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El Baix Besòs no vol ser un mer
espectador en la transformació
del territori. Així ho van traslla-
dar dimarts a les diferents ad-
ministracions els representants
de les associacions veïnals de la
zona en la presentació en socie-
tat de la nova Coordinadora Ve-
ïnal del Baix Besòs. L’acte cele-
brat a la seu del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, a Barce-
lona, va comptar amb la partici-
pació de diversos grups polítics
dels municipis apel·lats i va ser-
vir com una alerta per a nave-
gants sobre els objectius i pro-
blemàtiques que, segons les en-
titats, requereixen un abordatge
“integral” i “compartit”.

“Volem un canvi de gover-
nança i creiem que aquest s’ha de
fer des de l’anàlisi de les neces-
sitats del territori i amb la par-
ticipació veïnal”, assegurava con-
tundentment Pepe Sánchez, vi-
cepresident de la Federació d’As-
sociacions Veïnals de Badalona
(FAVB) i primer president de la
flamant coordinadora. Sánchez
va voler posar en valor la trajec-
tòria que ha culminat amb la
creació de l’agrupació i va avan-
çar que la intenció és poder re-
unir abans de la primavera en
una mateixa taula els alcaldes de
les cinc poblacions del Besòs: Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet, Sant Adrià de Besòs,
Montcada i Reixac i Barcelona.

En aquesta trobada s’abor-
daran temàtiques com la man-
ca d’habitatge digne, la trans-
formació de la C-31, l’arribada

del metro a Can Ruti o el futur
de les Tres Xemeneies. Sobre
aquest últim, des de la coordi-
nadora reclamen a la Generali-
tat la retirada de l’actual pla
urbanístic per tal de consensu-
ar una nova proposta i un pro-
jecte “concret i executable” per
a l’antiga central tèrmica.

PROBLEMES ENQUISTATS
En l’acte de dimarts també es va
posar sobre la taula la necessitat
de posar remei a problemàti-
ques que fa anys que estan en-
quistades, com la situació del
barri de la Mina. “Hem d’enten-
dre com s’han de canviar les co-
ses i establir mirades globals.
Tenim un Consorci del Besòs
que moltes vegades no hi ha sa-
but donar resposta d’una mane-
ra potent per manca de recursos
i capacitat”, va apuntar Jordi

Girò, president de la  Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya (CONFAVC) i vocal de la
coordinadora. Girò va valorar
positivament la possible entrada
al Consorci, no només del govern
català, sinó també de l’Àrea Me-

tropolitana de Barcelona (AMB),
però va remarcar que el movi-
ment veïnal també hi vol partici-
par i que s’han de “canviar” les re-
gles del joc per ser més efectius.

Precisament, un objectiu mar-
cat en vermell a l’agenda de la co-

ordinadora és revertir la manca
fins ara d’un “discurs estratègic
comú” per “sumar sinergies” des
de les diferents administracions.
“Quan es parla del Besòs es fa
d’inseguretat, baixa formació...
Per desgràcia la majoria d’indi-
cadors dels nostres barris no fan
res més que contribuir a la seva
estigmatització. Tanmateix, en
els últims 40 anys no s’han abor-
dat temes estructurals que ens
mantenen en aquesta situació
de vulnerabilitat”, lamentava Ca-
milo Ramos, membre de la Fe-
deració d'Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona i vicepre-
sident de la coordinadora. Ramos
va insistir en la necessitat d’in-
vertir en renovar els polígons in-
dustrials i va reclamar posar fil a
l’agulla en la descontaminació
de  riu, platges i solars, un “deu-
te històric” al qual cal posar remei.

La nova Coordinadora Veïnal del Baix Besòs va presentar-se dimarts en societat. Foto: A.R.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Unanova veuper al Besòs
» Els veïns del Baix Besòs volen tenir un paper protagonista en la transformació del seu territori
» Neix una coordinadora per reclamar un abordatge “integral” de les problemàtiques de la zona

16
dels 25 barris més
vulnerables de
Catalunya són a la
zona del Baix Besòs



| 4

línianord.cat Opinió17 de febrer del 2022

Dipòsit Legal: B 43222-2010
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011

Editor-Administrador: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Director General: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Estratègia digital: Anna Corbatera

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

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 Rodríguez

(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 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

Controller: Mauro Favieri

NLes millors
perles

El Dr. Gomollón ha explicat a Twitter una emotiva història quegairebé l’ha fet plorar a la consulta. Un pacient amb un trastorn
mental veu que els seus pares es fan grans i, per no perdre’ls, fica
els rellotges al congelador o els retarda: vol aturar el temps.

La ‘Macarena’ en bucle per dissoldre una concentraciód’antivacunes. És l’estratègia desesperada que va fer
servir la policia a Nova Zelanda per fer fora els antivacunes
que feia sis dies que acampaven davant el Parlament.

Al Sergi li van robar el DNI, com a tanta gent, i arran d’això vacomençar a rebre acusacions d’estafa cada setmana, tal com
ell mateix va explicar a RAC1. Un any després, han trobat el seu
carnet. Només s’ha hagut de gastar 8.000 euros en advocats. 

Un home es trenca la cama mentre fugia dels Mossos
d’Esquadra en plena operació antidroga al Raval de

Barcelona, segons ha publicat ElCaso.cat. No només va
acabar emmanillat, sinó també amb el fèmur fracturat.

LA FOTOEli Don/ACN

La lupa

La digitalització, com bé hem vist durant
aquesta pandèmia, no és una opció. És una
obligació. I quan parlem de digitalització
no només hem de parlar d’empreses i in-

dividus, hem de parlar també d’administració pú-
blica, sistemes educatius i sanitaris, infraestruc-
tures, etc. Avui toca parlar de les smart cities o ciu-
tats intel·ligents. La definició de ciutat intel·ligent
és molt àmplia. Hi ha ciutats que, amb un “simple”
sistema d’avís per a conductors de places d’apar-
cament disponibles, ja s’autoqualifiquen d’intel·li-
gents, i d’altres que implementen complexos sis-
temes d’intel·ligència artificial que, gràcies a una
extensa xarxa de sensors distribuïts per tota la ciu-
tat, poden decidir de forma instantània i autòno-
ma micropolítiques públiques, com canviar el
sentit de la circulació d’un carrer per desconges-
tionar una via col·lapsada, avisar les forces de se-
guretat de situacions de risc potencial o donar prio-
ritat puntual als vianants en determinades vies per
evitar aglomeracions previstes.

