, una enciclopèdia de
Cultura Popular Catalana. 
També interessat en la di-

dàctica infantil, al llarg de la
seva carrera va escriure diversos
llibres destinats a aquest pú-
blic, col·laborant amb la il·lus-
tradora Pilarín Bayés, i va parti-
cipar com a guionista en la sèrie
de dibuixos animats Història de
Catalunya, emesa per TV3 en-
tre 1988 i 1989.
A casa tenim alguns dels

seus llibres. Un d’ells és Festes
Tradicionals de Catalunya, gu-
ardonat l’any 1979 amb el premi
Crítica Serra d’Or, dedicat als
nostres dos fills:

“Oriol i Alba. No sé si quan
sereu grans encara seran així
aquestes festes. Llavors sereu
vosaltres qui les fareu. Però
serà bo créixer amb arrels, i les
arrels les hem de posar en
aquesta terra catalana. Bones
Festes. 

Badalona, 1 de novembre
Festa de Tots Sants”.
L’any 1982 va rebre el premi

Baldiri Reixac per Barres i Ona-
des: relats d’història de Bada-
lona. La Generalitat de Catalu-
nya va concedir-li, el 2006, el

Premi Nacional de Catalunya
pel desenvolupament de la seva
obra magna Tradicionari, i el
2018 va rebre la Creu de Sant
Jordi en reconeixement al seu
paper com a folklorista i pedagog.
L’amic Joan era un home bo,

un d’aquells que es fan estimar
per la seva generositat. Bon amic
com ningú, sempre disposat a
col·laborar i ajudar tothom, sem-
pre afectuós i agradable, i amb
un gran sentit de l’humor. Un
erudit que no parava de for-
mar-se i que sabia transmetre els
seus coneixements. Estimava la
vida i sabia gaudir-la.
Serem molts els que el tro-

barem a faltar. Era una d’aque-
lles persones que deixen em-
premta. Un company de lluita i
de festa. Com diuen els amics i
amigues de l’AV Centre: “Tro-
barem a faltar el teu somriure,
dalt del tren, cantant tots junts el
got de comiat, quan el sol es pon,
comptant estrelles... Coneixem i
estimem una mica més Badalo-
na i el país per persones com tu”.
Un altre bon amic ha escrit: “La
seva amistat, la seva saviesa, la
seva responsabilitat i el seu com-
promís amb tota la seva gent i to-
tes les seves causes, els durem
sempre al cor”.
“Diuen que ens deixes, que

te’n vas lluny d’aquí. Quan arri-
bis a dalt la carena, mira el riu i
la vall que has deixat”. Sit tibi ter-
ra levis, que diria ell.

Joan Soler, dolorosa pèrdua
per Pedro Jesús Fernández

A les xarxes

@sanchezcastejon: Siguiendo muy de
cerca la situación en Ucrania y en perma-
nente contacto con representantes de la UE
y la OTAN, así como con líderes europeos.

@agenciaacn: El Govern estudia què fer
amb el passaport covid i aixeca a partir de
divendres la resta de restriccions, excepte
el tancament de l’oci nocturn.

#CauenRestriccions

@carlestorras: I pel tema aquest de l’Es-
glésia que ha anat afanant béns immo-
bles, dimitirà algú o ja ho deixem per a l’al-
tra vida, això?

#L’EsglésiaEnsRoba #ConflicteAUcraïna

Els semàfors

Fumata blanca en el cas de
l’Institut 9 de Santa Coloma de
Gramenet. La Generalitat s’ha

compromès finalment a garantir
les línies de Batxillerat promeses

a la comunitat educativa del
centre, que els darrers mesos ha
protagonitzat diverses protestes.

pàgina 10Institut 9

El Tiana Negra va tancar
dissabte passat la seva edició

més diversa i emotiva amb èxit
de participació. Prop de 500

persones van acostar-se 
a la Sala Albéniz durant les dues

jornades i la versió en línia ja
acumula 700 visualitzacions.

pàgina 11Tiana Negra

L'Ajuntament de Montgat ha
decidit no suspendre el polèmic
procés de selecció de personal
per a la corporació. El consistori

apunta que si ho fes estaria
vulnerant la contractació

temporal per "caducitat de
l'oferta pública".

pàgina 11Aj. de Montgat
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Hi ha projectes que necessàriament han de
passar per sobre de qualsevol ideologia i es-
tratègia política. Són fàcils d'identificar: te-
nen un ampli consens entre el veïnat, supo-

sen una transformació important per a la ciutat i els be-
neficis que aporten superen amb escreix la dificultat del
repte. A Badalona, el nou canal del Port és, sens dub-
te, un d'aquests projectes, el més rellevant de l'última
dècada. Ara, la seva viabilitat depèn exclusivament de
l'altura de mires dels regidors i regidores de l'oposició.
Totes les altres peces d'aquest puzle d'enginyeria

i col·laboració política entre diferents institucions es-
tan perfectament encaixades. El govern d'Espanya ha
sabut entendre les possibilitats dinamitzadores del nou
canal, que ha de servir per generar una nova centra-
litat per a la ciutat; Marina Badalona ja ha posat a li-
citació els treballs d'adequació dels primers 250 me-
tres de canal en un termini de nou mesos; i aquest
Ajuntament ha inclòs al pressupost 3,8 milions d'eu-
ros necessaris per completar l'obra. En dos mesos,

aquest nou govern ha fet els deures. Era la nostra ob-
ligació. Han passat gairebé vint anys d'ençà que es va
aprovar el primer pla urbanístic del barri del Gorg. La
ciutat ja ha esperat prou. 
L'estiu de 2024 el canal del Port pot ser una reali-

tat que semblava impossible fa només uns mesos. Hem
superat tots els obstacles perquè una actuació que no
és gens senzilla depengui només del pas més fàcil pos-
sible: que els regidors i regidores diguin sí al pressu-
post municipal, diguin sí al canal del Gorg i diguin sí
a la ciutat. 
Em costaria molt d'entendre que el tacticisme po-

lític passi per damunt de l'estima a una ciutat que ne-
cessita un projecte com aquest. Un no al pressupost
municipal faria pagar un peatge massa car als ciuta-
dans de Badalona. 
Estic convençut que els regidors i regidores del con-

sistori coincideixen a pensar que hi ha projectes que
no tenen ideologia. Ara tenen una oportunitat única
per demostrar-nos el seu convenciment.

L'estiu de 2024 el canal del
Port pot ser una realitat
que semblava impossible

fa només uns mesos

““
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per Rubén Guijarro, alcalde de Badalona

Projectes de ciutat

NLes millors
perles

Apunyalar algú perquè t’ha semblat que es colava a la cua
del CAP: és la reacció violenta d’un jubilat de 67 anys que

en va ferir greument un altre, de 69, després de discutir-se al
CAP de Cunit (Baix Penedès), segons ha publicat ElCaso.cat.

