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En portada

“No recordo quan va ser l’últim
cop que vaig dormir bé. Aquests
primers dies de conflicte crec
que han sigut els pitjors de la
meva vida”. Amb aquestes pa-
raules defineix Veronika Petren-
ko la seva experiència des de
l’entrada de les tropes russes a
Ucraïna fa prop d’una setmana.
Aquesta jove fa vuit anys que va
marxar de la seva Zaporizhzhia
natal per estudiar a Barcelona i és
una de les persones que es van
acostar dimarts a la plaça de la
Vila de Badalona per mostrar el
seu rebuig a la guerra iniciada pel
president rus, Valdimir Putin.

La ciutat de naixement de Pe-
trenko és una de les ciutats del
sud-est del país que de moment
han resistit les primeres enves-
tides russes. Allà hi viuen els seus
pares. “Sento una impotència
molt gran. Estic tota l’estona
pendent de les notícies i cada
cinc minuts els hi pregunto si es-
tan bé”, assegura emocionada la
jove, que va visitar Ucraïna per
últim cop l’agost passat. Ales-
hores, res feia presagiar que es-
clataria un conflicte d’aquestes
dimensions. “Fins a l’últim mo-
ment, ningú podia arribar a
creure que això podia passar. Es-
tem tots en estat de xoc. Sembla
que estiguem vivint en una pel·lí-
cula bèl·lica”, assenyala.

Al seu costat a la protesta hi
havia Natalia Didenko. Aques-
ta dona natural de Dnipro fa ga-
irebé 19 anys que va marxar
del seu país i ara viu a Badalo-
na. “Nosaltres som d’una ciutat
molt propera a Donestk, una
zona que ha estat molt atacada
i bombardejada. La meva famí-
lia ha estat cinc dies en un so-
terrani pràcticament sense men-

jar i passant fred. Ara ens està
costant comunicar-nos amb ells
i estem patint moltíssim”, ex-
plica, encara perplexa que una
situació així es pugui produir en
ple segle XXI. Didenko es mos-
tra molt agraïda pel suport re-
but, però reclama més ajuda
humanitària per a la gent que
està vivint el conflicte en la seva
pròpia carn. “Tot el que s’està
fent des d’aquí no té preu i estem
molt agraïts. Estic molt orgullosa
de la meva gent perquè estem
lluitant per la nostra llibertat i
mai ens rendirem”, assevera.

Vlad Batanov també és de
Dnipro. Aquest home fa dues dè-
cades que va deixar la seva ter-
ra natal a la recerca d’una vida
millor. La va trobar al barri ba-
daloní de Pomar, on actualment
resideix. “Amb tot això que està
passant no pots dormir. La teva
família està allà i cada dia veus

com moren amics o veïns. La
sensació és horrible”, assenyala
visiblement emocionat. Bata-
nov és conscient que la inter-
venció directa de qualsevol país
de l’OTAN implicaria un con-
flicte a escala global, però es
mostra convençut que cal fer
alguna cosa per aturar la situa-
ció abans que sigui massa tard.
“Una tercera Guerra Mundial?
No volem ni pronunciar aques-
tes paraules”, assegura.

DONACIONS SOLIDÀRIES
La gran solidaritat veïnal vers el
poble ucraïnès ha portat dife-
rents consistoris d’arreu del ter-
ritori a moure fitxa per facilitar el
subministrament de productes de
primera necessitat a les persones
afectades pel conflicte. En el cas
de Badalona, l’administració lo-
cal muntarà una carpa solidària
aquest dissabte i diumenge a la

rodalia de l’estació Pompeu Fabra
per recollir donacions i enviar-les
a Ucraïna. Principalment, es de-
manen aliments, medicaments i
roba d’abrigar. En paral·lel, tam-

bé s’han establert dos altres punts
de recollida de productes a la seu
de l’Associació de Veïns Sant

Joan de Llefià-Gran Sol i al nú-
mero 47 del carrer de Sant Llo-
renç, al barri del Centre.