Digitalitzar grans entorns, que afecten milers o
centenars de milers de persones, no sempre és sen-
zill ni obvi, i és per això que es necessiten bancs de
prova per experimentar i posar a punt dites tecno-
logies. Aquests bancs de prova, per tal de resultar útils
a empreses i centres de recerca, necessiten ser prou
grans perquè els experiments puguin ser significa-
tius, però no massa grans per tal que l’experimen-
tació es pugui efectuar en un entorn controlat i que
no s’escapi mai del control dels tècnics. En aquest
sentit, ja hi ha diverses ciutats al món, sobretot als
Estats Units, però també a l’Àsia, que s’han ofert com
a banc de proves per a aquest tipus de tecnologies.

De fet, la mateixa ciutat de Badalona o, almenys,
una part important d’ella, es podria oferir com a banc
de proves de tecnologies per a la ciutat intel·ligent.
Per les seves dimensions, per la seva configuració
i per l’heterogeneïtat urbanística dels seus barris, Ba-
dalona podria ser un excel·lent banc de proves per-
què empreses i centres de recerca de tot el món po-
guessin experimentar amb la mateixa ciutat.

Ser un banc de proves per a aquestes tecnologies
suposaria grans beneficis als seus ciutadans tant en
el curt termini, en viure a una ciutat tecnològicament
avançada, com en el llarg termini, en ser un atrac-
tor d’empreses i centres tecnològics del ram, amb
el volum de nova ocupació que això crearia. A més,
el tipus d’ocupació que es generaria seria tant d’al-
ta qualificació −enginyers civils, informàtics, de te-
lecomunicacions, urbanistes, etc.− com de baixa i
mitja qualificació. Per tant, sembla aquesta una molt
bona opció que els poders municipals haurien de
considerar en el curt termini. 

Cert és que una ciutat intel·ligent no es pot im-
provisar sense una feina important de contacte amb
les potencials empreses i centres tecnològics inte-
ressats, però també és cert que ara se’ns obre una
oportunitat única d’accés als fons europeus del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència i, sens
dubte, això s’hauria d’aprofitar des de Badalona. No
és, a cas, la construcció d’una ciutat intel·ligent un
pla de transformació per a una ciutat?
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per Ignasi Belda, membre de Restarting Badalona

Badalona, ciutat intel·ligent?
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Ferit el conductor d’un autobús 
en xocar contra una casa a Montgat

Llum al final del túnel: l’L1 del metro 
arribarà a Badalona el 2028

Els veïns del Besòs reclamen protagonisme
en la transformació del territori

L’exalcalde Ferran Vallespinós, 
nou primer secretari del PSC a Tiana

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@Catinformacio: L’OTAN no veu, de mo-
ment, cap senyal de desescalada militar en
la crisi d’Ucraïna. Rússia insisteix que avui
ha començat a replegar part de les tropes.

@jmangues: Nou escorcoll anticorrupció
en institucions governades pel PSC.
Aquesta vegada a l’Ajuntament de Corne-
llà i al Consell Esportiu del Baix Llobregat.

#CorrupcióACornellà?

@Hibai_: Yo haría una ley que obligue a
mostrar cuánto cobran todos aquellos
que se pronuncien en público contra la
subida del salario mínimo.

#SMIDeMilEuros #ConflicteAUcraïna

La clau

El 30 de novembre de 2021,
el Ple de l’Ajuntament de
Badalona aprovava una

resolució dictada pel nou alcalde,
Rubén Guijarro (PSC), el dia 8 del
mateix mes, de nomenament de
tinents d’alcalde i delegacions
als regidors i les regidores amb
l’objecte de dotar d’una major ce-
leritat i eficàcia a l’actuació de l’ad-
ministració municipal.

Ara no toca entrar a parlar del
desgavell que s’arrossega a l’A-
juntament des de fa anys ni de la
necessitat i la urgència de millo-
rar l’administració local. Hi ha
propostes, informes i estudis ela-
borats per experts guardats als
despatxos dels regidors des de fa
anys i panys. Una altra cosa és
agafar el bou per les banyes.   

Aquell 8 de novembre de l’a-
ny passat es va celebrar el ple per
debatre la moció de censura con-
tra Xavier García Albiol, motiva-
da per la implicació de l’alcalde
del PP en els Papers de Pandora.
Va ser així com el candidat del
PSC va assumir l’alcaldia i va
formar un govern integrat per
ERC, Badalona En Comú Po-
dem i Junts. Només Guanyem, a
més del PP, va quedar fora del go-
vern, si bé Guanyem va votar a fa-
vor de la moció de censura. Cal re-
cordar que el PP té 11 regidors; el
PSC en té 6; Guanyem, 4; ERC, 3;
Badalona En Comú, 2 i, final-
ment, Junts en té 1.

Diuen els coneixedors de la po-
lítica municipal que, llevat comp-
tades excepcions, la governabili-
tat de Badalona sempre ha estat
marcada per la manca d’un pro-
jecte polític sòlid i estable per
transformar i millorar la ciutat.

Efectivament, Badalona és com
un vaixell sense un rumb clar per
la manca de lideratge polític. 

Una conseqüència d’això
és el poc pes que Badalona,
quarta ciutat del país en nom-
bre d’habitants, té en la políti-
ca catalana. Són molts els que
diuen que la nostra ciutat és la
Ventafocs de Catalunya. Altres
diem que a Badalona hem tre-
pitjat merda. Perdoneu l’ex-
pressió, però és evident que
Badalona no es mereix alguns
dels líders polítics que tenim.

El nou alcalde, en el seu dis-
curs d’investidura, va dir que
treballaria per garantir l’esta-
bilitat institucional i que go-
vernaria des del diàleg, el con-
sens i el compromís comú, “tei-
xint complicitats i aliances po-
lítiques que superin el curt ter-
mini, els càlculs electorals i el
tactisme polític”.

Ja han passat dos mesos i
se suposa que els regidors i les
regidores amb competències,
des del primer minut, es van
posar a treballar per intentar
desbloquejar alguns dels vells
problemes que tenen paralit-
zada la ciutat. Ara bé, la ciuta-
dania té informació de quines
són les competències i res-
ponsabilitats de cadascun dels
regidors i regidores?

No és fàcil saber a qui t’has
d’adreçar quan vols aconsegu-
ir informació sobre un deter-

minat problema. Per això, em
permetran exposar l’organi-
grama municipal. Al govern, a
més de l’alcalde, hi ha sis ti-
nences d’alcaldia que assumei-
xen la responsabilitat de dife-
rents àmbits.