La plataforma Escuela de Todos ha penjat cartells
reivindicatius “per a què s’acumpleixi” (sic) el 25% de

castellà a les aules catalanes. Potser als autors dels cartells
els convindria justament el contrari.

Pagar entre 200 i 1.000 euros per aconseguir un certificat
covid fals. A algú normal li sortiria més a compte vacunar-

se o fer-se una PCR, però als 1.600 investigats per pagar per
això, no. Molts d’ells són famosos i coneguts delinqüents. 

Una noia acaba a urgències després de menjar-se 32
peces de sushi, sense perdonar els entrants, en un bufet

lliure. Ella mateixa ho va explicar amb un vídeo de TikTok,
on apareixia al llit de l’hospital. Un ensurt amb bon gust.

LA FOTOTwitter (@AtletiFemenino)
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4El Departament de Salut ha
ampliat a una bona part de la po-
blació la vacunació de la dosi de re-
cord de la covid. En concret, ja la
poden demanar totes les persones
de 30 anys o més que van ser va-
cunades amb Pfizer o Moderna en
la pauta completa, sempre que ha-
gin passat 5 mesos des que la
van rebre. També se la poden po-
sar tots els joves d’entre 18 i 29
anys que van rebre la pauta com-
pleta d’aquestes mateixes vacunes
8 mesos enrere.

S’afegeixen, d’aquesta manera,
als grups d’edat de 40 anys o més i
als vacunats de totes les edats amb
AstraZeneca i Janssen. De fet,
aquests continuen sent els grups
prioritaris per a la recepció de la dosi
de record, a més de les persones im-
munodeprimides, el personal sa-
nitari i sociosanitari i les persones re-
sidents, que fins ara ja han pogut re-
bre també aquesta dosi.

La dosi de record és altament re-
comanable, perquè tot i que les va-
cunes contra la covid proporcionen
una resposta immunitària molt
efectiva, algunes persones, mal-
grat tenir la pauta de vacunació
completa, veuen disminuïda aques-
ta protecció, sobretot davant de no-

ves variants com l’òmicron, que és
la majoritària actualment a Catalu-
nya. La dosi de record augmenta la
immunitat, l’allarga i ajuda a redu-
ir el risc d’ingressar a l'hospital a cau-
sa de la covid.

La dosi de record, doncs, aju-
da a maximitzar la protecció, a per-
llongar la seva durada i, en defi-
nitiva, a continuar protegint la sa-

lut pública de les nostres comu-
nitats i, en particular, la de les
persones amb més risc d'infecció
i de malaltia greu.

CINC MESOS DESPRÉS
Per rebre la dosi de record cal que
hagin passat cinc mesos des que es
va rebre la segona dosi, en el cas
d’haver rebut els vaccins de Pfizer
o Moderna. 

Si s’han rebut les dues dosis d’As-
traZeneca o la dosi única de Jans-

sen, han d’haver passat tres mesos
per poder rebre ara la dosi de record. 

En tots dos casos, si superats els
períodes de tres i cinc mesos es con-
trau la infecció per covid, s'haurà
d'esperar quatre setmanes des de
la recuperació de la malaltia per
sol·licitar la dosi de record.

Per accedir a la vacunació, cal
demanar cita prèvia a través del por-
tal vacunacovidsalut.cat, des d’on es
pot triar punt de vacunació i dia i
hora. Els destinataris de la dosi de re-
cord aniran rebent un SMS convi-
dant-los a la vacunació i dirigint-los
a aquest enllaç.

La dosi addicional que s’està ad-
ministrant és de Moderna o de Pfizer,
indiferentment de la vacuna que
s’hagi rebut a la primera i a la sego-
na dosi. De fet, s’ha comprovat que
totes dues vacunes, tant la Moderna
com la Pfizer, tenen una eficàcia
molt elevada, independentment de
la vacuna que s’hagi rebut en l’apli-
cació de la pauta completa (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o Janssen).

El Departament de Salut man-
té la crida a tota la població perquè
es vacuni, tant les persones que po-
den rebre ara la dosi addicional
com totes aquelles que encara no
estan vacunades.

4Cal recordar que les persones no
vacunades majors de 12 anys te-
nen una probabilitat 2,5 vegades
més gran de ser hospitalitzades
per covid i 4,9 vegades més d’en-
trar a l’UCI. En el cas dels majors de
50 anys, tenen una probabilitat 3,7
vegades més gran de ser hospi-
talitzades per covid i 8,1 vegades
més d’entrar a l’UCI. I en la franja
de més de 70 anys, tenen una pro-
babilitat 6,1 vegades més gran de
ser hospitalitzades i 15,2 vega-
des més d’entrar a l’UCI que les

persones d’aquesta edat que te-
nen dosi de record.

La vacunació contra la covid té
com a objectiu protegir tota la po-
blació del virus per evitar casos de
malaltia greu, covid persistent, in-
gressos hospitalaris i a les UCI i morts.

Està previst que s’ampliïn pro-
gressivament els grups per rebre la
dosi de record quan hagi passat el
temps necessari des de la darrera dosi
de la vacuna. Aquests grups se selec-
cionen coordinadament en l’àmbit de
l’estratègia estatal de vacunació.

La vacunació redueix la
probabilitat d’ingrés hospitalari

La dosi de record
augmenta la

immunitat i l’allarga 

Algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, veuen disminuïda la protecció, sobretot davant de noves variants com l'òmicron. Foto: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Una gran part de la població ja pot
rebre la dosi de record de la covid
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Front comú amb l’Estat pel
viaducte del canal del Gorg

INFRAESTRUCTURES4Pas en-
davant per a la consolidació del
futur canal del Gorg a Badalona.
L’Ajuntament i el govern espa-
nyol van acordar dilluns l’esta-
bliment d’un conveni per a la
construcció del viaducte que ha
de permetre elevar les vies del
tren i deixar via lliure a l’estruc-
tura que canalitzarà l’aigua des
del Port de Badalona.
Segons detalla el consistori en

un comunicat, el projecte preveu
l'elevació d'un tram de 180 me-
tres de llargària, un tràmit im-
prescindible per poder connectar
el canal amb el mar. ”És un dia
històric per a la ciutat, ja que s'ha
acordat una actuació imprescin-

dible per a la transformació i
modernització de Badalona”, as-
senyalava al respecte l’alcalde
Rubén Guijarro, que va apuntar
que només queden 3,8 milions
municipals per aportar al projecte
que venen recollits en la propos-
ta del pressupost per al 2022.
La presentació de l’acord va

comptar amb la presència de la
ministra Raquel Sánchez, que
va remarcar el compromís del go-
vern espanyol amb un “gran rep-
te” com és el nou canal del Gorg.
Per la seva banda, diverses en-

titats ecologistes han denunciat
que es tracta d’una zona “conta-
minada” i que el projecte no té en
compte criteris mediambientals.

