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BÀSQUET pàg 12
Judith Turrión (Femení
Sant Adrià): “He après que
el dolor no és normal”

PROJECTE METROPOLITÀ pàg 8

Programa ONA: combatre
la pobresa amb ocupació

PEL PREU DE LA LLUM pàg 6

Dimoni reivindicatiu a les
Festes de Maig de Badalona

Gent a la platja del Litoral de Sant Adrià
tancada per contaminació pàg 9

Poc control

Badalonano aconsegueix
aprovar el noupressupost

Guijarro aposta per seguir explorant la via de la negociació i de moment allunya la qüestió de confiança pàg 6
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SERVEI INTERCULTURAL pàg 3

L’Hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma atén
pacients en àrab i xinès

VISITA MEDIÀTICA pàg 6
Ibai Llanos passarà per
Badalona el juny per presentar
una vetllada de boxa
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Més de 9.600 quilòmetres se-
paren els països d’origen de
Tian Qi i Noura Akkar. Aquest
home xinès de 42 anys i aques-
ta jove marroquina de 30 pro-
venen de dues cultures molt di-
ferents, però comparteixen una
mateixa història de superació.
Els dos van arribar a Catalunya
en plena preadolescència i van
haver d’adaptar-se a un indret
nou amb els seus costums i par-
ticularitats. El procés no va ser
fàcil, però els dos se’n van sortir
i ara utilitzen l’experiència que
van viure en la seva pròpia carn
per ajudar, amb aquesta adap-
tació, altres persones.

Qi i Akkar són els dos me-
diadors interculturals que tre-
ballen a l’Hospital de l’Esperit
Sant i al Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) del barri del Fondo
de Santa Coloma de Gramenet.
Aquest servei –que des del 2009
ha atès a l’hospital colomenc un
total de gairebé 3.300 perso-
nes– depèn del Departament de
Salut i s’ofereix de manera gra-
tuïta a tots els pacients que, per
qüestions lingüístiques, cultu-
rals o religioses, necessitin un su-
port dins de l’àmbit sanitari.

“Nosaltres fem la funció de
pont entre els usuaris i els pro-
fessionals. No és només una
qüestió de traducció, sinó que
també hi ha un component cul-
tural al darrere molt important.
Cada cultura dona importància
i assimila les coses d’una mane-
ra diferent”, assegura Qi, que fa
gairebé sis anys que treballa
com a mediador. Durant aquest
temps, les consultes de ciutadans
xinesos han augmentat expo-
nencialment als dos equipa-
ments sanitaris. “Dins de la co-

munitat xinesa, el boca-orella
funciona de meravella. Hi ha
molts pacients que venen aquí
exclusivament perquè s’ofereix
aquest servei”, explica el me-
diador, que considera aquest
recurs fonamental per garantir
que els malalts segueixin el trac-
tament i evitar possibles errors
o malentesos en el diagnòstic.

Entre les principals proble-
màtiques que requereixen el su-
port de mediadors hi ha el cri-
bratge del càncer de mama o el
tractament de la diabetis. El
perfil mitjà d’usuaris del servei
són dones a partir dels quaran-
ta anys que no parlen ni català
ni castellà.

FORMAR ELS PROFESSIONALS
“Els metges es troben molts cops
amb un problema de falta de se-
guiment del tractament. Hi ha
una espècie de rebuig per part
dels pacients que no se soluciona
fins que hi intervé el mediador.
“Explicar bé els passos és clau per
evitar que hi hagi gent que es per-

di pel camí”, apunta Sònia Bella-
vista, cap de la Unitat d’Atenció
a l’Usuari i Treball Social de l’Es-
perit Sant. Bellavista es mostra
convençuda de la gran utilitat del
servei, que actualment s’ofereix
en xinès i en àrab a l’hospital co-
lomenc, però considera que
s’hauria d’invertir més en la for-
mació dels professionals. 

“És important que el personal
sanitari conegui aquests trets
culturals per poder aportar aques-
ta visió a l’hora de tractar pato-
logies o d’abordar temes com la
mort o el dol. De vegades fem al-
gunes sessions, però crec que
hem de fer més formació per fa-
cilitar que els professionals pu-
guin entendre certs comporta-
ments dels pacients”, assenyala la
cap d’unitat, que recorda que la
mediació no només la pot sol·li-
citar el pacient, sinó que també ho
poden fer els metges.

LA BARRERA DE LA RELIGIÓ
En els últims tres anys, les de-
mandes del servei de mediació

en àrab s’han disparat a l’Espe-
rit Sant. Només durant el 2021
es van fer més de 330 consultes
en aquest idioma. “La barrera
idiomàtica és molt gran, però
també hi ha moltes persones
que, malgrat entendre el caste-
llà, se senten més còmodes si les
acompanyo a la visita”, explica
Akkar, que fa quatre anys que
treballa de mediadora. 

La religió és un dels grans
pals de paller de la feina d’a-
questa jove, que molts cops s’ha
trobat amb situacions difícils pel
fet de ser dona. “Molts homes se
senten cohibits a l’hora d’expli-
car-me les coses. Hi ha una es-
pècie de barrera pel tema religiós,
i molts cops no és fàcil fer-los en-
tendre que jo soc una professio-
nal com la resta de metges i que
la meva obligació és mantenir la
confidencialitat del pacient”, re-
lata la mediadora, que malgrat
l’augment de visites considera
que encara hi ha una mica de por
d’acudir a la sanitat pública per
part de la comunitat àrab.