El primer tinent d’alcalde és
Àlex Montornès (ERC), res-
ponsable de l’àmbit d’Impuls de
Ciutat i Reconstrucció Covid. La
segona tinença d’alcaldia la té
Aïda Llauradó (ECPB), res-
ponsable de l’àmbit d’Educació,
Feminisme i LGTBIQ+, Ciuta-
dania, Participació i Agenda
2030. La tercera l’ostenta David
Torrents (JxC), responsable de
Protecció Social a les Persones
i Impuls Comercial. La quarta
recau en Teresa González (PSC),
responsable de Territori, Habi-
tatge, Esport i Salut. La cin-
quena, en mans de Manuel
Sorribas (PSC), és la d’Hisenda,
Recursos Interns i Personal.
Per últim, la sisena tinença d’al-
caldia depèn de Christian Car-
neado (PSC), responsable de
Govern i Seguretat Ciutadana.

Queda dit. Esperem que
aquest any es puguin veure els
resultats d’aquest nou govern
i que la ciutadania recuperi la
confiança en la seva admi-
nistració. I, per això, cal tre-
ballar plegats sense buscar
rèdits electorals partidistes,
sinó pensant només en el bé
de la ciutat. Som-hi. 

El nou govern
per Pedro Jesús Fernández       

Els semàfors

Montornès serà el cap de llista
d’ERC a Badalona a les eleccions

municipals de l’any 
que ve. L’assemblea dels

republicans badalonins ho va
decidir per unanimitat dimarts.
“ERC assegura un futur diferent
per a Badalona”, diu Montornès.

pàgina 6Alex Montornès

L’activista colomenc de la PAH 
ha vist com un jutge ha arxivat 
la causa que hi havia contra ell
després que l’octubre del 2019
fos detingut en una protesta
contra un desnonament. Pastor
ha volgut mostrar el seu
agraïment pel suport rebut. 

pàgina 9Juan Pastor

El retorn de la gestió de la
residència Sant Cebrià a

l’empresa concessionària s’havia
de votar dimarts, però la petició
de l’oposició per tal que es fes
efectiu el cessament de la
regidora Guàrdia va fer que
l’alcaldessa se’n desdigués. 

pàgina 11Aj. de Tiana
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ÚLTIMA HORA | Carla Simón guanya l’Os d’Or de la Berlinale
La directora de cinema badalonina Carla Simón es va endur ahir l'Os d'Or, el premi més

important del Festival de Cinema de Berlín, la Berlinale. Simón hi va presentar el seu segon
film, Alcarràs, que s’endinsa en la pèrdua d’un model de vida familiar basat en l’agricultura.

EQUIPAMENTS4La biblioteca
de Can Casacuberta sembla en-
carar la recta final per a la seva
obertura. Després de més de dos
anys tancada, les esperades obres
de climatització a l’equipament
s’adjudicaran amb tota previsió la
setmana vinent i el consistori
calcula que s’allargaran com a
màxim quatre mesos.

Des del govern local, però, no
han concretat aquest cop una
data per a la llargament recla-
mada reobertura de l’espai. La
intenció de l’executiu encapçalat
per Rubén Guijarro és poder
recuperar l’activitat de la biblio-
teca com més aviat millor, tan-
mateix, reclamen prudència i
confien que nous entrebancs no
acabin perllongant encara més
la clausura de l’equipament. En
total, amb l’adjudicació de les ob-
res de climatització i tenint en
compte la resta d’actuacions que
s’han realitzat durant aquest
temps, l'administració ja ha in-

vertit prop de 350.000 euros per
rehabilitar Can Casacuberta.

En paral·lel a la reparació del
sistema de climatització, el con-
sistori ha adjudicat un contracte
per substituir una de les portes
d’accés a l’edifici i també treba-
lla per treure a concurs la repa-
ració de la coberta de la biblio-
teca. La voluntat del govern mu-
nicipal és que ambdues actua-
cions culminin dintre del termi-
ni d’aquests quatre mesos previst

per arreglar la climatització.
Amb aquestes obres, l’import
total destinat per a la reobertu-
ra amb garanties de l’equipa-
ment ascendiria fins a gairebé
570.000 euros.

Fonts municipals apunten
que el cas de Can Casacuberta és
només un exemple més de la
manca de manteniment crònic
que afecta molts equipaments
de la ciutat com ara els centres cí-
vics o les pistes esportives.

La biblioteca central porta més de dos anys tancada. Foto: Ajuntament

La reobertura de la biblioteca
Can Casacuberta, sense data

» Les esperades obres de climatització s’allargaran uns quatre mesos
» El consistori treballa per poder reobrir l’espai com més aviat millor

Malestar veïnal amb alguns
reallotjats del carrer Progrés

POLÈMICA4Un grup de veïns
del barri de Pep Ventura de Ba-
dalona va manifestar la setmana
passada el seu malestar pels pro-
blemes d’incivisme que estarien
causant alguns dels reallotjats
de la nau del carrer Progrés. Se-
gons denuncien els afectats, les
baralles, el xivarri i els compor-
taments inadequats, com orinar
al carrer, són una constant durant
les nits i els caps de setmana a les
portes de l’edifici on està situat
l’alberg que va oferir el consisto-
ri als ocupants de la nau des-
allotjada durant un període mà-
xim de tres mesos.

“Estem fent seguiment per
reconduir conductes que no hau-

rien de ser normals, però dins
d'un grup gran de gent sempre hi
ha conflictes”, assenyalava en
declaracions a l’ACN el regidor de
Serveis Socials, David Torrents,
que admet l'existència d'inci-
dents puntuals, però assegura
que l'incivisme no és generalitzat.
Per la seva banda, el líder del PP
Xavier García Albiol considera
que el govern local no hauria de
seguir pagant la pensió a perso-
nes que es dediquen a “fer la vida
impossible als veïns de l'entorn”,
un posicionament que segons
Torrents només fa que augmen-
tar la crispació vers el col·lectiu
i que l’únic objectiu d’obtenir un
rèdit electoral.