Guijarro reafirma l’aposta per
crear una comissió de la C-31

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona tirarà endavant amb la
creació d’una comissió sobre el
futur de la C-31. Així ho han con-
firmat a Línia Nord fonts mu-
nicipals, que apunten que és un
“repte” que compta amb l’espe-
cial dedicació de l’alcalde Rubén
Guijarro. Aquest pronunciament
del govern local es produeix
després que diverses entitats
com Transformem l’autopista
denunciessin que la promesa
taula de treball per abordar la
transformació d’aquesta artèria
badalonina no figurava en el re-

sum executiu del Pla de Govern
municipal fins al 2023 presentat
la setmana passada.
En aquest sentit, des del

consistori assenyalen que la
creació de la comissió no hi és
“literalment” al document, però
sí “implícitament” i asseguren
que la iniciativa es durà a terme.
Cal recordar que la previsió és
que aquesta taula de treball
compti amb la participació no
només del govern municipal i
les entitats locals, sinó també de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i la Generalitat.

Albiol amenaça ERC amb una
querella pels Pandora Papers

POLÍTICA4Xavier García Albiol
hauria amenaçat el president
d’ERC a Badalona i primer tinent
d’alcalde, Alex Montornès, d’in-
terposar-li una querella criminal
pel cas dels Pandora Papers. Se-
gons els republicans, el popular
hauria enviat una notificació no-
tarial a Montornès advertint-lo de
la seva intenció de portar el cas als
jutjats, després que el líder d’ERC
denunciés en diverses ocasions la
vinculació de l’exbatlle del PP

amb una societat en un paradís
fiscal. “És intolerable en demo-
cràcia que algú intenti coartar la
llibertat d’expressió amenaçant
amb querelles. Sempre denun-
ciaré que gestionar una empresa
offshore en un paradís fiscal no és
compatible amb l’exercici d’un
càrrec públic”, apunta al respec-
te Montornès.
Per altra banda, Albiol ha

anunciat el fitxatge pels populars
de l’exdiputat de Cs David Mejía.

Sánchez i Guijarro davant un plànol de les obres al Gorg. Foto: Ajuntament

Alex Montornès (ERC). Foto: A.R.

Tribunals | Cinc anys de presó per un atropellament mortal
Un home ha estat condemnat a cinc anys i nou mesos de presó per l’atropellament mortal
d’una parella el 2020 a Badalona. La família de les víctimes recorrerà la sentència contra el
conductor –que anava drogat en el moment dels fets– per provar d’ampliar-la a vuit anys.

POLÍTICA4El desallotjament de
la nau del carrer Progrés va ser el
gran protagonista del Ple de ge-
ner a l'Ajuntament de Badalona.
En la sessió celebrada dimarts, els
grups van aprovar una moció en
defensa de l'actuació policial en el
desnonament materialitzat el
passat 13 de gener gràcies als vots
de PP i PSC i malgrat la negativa
de la resta de formacions.
El desnonament de les més

d’un centenar de persones que re-
sidien en condicions precàries a
l'edifici també va estar present en
una moció presentada per Gua-
nyem per rebutjar el desallotja-
ment i solidaritzar-se amb els
afectats. La proposta, però, va ser
rebutjada amb els vots en contra
del PP i l'abstenció de les quatre
forces que conformen l'equip de
govern, que no van voler inter-
venir al respecte.
Precisament, la sessió de di-

marts va estar marcada per la
manca de participació del PSC en

el debat de diferents temes espi-
nosos com la moció –també pre-
sentada per Guanyem– a favor
de crear una comissió per inves-
tigar els atemptats terroristes
del 17 d'agost del 2017. El punt va
tirar endavant amb l'abstenció
dels populars i malgrat la nega-
tiva dels socialistes, que no van
voler fer ús del torn de paraula.

Les formacions també van
donar llum verda en el Ple a la
proposta per modificar el pres-
supost que facilitarà que es pugui
avançar el pagament de subven-
cions a les entitats que organitzen
les Festes de Maig. Des del con-
sistori detallen que aquest canvi
també contempla un increment
de les ajudes de 17.000 euros.

El Ple de gener a l'Ajuntament de Badalona. Foto: Ajuntament

PP i PSC s’alien en la defensa de
l’actuació de la policial a la nau
» Els dos partits aproven una moció en defensa del desallotjament

» Els socialistes eviten pronunciar-se en diversos punts del Ple
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Javier Pérez Andújar
Escriptor

“La dècada dels 80 ha estat la més
fastigosa de la humanitat”

Per començar i trencar el
gel: hi ha un fet de la seva
biografia que voldria cor-

roborar... És cert que va ser tra-
ductor dels còmics d’Astèrix i
Obèlix?
En singular, només d’un: El cel ens
cau al damunt. El meu favorit, però,
és Els llorers del Cèsar. És el més
obscur, el més metàl·lic. És una
mica com el Physical Graffiti de Led
Zeppelin o l’Animals de Pink Floyd.
Té el mateix to plomís i dur.

La menció als còmics és fre-
qüent en les seves novel·les.
Sempre he llegit tebeos. De petit
en llegia molts. Bé, de fet llegia els
mateixos moltes vegades, perquè
tampoc en tenia tants. Formen
part del meu pòsit emocional,
però també intel·lectual i simbòlic.
És el meu material de treball. Jo
treballo amb el que he assimilat:
les pel·lícules que he vist, la música
que he escoltat, la televisió que he
mirat o els còmics que he llegit. Tot
el que metabolitzo ho utilitzo com
a element literari. M’he injectat
molt tebeo i el supuro. 

Diu que la relació amb els còmics
va començar de nen. Com era el
Sant Adrià de la seva infància?
Era una ciutat industrial... Bé, ni tan
sols tenia la categoria institucional
de ciutat. Era un poble, un municipi.
Tenia un dels rius més contaminats
d’Europa, que baixava ple d’es-
puma blanca. Hi havia foneries de
ferro. Era una ciutat de treballadors
dura, però el tracte humà era molt
intens i bo, i la gent, com que venia
d’una  postguerra, de la migració i
de passar calamitats, s’ajudava. Era
dura alhora que molt humana.

Com era ser un nen en una ciutat
així?
També era dur. Tanmateix, no
m’importava. Amb la colla jugà-
vem en descampats, anàvem al riu
a córrer i teníem un gos que ens
seguia a tot arreu. Hi havia una
sensació de llibertat molt gran.
Anàvem on volíem i tornàvem a
casa quan volíem. No teníem gaire
control dels adults.