FALTA D’INTERÈS?
Tant Qi com Akkar coincideixen
a remarcar que hi ha un gran
desconeixement del sistema sa-
nitari català en ambdues co-
munitats. “Molts pacients te-
nen asseguradores privades per-
què allà saben que tindran accés
a un mediador. Si no coneixes
com funciona el sistema aquí, és
molt difícil que puguis aprofitar-
te dels serveis”, apunta Qi, afe-
gint que en molts casos això es
deu a una falta d’interès per
part dels afectats. 

La comunitat xinesa del bar-
ri del Fondo n’és un exemple. “El
80% de la població ve d’una
zona concreta de la Xina. No te-
nen la necessitat d’aprendre l’i-
dioma perquè la majoria parlen
el mateix dialecte. Tot el que ne-
cessiten per al dia a dia ho poden
trobar en comerços xinesos i
només han de fer un esforç per
integrar-se en la societat pel que
fa a l’escolarització i la sanitat.
Són pràcticament autosufi-
cients”, conclou el mediador.

Una sanitat sense barreres
» El servei de mediadors interculturals de l’Esperit Sant ha atès prop de 3.300 pacients des del 2009
» L’hospital colomenc ofereix gratuïtament aquest recurs només en dos idiomes: l’àrab i el xinès

Tian Qi, Sònia Bellavista i Noura Akkar al vestíbul de l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma. Fotos: Línia Nord i Esperit Sant

Anton Rosa
SANTA COLOMA
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Tribuna

En Jan és el meu cosí i fa uns dies va fer 7 anys.
Estava molt content bufant les espelmes al cos-
tat d’en Luke, el seu hàmster. Avui és un nen
molt divertit, curiós i, si m’ho permeteu, un da-

vanter molt crack a l’equip de futbol de l’Escola Jungfrau.
Una qüestió que sovint em preocupa és imaginar-

me com serà la nostra societat, la nostra ciutat o el nos-
tre país quan en Jan sigui gran. L’any 2040, els nens i
les nenes que van néixer l’any 2015 tindran 25 anys.
Molts d’aquests joves estaran pensant a buscar el seu
primer pis per independitzar-se dels pares, sigui amb
companys, amb amics o amb la parella. Molts d’aquests
joves tindran un munt de somnis i d’il·lusions per ini-
ciar un projecte de vida, per trobar una feina de quali-
tat... I la qüestió és: a quina Badalona viuran l’any 2040?

Sovint, quan plantegem el 2040, hi ha alguns ac-
tors socials i polítics de la ciutat que en fan mofa. Con-
traposen aquesta visió de futur amb les urgències que
la ciutat pateix avui. Però és que les dues tasques no
són incompatibles. De fet, no poden ser incompati-
bles. És més, estic convençut que la millor manera de
fer front als grans reptes que tenim avui és posant-nos
a treballar la Badalona que volem ser.

I quan penses en aquests termes, quan penso en en
Jan, de cop el 2040 el veus a tocar i la planificació de
la ciutat de les futures dècades esdevé molt pertinent.
No perquè sigui un eslògan electoral, sinó perquè re-
alment ens hi juguem el futur de molts nens i nenes.

Aquesta és una reflexió que compartia amb l’Oriol
Junqueras en una visita que va fer a Badalona, fa un

parell de mesos, per presentar el seu darrer llibre. I
explica molt bé la feina que Esquerra Republicana a
Badalona va presentar a la ciutadania el passat mes
d’octubre en un acte al Teatre Margarida Xirgu.

L’anomenem “La Badalona 2040” i és una proposta
de projecte de ciutat per començar a treballar avui. Un
Pla de govern, no a 18 mesos vista, sinó per als prò-
xims tres mandats. De fet, avui al govern ja hi treba-

llem. Més de 190 objectius amb indicadors quantifi-
cables i més de 240 línies de treball per assolir-los.

I a més hem fet públic aquest document per si pot
ser útil per a la ciutat. Amb la voluntat de debatre’l amb
les propostes dels altres grups polítics. Amb la voluntat
d’enriquir-lo amb l’experiència i el coneixement de la
societat civil badalonina.

Des d’Esquerra Republicana a Badalona hem fet
una proposta sobre quin cim volem ascendir, tenint
clar que cada mandat serà un nou campament base.
Volem obrir aquest camí. Fer un camí ben ample on
tothom es pugui afegir.

No venim a proposar solucions màgiques, només fei-
na i compromís. Desconfieu de qui us en proposi. Perquè
o bé no entén la complexitat dels problemes de Badalo-
na i, per tant, mai hauria de governar, o bé menteix, i ales-
hores mai hauria de rebre la confiança de la ciutadania.

La política badalonina sovint sembla que treballi més
pensant en l’esperança de vida d’en Luke que no pas pre-
ocupant-se de la ciutat on volem que visqui en Jan.

Tenim un gran deure sobre les nostres espatlles.
Per totes aquelles persones que ens han precedit. Per
nosaltres. Però, sobretot, per tots els que ens seguiran.

La millor manera de fer front als
grans reptes d’avui és posant-nos

a treballar el que volem ser
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per Àlex Montornès, primer tinent d’alcalde de Badalona (ERC)

En Jan, en Luke i la Badalona de 2040

NLes millors
perles

Detenen un home que havia estat més de setanta anys
conduint sense carnet. Ha passat a Nottingham, al Regne

Unit, on l’infractor va confessar a la policia que conduïa des dels
12 anys i que mai l’havien aturat. Tampoc tenia assegurança.

Un nen de 14 anys amb esperit emprenedor s’està
omplint les butxaques amb un negoci clandestí al pati

de l’escola. Compra llaminadures abans d’anar a classe i
després les ven als companys per un preu molt més alt.