PP i Guanyem no cedeixen 
en l’aprovació del pressupost
POLÍTICA4El pressupost de l’A-
juntament de Badalona per al
2022 continua a l’aire. L’estratè-
gia de pressió de l’executiu en-
capçalat per Rubén Guijarro no
sembla haver donat resultat i les
postures amb l’oposició cada cop
es troben més distanciades. La
iniciativa la prenia aquesta set-
mana el PP amb un comunicat
on reclamava al govern local “se-
parar” la negociació dels comp-
tes de la proposta d’inversions.
“El govern ja va triar durant la
moció de censura que els socis
per pactar el pressupost ordina-

ri fossin la CUP i set partits més;
nosaltres volem parlar i arribar a
un acord sobre les inversions
que necessiten la ciutat i entitats”,
assenyalaven els populars, que
emplaçaven el consistori a con-
vocar la Comissió d’Inversions.

En la mateixa línia es pro-
nunciava Guanyem, que veu amb
bons ulls l’aprovació d’una par-
tida per cobrir amb carpa una pis-
ta com a solució provisional per
al Club Bàsquet Sant Josep, sem-
pre que sigui a través d’una mo-
dificació dels comptes actuals i no
donant llum verda als nous.

Montornès, cap de llista 
d’ERC per a les municipals 

POLÍTICA4El fins ara president
d’ERC a Badalona i primer tinent
d’alcalde, Alex Montornès, ha
estat escollit com a cap de llista
dels republicans per a les elec-
cions municipals del 2023. Així
ho va decidir per unanimitat di-
marts l’assemblea de la formació,
que va comptar amb la presència
d’Oriol López, secretari de coor-
dinació municipal i grans ciutats
i d’Anna Balsera, diputada per
ERC al Parlament de Catalunya.

Un cop reafirmat com a candidat,
Montornès ha decidit renunciar
al càrrec de president de la sec-
ció local, càrrec que portava ex-
ercint des del 2017. “ERC és el
partit que assegura un futur di-
ferent per a Badalona. Ja ho es-
tem demostrant en les àrees que
gestionem avui dia a l’Ajunta-
ment. Només avançarem cap a
una República Catalana si Bada-
lona és republicana”, assegura el
nou cap de llista republicà. 

Els blocs de Pep Ventura que conviuen amb l’alberg. Foto: J. Pujolar/ACN

Montornès, a l’assemblea. Foto: ERC

TECNOLOGIA4Badalona serà
una de les seus de la Mobile
Week Catalunya del 2022. Així
ho ha confirmat el Departa-
ment de Vicepresidència, Polí-
tiques Digitals i Territori de la
Generalitat de Catalunya de la
mà de la fundació Mobile World
Capital, l’organització impul-
sora de l’esdeveniment. D’a-
questa manera, el municipi ba-
daloní tornarà a acollir engua-
ny aquestes jornades  tecnolò-
giques després de la gran aco-
llida que va tenir la primera edi-
ció celebrada el 2021.

“Des del govern municipal
actuem per atraure esdeveni-
ments i propostes com aquesta
a la nostra ciutat, ja que perme-
ten situar-nos com un pol de re-
ferència i projecten una imatge
positiva i ambiciosa de Badalo-
na”, assenyala al respecte Alex
Montornès, primer tinent d'al-
calde i regidor d'Impuls de Ciu-
tat i Reconstrucció COVID.
Montornès celebra que el mu-
nicipi pugui revalidar la partici-
pació en les jornades i remarca
el paper cabdal que ha jugat el
teixit econòmic i social local a

l’hora de construir una candi-
datura “completa i atractiva".

En aquest sentit, la propos-
ta municipal per a l’edició de la
Mobile Week Catalunya 2022
consisteix en un programa de
fins a 34 activitats com tallers o
conferències que es distribuiran
en quatre dies del 25 i al 31 d'a-
bril. Com a novetat principal, la
candidatura badalonina aposta
per incloure en el cartell el Fa-
mily Day, que tindrà com a
gran atractiu un escape room
que pretén acostar la tecnologia
als més petits.

LaMobileWeektornaenguany

Una de les activitats de la Mobile Week del 2021 a Badalona. Foto: Ajuntament
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L’enderroc del mur d’Eduard
Maristany, a finals d’any

OBRES4Les obres per enderro-
car el mur que flanqueja les Tres
Xemeneies s’iniciaran durant
aquest 2022. Així ho ha confir-
mat aquesta setmana el consis-
tori badaloní, que preveu que ar-
renqui el procés abans del 2023
i un cop conclosos els treballs de
trasllat de la línia d’alta tensió
que Endesa començarà aquest
mes de març. La recol·locació d’a-
questa xarxa de subministra-
ment, d’uns 14 metres des de l’ac-
tual mur cap a l’interior dels ter-
renys de l’antiga central tèrmica,
és essencial per poder fer realitat
la llargament reclamada am-
pliació del carrer Eduard Maris-
tany, que podria estar enllestida
la primavera de l’any vinent.

Segons informa el govern
local en un comunicat, aquesta

setmana s’han aprovat els dar-
rers tràmits amb la companyia
elèctrica que han de permetre
reformar aquesta via que con-
necta Sant Adrià de Besòs amb
Badalona. D’aquesta manera,
l'administració fa un pas més en
el conveni urbanístic amb els
propietaris dels terrenys de les
Tres Xemeneies signat el passat
juliol sota el mandat de Xavier
García Albiol.

La previsió és que les obres
d’enderroc del mur i la reurba-
nització d’aquest tram de 185
metres de longitud del carrer
Eduard Maristany s’allarguin
uns quatre o cinc mesos. El
pressupost de l’actuació –que
ampliarà les voreres de 9 a 21
metres d’amplada– és de ga-
irebé un milió d’euros.

SUCCESSOS4Els veïns del bar-
ri badaloní del Canyadó fa temps
que denuncien els atacs de dos
gossos de raça potencialment
perillosa que viuen amb el seu
amo a l’antiga fàbrica Piher, ara
ocupada. L’últim episodi vio-
lent, però, ha fet saltar totes les
alarmes. Segons ha denunciat
una veïna a través de les xarxes
socials, el seu gos va resultar
greument ferit el passat 5 de fe-
brer després que els dos gossos
deslligats s’abalancessin sobre
seu. Els propietaris de l’animal
ferit el van portar ràpidament al
veterinari, on va acabar morint
al cap d’uns dies.

“Ja sé que res ni ningú em
tornarà en Yaki, però anem a
denunciar el que ha passat als
jutjats perquè li treguin els gos-
sos”, assegura la família del gos
mort en la publicació a la pla-
taforma Facebook, on demanen
l’ajuda ciutadana per localitzar
el responsable dels dos animals
implicats en aquest atac. Segons
ha pogut saber Línia Nord,
aquest no és el primer incident
amb aquests gossos del qual el
consistori en té constància, tan-
mateix, fins ara no s’ha presen-
tat cap denúncia formal al res-
pecte que permeti una inter-
venció municipal.