Tal com ha narrat en els seus lli-
bres, de jove va “sortir” del barri
per anar a la universitat a fer Fi-
lologia. Com eren aquells anys?
Els 80 han estat la dècada més fasti-
gosa de la humanitat des del Neolí-
tic. Van ser anys igual d’injustos que

sempre, però hi havia un exhibicio-
nisme de la injustícia. Es va posar de
moda un fals triomf social i les grans
il·lusions van caure en picat. El món
va quedar en mans dels pijos, i així
fins avui. La gent es vestia com si co-
brés 100.000 pessetes a la setmana.
La injustícia social es va disfressar i
se li va dir modernitat, però no era
res més que tirania. A la gent mar-
ginada no se la deixava aparèixer i

la ciutat ja no era per als pobres. A
tot això se li deia disseny, però en el
fons no era res més que un cop d’es-
tat dels pijos i la seva pijeria. Jo no
volia pertànyer al món que es pro-
posava, perquè era un món només
per a la gent que aspirava a brillar
socialment i que volia aparentar
més del que era. La meva joventut
va ser una època en la qual no vaig

poder pertànyer a la joventut. Era
un radical, i amb els meus amics del
barri passàvem del corrent princi-
pal. Si no eres postmodern podies
ser heavy, acabar en un partit d’ex-
trema esquerra... Hi havia moltes
sortides d’auxili subterrànies, però
eren marginals.

Vostè no es va convertir en heavy
ni en polític d’esquerres, sinó en
escriptor... És també una sortida
marginal?
[Riu] Jo he estat d’allò més indolent!
Mai he estat res, i suposo que vaig
acabar escrivint perquè quan no
saps fer res has de justificar que
estàs en algun lloc. I et dius: doncs
almenys explicaré el que he vist. Hi
ha una pel·lícula antiga que es diu
Objectiu Birmània que tracta d’un
comando de paracaigudistes que
ha d’entrar a Birmània, però amb ells
hi va un periodista que es dedica a
prendre notes. Sempre m’he sentit
com ell: estic al mig de tots els em-
bolics de la vida, però no sé exacta-
ment què fer... Vaig apuntant. 

En aquesta faceta d’apuntador
podríem encabir-hi la seva afició
d’anar als Encants a buscar tex-
tos estranys?
Cada cop ho faig menys, perquè
tinc menys espai per emmagatze-

mar coses a casa. M’agrada guardar
els llibres rars i les revistes velles per
veure com ha escrit la gent en al-
tres èpoques. Cada moment té la
seva ploma.  

Moltes vegades l’han definit com
un escriptor obrer.
Si no he fotut brot! Com he de ser
obrer! A mi tant se me’n fot com em
defineixin. Jo dono la meva explica-
ció, i si a la gent li agrada el que dic,
doncs bé. No crec que hagi practi-
cat una literatura obrera, sinó que
escric amb el que tinc, amb el que
he vist. Però no tinc una finalitat ni
cap pretensió. Si em vaig criar en
una família treballadora, en un barri
obrer, quan escric parlo d’aquestes
històries. Òbviament, tinc clar què
és la lluita de classes, però no em de-
dico a fer mítings amb la literatura.
No tinc cap finalitat política. Escric
perquè m’agrada fer-ho i perquè
m’agrada llegir. El que no vull és
convertir l’acte literari en una cosa
fora de la literatura. Quan algú em
diu que un llibre li aporta alguna
cosa, li responc que molt malament.
Jo només espero que li doni plaer. 

Algun cop ha dit que és un des-
classat. A què es refereix?
No formo part de la classe a la qual
pertanyo, perquè evidentment4 

“Tots els
extraradis són
iguals; hi ha una
internacional
dels extraradis”

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
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3no foto ni brot i mai m’he llevat
d’hora per anar a la fàbrica. La meva
vida no és la d’un obrer. M’he que-
dat fora de la meva classe social: soc
un exoplaneta. Però hi estic molt
còmode, perquè no he de donar
explicacions a ningú.

Tornant a la literatura, algun cop
ha dit que li ha salvat la vida.
És cert. Mentre escric no penso, i no
he de donar voltes a les coses... A
més, no he d’anar a treballar [Riu].
Escriure em salva de molts perills
que hi ha a la vida. Ho faig als ma-
tins, i a les tardes prefereixo llegir,
perquè estic més cansat. 

Borges deia que publicava per
deixar de corregir. Fa més de 24
anys que vostè tenia al cap la
seva última novel·la, El año chino
del Búfalo. No és dolorós tenir un
llibre pensat durant tants anys  i
no escriure’l?
Dolorós és patir una apendicitis.
L’he publicat ara perquè em feia
il·lusió. Durant molt temps havia
pensat com fer-ho sense acabar-
ho de saber. Pensava que si el pu-
blicava, em dirien que escric coses
molt rares, però un cop he de-
mostrat que no sé escriure coses
normals, ja puc fer coses rares que
són meves... En realitat, no és un
llibre tan estrany. El que és estrany
és la gent. 

Ja li deuen haver preguntat mol-
tes vegades... Què és exactament
El año chino del Búfalo?
Una novel·la, absolutament. Una
novel·la és tot el que no és una altra
cosa. Si no, seria un catecisme, un lli-
bre de cuina, de poesia o un llibre
d’història. Hi ha molts tipus de
novel·les: realista, de cavalleria, bi-
zantina, de ciència-ficció... Tot el que
no se sap què és, és una novel·la. 

En el seu llibre hi ha molts pas-
satges històrics mesclats amb li-
teratura. La literatura és una nota
al peu de la història? 
Això no va així. La literatura és es-
criure, i per això calen materials. Hi
ha qui ho treu de la seva memòria,
dels seus somnis... He recollit certs
fets històrics com a materials litera-
ris, però ja està. 

Es tracta, sobretot, de fets succe-
ïts durant el 1973, l’any xinès del
búfal. Què té d’especial?
Un patró que m’apassiona. La guer-
rilla, la revolució, la dictadura i la po-
lítica portada a l’extrem més violent.
Allà hi ha tota la condició humana.
Si llegeixes llibres de l’antiga Roma,
ja veus que la vida dels Cèsars era
igual que els passatges històrics del
1973 que apareixen al llibre. No afu-
sellaven perquè no hi havia bales,
però es mataven a cops d’espasa, hi
havia cops d’estat, guerres... 

Què vol aconseguir recuperant la
història dels anys 70?
Hi ha una intencionalitat política de
manifestar com era la rebel·lia polí-
tica a l’època de la guerra freda i la
descolonització. La lluita per sortir
de l’esclavitud social i política, l’e-
mancipació de la gent. L’any 73 va
ser el clímax d’una època. Després
va esclatar la crisi del petroli. Veníem
d’un món en el qual tot era opti-
misme i vam anar a parar a un món
en el qual tot anava pitjor. El Maig
del 68 va fracassar, el hippisme
també, totes les grans il·lusions van
esmicolar-se i van venir els anys de
plom. Europa es va convertir en un

indret de terrorisme durant una dè-
cada, i més tard va venir la gran crisi
dels 80 amb Reagan, Thatcher, el
papa Wojtyla i el conservadorisme.
El 73 és un any que serveix de fron-
tissa per explicar que es passa d’un
món a un altre. A Espanya s’assas-
sina Carrero Blanco. 