L’executiu badaloní, però,
ha volgut anar més enllà i a tra-
vés del regidor de l’Àmbit de Pro-
tecció Social a les Persones i
Impuls Comercial, David Tor-
rents, ha deixat la porta oberta a
acollir a la ciutat refugiats ucra-
ïnesos que fugin del conflicte ar-
mat i necessitin allotjament de
manera temporal.

Pel que fa a la resta de mu-
nicipis del Barcelonès Nord, tant
a Santa Coloma de Gramenet
com a Sant Adrià de Besòs,
Montgat o Tiana van celebrar-se
concentracions multitudinàries
sota el lema ‘No a la guerra’ i en
solidaritat amb el poble ucraïnès.
En aquest sentit, també es van
aprovar declaracions institucio-
nals al respecte en els diferents
plens municipals.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

“Sentim una gran impotència”
» El conflicte a Ucraïna mobilitza centenars de persones al Barcelonès Nord sota un mateix crit

» La comunitat ucraïnesa local viu amb neguit l’avanç de les tropes russes i reclama més cooperació

Un grup d’ucraïnesos amb la bandera del seu país durant la protesta de dimarts celebrada a Badalona. Foto: Línia Nord

L’ART TAMBÉ ES MOU
PER LA PAU A TIANA

4L’Espai Cultural Junts per
Tiana inaugurarà aquest
dissabte l’exposició col·lec-
tiva Tiana per la pau, una
mostra que compta amb la
participació d’una quinze-
na d’artistes i que té l’ob-
jectiu de reflexionar sobre
la guerra i esdevenir un
clam per aturar el conflicte
armat a Ucraïna.
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Per descomptat que
tenim l’obligació d’a-

collir refugiats d’Ucra-
ïna. Però és una vergonya que hi hagi
refugiats de primera i de segona. Si són
més o menys europeus, més o menys
occidentals, cap problema. Però la res-
ta, ni parlar-ne. És indignant. I extre-
madament hipòcrita.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Esgarrifada amb el ví-
deo de la parella pre-

ocupada pel bebè que
han encarregat a Ucraïna, el riure ar-
rogant i superb de la senyora asse-
nyalant que ella és la mare i l’altra no-
més és la gestant, deshumanitzant-la
i reduint-la a un objecte de consum.
M’ha gelat la sang.

@VerdaMongeta

[Sobre la rectificació del
Tribunal de Comptes

amb els avals] Des del
primer moment hem defensat que els
avals de l’Institut Català de Finances no
només són jurídicament impecables,
sinó un mecanisme imprescindible per
defensar els servidors públics davant les
ingerències del Tribunal de Cuentas.

Estem en alerta per se-
quera però ningú re-

corda que, gràcies a bui-
dar els pantans per generar energia ba-
rata i vendre-la a preu d’or, les grans
elèctriques espanyoles (Iberdrola, En-
desa i Naturgy) han augmentat el seu
benefici un 40%, i estem pagant l’e-
lectricitat més cara que mai.

@jccalbet@perearagones@elinebreda

Tribuna

Hi ha qui és pregunta per a què serveix la po-
lítica. Per què la necessitem. En el cas dels
i les socialistes, que governem Espanya i
Barcelona a través de governs de progrés,

ho tenim clar. La política és l’eina que ens permet acon-
seguir els canvis que vam pensar un dia i que avui fem
realitat. Els canvis socials que necessitem.

Aquests governs de progrés, amb el president del go-
vern d’Espanya Pedro Sánchez i el primer tinent d’alcaldia
de Barcelona Jaume Collboni, han estat determinants
per aturar el cop que ha suposat la crisi sanitària, eco-
nòmica i social més gran dels darrers 100 anys. Sense
oblidar la tasca serena i decidida que va fer el ministre
de Sanitat Salvador Illa quan més incerteses recorrien
la nostra vida, i el lideratge que avui representa per a
aquella Catalunya que va ser i que pot tornar a ser.