Per evitar que es puguin tor-
nar a produir nous atacs, des de
l’Àrea de Benestar Animal de
l’administració local s’està pre-
parant un dispositiu especial
que podria culminar amb la re-
tirada de la tutela dels dos gos-
sos al seu amo, de qui hi ha sos-
pites que podria utilitzar els
animals en baralles de gossos
clandestines.

MULTA DE FINS A 15.000 EUROS
Precisament, l’Ajuntament de
Badalona ja va actuar a través de
l’Àrea de Benestar Animal en

un cas de maltractament animal
ocorregut el passat desembre. En
aquella ocasió, el consistori va de-
comissar un  cadell de raça con-
siderada potencialment perillo-
sa després que veïns i entitats del
barri de Bufalà alertessin que el
gos portava diversos dies tancat
en un balcó, exposat a baixes
temperatures i en pèssimes con-
dicions higièniques i sanitàries.
El propietari de l’animal –que no
tenia la documentació corres-
ponent– va ser denunciat i ara
s’exposa a una sanció de fins a
15.000 euros.

La fàbrica Piher de Badalona, ara ocupada. Foto: Twitter (@salvemcalandal)

Preocupació al Canyadó pels
atacs de dos gossos perillosos

El mur d’Eduard Maristany vist des de les Tres Xemeneies. Foto: Ajuntament
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Nova zona de vianants en un
tram del carrer Doctor Pagès
URBANISME4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
impulsat la creació d’una nova
zona per a vianants en un tram
del carrer Doctor Pagès, ubicat
entre la rambla de Sant Sebastià
i el carrer Rafael de Casanova. La
transformació d’aquesta zona
ja està en marxa i la previsió és
que les obres s’allarguin uns
quinze dies aproximadament.

Segons informa el consisto-
ri en un comunicat, els treballs
tenen un pressupost de poc
més de 25.000 euros i consis-
teixen bàsicament en una sèrie

d’intervencions d’urbanisme
tàctic com ara la modificació de
la senyalització o la col·locació
de mobiliari urbà nou. També
es remarcarà que es tracta d’un
espai per a vianants a través de
la utilització de pintura de co-
lors. L’objectiu principal és gua-
nyar espai públic per als ve-
ïns –el govern local calcula que
el 40% del tram serà per als via-
nants– i millorar la seguretat
viària en una zona amb poca vi-
sibilitat per on es preveu que
passi el nou camí escolar de
l'Escola Serra de Marina.

HABITATGE4Un jutge ha arxivat
de manera ferma la causa contra
Juan Pastor, el membre de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAHV) de Santa Coloma
que va ser detingut l’octubre del
2019 després de participar en una
protesta contra un desnonament.
La resolució del magistrat també
tanca el procés que amenaçava en
portar a judici a quatre membres
de l’entitat per la concentració
contra el mateix desallotjament.

Els fets van tenir lloc el 16
d’octubre del 2019, quan els
Mossos d’Esquadra van identifi-
car cinc membres de la platafor-
ma durant les protestes per un
desnonament al municipi. Dotze
dies més tard, es va detenir úni-
cament Pastor quan anava a re-
collir la seva neta a la llar d’in-
fants. L’activista va passar la nit
a comissaria acusat de delictes de
desordres públics i d’atemptat
contra l’autoritat i va ser posat en
llibertat l’endemà després de
passar a disposició judicial.

"Estic satisfet, sobretot pel
suport i solidaritat rebut durant

tot el procés. Nosaltres som ac-
tivistes i som conscients que es-
tem en contra del sistema i que
s'ha de lluitar per millorar la si-
tuació de les persones", assegu-
ra Pastor en declaracions a Línia
Nord. El membre de la PAHV
veu en la seva detenció un intent
d’“escarmentar” el moviment pel
dret a l’habitatge i considera que
ara més que mai cal agrupar
sota un mateix crit les diferents
entitats per fer front a la situació
límit que es viu en molts muni-
cipis. “Volem aprofitar les cir-
cumstàncies per denunciar la
repressió contra el col·lectiu i

per demanar mesures contra
aquesta crisi. Només a Santa Co-
loma tenim cada setmana una
quinzena de desnonaments pro-
gramats”, apunta Pastor.

En la mateixa línia es pro-
nuncia Alerta Solidària, que veu
en el cas concret de Pastor un ex-
emple de “persecució” al movi-
ment, ja que diversos agents que
formaven part de l’operatiu aquell
dia es van adreçar directament a
Pastor amb consignes com: “Qui
‘pillarà’ ets tu, ho saps? Perquè et
volem a tu”. Aquestes declara-
cions estan recollides per la cà-
mera que duia un dels policies.

Pastor durant una protesta després de la seva detenció el 2019. Foto: SBA

Arxivat el cas contra l’activista
arrestat per un desnonament

Recreació virtual del nou espai per a vianants. Foto: Ajuntament

Cultura | Suspesa la rua de Carnaval per la pandèmia
L’Ajuntament de Santa Coloma ha decidit suspendre finalment l’edició d’enguany de la

tradicional rua de Carnaval a causa de l’actual situació sanitària. Aquesta decisió s’ha pres
conjuntament amb les AMPES de les diferents escoles que participen en les comparses.
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En marxa la pacificació 
del carrer de Sant Oleguer

URBANISME4Les obres per pa-
cificar el carrer Sant Oleguer de
Sant Adrià de Besòs ja estan en
marxa. Segons apunta el consis-
tori adrianenc en un comunicat,
aquesta actuació -que té un cost
total de més de 750.000 euros-
està finançada per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
i la previsió és que s’allargui prop
de vuit mesos.

La reurbanització de la via té
com a objectius, no només re-
duir la circulació de vehicles
rodats,  sinó també l’ampliació

de la zona destinada als vianants
i dels espais verds. Sota aques-
tes premisses, es reduirà a un
únic carril la circulació pel car-
rer i s’eixamplaran les voreres
fins als quatre metres d’ampla-
da. També es faran canvis a la
cruïlla amb el carrer Andreu
Soler i a la plaça Narcís Montu-
riol, on se substituirà el pavi-
ment d'asfalt i es renovarà el
mobiliari urbà, l’enllumenat i la
senyalització, tot amb la finali-
tat de reduir tant les barreres fí-
siques com les visuals. 