Existeix a Catalunya una comunitat secreta, Wonderland,
liderada per dones que prenen ayahuasca i marihuana en

rituals, resen a la Moreneta i canten el Virolai. Viuen al marge de
la societat i les ha descobert el periodista Pol Pareja d’elDiario.es. 

Un pare deixa sense internet tot un poble per evitar que
els seus fills es connectin a la xarxa de nit. Ha passat a

la localitat francesa de Messanges, on l’home es podria
enfrontar a mig any de presó i 30.000 euros de multa.

LA FOTOACN
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Malestar veïnal amb alguns reallotjats 
del carrer Progrés de Badalona1

2 El nou govern

L’enderroc del mur d’Eduard Maristany 
de Badalona, a finals d’any

Primera reunió del ‘nou’ Consorci del Besòs
amb les Tres Xemeneies a l’horitzó

Torna la Mobile Week a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Aire fresc

És gratificant que Badalona
sigui novament una de les
seus de la Mobile Week

Catalunya del 2022, les jornades
tecnològiques que conviden a re-
flexionar sobre l’empremta de la
tecnologia en la vida quotidiana.
Amb aquesta decisió, l’Ajunta-
ment badaloní contribueix a apro-
par la innovació a través d’activi-
tats públiques i gratuïtes on de-
batre, analitzar i experimentar
sobre l’impacte de la transfor-
mació digital en la ciutadania. Se-
ran en total 34 activitats, amb por-
ta oberta per als més petits.

Si volem una ciutat millor
que miri fit a fit el futur sense com-
plexos, calen noves pràctiques i es-
tratègies innovadores perquè el
govern municipal pugui fer front
als reptes emergents. És essencial
que els governs nodreixin la cul-
tura de la innovació, així com
l'obertura i la responsabilitat en-
vers la societat. I, en conseqüèn-
cia, processos que podrien oferir
solucions més eficients i ser d’ús
més fàcil, com la utilització de da-
des, incloses les dades obertes i les
generades pels mateixos ciuta-

dans. Per exemple, els serveis
públics es podrien millorar ba-
sant-se més en les necessitats
dels seus usuaris en termes sig-
nificatius per a ells. L'agilitat i l’e-
ficàcia del govern badaloní es
veurien, així, millorades.

La creativitat i el disseny po-
den aportar millores en la feina
de qualsevol de les regidories
que conformen el govern de la
nostra ciutat i en els serveis
públics, ja que permeten mirar
els problemes des de perspec-
tives inesperades, inclòs el fet de
centrar-se en les experiències
dels ciutadans mentre interac-
tuen amb el govern en jornades
com la que comentem.

No hi ha dubte que les ins-
titucions i els processos demo-
cràtics podrien beneficiar-se
encara més d'una participació
més gran. Diversos actors, in-
closos els ciutadans, haurien

de participar en el disseny de
polítiques, en la creació conjunta
i en la seva implementació, per
a la qual cosa es requereixen di-
ferents tipus d'aportacions i co-
neixements. D’aquí el bon ex-
emple que significa el retorn de
la Mobile Week Catalunya a
Badalona.

Aquest esdeveniment ha de
servir perquè l’Ajuntament i
els ciutadans explorin els reptes
socials emergents i analitzin
les tendències en un món digi-
tal que canvia ràpidament i que
té obert ja un debat a tota la UE
sobre els possibles models de
govern futurs. Per abordar-ho,
res millor que combinar la par-
ticipació ciutadana, la previsió
i el disseny amb la innovació. La
pregunta principal del nou Mo-
bile és: com modelaran els ba-
dalonins, juntament amb els
governs, la nova ciutat del futur?
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El futur passa per la innovació
per Estanis Alcover i Martí

A les xarxes

@CatalunyaRadio: Putin agreuja el conflicte
amb Ucraïna: reconeix les autoproclamades
repúbliques de Donetsk i Lugansk i alerta de
les conseqüències d’un ingrés a l’OTAN.

@LaiaColome: Desapareixen les quaran-
tenes a les escoles. Només s’hauran d’aïllar
els casos positius. També es deixaran de
fer testos d’antígens al professorat. 

#ProuQuarantenes

@quiquepeinado: Yo me alegro mucho
por Alberto Casero [el diputat del PP que es
va equivocar votant la reforma laboral],
que ya de lo del botón no se acuerda nadie.

#CrisiAlPP #CreixLaTensió

Els semàfors

El servei de mediadors
interculturals de l’Hospital de
l’Esperit Sant de Santa Coloma
de Gramenet ha atès més de
3.300 consultes des del 2009.

Aquest recurs és gratuït i depèn
del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.

pàgina 3Esperit Sant

La Creu Roja treballa de la mà
d'Aigües de Barcelona en un
projecte per combatre la

vulnerabilitat metropolitana 
a través de l'ocupació. 

El programa ONA ja està en
funcionament a municipis 

com Santa Coloma o Sant Adrià.
pàgina 8Programa ONA

Les tanques que delimiten
l’accés a la platja del Litoral de

Sant Adrià no estan aconseguint
dissuadir la gent, que hi entra

malgrat la prohibició. 
Cal recordar que l’espai està
tancat per contaminació des 
de finals de maig del 2021.

pàgina 9Aj. de Sant Adrià
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POLÍTICA4Enèssim gir de guió
en la política badalonina. L’exe-
cutiu encapçalat per Rubén Gui-
jarro i l’oposició han decidit re-
prendre les negociacions per
aprovar el pressupost per al 2022.
Aquesta notícia arriba després
que Guanyem i el PP ratifiques-
sin en el Ple celebrat dimarts la
seva ja anunciada negativa als
comptes municipals. Quan tot
semblava abocat a una qüestió de
confiança, el govern local ha de-
cidit optar per la via del diàleg i
esgotar els últims cartutxos abans
d’haver de recórrer a aquest re-
curs, que permetria tirar enda-
vant la proposta amb una majo-
ria simple.