En els darrers dos anys hem vist coses que no ens
hauríem imaginat mai. Un confinament domiciliari
massiu, la recerca de material sanitari i de prevenció
per tot el món, un escut social amb una despesa eco-
nòmica mai vista, un fons extraordinari europeu que
per primera vegada contemplava transferències di-
rectes als països membres de la Unió Europea o la crea-
ció, des del no-res, d’unes vacunes efectives per com-
batre la covid en menys de 10 mesos. Per altra banda,
des de la primera tinència d’alcaldia de Barcelona es
va fer un esforç sense precedents per aportar fons i re-
cursos que fessin que empreses petites i mitjanes po-
guessin aguantar l’embat de la pandèmia i preservar
així centenars de milers de llocs de treball. Un Green
New Deal que va emular les solucions del president

Roosevelt davant el famós crac del 1929, una crisi fi-
nancera que va generar una crisi social que va fer tron-
tollar tot el sistema. Un New Deal que va afegir pre-
cisament el concepte Green (verd) com a eix prioritari.
Perquè som conscients que les noves solucions no po-
den impulsar-se d’esquena al benestar del planeta.

Actuar en aquesta direcció no ha estat una ca-
sualitat; forma part de la nostra manera de veure la
política. Demostra que, en una crisi, les polítiques po-
den anar destinades a aconseguir que ningú es que-
di enrere. Si volen una diferència, mirin els destina-

taris de les ajudes aportades pel govern del PP i Ma-
riano Rajoy davant la crisi financera del 2010. Les se-
ves polítiques van anar enfocades a salvar els bancs.
Les nostres han anat dirigides a les persones. Per als
i les socialistes, les persones són el centre de la nos-
tra actuació. Amb encerts i errades, per descomptat,
però amb el timó fixat i les idees clares.

A l’Ajuntament de Barcelona, els i les socialistes hem
governat per aturar el cop i, ara, en una dura però fruc-
tífera tasca per reactivar la ciutat. L’Ajuntament és cap-
davanter en creació i recuperació de llocs de treball pro-
vinents d’ERTO, en creació de noves empreses, en ex-

portacions i en generar prestigi internacional, que per-
met atraure talent i inversions milionàries que donen no-
ves oportunitats al conjunt de la ciutadania de Barcelona.
Ens hem aïllat del soroll i de la recerca de protagonis-
me per fer allò que sabem fer millor: dialogar amb tot-
hom, generar estabilitat social, exercir la nostra capacitat
per executar els projectes que altres només dibuixen en
un paper, projectar futur i establir un nou horitzó.

Aquesta és la gran transformació que lidera Jau-
me Collboni. I no es podrà fer sense abordar qüestions
de present i de futur que han d’acompanyar aquesta
estratègia als nostres barris: augmentar la sensació de
seguretat, un nou acord pel civisme i la convivència,
millorar la neteja dels nostres carrers, potenciar la for-
mació professional perquè tothom tingui un futur ple,
fomentar la plena ocupació i salaris dignes que facin
que l’optimisme pugui tornar a créixer a la nostra es-
timada Barcelona… I en aquesta línia, no podem de-
fugir de fer debats seriosos sobre l’aeroport i nous equi-
paments culturals, facilitar la implantació d’empre-
ses, potenciar la marca Barcelona per reafirmar el nos-
tre lideratge del sud d’Europa… No, no podem fer-ho
sense diàleg, debat i consensos. Cal algú que ho en-
tomi, sense dogmatismes i mirant al futur. Ens ofe-
rim per liderar, ara des de l’alcaldia, el gran projecte
que tenim en comú tots els i les ciutadanes d’aques-
ta ciutat: Barcelona. La Barcelona del sí.

Carlos Prieto, secretari d’Organització 
i Acció Electoral del PSC de Barcelona i secretari
d’Acció Electoral a la Comissió Executiva del PSC

La gran transformació que lidera
Collboni executa els projectes que
altres només dibuixen en un paper

per Carlos Prieto

La Barcelona del sí
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Aturades les obres al passeig marítim de
Montgat per la presència de contaminació1

2
Troben mort un home en un 
edifici en construcció al Gorg

Sant Adrià delimitarà amb 
tanques el parc del Besòs per seguretat

Dones pensionistes

Sant Adrià negociarà amb la Sareb 
la cessió de pisos per a habitatge social

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@jmangues: Estem tornant a gaudir dels
partits del Barça i del seu futbol, en una
temporada on havíem vist l’equip sota mí-
nims. Gràcies, Xavi.