OBRES4Nou contratemps en la
descontaminació de la Ramble-
ta de Sant Adrià de Besòs. Una
fuita d’aigua causada pel trenca-
ment d’una canonada deixava
el passat divendres el passeig
inundat i obligava a aturar les ob-
res començades fa unes setmanes
amb l’objectiu de retirar el ma-
terial tòxic de la zona. Les imat-
ges de les obres negades d’aigua
feien saltar les alarmes entre el
veïnat, que a través de les xarxes
mostrava la seva preocupació
per l'afectació que aquest incident
podria tenir en els aqüífers o en
els terrenys pròxims.

Segons apunta el consistori
adrianenc en un comunicat, la
primera revisió de l’espai afectat
ha conclòs que l’aigua “no ha tin-
gut pràcticament contacte amb el
sòl contaminat”, ja que les qua-
drícules excavades on es va acu-
mular més quantitat d'aigua ja es-
taven “netes”. Pel que fa a la
part del passeig encara per des-
contaminar, l’administració local
assegura que només es va veure
afectada la superfície per una

“fina làmina d’aigua”, de mane-
ra que no hauria arribat a la part
del terreny contaminada, que
està situada en una capa inferior.
Tanmateix, l’executiu està a l’es-
pera dels resultats d’un informe
més exhaustiu sobre la possible
afectació d’aquesta fuita.

Des de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) assenyalen

que l’incident no va ser provocat
pel mal estat de la xarxa de sub-
ministrament, sinó que va ser fru-
it d’un accident o d’una possible
“mala praxi” per part d’una de les
màquines que treballen en la
descontaminació. En aquest sen-
tit, no es preveu prendre mesu-
res especials per evitar que es pu-
gui tornar a produir.

La Rambleta, inundada després de la fuita d’aigua. Foto: Twitter (@malug281)

Una fuita d’aigua inunda una
Rambleta en descontaminació

Recreació virtual de la pacificació del carrer Sant Oleguer. Foto: Ajuntament

Educació | En marxa les inscripcions per als cursos de català 
El Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) ja té en marxa el procés d’inscripció 

per als cursos de català que s’ofereixen a Sant Adrià i Badalona. Els interessats han 
de preparar la documentació per poder formalitzar el registre abans del 29 de març.
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L’exalcalde Vallespinós, 
nou primer secretari del PSC
TIANA4Fumata blanca al PSC
de Tiana. L’exalcalde Ferran Va-
llespinós ha estat escollit com a
nou primer secretari de la secció
local dels socialistes. Aquest no-
menament permet posar fi a un
periple de més d’un any sense
executiva, durant el qual les di-
verses tensions internes havien
impedit la configuració d’una
llista única de consens. Cal re-
cordar que des de la dimissió de
Xavier Doñate com a primer
secretari el desembre del 2020,
el lideratge de la formació ha es-
tat provisionalment en mans
d’una junta gestora.

La flamant executiva encap-
çalada per Vallespinós tindrà
com a president a Albert Sales,
líder del grup municipal del PSC
i l’altre candidat que es postula-
va com a possible nou primer se-
cretari de la secció. La llista la
completen la també exbatllessa
tianenca Ester Pujol com a Se-
cretària de Política Municipal i
Miquel Santiago en qualitat de
Secretari d’Organització.

En declaracions a Línia
Nord, Vallespinós celebra haver
pogut arribar a una “solució de

consens” per configurar la nova
executiva i posa com a prioritat
“relligar” el partit per superar
aquesta fase de “crisi” i situar-
lo en la millor casella de sorti-
da de cara a les pròximes elec-
cions municipals, que se cele-
braran el 2023. 

MOCIÓ DE CENSURA?
Sobre la proposta de moció de
censura a l’alcaldessa Marta
Martorell que té ara mateix el
PSC sobre la taula, l’exalcalde es
mostra contundent amb la ne-
cessitat de donar una resposta
i posa un termini màxim d’un
mes perquè la militància es po-
sicioni. “El que no podem fer és
no manifestar-nos. Hem d’a-
doptar una postura i justificar-
ne el perquè”, apunta Vallespi-
nós, que remarca que la decisió
final haurà de comptar amb
l’aval de l’executiva nacional
socialista.

En aquest sentit, el suport del
PSC seria clau per poder enda-
vant amb la moció de censura
proposada per Junts per Tiana
i que ja compta amb el posicio-
nament favorable de JxCat.

EQUIPAMENTS4El retorn de la
gestió de la residència Sant Ce-
brià de Tiana a l’empresa con-
cessionària haurà d'esperar. El
cas s’havia de tractar al darrer
Ple celebrat dimarts, però fi-
nalment va ser retirat de l'ordre
del dia d’un Ple que precisa-
ment s’havia convocat per aques-
ta qüestió. La negativa de l'opo-
sició a votar a favor del punt si no
es feia efectiu abans el promès
cessament de la regidora no
adscrita Marta Guàrdia com a
delegada especial de l'equipa-
ment va portar l'alcaldessa Mar-
ta Martorell a fer marxa enrere
i no portar la proposta a votació.

El resultat va ser la celebració
d'una sessió telemàtica que no es
va allargar més de dos minuts i on
Martorell va excusar-se assegu-
rant que treballarien per acon-
seguir el “màxim consens” entre
els grups municipals abans de
tornar a portar al Ple el retorn de
la gestió del geriàtric. En aquest
sentit, cal recordar que la resi-
dència fa gairebé dos anys que
està intervinguda pel consistori

per mala praxi durant els mo-
ments més durs de la pandèmia
del coronavirus.

Des de l’oposició, els tres par-
tits coincideixen a supeditar l’ai-
xecament d’aquesta intervenció
al cessament de Guàrdia i a l’es-
tabliment d’unes condicions mí-
nimes que garanteixin la bona
qualitat del servei i el benestar de
residents i treballadors, com ara
consensuar prèviament al re-

torn de la gestió una nova direc-
ció tècnica per a l’equipament.
Junts per Tiana i JxCat també
aposten per la creació d’una co-
missió específica de seguiment
del traspàs i per reclamar a la Ge-
neralitat que faci una auditoria.
Per la seva banda el PSC va més
enllà i en un comunicat exigeix a
l’executiu un compromís per dis-
senyar un nou model de resi-
dència “més humà”.