La setmana arrencava amb el
mateix enrocament de les darre-
res setmanes. Ni anticapitalistes
ni populars semblaven dispo-
sats a cedir davant de les pres-
sions del consistori. A vuit hores
del Ple, Guanyem i PSC es re-
unien a petició dels primers per
intentar arribar a un acord in ex-
tremis que permetés aprovar els
comptes. La trobada acabava
amb la formació municipalista
acusant el batlle socialista “d’im-
mobilisme” i descartant la possi-
bilitat d’abstenir-se en el punt, tal
com els demanava Guijarro.

Amb aquesta negativa sobre
la taula començava la sessió, on
finalment no hi va haver sorpre-
ses d’última hora malgrat els
nombrosos estira-i-arronsa.
“Avui ens demanen un acte de fe
i que tornem a confiar sense do-
nar-nos cap alternativa. Nosaltres
els hi demanem compromís i
proactivitat. Aquest matí els hi
hem demanat que fessin un acte
de responsabilitat i retiressin el

punt per poder reprendre les ne-
gociacions”, assenyalava  la por-
taveu de Guanyem Nora San Se-
bastián, que encetava el torn
d’intervenció dels grups acusant
el consistori de voler “tensar la
corda” en comptes d’asseure’s
per arribar a consensos.

També el PP se sumava a les
crítiques a l’executiu, lamentant
la manca “d’interès” per arribar
a un acord, però, això sí, reiterant
la proposta de separar les in-
versions del pressupost. “No vo-
lem bloquejar les inversions.
Tenen el nostre compromís que,
si es porten per separat, les
aprovarem”, assegurava el regi-
dor Juan Fernández.

UNA SITUACIÓ ‘ANÒMALA’
“Estic sorprès per la manca d’es-
tima a la ciutat que s’està de-
mostrant en aquest ple. No hi ha
cap argument de pes que digui
que aquest pressupost no és bo
per a la ciutat”, reblava contun-
dent Guijarro, que en la inter-
venció de clausura del punt acu-
sava l’oposició de “donar l’es-
quena als veïns” i “no estar a l’al-
tura”. Malgrat les dures paraules,

el batlle va intentar fins a l’últim
moment forçar una abstenció
que permetés l’aprovació.

En la sessió també va partici-
par el president de la Federació
d’Associacions Veïnals de Bada-
lona (FAVB), Julio Molina, que va
aprofitar el seu torn de paraula
per reclamar als grups que facin
un esforç per deixar a una banda
els interessos partidistes i posar
els veïns al centre. “La situació de
Badalona no és normal. Aprovant
el pressupost amb una moció de
confiança només estem allar-
gant l’agonia i la inestabilitat po-
lítica i qui ho paga és la ciutat”, la-
mentava Molina.

Amb la represa oficial de les
negociacions s’obre un nou es-
cenari que podria culminar amb
un acord que permetés tirar en-
davant el pressupost de manera
ordinària. En cas que les noves
reunions fossin infructuoses, el
govern local tindria encara sobre
la taula la possibilitat de la qües-
tió de confiança. Arribats a
aquest punt, només un pacte
ara per ara improbable entre
Guanyem i el PP podria blo-
quejar l’aprovació dels comptes.

Façana principal de l’Ajuntament de Badalona. Foto: Albert Segura /ACN

Els partits fan marxa enrere per
evitar una moció de confiança
» L’oposició tomba el pressupost, però reprendrà les negociacions

» El govern vol esgotar els cartutxos abans de la qüestió de confiança

Ibai Llanos organitzarà una
jornada de boxa a l’Olímpic

ESPORTS4El Palau Municipal
d’Esports de Badalona acollirà el
pròxim 25 de juny una jornada
de boxa de la mà d’Ibai Llanos.
Segons ha anunciat aquesta set-
mana el popular presentador i
streamer, l’Olímpic serà la seu de
la segona edició de La velada del
año, un esdeveniment que en-
fronta en diferents combats a di-
verses personalitats de l’univers
creat entorn de la popular pla-
taforma Twitch i que per primer
cop es podrà veure en viu i en di-
recte des de les grades del pave-
lló de la Penya. 

El gran reclam d’aquesta se-
gona vetllada organitzada i pre-
sentada per Llanos serà l’actor
Jaime Lorente, conegut per ser
un dels protagonistes de la sèrie
d’èxit La Casa de Papel. Loren-
te serà un dels participants d’a-
questa segona edició, que té el di-
fícil objectiu de superar la fita
aconseguida durant la primera
jornada de combats: reunir un
milió i mig d’espectadors a tra-
vés de la plataforma. L’organit-
zació de l’esdeveniment posarà
pròximament a la venda les pri-
meres entrades.

Ibai Llanos durant la presentació de la jornada. Foto: Twitter (@IbaiLlanos)

Dades | Els delictes s’incrementen un 16% a Badalona 
Els delictes van augmentar a Badalona durant el 2021 un 16% respecte a l’any

anterior. Segons les últimes dades facilitades del Ministeri d’Interior del govern
espanyol, la tipologia de delicte que més va créixer va ser el tràfic de drogues.

L’escalada del preu de la llum,
protagonista del nou Dimoni
TRADICIÓ4Badalona ja té Dimo-
ni per a les Festes de Maig del
2022. El disseny guanyador d’a-
quest any és obra de la jove bada-
lonina Montserrat Silvestre i té
com a protagonista l’escalada del
preu de la llum. El batejat com a
Dimoni ‘Amunt la llum!’ repre-
senta la cobdícia amb una figura de
rostre agressiu que porta en una
mà una bombeta encesa i a l’altra
un sac de diners esguerrat pel pes
de les monedes. La intenció del go-
vern local és poder cremar el Di-
moni a la platja dels Pescadors sen-
se limitacions d’aforament.