@CatalunyaRadio: Ucraïna i Rússia inicien
les negociacions mentre les tropes russes no
s’aturen i avancen lentament. Primeres imat-
ges de la trobada de les dues delegacions.

#GuerraAUcraïna

@agenciaacn: Obren les portes del Mobile
World Congress amb 1.500 expositors [...] El
5G torna a protagonitzar un congrés que
espera rebre més de 40.000 congressistes.

#MobileWorldCongress #UnBarçaEsperançador

La clau

Fa poc més d’un any em va
sorprendre llegir una notí-
cia als diaris que va passar

força desapercebuda: moltes fà-
briques de cotxes van haver de pa-
rar part de la seva producció a cau-
sa de la penúria de xips. A hores
d’ara ja s’han vessat rius de tinta so-
bre aquest problema i les seves
causes. La pandèmia ha afectat la
cadena de subministraments i ha
fet augmentar la demanda d’ordi-
nadors a causa del teletreball.
També va fer caure la venda de cot-
xes. I tot això va coincidir amb la
prohibició de fabricar xips ameri-
cans a la Xina, establerta per Do-
nald Trump per tal d’evitar la
transferència tecnològica cap a
les empreses xineses. Un còctel en-
verinat: quan la demanda de cot-
xes ha tornat a augmentar, els fa-
bricants de xips no han pogut do-
nar-li resposta.

Alguns recordareu el programa
d’en Joaquim Maria Puyal a TV3 La
vida en un xip, a principis dels 90,
quan ja tothom era més o menys
conscient de la importància creixent
dels xips a les nostres vides i de la
seva capacitat de concentrar mol-
tes “coses” en un espai molt redu-
ït. Però què hi ha a dins d’un xip? I
què els fa tan importants?

Transistors. Aquesta és la clau
de volta de la revolució digital. El
transistor és el “culpable” de l’e-
xistència dels ordinadors. Basat en
la capacitat del silici i altres mate-
rials anomenats semiconductors,
fa una cosa ben senzilla: té la ca-
pacitat de commutar el corrent
elèctric, que produeix els zeros i els
uns del codi binari, que alhora per-
meten fer les funcions lògiques que
possibiliten fer els ordinadors. 

La vida en un xip
per Martí Casamajó

El transistor ha canviat les
nostres vides. El transistor es va
inventar l’any 1947 substituint les
vàlvules, que alguns també re-
cordareu a les antigues ràdios i
als vells televisors, que s’havien
d’escalfar abans no funcionessin.
Però no va ser fins al 1971 que es
va construir el primer micro-
processador amb 2.300 tran-
sistors. L’any 2020, en 8 cm² de
silici s’hi han arribat a posar
41.000 milions de transistors. 

Però tornem a l’actualitat, ja
que la manca de microxips i la
gairebé total dependència del
mercat asiàtic ha fet que s’a-
nunciïn grans estratègies i in-
versions des de la Unió Europea
per disposar d’una indústria de
semiconductors europea.

Aquesta indústria té una ca-
dena de valor que comença amb
la fase de recerca i que requereix
grans inversions en ciència bà-
sica. Europa té capacitat d’R+D
a través d’un parell de centres po-
tents en aquest àmbit, però cal
augmentar les inversions i mi-
llorar la col·laboració entre uni-
versitats, laboratoris, empreses
i administracions públiques.

Després hi ha el disseny dels
xips, amb força competència
entre empreses com Qualcomm
o AMD, ja que es requereix un alt
nivell d’especialització a causa de
la introducció de l’electrònica i
del software en tota mena d’a-
parells. No és el mateix dissenyar

processadors per a un robot de
cuina que per a un supercom-
putador. Aquest segment està
completament dominat per em-
preses americanes i asiàtiques.