Un dels espais de la residència Sant Cebrià de Tiana. Foto: Ajuntament

Ajornat el retorn de la gestió 
del geriàtric a la concessionària

Montgat | Ferit el conductor d’un bus en xocar contra una casa
El conductor d’un autobús va resultar ferit dilluns en xocar contra una casa a Montgat. 

El vehicle, que viatjava sense passatgers, va col·lidir primer amb el mur perimetral de la casa 
i, després, amb la façana. Els Bombers van descartar que la casa hagi patit danys estructurals.
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Esports

Encara no es visibilitza prou
el patiment silenciós dels
i de les esportistes, so-

bretot quan s'estan recuperant
d'una lesió. El teu calvari va
començar la temporada 2015-
2016 al CB Al-Qázeres, el curs
de l'ascens a Lliga Femenina.  
Estava molt a gust al grup, a la ciu-
tat i a la pista, i em vaig lesionar
en el cinquè partit. De seguida em
van oferir la renovació, i els vaig
fer saber que continuaria, inde-
pendentment de si pujàvem o no.
Vaig tornar a jugar just abans de
les vacances de Nadal del curs se-
güent. Li estaré eternament agra-
ïda al CB Al-Qázeres perquè van
donar-me molta confiança en un
moment dur i van tenir molta pa-
ciència amb mi.  

Què vas aprendre d'aquell con-
tratemps? 
Sobretot que, encara que no pu-
guis jugar, tens la capacitat de su-
mar al grup de moltes maneres,
i que cada recuperació és un

món. La clau és no ser impacient
i tornar només quan estiguis re-
alment recuperada. Jo tenia molt
poca paciència, eh...   

Els primers dies de lesió no t'a-
guantaves ni tu, doncs. 
Tal qual! La meva família es mereix
un monument! He plorat molt i
m'he plantejat deixar el bàsquet
unes quantes vegades. Hi ha hagut
èpoques que ni veia partits a la
tele, i m'encanta fer-ho...  

Què penses quan et mires el
genoll? 
Que soc més madura i positiva
que abans. Recuperant-me de la
primera lesió, la tríada (lligament
creuat anterior, lateral intern i
menisc), vaig descobrir que era
molt més forta del que creia.
També em va fer conèixer noves
amistats i fisioterapeutes, i saber
amb qui podia comptar i amb qui
no. Quan pateixis una lesió greu
molta gent s'oblida de tu.  

La següent estació va ser Lleó. 
Volia disputar més minuts que a
Lliga Femenina i vaig decidir tor-
nar a la LF2 i fitxar pel Club De-
portivo Baloncesto Aros. Vaig ju-

gar bé i després d'arrossegar una
lesió a la fase d'ascens vaig haver
d'operar-me.  

Ha estat l'època en què més
has parlat amb tu mateixa? 
És possible. Vaig començar a anar
a una psicòloga, que em va ajudar
molt a no preocupar-me tant pel
que vindrà i centrar-me en el
present. La família, la meva pare-
lla i les amistats van ser el meu
gran suport. 

Malgrat que la temporada
2019-2020 no vas competir, el
Celta et va voler fitxar. Va tenir
confiança absoluta en tu. No és
habitual.
Feia anys que Carlos Colinas i
Cristina Cantero em pregunta-
ven com veia el meu futur. El
Celta sempre m'ha cridat l'atenció
per la seva manera de fer i de cui-
dar la pedrera. El projecte m'en-

tusiasmava, però no sabia si em
trobaria bé, i ara et puc dir que el
curs passat va ser un dels millors
de la meva carrera. També en
l'àmbit personal.  

El Celta sempre té equips molt
humans.  
Totalment d'acord. A més de vo-
ler guanyar, és un club que es pre-
ocupa perquè la jugadora creixi i
millori, i potenciï el que fa bé. El
grup és increïble: tenim una gran
relació i, a la pista, un gran mar-
ge de millora. Necessitem ser
més regulars i sòlides, i això im-
plica estar sempre bé en defensa.  

Diumenge visiteu Múrcia per
jugar contra el CB Jairis, que és
un dels millors equips de la ca-
tegoria.
Tenim ganes de revenja perquè
són l'únic rival contra qui no hem
competit. Són molt perilloses en
totes les posicions i el seu joc in-
terior és brutal. Això sí, si juguem
com sabem i, sobretot, confiem
en nosaltres, podem posar en
problemes a qualsevol. La Lliga
Femenina Challenge és tan com-

petitiva i exigent que cada jor-
nada sembla un partit de playoff.  

Suposo que enyores Sant Martí. 
Moltíssim. Fa anys que visc a fora
i quan torno a casa m'agrada pas-
sejar pel barri: és tranquil i m'hi
sento molt jo. Vaig començar a ju-
gar a bàsquet al Col·legi Adela de
Trenquelleon i també en unes pis-
tes de Gran Via amb Selva de Mar. 

Un any després et va fitxar el
Bàsquet Femení Sant Adrià, on
et vas formar.   
Les meves dues primeres entre-
nadores van ser Carme Farrés i
Núria Lavado. Vaig estar a punt d'a-
nar al CB Grup Barna, però la Mont-
serrat, la meva tieta, em va dir que
intentés passar la prova al Bàs-
quet Femení Sant Adrià. Ella hi ha-
via jugat. El primer dia estava molt
nerviosa i ja vaig fer amigues. Ne-
cessitava gaudir del bàsquet (llen-
çar, botar...) perquè al col·le fèiem
jocs i m'avorria. És un club familiar
que em va ajudar a créixer molt i te-
nir minuts a Copa Catalunya i Lliga
Femenina 2. En tinc grandíssims re-
cords. El porto al cor. 

“Quan pateixes una
lesió greu molta 
gent s’oblida de tu” 

Mariona Martín  / Base formada al Bàsquet Femení Sant Adrià

“Una lesió greu et fa dubtar de tot. No saps si tornaràs ni com. En el meu cas, em
preguntava si sabria llençar i botar la pilota. Vaig descobrir que això no s'oblida”,
confessa la santmartinenca Mariona Martín (Barcelona, 1996), base formada al
Bàsquet Femení Sant Adrià i que ara juga al Celta, de Lliga Femenina Challenge.  