7 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 24 de febrer del 2022



línianord.cat 24 de febrer del 2022

Santa Coloma

| 8

A punt el sorteig dels primers
pisos socials per a gent gran

HABITATGE4Compte enrere per
a l’adjudicació dels primers pi-
sos socials per a gent gran de
Santa Coloma de Gramenet.
Aquest divendres tindrà lloc el
sorteig dels 48 habitatges per a
persones de més de 65 anys
ubicats a l’edifici de l’antiga es-
cola Miguel Hernández. Segons
informa el consistori en un co-
municat, un total de 105 famílies
colomenques participaran en el
concurs, que tindrà lloc a dos
quarts de nou del matí a la Bi-
blioteca del Singuerlín-Salva-
dor Cabré. En tractar-se de pisos

socials, el preu del lloguer s'a-
daptarà als ingressos dels adju-
dicataris, però en cap cas podrà
superar els 350 euros mensuals.

Per la seva banda, el grup
municipal dels comuns ja ha
presentat al Parlament una re-
solució per reclamar que aquests
nous pisos siguin de gestió pú-
blica i funcionin a través de la
concertació de places, tal com es
va comprometre en el seu mo-
ment l’aleshores conseller re-
publicà Chakir El Homrani.
Aquesta proposta anirà a vota-
ció d’aquí a dos mesos.

SERVEIS4La Creu Roja treba-
lla de la mà d’Aigües de Barce-
lona en un projecte per comba-
tre la vulnerabilitat metropoli-
tana a través de l’ocupació. El
programa ONA –que ja està
en funcionament en fins a cinc
municipis de la metròpoli, en-
tre els quals Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Be-
sòs– ha atès en els seus primers
dos anys de vida més de 230
persones amb dificultats labo-
rals o que es trobaven en una si-
tuació de risc d'exclusió social.

L’objectiu final de la iniciativa
és potenciar les competències
personals dels participants per-
què puguin accedir al mercat la-
boral amb garanties i obtenir així
un treball de qualitat. Per acon-
seguir-ho, els impulsors del pro-
grama no només fan un acom-
panyament en el procés de re-
cerca del lloc de feina, sinó que
també els donen suport en la co-
bertura de necessitats bàsiques.

“La reinserció laboral és una
eina bàsica de recuperació per a
les persones que reben suport

humanitari. Cal apoderar-les i
acompanyar-les en la consecu-
ció de la seva autonomia eco-
nòmica i l'estabilitat que dona
tenir una feina”, va assenyalar
dilluns Josep Quitet, president
de Creu Roja a Catalunya, en la
presentació dels primers resul-
tats del projecte. En aquest sen-
tit, la prova pilot de la iniciati-
va que va desplegar-se a Barce-

lona ha culminat amb un 55%
dels participants aconseguint
un contracte laboral.

Actualment, un centenar de
veïns de Santa Coloma i Sant
Adrià reben assessorament la-
boral i ajudes gràcies al pro-
grama i la intenció és que tots
els participants puguin con-
cloure el seu pas pel projecte
aconseguint una feina.

Parlon i Cañete, a la presentació del programa. Foto: Twitter (@nuriamarinlh)

Programa ONA: combatre la
vulnerabilitat amb ocupació

Els pisos estan ubicats a l’antiga escola Miguel Hernández. Foto: Ajuntament

Feminisme | Nou concurs a TikTok per la igualtat de gènere
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat un concurs de vídeos curts per

conscienciar sobre la igualtat de gènere. Els participants hauran d’utilitzar la popular
plataforma TikTok per compartir peces audiovisuals entorn d’aquesta temàtica.
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Primera reunió del Consorci
del Besòs amb la Generalitat
POLÍTICA4El Consorci del Besòs
va celebrar dijous passat la seva
primera reunió des de l’anunci de
la incorporació de la Generalitat.
La trobada, que va tenir lloc a la
seu de l’ens a Sant Adrià, va
comptar amb la presència del vi-
cepresident del govern català,
Jordi Puigneró, i dels alcaldes de
la resta de municipis membres
amb l’excepció de Badalona, que
va estar representada pel pri-
mer tinent d’alcaldia Alex Mon-
tornès en qualitat de batlle acci-
dental. La trobada va ser una pri-
mera presa de contacte entre les

diferents administracions impli-
cades, que ara es veuen reforça-
des amb la inclusió de la Gene-
ralitat, i també va servir per pre-
sentar els treballs del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) de les Tres
Xemeneies de Sant Adrià i la
iniciativa del hub audiovisual.
Sobre aquest últim, els mem-
bres del Consorci coincideixen en
remarcar que es tracta d’una ini-
ciativa que, més enllà de l’activi-
tat econòmica, ha de generar un
retorn en el territori amb la in-
corporació d’una potent oferta de
formació professional.

POLÈMICA4La platja del Lito-
ral de Sant Adrià de Besòs va ser
clausurada a finals de maig del
2021. La presència de contami-
nants a la sorra va obligar el con-
sistori a prendre aquesta decisió
i, des d’aleshores, unes tanques
delimiten l’accés a l’espai. Tan-
mateix, la presència d’aquestes
barreres no sembla aturar els
vianants, que no dubten en uti-
litzar la platja, malgrat el possi-
ble risc per a la salut que pot
comportar entrar-hi.