Finalment, hi ha els fabricants
dels xips. Tenim els fabricants in-
tegrats, que també fan el disseny
i dediquen la principal capacitat
productiva als seus propis xips. És
el cas d’Intel i Samsung. Els fa-
bricants anomenats foundries
són els fabricants “purs” que fa-
briquen per encàrrec dels disse-
nyadors, i –atenció!– l’empresa
Taiwan Semiconductor Manu-
facturing (TSMC) té una quota de
mercat del 60%. Aquí és on els
efectes de la pandèmia i de la pro-
hibició dels contractes de trans-
ferència tecnològica dels EUA
s’han fet especialment greus,
provocant el principal coll d’am-
polla i la carència global.

Les barreres d’entrada a
aquesta indústria són enormes
a causa de la caríssima tecnolo-
gia necessària i de les economies
d’escala requerides per fer front
als alts costos unitaris de fabri-
cació. Per tant, desenvolupar
una indústria europea de mi-
croxips i trencar la concentració
actual asiàtica requerirà inver-
sions ingents i molt temps fent
les coses ben fetes.

Martí Casamajó, enginyer de
telecomunicacions i membre

de Restarting Badalona

Els semàfors

La 48a edició del FILMETS
Badalona Film Festival, que es
farà del 21 al 30 d'octubre,
recuperarà les projeccions
únicament presencials. 
El certamen tornarà a la

normalitat després de dues
edicions amb format híbrid.

pàgina 10Filmets

El consistori colomenc va fer un
pas endavant al Ple de dilluns 

per implementar un codi ètic per
prevenir casos de corrupció. 

A la mateixa sessió els grups van
donar llum verda a l’adhesió 
de l’Ajuntament al Codi Ètic 

de la Generalitat. 
pàgina 14Aj. de Santa Coloma

L’Ajuntament negociarà amb la
Sareb la possible cessió de pisos
per ampliar el parc d’habitatge

públic de la ciutat. Ho va
confirmar l’alcaldessa Cañete 
al Ple de dilluns després d’una
moció d’ERC, dels comuns
i de MES que ho demanava. 

pàgina 16Aj. de Sant Adrià
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NLes millors
perles

El bar Nuri, la guingueta de davant del MNAC que venia
entrepans i begudes, no semblava un lloc sospitós, però

resulta que era la tapadora d’un negoci familiar de tràfic
d’armes. La Fiscalia demana cinc anys de presó a mare, pare i fill.

Hi ha qui té gos, hi ha qui té gat i després hi ha aquella
gent que té una iguana o fins i tot una serp. Però això no

és res comparat amb l’home que ha estat detingut a Gran
Canària per tenir 53 animals verinosos i perillosos a casa.

Es descarrega una pel·lícula pirata a l’ordinador de la feina i
provoca un robatori de sis milions d’euros en criptomonedes

a la seva empresa. Li va passar a un treballador d’una companyia
espanyola dedicada a custodiar aquesta mena de divisa. 

Comprar un pis més petit que una cel·la de presó per
108.000 euros (o viure-hi de lloguer per 958 euros al

mes). Es tracta del pis més petit de Londres, de set metres
quadrats, i s’ha venut per un 80% més del preu demanat.

LA FOTOBlanca Blay/ACN

Mirada pròpia

Opinió

Hoy quiero expresaros dos ideas básicas en este
artículo: mi preocupación e implicación en los
proyectos que estoy llevando a cabo para tra-
bajar por una ciudad más amable en relación

a los ámbitos en los cuales tengo competencias y res-
ponsabilidades y, sobre todo, mi compromiso con las per-
sonas y entidades que participan en estos ámbitos. Por-
que la ciudad no solo es el marco físico: es, por encima
de todo, el hábitat de sus vecinos y vecinas, y esto reclama
trabajo y empatía con todos los agentes implicados.

Cuando escribo este artículo, hace algo más de 110
días que he retomado las tareas de gestión en el gobier-
no municipal y, de forma más
concreta, en las concejalías de
Medio Ambiente y Sostenibilidad
y la de nueva creación de Bienes-
tar Animal.