En el llibre, tot i tenir-lo pensat fa
més de 20 anys, també parla del
moment actual. Com veu els nos-
tres dies?
Cada vegada més malament. Són
anys més intolerants i fanatitzats...
Fins i tot la gent que està en contra
del fanatisme ho està d’una manera
fanàtica. Molts col·lectius que de-
fensen interessos de minories que
de debò estan en perill o que ne-
cessiten protecció ho fan d’una ma-
nera intolerant i fanàtica. No pots ser
com els que et persegueixen... Hem
arribat a un moment en què no es
distingeixen els perseguits dels per-
seguidors. Són els mateixos que de
sobte es giren i van en direcció con-
trària. És com una pel·lícula de riure. 

A El año chino del Búfalo hi ha
temes que ja apareixien en les
novel·les que va escriure fa 20
anys, com la vida d’extraradi.
Aquest món ha canviat?
Tots els extraradis són iguals. Els
d’aquí, els de Madrid, els de París...
Hi ha una internacional dels extra-
radis. L’extraradi són blocs i gent
que hi viu, i és clar que ha canviat.
Ara està molt ben comunicat amb
altres punts de la ciutat, és més per-
meable. Abans, fins i tot quan com-
praves roba al barri no era la
mateixa que al centre, i el barber ta-

llava diferent els cabells. Tot el que
sigui treure barreres físiques i socials
és bo. Fa molts anys que no visc a
Sant Adrià, visc al Clot, però hi vaig
dos cops a la setmana per veure els
amics o la meva mare... Ara hi vaig a
peu, i les diferències amb altres llocs
són només econòmiques.

En el seu últim llibre diu que els
polítics juguen a l’hula-hoop amb
el cinturó roig.
El que volia dir és que el cinturó roig
és inofensiu. S’ha convertit en una
joguina per als polítics. Era una
imatge que em servia per parlar de
la desactivació d’aquest món. 

Ara, en indrets com Sant Adrià,
juntament amb Sarrià o Pedral-
bes, és on Vox té més presència
electoral. Per què passa?
Que la gent voti el que li doni la
gana... No em sorprèn. Sant Adrià
no és roig. Sant Adrià és el que és:
un lloc normal on hi ha molta po-
bresa. D’altra banda, de fatxes n’hi
ha hagut tota la vida i arreu. Que la
gent es cabregi i voti per ràbia en
un moment en què les coses no
van bé és normal. La gent que vota
Vox no crec que sigui ni tan sols
fatxa. És un vot molt perillós, ja que
el feixisme s’alimenta d’odi, però no
s’han de criminalitzar aquests vo-
tants, sinó rescatar-los per a les op-
cions democràtiques. Perquè, tot i
ser legal, Vox no és democràtic. La
gent que el vota està desesperada i
rabiosa, i el que no pot ser, a sobre,
és que es criminalitzi la seva ràbia.
Cal fer-li entendre que, tot i que la
gent a la qual ha votat sempre no
ha estat a l’altura i l’ha traït, Vox és
pitjor. I és clar, per fer això cal una
xarxa política que arribi fins al car-
rer. Això t’ho ha de dir el teu veí que
milita en un partit, però si no tens
aquest veí, estàs sol i acabes anant
amb el primer que surt i que sem-
bla entendre la teva ràbia.

Creu que a Sant Adrià va ser un
vot de ràbia i a Sarrià un vot de
classe?
No, suposo que allà també tenen
la seva ràbia, perquè abans vota-
ven el PP i Convergència. Va ser
una altra ràbia... Potser els sem-
blava que el PP era poc radical
amb el Procés. Vox aconsegueix
vots enverinant el debat. En alguns
barris els vota gent que diu que
tots els polítics són iguals. En altres,
ho fa gent que està en contra de la
immigració. Cal que hi hagi una
xarxa de barri que et digui: “El teu
veí no és cap lladre, ha vingut aquí
a treballar i no pas a robar”. Això no
t’ho pot dir la televisió, sinó la vida.
Algú al bar. Com que els partits ja
no tenen militants de base, el que
està en contra de la immigració no
té ningú que li faci comprendre
que està embogint.<

“Fins i tot qui
està en contra
del fanatisme 
ho està d'una
manera fanàtica”

“No soc un escriptor obrer; 
mai m’he llevat per anar a la fàbrica”

1. Quin és el seu grup de música preferit? 
Slappy Happy. Són un grup dels 70. Rock progressiu
germano-britànic.

2. I el seu menjar favorit? 
Els bunyols de vent.

3. Amb quin escriptor viu o mort li agradaria 
anar a prendre alguna cosa? 
Amb Mark Twain.

4. Hi ha algun còmic que l’hagi marcat?
Tintín, òbviament.

5. I una pel·lícula? 
La gran evasió.

6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
Llegir [riu].

7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana 
especial per a vostè?
Santa Coloma. Li tinc molta simpatia.

8. I un lloc on passar les vacances?
El delta del riu Besòs.

9. Quin és el seu màxim referent professional?
Quevedo.

10. I un referent en la seva vida personal?
Els meus col·legues.

PÉREZ ANDÚJAR, EN 10 RESPOSTES
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EDUCACIÓ4Fumata blanca en el
cas de l’Institut 9 de Santa Colo-
ma de Gramenet. La Generalitat
s’ha compromès finalment a ga-
rantir les línies de Batxillerat
promeses a la comunitat educa-
tiva del centre. “Hem decidit
mantenir el compromís que te-
nim des de l’any 2018. El pròxim
curs, l’Institut 9 disposarà d’oferta
d’estudis de Batxillerat”, asse-
gurava dimecres el conseller d’E-
ducació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, en resposta a una pregun-
ta del diputat del PSC Raúl Mo-
reno sobre la situació del centre.
En la seva intervenció, Gonzàlez-

Cambray també avançava que el
procés de construcció del nou edi-
fici del centre educatiu s’iniciarà
quan el consistori colomenc ce-
deixi al govern català el terreny on
està previst erigir l’equipament.
Aquest pronunciament de la

Generalitat arriba poques set-
manes abans del tancament del
període d’inscripcions i després
que les famílies protagonitzessin
en els darrers mesos diverses
protestes per reclamar la conti-
nuïtat del projecte educatiu del
centre, ubicat provisionalment
en uns barracons a la zona de
parc de Can Zam.