Segons ha pogut constatar
Línia Nord, desenes de persones
van accedir a la sorra el passat
cap de setmana, fent cas omís als
cartells que figuren a les tanques
que haurien de barrar aquest
pas, però que actualment es tro-
ben tombades a terra. Aquesta
imatge, però, no és nova. Diver-
ses entitats ecologistes com la
Marea Verde fa temps que de-
nuncien a través de les xarxes so-
cials la situació i la manca de
control que hi ha a la zona.

En aquest sentit, les agru-
pacions locals no només criti-

quen l’actual estat de les tan-
ques, sinó també el fet que en els
cartells s’indiqui que el tanca-
ment és per “preservar la salut”
i que no hi figuri la paraula
“contaminació”, un extrem que
a priori hauria de resultar més
efectiu a l’hora de dissuadir els
vianants que vulguin utilitzar
l’espai clausurat.

SENSE DATA DE REOBERTURA
Pel que fa als treballs de descon-
taminació de la platja, fonts mu-
nicipals apunten que encara no hi
ha data per a la licitació de l’ac-
tuació, que preveu tenir un cost
de tres milions d’euros. La pre-
visió inicial era poder reobrir
l’espai abans de l’estiu, però tot
apunta que no serà possible.

La tanca a terra i gent a la platja. Foto: Línia Nord

Les tanques no aturen l’accés 
a la clausurada platja del Litoral

La reunió del Consorci del Besòs va tenir lloc el passat dijous. Foto: Generalitat

Participació |Oberta la consulta per la regulació d’apostes
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha obert el procés de consulta ciutadana previ

a l’elaboració de la nova regulació dels jocs d’atzar i de les apostes al municipi. 
Els veïns interessats a aportar suggeriments ho podran fer fins al pròxim 8 de març.
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La vida de Marc Vivas i Luisa Sa-
lazar va canviar per complet el 27
de febrer del 2019. En Pol, el fill
de només dos anys d’aquesta
parella de Tiana, era diagnosti-
cat amb un càncer. “Aquesta
malaltia és considerada com a
minoritària entre els infants i
això fa que aquí no hi hagi trac-
taments que no siguin invasius i
que s’administri als pacients me-
dicaments d’adult”, explica Vivas,
que després de fer les sessions de
quimioteràpia a l’Hospital de la
Vall d’Hebron va decidir portar
el seu fill a Alemanya a la recer-
ca d’un tractament de radiote-
ràpia menys “tòxic”.

Gairebé tres anys després,
aquesta família tianenca s’ha
decidit a impulsar una recollida
solidària de fons per avançar en
la lluita contra el càncer infan-
til. En concret, els diners reca-
vats aniran destinats al projec-

te de l’Institut de Recerca de la
Vall d’Hebron que investiga
tractaments preventius per atu-
rar la reproducció de la malaltia
en nens. “El 80% dels càncers
infantils es curen, però els pa-
cients supervivents tenen força
efectes secundaris. Fa falta mol-
ta investigació i trobar nous i mi-
llors tractaments”, apunta Vivas,
que es mostra agraït per la tas-
ca realitzada pel personal sani-
tari de l’hospital barceloní i

també per la gran acollida que
ha tingut la iniciativa, que no-
més fa tres setmanes que està en
funcionament.

La recollida de fons impul-
sada per la família tianenca a
través de la plataforma migra-
nodearena.org ja ha superat
els 4.500 euros previstos ini-
cialment i va camí d’assolir en
temps rècord els 9.000 euros
marcats com a objectiu per
abans del 2023.

En Marc i la Luisa, pares d’en Pol i impulsors de la iniciativa. Foto: Tot per tu

Una família tianenca recull fons
per combatre el càncer infantil

Anton Rosa
TIANA

Nou projecte per fomentar
l’emprenedoria entre dones

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat ha posat en marxa un
projecte per fomentar l’empre-
nedoria entre les dones del mu-
nicipi. Sota el nom Montgat
Emprèn en Femení, la iniciativa
pretén incorporar la perspectiva
de gènere a les polítiques muni-
cipals d’ocupació, aconseguint
d’aquesta manera que més do-
nes s’animin a encetar un nego-
ci o companyia pròpia.

Per poder aconseguir aquest
objectiu, el consistori formarà les
persones interessades per as-
sessorar-les i dotar-les de les

eines tècniques necessàries per
poder tirar endavant el seu pro-
jecte. En aquest sentit, el flamant
programa també contempla do-
nar un impuls a aquelles inicia-
tives que ja estiguin en funcio-
nament, però que tinguin menys
de tres anys de vida o que s’ha-
gin vist afectades per la pandè-
mia del coronavirus.

Segons dades municipals, la
taxa d’emprenedoria entre dones
està gairebé 14 punts per sota en
comparació amb els homes, mal-
grat que el 63% dels inscrits a la
borsa de treball local són dones.

El projecte Montgat Emprèn en Femení ja està en marxa. Foto: ACN 

Serveis | Renovació de marquesines a l’estació Montgat Nord
La companyia Renfe ja ha licitat les obres de rehabilitació i renovació de les marquesines

de l’estació de Montgat Nord. Aquesta reforma té un pressupost de gairebé 300.000
euros i la previsió és que les obres s’allarguin aproximadament quatre mesos.
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Esports

És admirable la teva capa-
citat de patiment i supera-
ció, però especialment de

ser generosa quan pitjor estàs.
Jugui més o menys minuts, in-
tento sempre ser intensa, sobre-
tot en defensa, i generosa en
atac. M'encanta fer pinya i conta-
giar energia positiva. Sempre
m'has vist animant al màxim a la
banqueta. Fer-ho era la meva úni-
ca manera de sumar al grup i d'a-
grair-li el seu suport quan estava
lesionada. És molt dur no poder-
te entrenar amb les companyes.