Cuando hablo de gestión, ha-
blo de asumir las responsabilida-
des y  proyectos, proponiendo y es-
cuchando, pero especialmente
asumiendo la responsabilidad de
ejecutar  las propuestas. Así pues,
quisiera explicar, aunque sea bre-
vemente, el trabajo realizado en
este corto periodo de tiempo. No
obstante, es necesario aclarar pre-
viamente que las iniciativas aquí ci-
tadas están retomadas de las de mi
anterior periodo de gobierno, ya
que, desgraciadamente, el go-
bierno del  PP del  Sr. Albiol fue in-
capaz de hacer aportaciones.

Creemos firmemente en una
Badalona verde que luche contra
el cambio climático y por la pro-
tección de nuestro planeta, y para
ello, entre otras actuaciones, estamos llevando a cabo
la replantación de arbolado. En nuestra ciudad hacía más
de 10 años que no se hacía y esto había creado un dé-
ficit de más de 3.000 árboles, pero desde el área de Me-
dio Ambiente quedarán plantadas más de 900 unida-
des este primer año y continuaremos con 500 unida-
des durante los próximos 3 años. Además, comenza-
remos en breve las mejoras en las zonas verdes de nu-
estra ciudad, remodelando de esta forma las zonas más
degradadas que existen.

Quería destacar además nuestra firme apuesta por

la transición energética, que queda latente con la pu-
esta en marcha de las fotovoltaicas instaladas en la pér-
gola de Can Cabanyes, la cubierta del IES Lola Angla-
da y la cubierta y fachadas del BCIN, cuya energía ge-
nerada, además de ser utilizada para el consumo del
propio centro de convenciones, dará servicio a un nue-
vo cargador de vehículos eléctricos con el fin de pro-
mover el transporte sostenible en todo el entorno del
polígono de Les Guixeres.

No quiero dejar de mencionar la gran preocupación
que me genera la pérdida de arena que tenemos en nu-
estra playa, motivo por el cual hemos logrado, a través

del AMB y  del ministerio responsable de costas, la crea-
ción de una comisión técnica de expertos para saber cuá-
les son las medidas a tomar para paralizar la pérdida de
arena en nuestro litoral y, de esta forma, proteger uno
de los bienes más preciados de Badalona. En definiti-
va, pequeños pasos a nivel municipal que nos ayudan
a luchar contra la crisis climática a nivel global.

Por lo que respecta a la concejalía de Bienestar Ani-
mal, lo primero que querría manifestar es mi satisfacción
por haber propuesto su creación y por su incorporación
al nuevo “cartipàs” municipal.  En julio del año pasado

escribía en este mismo periódico la necesidad de una nue-
va legislación sobre esta materia y añadía que hacía fal-
ta concienciación. Para ello, desde los propios ayunta-
mientos se pueden llevar a cabo muchas iniciativas para
combatir estas lacras, y lo estamos demostrando.

Una de las primeras iniciativas ha sido la campaña
“Les mascotes no són joguines”, lanzada esta misma Na-
vidad para concienciar sobre la adopción responsable
de los animales, ya que, como consecuencia de las com-
pras de mascotas como juguetes, en nuestra ciudad se
abandonan más de 100 animales al año. Destacar que,
como fruto de la campaña, son muchos los correos que

nos llegan para interesarse sobre
cómo llevar a cabo un proceso de
adopción o interesarse en colabo-
rar con nuestro centro de acogida
de animales como voluntarios.

Además, empezamos a traba-
jar con los colectivos animalistas
de la ciudad y algunas escuelas en
programas de concienciación y
educación en materia de bienes-
tar animal. Y, como no puede ser
de otra forma, desde nuestro ay-
untamiento actuamos firmemente
contra el maltrato, aplicando du-
ras sanciones de hasta 15.000
euros y la retirada del animal. Son
varios los casos en los que el Ay-
untamiento ha actuado ya.  