MEDI AMBIENT4La renatura-
lització del Besòs ja està en mar-
xa. Durant aquest mes de gener
han començat les tasques per
convertir el riu en un refugi de
biodiversitat al seu pas pel ter-
me municipal de Santa Coloma
de Gramenet. L’objectiu d’a-
questa actuació –que neix d’una
col·laboració entre el consistori
colomenc i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)– és no no-
més millorar la biodiversitat
d’aquesta zona del Besòs, sinó
també augmentar la resiliència
de l’ecosistema fluvial i millorar
les condicions per al desenvolu-
pament de la fauna a través de la
creació de llacunes al marge
dret del riu.
“La recuperació del Besòs és

la millor metàfora del que som
en aquesta ciutat. Un riu que era
una claveguera, avui en dia és un
espai recuperat per al conjunt de
la ciutadania en clau de salut i de
biodiversitat”, assenyalava l’al-

caldessa Núria Parlon en la pre-
sentació de la primera fase de les
obres de naturalització dimarts.
Precisament, aquesta primera
actuació preveu la generació de
llacunes per afavorir la biodi-
versitat i l’habilitació d’una zona
destinada a l’educació ambien-
tal que funcionarà com una gran
aula a l’aire lliure amb diferents
itineraris pedagògics pensats
per a famílies, escoles i també es-
tudiants universitaris.

El director del projecte de re-
naturalització, Tomás Carrión,
explicava en declaracions a
l’ACNque amb aquest procés es
preveu que les poblacions de
peixos, amfibis i rèptils es des-
envolupin amb plenitud i esde-
vinguin alhora font d’alimenta-
ció per a ocells i mamífers que ja
hi ha a la zona. En aquest sentit,
un dels objectius del projecte és
també consolidar la presència de
la llúdriga al tram final del riu.

Parlon, a l'acte de presentació de les obres de naturalització. Foto: Ajuntament

En marxa les primeres obres de
renaturalització del riu Besòs

La Generalitat garantirà 
el batxillerat a l’Institut 9 

Ciutat Vella | Presentades noves al·legacions al pla de reforma 
La Plataforma Salvem el Barri Antic ha presentat aquesta setmana noves al·legacions

contra el projecte aprovat inicialment que afecta dos dels terrenys afectats per la segona
fase del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de la Ciutat vella de Santa Coloma. 

Una de les protestes dels alumnes de l’Institut Nou. Foto: Twitter (aitorblanc)

POLÍTICA4La notícia saltava la
per sorpresa la setmana passada.
L’Ajuntament de Barcelona havia
acordat la incorporació de la Ge-
neralitat al Consorci del Besòs per
impulsar la transformació del
territori i, en especial, de l’àmbit
de les tres Xemeneies de Sant
Adrià de Besòs, que aspiren a
convertir-se en un hub tecnolò-
gic de referència a Europa.
L’entrada del govern català a

l’ens, que també agrupa els con-
sistoris de Badalona, Santa Co-
loma de Gramenet, Sant Adrià  i
Montcada i Reixac, no ha acabat
de convèncer el Besòs, que veu
amb un cert escepticisme aquest
moviment. “A falta de més in-
formació, de moment, som es-
cèptics. L’anunci ens genera
molts dubtes. Desitjaríem que
servís per consensuar i fer reali-
tat els nous usos per a la central
tèrmica, però també per repen-
sar el planejament urbanístic
tenint més en consideració a la
ciutadania”, apunten des de la
Plataforma per la Conservació de

les Tres Xemeneies, que segueix
reclamant la retirada de l’actual
pla urbanístic abans de la seva
aprovació definitiva. L’entitat
confia que aquest “canvi de dis-
curs” vers el Besòs no es quedi en
paper mullat i serveixi per re-
vertir la situació de vulnerabili-
tat de la zona i reclama a les ad-
ministracions més informació
concreta sobre les diferents me-
sures que es volen impulsar.
En la mateixa línia es pro-

nuncia la Coordinadora Veïnal

del Baix Besòs, que considera
que la incorporació de la Ge-
neralitat hauria de servir per
“enfortir” el Consorci i conver-
tir-lo en una eina per a la pla-
nificació de projectes que con-
trarestin els grans “dèficits”
del territori. Des de l’agrupació
es mostren prudents respecte al
contingut de l’acord, però situ-
en com a requisit imprescindi-
ble que es pugui garantir una
participació veïnal sostinguda
en la presa de decisions.

Puigneró i Colau, a la firma de l’acord de dimecres passat. Foto: Generalitat

L’adhesió de la Generalitat al
Consorci no convenç el Besòs

Sant Adrià

OBRES4La descontaminació de
la Rambleta de Sant Adrià podria
arrencar finalment abans del fe-
brer. Fonts municipals han con-
firmat a Línia Nord que l’inici de
l’actuació és imminent després
que els treballs previs de recolli-
da de mostres de sòl per analit-
zar-les en un laboratori hagin fi-
nalitzat abans del previst. Això su-
posa que la descontaminació del
passeig podria culminar a finals
d’abril o principis de maig, tenint
en compte que la previsió és que
s’allargui uns tres mesos.

Un cop finalitzada aquesta
fase es podran reprendre les es-
perades obres de reforma de la
Rambleta, que es van aturar el
novembre del 2019 en detectar la
presència de sòl contaminat i
gràcies a la pressió de diverses en-
titats veïnals. Si no hi ha cap nou
contratemps, la remodelació del
passeig podria estar enllestida a
finals del 2022-originalment es-
tava previst que s’acabés a  l’es-
tiu-, posant d’aquesta manera
punt final a un periple de més de
dos anys d’espera.

Cas Rambleta: inici imminent
de la descontaminació del sól

Les obres a la Rambleta van aturar-se el 2019. Foto: Gemma V. (Facebook)

Mobilitat | El Trambesòs va recuperar un 29% dels viatges el 2021
Les línies del Trambesòs van aconseguir durant el 2021 recuperar gairebé un 29% dels viatges
respecte a les xifres registrades el 2020. En total, es van realitzar durant l’any passat més de
6,3 milions de viatges, una xifra encara lluny del rècord de deu milions assolit l’any 2028. 
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Montgat no atura el polèmic
procés de selecció públic

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Montgat ha decidit no suspendre
el polèmic procés de selecció de
personal per a la corporació. En
resposta a les peticions formals
dels grups de l'oposició, l’execu-
tiu encapçalat per Andreu Absil
apunta que el consistori “no pot
fer res més que convocar les pla-
ces”, ja que no fer-ho implicaria
una “vulneració de la contracta-
ció temporal” per “caducitat de
l’oferta pública”.
Sota aquest criteri, l’admi-

nistració local decideix desesti-
mar les sol·licituds que havien
presentat des de l’oposició per
aturar el procés, tal com també
havia demanat CCOO en un co-

municat. Des de la secció sindi-
cal acusen el consistori de no vo-
ler negociar amb el comitè d’em-
presa per adequar el procés de se-
lecció vigent a la nova llei -tal com
han fet altres ajuntaments- que
estableix mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat
del personal interí en les institu-
cions públiques, que va entrar en
vigor el passat 30 de desembre.
En el cas de Montgat, la si-

tuació és especialment delicada
perquè entre els afectats que po-
drien perdre la feina hi ha per-
sones en situació de precarietat,
com un treballador que va de-
nunciar un presumpte cas d’as-
setjament laboral i abús de poder.