Quin ha estat el teu moment
més difícil?
Quan em van dir que m'havia
d'operar per segona vegada del
turmell dret. Havia treballat molt,
més que mai en la meva carrera
com a esportista, i de la mà dels fi-
sioterapeutes. Em sentia bé, però
tenia dolor.

L'havies normalitzat?
Sí. Amb els anys, he après que el

dolor no és el normal, i ja conec i
cuido el meu cos. Si ho hagués sa-
but abans, m'hauria evitat alme-
nys les lesions i operacions de tur-
mell. Però potser no valoraria tant
les petites coses del bàsquet i ja ho
hauria deixat. Em quedo sempre
amb el punt positiu de les coses.

Comparties el patiment amb
els teus?
Em costa molt exterioritzar com
em sento. Fingeixo estar millor
quan no estic bé perquè els meus
no pateixin tant. M'afecta molt
que ho passin malament per mi.
La meva família m'ha donat tot el
seu suport i m'ha portat als millors
especialistes. Gràcies a això el
meu turmell està perfecte.

Quan vas patir la teva primera
lesió?
A cadet i júnior vaig començar
amb esquinços lleus i cada tem-
porada me'n feia un o dos. El meu
primer curs al Joventut Les Corts
em vaig trencar el polze i vaig es-
tar 4 o 5 mesos de baixa, i el segü-
ent va venir el primer capítol amb
el turmell. Al Lima Horta Bàsquet,
el segon episodi, i cop i operació al
nas, i a la Penya, un altre esquinç.

Ara, al Bàsquet Femení Sant
Adrià, et trobes bé?
Molt! Després de tot el que he pa-
tit, gairebé res em fa mal. Em sen-
to molt bé. Des de fa tres anys
faig exercicis per enfortir el tur-
mell. L'Enric Cervera confia molt
en mi, és molt directe i humà, i hi
pots parlar de tot, intercanviar
opinions i resoldre dubtes. El
grup és molt jove i molt sa. Hi es-
tic molt a gust.

Deus tenir un vincle especial
amb els i les fisioterapeutes...
I també amb els preparadors físics.
Són les úniques persones amb qui
m'he trencat i els he dit com pa-
tia. Quan després ells o les com-
panyes venien als entrenaments,
els deia que estava molt bé i que
tornaria en uns mesos. A qui et
tracta no li pots mentir. Fisiotera-
peutes i preparadors físics són
fonamentals per evitar lesions.

Vas néixer gairebé enamorada
del bàsquet?
Quasi, quasi. Amb 2 o 3 anys ja es-
tava als entrenaments i als partits
de la meva germana Alba amb la
piloteta d'un lloc a un altre. Sem-
pre he estat molt inquieta i mo-
guda. Vaig començar al SESE amb
7 anys, després vaig anar al CBF
Sarrià perquè hi jugava l'Alba i era
un dels millors clubs de formació,
i vaig continuar al  Basket Alme-
da. Més tard, vaig tornar al SESE,
ja a Copa Catalunya i on vaig
viure els meus dos primers anys
de sènior. També hi era la meva
germana. Una de les referents
era l'Ana María Moreno i l'entre-
nador, el Joan Carles Díez, era
molt exigent i em va ajudar a ser
més disciplinada.

El teu següent club va ser el Jo-
ventut Les Corts. L'etapa va ser
molt positiva i va tenir un adeu
complicat.
Van ser dos cursos molt espe-
cials. L'entrenador i les jugadores
consideràvem que l'entitat no

ens donava prou suport. Sergio
Manzano va fitxar pel Lima Horta
Bàsquet i va voler que unes quan-
tes l'acompanyéssim. Jo volia con-
tinuar jugant amb les meves ami-
gues i no m'ho vaig pensar gaire.

El comiat del Lima Horta Bàs-
quet et devia costar molt més.
El vincle amb l'equip i el cos tèc-
nic era i és especial. El Sergio em
va comentar que fitxaria jugado-
res a la meva posició. Entenc que
era el tècnic i havia de fer un
equip competitiu, però després de
la segona operació al turmell ne-
cessitava jugar en un club on
confiessin 100% en mi. Amb el
temps, hem entès i respectat la
postura de l'altre. A la Penya vaig
estar molt bé i hauríem aconse-
guit la plaça a Lliga Femenina
Challenge per la via esportiva si no
ens haguessin donat per perdut
un partit contra la UE Mataró per
alineació indeguda. Crec que era
un objectiu que al club no s'havien
plantejat perquè l'equip s'havia
construït des de zero.

“Fingeixo estar millor
quan no estic bé perquè
els meus no pateixin tant”
Judith Turrión / Aler pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià

“Quan has patit molt, ets més empàtica perquè entens millor la tristesa o una
mala contestació. Si algú es lesiona, tremolo, sobretot quan és greu”, reconeix
Judith Turrión (Barcelona, 1996), aler pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià i

estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses. Gairebé sembla indestructible.

“A Sant Adrià em sento
molt bé.  L’Enric Cervera
confia molt en mi
i el grup és molt sa”

Foto: Manel Expósito

Futbol | El CF Badalona visita la SCR Peña Deportiva 
El conjunt de Javi Moreno visitarà el pròxim diumenge la SCR Peña Deportiva, en partit

corresponent a la 23a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona 
hi arribarà després del seu triomf per 1-0 contra el FC Terrassa del passat dia 20. 