“La clau és no ser
impacient i tornar
només quan estiguis
realment recuperada”

Foto: Sara Vidal

Futbol | El CF Badalona rep el Terrassa FC 
El conjunt de Javi Moreno rebrà el Terrassa FC el pròxim diumenge 20 de febrer a les 17.00 hores, 

en partit corresponent a la 22a jornada del grup 3 de Segona Divisió RFEF. El CF Badalona hi arribarà
després del seu quart empat consecutiu, en aquest cas a zero, contra el Cerdanyola FC, el dia 13.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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La Cubana torna amb el seu divertit es-
pectacle Adeu, Arturo. A partir de la
mort als 101 anys d’edat del polifacètic
artista internacional Arturo Cirera Mom-
pou, el públic coneixerà la vida d’a-
quest escriptor, pintor, escultor, col·lec-
cionista d’art, poeta, compositor musi-
cal, dramaturg, actor i director.
Al teatre Coliseum de Barcelona.

Teatre

Adeu, Arturo
Jordi Milán

Amor, optimisme i alegria són tres in-
gredients molt presents al nou àlbum de
Pupil·les, Tot i res (Halley Records). El se-
gon disc d’aquestes dues valencianes ho-
menatja el poeta Joan Vinyoli amb el tí-
tol i aplega una desena de cançons
que s’allunyen una mica del rap més dur
que feien abans, i s’inclinen per melodies
i ritmes més festius. 

Música

Fleeha fet història als Oscars ja abans de
la gala, que se celebrarà el 27 de març:
l’han nominat alhora a les categories de
pel·lícula documental, pel·lícula d’ani-
mació i pel·lícula internacional. Aquest
film danès, estrenat amb èxit al Festival
de Cinema de Sundance, explica la his-
tòria d’un refugiat afganès homosexu-
al que va haver de fugir del seu país. 

Pelis i sèries

Flee
Jonas Poher Rasmussen

Tot i res
Pupil·les

Viatge a Orient
El Museu Diocesà de Barcelona acull, des del 13 de gener
i fins al 22 de maig, l’exposició ‘Viatge a Orient’, que ofe-
reix als visitants “les dues cares d’una mateixa moneda”,
segons els organitzadors. D’una banda, mostra la mirada
orientalista de la pintura de casa nostra de finals del segle
XIX i principis del XX, amb obres d’artistes com Fortuny o
Sorolla. D’altra banda, exhibeix una versió més realista de
l’Orient a través de l’obra del monjo expedicionari Bona-
ventura Ubach, que es va convertir en documentalista

quan va decidir fer el seu gran viatge per aquest territori.

Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Pilar Palome-
ro i, ara, Clara Roquet (Malla, 1988). El Goya a la millor direc-
ció novella ha tingut nom de dona per cinquè any conse-
cutiu i, concretament, és el tercer cop en els últims cinc

anys que el guanya una dona catalana. Roquet es va endur
l’estatueta el passat dia 12 per la seva òpera prima, Libertad,
que també li va valdre a Nora Navas el premi a millor actriu
de repartiment. A Libertad, una família passa l’últim estiu
de l’àvia, malalta d’Alzheimer, a la segona residència. La
Nora, de 14 anys, no troba el seu lloc, fins que arriba la Li-
bertad, la filla de 15 anys de la Rosana, la dona colombiana
que cuida l’àvia. “He pogut fer aquesta pel·lícula perquè he
gaudit de certs privilegis a la meva vida, privilegis que algú
com la Libertad no ha tingut”, va dir Roquet en el discurs
d’agraïment. “Tant de bo en el futur siguin les Libertades

d’aquest món les que puguin fer les seves pròpies pel·lícu-
les, des dels seus propis punts de vista, i que el cinema deixi
d’estar només en mans dels més privilegiats”, va concloure.

C L A R A  R O Q U E TQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Fins ara era coneguda al món del cine com a guionista

Famosos

Guanyar el Goya a millor direcció novella
L’han premiat per la seva òpera prima, ‘Libertad’

Discurs molt aplaudit
Valoren que es mostrés conscient dels seus privilegis

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Un cantant de blues de 20 anys que ha in-
tentat suïcidar-se torna a casa després d’u-
na breu recuperació a l’hospital. Pateix una
amnèsia parcial que no li permet recor-
dar qui és però sí dades i fets històrics, tot
i que no pot endreçar-los en el temps. Alli-
berat del dolor i la història personal que
el va empènyer a intentar matar-se, el jove
passa el temps passejant per Istanbul.

Llibres

Laberint
Burhan Sönmez

| Infernax
Una aventura clàssica, amb un punt de nostàlgia i un cavaller com a protagonista.

Infernax es va estrenar per Sant Valentí i està disponible per a PC, PS4, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

FACTORS

És més freqüent que la caspa aparegui durant l’hivern 
que no pas a l’estiu, i els canvis de temperatura tampoc hi ajuden

REMEIS NATURALS

HIVERN

DE FARMÀCIA

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

i BELLESA

Tenir cura dels cabells pot ser més difícil del que sembla: hi
ha qui els té amb tendència greixosa, hi ha qui pateix per-
què en té massa pocs... i hi ha qui té caspa. Si aquest últim

és el teu cas, no estàs sol: prop d’un 50% de la població adulta
mundial té el mateix problema, segons la dermatòloga Nayra
Merino, membre de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia. 
La caspa pot afectar tant les cabelleres amb tendència seca

com greixosa, i en cada cas té una causa diferent. El que tenen
en comú l’una i l’altra són els factors que afavoreixen la seva apa-
rició, entre els quals hi ha l’ús d’un xampú inadequat per al tipus
de cabells, l’estrès i la predisposició genètica. A més, és més fre-
qüent a l’hivern que a l’estiu. Els canvis de temperatura no hi aju-
den, així que evita rentar-te el cap amb aigua molt calenta i eixu-
gar-te els cabells amb l’assecador a màxima temperatura.
Pel que fa a la solució un cop ja ha aparegut la caspa, si no

en tens molta, hi ha alguns remeis naturals que poden ser útils,
com ara aplicar vinagre de poma o bicarbonat al cuir cabellut. Si
no marxa, prova amb un xampú anticaspa (evita els de super-
mercat, ves a la farmàcia) i demana hora amb el dermatòleg.

Prevenir i combatre la caspa

Hi ha factors que afavoreixen l’aparició de la caspa, 
com l’ús d’un xampú inadequat, l’estrès o la predisposició genètica

Les claus

Si en tens poca, hi ha remeis naturals útils contra 
la caspa, com el vinagre de poma o el bicarbonat

Si el problema persisteix, compra un xampú anticaspa: 
evita els de supermercat i busca productes de farmàcia
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