CULTURA4El Tiana Negra va
tancar el passat dissabte la seva
edició més diversa i emotiva. El
festival de novel·la negra va ce-
lebrar la seva primera dècada
d’història de la mà de les diferents
figures i personalitats que han
contribuït a convertir-lo en un re-
ferent en el sector i en la porta
d’entrada al cicle anual de certà-
mens del gènere a Catalunya.
La cirereta del pastís d’a-

questes jornades la va posar el
lliurament del Premi Memorial
Agustí Vehí, que primer cop en la
trajectòria del festival ha tingut
dos guanyadors: Mariló Álvarez
per Suïcidis, S.A i Pere Figueres
per Fets Caldo. Amb aquest fet
inèdit, el jurat del certamen va vo-
ler reconèixer la gran qualitat de
les prop de 44 novel·les presen-
tades enguany i posar en valor
l'àmplia gamma de possibilitats
que ofereix el gènere, ja que les
guanyadores són dues obres molt
diferents. A Suïcidis, S.A, Álva-
rez –escriptora valenciana resi-
dent a Barcelona–aborda una te-
màtica d’actualitat com les ma-

lalties mentals i el suïcidi a través
d’un relat amb tocs futuristes. Per
la seva banda, Figueres, natural
d’una petita població de l’Alt
Camp, explora els límits del gè-
nere amb una comèdia “coral”,
amb personatges “hilarants” i
diàlegs “sorneguers”.
La tornada a la presencialitat

després de la versió en streaming

de l’any passat ha estat tot un èxit
i prop de 500 persones van acos-
tar-se a la Sala Albéniz durant les
dues jornades del certamen. En
aquest sentit, l’aposta per man-
tenir en paral·lel la versió en línia
també ha tingut gran acollida i ja
acumula gairebé 700 visualitza-
cions al perfil del consistori a la
plataforma Youtube.

Álvarez i Figueres, els dos premiats del Tiana Negra 2022. Foto: Tiana Negra

Doble premi a la diversitat en el
desè aniversari del Tiana Negra

Façana principal de l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament

Montgat | Renovació elèctrica de la flota de vehicles
L’Ajuntament de Montgat ha adquirit tres nous vehicles totalment elèctrics
per renovar la flota de la Brigada Municipal, que fins ara comptava amb

vehicles obsolets que no complien els requeriments tècnics per al servei diari.
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Esports

Els avis i les àvies són una
contínua font d'inspiració.
Què et deia el Joan?

M'insistia molt com havia de col-
pejar la pilota. Va ser el gran
culpable que m'enamorés del
futbol i, probablement, la pri-
mera persona que va veure que
jo podia competir en un equip.
Va arribar un moment en què les
meves amistats ja no venien tant
al càmping els caps de setmana
perquè tenien partit i em que-
dava sola amb la pilota. Un dia
tots tenien lliga i em vaig dir:
"Doncs mira... Jo també vull jugar
en un equip!".

I el teu avi content.
I molt orgullós! Ell també va jugar
i hem vist molt de futbol plegats.
Les amistats m'agafaven de les
primeres quan triàvem equip en
els partidets que fèiem i veia
que tenia traça. Total, que vaig
anar a jugar un partit en un equip
mixt del Prat. Després em van
proposar fer les proves al Barça.

Com van anar?
Quan vaig arribar al Mini Estadi i
em van donar l'equipació del Bar-
ça, vaig al·lucinar. Mai havia vist un
túnel de vestuari. Va ser una gran
alegria que m'agafessin. Tenia 10
o 11 anys i era la primera vegada
que jugava amb un equip total-
ment de noies. Un any no va sor-
tir el cadet B i vaig marxar al CE Eu-
ropa fins a arribar al primer equip,
i em va fitxar el RCD Espanyol, on
vaig jugar amb gran part de les
meves referents.

Veus les lesions com una opor-
tunitat per créixer?
Exacte. Per tornar sempre millor
del que estaves, per deixar-te la
pell amb el preparador físic i el re-
adaptador. El que em dol sempre
més és separar-me del grup i tenir
altres horaris.

La teva última lesió ha estat de
menisc i cartílag.
M'he operat tres cops: dues a la
cama esquerra (una de menisc i
l'altra de menisc i cartílag) i a la
cama dreta porto creuats i menisc.
Feia gairebé 7 anys que ho havia
de passar per quiròfan i va ser un
xoc. "Ara? Com ha pogut passar?",

em preguntava. No té cap sentit
donar-li voltes.

El 3 d'octubre de 2021 vas tornar
a jugar contra el CD Parquesol a
l'Estadi en el minut 83 i amb 1-0
a favor [2-0 final]. Era i va ser la
primera victòria del curs [el 23 de
gener va arribar la segona per 1-
2 i amb l'1-1, de Cotado]. El con-
text no és gens habitual. Juli
Garcia confiava molt en tu.
Ens vam conèixer i vam compar-
tir vestuari al RCD Espanyol. Va ser
poc temps. Al CE Seagull vam te-
nir una confiança mútua. Jo tenia
moltes ganes de tornar a jugar i no

m'importava ni el minut ni les cir-
cumstàncies. Sabia que estaria
centrada, i així va ser.

Tens la màgia necessària per
reactivar les persones?
Sí. M'omple que una companya

m'expliqui com se sent o quins
problemes té. Les observo molt i
sé quan estan patint i ho passo
molt malament quan no estan
bé. Em deixo l'ànima perquè sí que
ho estiguin.

Quants ulls calcules que tens?
A veure... Potser dos per cada
companya... [Riem].

Empènyer i regalar energia
deu desgastar molt, especial-
ment en una situació esporti-
va com la vostra [són penúlti-
mes amb 7 punts i diumenge
reben el Racing Féminas, que
en té 12].
Em reconforta que una jugadora
tiri endavant després de mirar-me
o escoltar-me. La seva reacció
també m'impulsa a mi. Però
aquesta manera de fer i de ser des-
gasta, sobretot quan no surten les
coses. L'equip ho està passant
molt malament i més a casa quan
estem totes juntes, perquè in-
tentem dissimular com ens sentim
davant la resta. Es tracta d'allibe-

rar-nos, donar la cara i continuar
treballant.

Com són en Salvador Jaspe i en
Jaume Llopis, el nou entrenador
i el seu ajudant?
Tenen un vocabulari i una mane-
ra de fer molt propera, es pot par-
lar amb ells i t'escolten. Saben ar-
ribar a cada jugadora i això bene-
ficia el grup.

Com estàs creixent des que ets
gavina?
No he parat de fer-ho des que
jugo al CE Seagull, tant en els bons
com en els mals moments. Aquest
és un dels pitjors de la meva carrera
esportiva i estic madurant molt
com a jugadora i com a persona.

Sempre has jugat de lateral es-
querra?
Quasi sempre. L'any passat l’Anna
Junyent em va col·locar de central
esquerra i, gràcies a la seva con-
fiança i al meu treball, m'hi vas sen-
tir molt còmoda. M'agradaria tor-
nar a jugar de central, la veritat.