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Una professora de cant rep a casa un jove
que vol millorar la seva tècnica vocal per
cantar al memorial de la seva mare mor-
ta recentment. Ben aviat descobrim que
la cançó triada, L’Oreneta, té un significat
especial per als dos. Aniran desgranant
detalls del seu passat, marcat per un
atemptat terrorista de signe islamista.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

L’Oreneta
Guillem Clua

Flashy Ice Cream va ser un dels primers
grups de trap en català a agafar noto-
rietat. Aquest mes de febrer, els de Sa-
badell publiquen el seu tercer disc, Han-
gover (Delirics), que vol dir “ressaca” en
anglès. L’àlbum, en el qual han estat un
any treballant, presenta quinze can-
çons i ja s’ha convertit en el treball dis-
cogràfic més ambiciós de la banda.

Música

Ponent està de moda al cinema. Aquest
mes arriba a les sales Tros, l’òpera prima de
Pau Calpe, l’adaptació del llibre homònim
de Rafel Vallbona. És un drama rural situ-
at a Alcastrer, un poble fictici del Segrià,
on els pagesos se senten desprotegits i or-
ganitzen patrulles nocturnes. El Joan
(Pep Cruz) i el seu fill (Roger Casamajor) tro-
baran un lladre, un adolescent magribí.

Pelis i sèries

Tros
Pau Calpe Rufat

Hangover
Flashy Ice Cream

Imaginaris multiespècies
La Capella (Barcelona) acull, des del 3 de febrer i fins al
30 d’abril, l’exposició ‘Imaginaris multiespècies. L’art de
viure en un món de contingència i incertesa’. La mostra
es planteja com la precarització de la vida a les societats
tecnològiques exigeix repensar la convivència entre es-
pècies i ens encoratja a construir comunitats heterogè-

nies basades en el benestar comú. A l’exposició, les artis-
tes se submergeixen en els mons dels microorganismes,
les plantes, els animals i els fongs, i ens conviden a des-

envolupar formes d’hospitalitat i cura transespècie.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va 
enamorar públic i crítica amb la seva
òpera prima, la tendra Estiu 1993, el

2017. Aquest any, la directora de cine-
ma ha demostrat que no té sostre en

guanyar l’Os d’Or, el màxim guardó de
la Berlinale, amb Alcarràs. Es tracta d’u-
na pel·lícula en català (la primera que
s’endú aquest premi), rodada a la co-
marca del Segrià, al poble que li dona
nom, i amb actors amateurs de diver-
ses generacions. Simón va dedicar el

premi a la seva família, que durant anys
ha cultivat préssecs a Alcarràs, i a “les

petites famílies d’agricultors que culti-
ven la terra cada dia, perquè la seva

manera de fer respectuosa amb la terra
és, avui dia, una forma de resistència”. 

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Es va fer coneguda amb la seva òpera prima, ‘Estiu 1993’

Famosos

Guanyar l’Os d’Or a la Berlinale per ‘Alcarràs’
És el màxim guardó del Festival de Cinema de Berlín

Pluja de felicitacions
Simón s’ha convertit en tot un orgull per a la cultura catalana

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La periodista experta en llenguatge no
verbal Patrycia Centeno publica Poderío.
Liderazgo femenino, un cambio de postura.
Centeno assegura que ens trobem en un
moment de canvi de paradigma, en
què han quedat obsolets els missatges
que diuen que, per ser creïbles com a lí-
ders, tant homes com dones hem de
masculinitzar-nos i desfeminitzar-nos.

Llibres

Poderío
Patrycia Centeno Vispo

|Monark
Un joc de rol japonès que t’endinsarà en una escola on succeeix un

fenomen sobrenatural. Disponible per a PC, PS4 i 5 i Nintendo Switch. 
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Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VENTILACIÓ

Acostuma’t a posar l’extractor quan cuinis, no posis 
la calefacció massa alta i, si pots, estén la roba a l’exterior

PLANTES

COSTUMS

DESHUMIDIFICADOR

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

i LLAR

Les humitats a parets i sostres, així com a l’ambient, són un
dels problemes més habituals a les cases. Es poden gene-
rar per condensació (la causa més freqüent), per capil·lari-

tat o per filtració, i poden afectar tant la salut de l’edifici com la
salut dels residents. Per això, cal tenir-les controlades i fer tot el
possible per prevenir-les o eliminar-les. 

En aquest sentit, la ventilació és clau. Cal airejar la casa cada
dia, almenys durant uns quinze o vint minuts, per renovar l’aire
que respires i evitar, així, l’excés d’humitat. Si pots, fes-ho també
a armaris, calaixos i altres espais tancats que facis servir per em-
magatzemar coses. Altres consells importants que has d’aplicar
al teu dia a dia són encendre l’extractor a l’hora de cuinar i, si és
possible, estendre la roba a l’exterior. Evita també passar-te amb
la temperatura de la calefacció, perquè si la poses massa alta fo-
mentaràs la condensació, és a dir, el pas del vapor d’aigua a ai-
gua líquida. Tingues en compte que tenir plantes a l’interior d’u-
na casa o habitació amb humitats pot empitjorar la situació. Si
el problema persisteix, i si t’ho pots permetre, compra un des-
humidificador: es convertirà en el teu gran aliat.

Com evitar les humitats a casa

Recorda airejar la casa cada dia durant quinze o vint minuts.
De tant en tant, ventila també armaris i calaixos

Les claus

Tenir plantes a l’interior d’una casa o una habitació 
amb humitats no ajuda a eliminar les humitats: les pot empitjorar

Si el problema persisteix i t’ho pots permetre,
compra un deshumidificador: serà el teu aliat

Fo
to

 c
ed

id
a

Fo
to

: P
ex

el
s



| 16

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51724 de febrer del 2022