“M'omple que una
companya m'expliqui
quins problemes té”

Carla Cotado / Lateral esquerra del CE Seagull

Entrar a la pista de gespa artificial del càmping costava un euro i l'avi Joan Roca 
es va deixar un bon capital perquè hi jugués la seva neta. “No em treia l'ull de sobre

mentre feia partides de dòmino amb els seus amics. Amb el temps, em va començar
a donar consells”, diu Carla Cotado (Mollet del Vallès, 1993), defensa del CE Seagull. 

“L’avi Joan és el culpable
que m'enamorés 
del futbol i va veure 
que podia jugar”

Foto: CE Seagull

Bàsquet | El Bàsquet Femení Sant Adrià rep el Segle XXI 
El conjunt d’Enric Cervera jugarà a casa avui contra el líder, el Segle XXI, en partit

corresponent a la 16a jornada del grup B de Lliga Femenina 2. El Bàsquet Femení Sant Adrià
hi arribarà després de la derrota per95-60 contra el Club Sant Josep Obrer el passat dia 23.

Toni Delgado
BADALONA
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Viu en línia

Salvació Total Imminent Immediata Ter-
restre i Col·lectivaés la història d’una família
que busca respostes després d’un cata-
clisme. Un home ha escrit un llibre que ho
prediu tot. Ha convocat tots els seguidors
en un espai on seuran i manifestaran la
seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap
si existeix. Teniu fe en ell i en el que diu?

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Salvació Total Imminent...
Tim Crouch

Les barcelonines Maruja Limón presen-
ten el seu tercer àlbum: Vidas (Satélite K).
Amb una dotzena de cançons, el nou
disc reforça la seva aposta per la fusió del
pop amb ritmes llatins, flamenc i jazz,
però incorpora també sons innovadors.
“És un disc més arriscat [que els ante-
riors]”, ha dit la cantant del grup, Sheila
Quero, en una entrevista amb Enderrock.

Música

Gener de 1942. Fa més d’un any que
40.000 jueus de tota Polònia viuen en un
gueto. Entre ells, un grup d’actors jueus
que una nit interpreta una comèdia mu-
sical al teatre Fémina. Els espectadors ri-
uen i s’emocionen, i aconsegueixen ob-
lidar per un moment la seva situació. Men-
trestant, els actors s’enfronten a un dile-
ma: podrien fugar-se en acabar la funció?

Pelis i sèries

El amor en su lugar
Rodrigo Cortés

Vidas
Maruja Limón

Homo ludens
El CaixaForum de Barcelona acull des del passat 1 de de-

sembre i fins al 18 d’abril l’exposició ‘Homo ludens. Video-
jocs per entendre el present’, que ofereix “una nova pers-

pectiva del concepte de gamer”, tal com diuen els organit-
zadors. La mostra està formada per més de quaranta pe-
ces, entre videojocs i obres d’art, i presenta un entorn in-

teractiu que converteix la mateixa exposició en una expe-
riència de joc col·lectiva. Està dividida en sis sales, cadascu-

na de les quals dedicada a un àmbit en què l’ésser humà,
conscientment o no, es pot relacionar amb el videojoc.

“La seva obra ha revolucionat i transformat la
teoria feminista amb els seus estudis sobre el

gènere, el seu activisme pels drets de gais i les-
bianes i el seu suport al moviment queer”. Amb

aquestes paraules explicava el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, el motiu pel qual l’e-
xecutiu ha decidit atorgar el 33è Premi Interna-
cional Catalunya a la filòsofa i activista estatuni-

denca Judith Butler (Cleveland, 1956). “Butler
desprèn un compromís cívic i polític amb el

qual articula el seu projecte teòric de combatre
totes les formes de violència: la normativa, la

simbòlica, la física, la sexual o la política”, afegia
Aragonès en l’acte que es va fer el passat dia 24
per anunciar aquest guardó. En la mateixa línia,
la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Ver-

ge, va lloar la figura de Butler i va dir que “pre-
miar-la també és dir ‘no’ a la guerra”.

J U D I T H  B U T L E RQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser un referent del feminisme contemporani
És una important filòsofa i activista no binària

Famosos

Rebre el Premi Internacional Catalunya
La Generalitat li ha atorgat pel seu compromís cívic i polític

Reconeixement merescut
Els usuaris lloen la decisió del Govern i l’obra de Butler

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Una vegada hi havia un home que me-
nyspreava la seva filla.” Amb comença-
ment de rondalla apareix l’heroïna d’a-
questa història, anomenada Junil. Enco-
la papirs a la llibreria del pare i aprèn a lle-
gir a l’ombra del seu menyspreu. Però mort
el pare, morta la ràbia —i és la filla qui ha
concebut l’arma del crim. Premi Òmnium
de novel·la amb veredicte unànime.

Llibres

Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís

| The Artful Escape
Un joc musical que ens convida a presenciar el viatge psicodèlic d’un

artista a la recerca del seu món interior. Per a PS4, PS5 i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGA’T

Tingues sempre a prop un bàlsam per als llavis i una crema 
de mans: aplica’t tots dos productes diversos cops al dia

EVITA

HIDRATA’T

RECORDA

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

i SALUT

La pell és l’escut del nostre cos i, així com a l’estiu hem d’ex-
tremar les precaucions amb el sol, durant l’hivern és neces-
sari que la protegim del fred. Quan baixen les temperatu-

res, la pell se’ns resseca i fins i tot se’ns pot esquerdar. Més enllà
del punt de vista estètic, això pot ser molest i dolorós, de mane-
ra que n’hem de tenir cura.

L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia ofereix un llistat de
consells que poden ser molt útils per tenir una pell hidratada i
sana malgrat el fred. En primer lloc, per més obvi que sembli, és
molt important que ens abriguem bé: si portem guants, les nos-
tres mans (una de les parts del cos que més noten l’impacte del
fred) ens ho agrairan. En aquest sentit, la cara és la zona que
queda més desprotegida, especialment els llavis, i per això hi
hem de parar més atenció. En definitiva, tingues sempre a mà
un bon bàlsam per als llavis i una crema hidratant de mans: apli-
ca’t tots dos productes diverses vegades al dia. D’altra banda,
els dermatòlegs recomanen no rentar-se excessivament les
mans i no fer-ho amb aigua freda. Per últim, recorden que la
crema solar s’ha de fer servir tot l’any (sobretot si vas a la neu!).

Pell hidratada malgrat el fred

Protegeix la teva pell del fred tan bé com puguis: les teves mans
t’ho agrairan molt si no t’oblides els guants a casa

Les claus

Rentar-te les mans excessivament: no cal que te les rentis
compulsivament i, sobretot, no ho facis amb aigua freda

Que la protecció solar s’ha de fer servir durant tot l’any, 
no només a l’estiu, i que és especialment necessària a la neu
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