Tenemos muchas iniciativas
que darán fruto en los próximos
meses, porque es compromiso
del gobierno y mío propio con-
vertir Badalona en una ciudad
amable con los animales, a dife-
rencia de lo que hacen los go-

biernos del Partido Popular, que defienden atrocida-
des como declarar las realas bien de interés cultural en
Andalucía o dedicar a espectáculos taurinos más de
900.000 euros en la Comunidad de Madrid.

Recordando el dicho de que las palabras tienen va-
lor en la medida en que concuerdan con los hechos, este
es un pequeño balance de mi gestión en los poco más
de 100 días que llevamos de gobierno. Hay quien ven-
de humo porque no es capaz ni de proponer ni de ges-
tionar lo que otros proponen, y convierte las fake news
en el último recurso de su impotencia.

per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)

Trabajar por BDN, gestionar para sus vecinxs
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@EvaPiquer: D’una banda, admiro els pe-
riodistes que se’n van a cobrir la guerra i,
de l’altra, em surt dir-los “què feu, bojos,
torneu cap aquí”.

@massanagranaire: Molt interessat a lle-
gir les prediccions de tota la gent que s’ha
passat setmanes dient que era impossible
que passés el que ha acabat passant.

@pmarsupia: Imagina que en febrero de
2020 te hubiesen dicho: “Vienen 2 años de
pandemia global con millones de muertos.
Y cuando acabe, invasión militar en Europa”.

La lupa

La dècada dels vuitanta del segle passat va ser di-
fícil socialment per l’herència rebuda, agreujada
–si era possible– per l’anomenada crisi del pe-
troli, la inflació desbocada i la pandèmia pro-

vocada pel VIH.
La imatge més vinculada a aquells inicis de les ins-

titucions de govern sorgides de les urnes, després de
molts anys, era l’acció de sanejament dels habitatges, de
regeneració urbana, de dotació de serveis i d’eliminació
del barraquisme.

Els que ens vam trobar, a les lleres de rius i torrents,
barraques que podien ser arrossegades per una baixa-
da sobtada d’aigua, de les nostres freqüents riuades gu-
ardàvem un llunyà record o havíem llegit el que van su-
posar les inundacions de l’any 1962 en el vessant occi-
dental de la llera del Besòs.

L’àrea metropolitana i la mateixa ciutat de Barcelo-
na eren plenes de barris sencers de persones que vivien
en aquelles fràgils, insalubres i punyents barraques. Es
van erradicar, però en la conflictivitat social res és irre-
versible i ara podem trobar-ne novament.

Visitant aquells sòrdids refugis humans sempre
descobríem petits detalls dels intents herculians de dig-
nificar el que per a aquells conciutadans era casa seva,
l’única que tenien. Un petit altar per a una verge a qui
pregaven, un bressol fet amb traça i fustes recollides i
modelades amb amor, una vànova ben trenada amb lla-
nes reaprofitades…

Les lleres dels rius són llocs propicis a l’establiment
de barraques, ja que el domini públic hidràulic dels rius
mediterranis no s’omple fins que les abundants pluges,
sovint sobtades, provoquen la riuada.

La llera del Besòs, més que la del Llobregat –on tam-
bé es poden veure barraques novament–, té una llar-
ga història de reivindicació municipal per poder ser au-
toritat actuant en totes les infraestructures de saneja-
ment de l’aigua i de recuperació de la conca fluvial. Una
autèntica gesta de treball consorciat i de dècades d’in-
tensa feina.

Durant el mes de gener va aparèixer un titular que
va despertar-nos les alarmes: dues persones havien mort
a l’interior d’una barraca d’un assentament dels que crè-
iem haver erradicat a la llera del Besòs, a l’altura del mu-
nicipi de Montcada i Reixac. Sembla que les dues per-

sones haurien intentat escalfar-se fent un foc a l’interior
de la barraca, que hauria cremat malament i els hauria
provocat una intoxicació mortal.

Es concentrava molta misèria a la notícia. Barraques,
foc a l’interior per poder-se escalfar, inhalació del fum, acu-
mulació de deixalles i la sort que aquell dia no hi hagu-
és menors –perquè la premsa afirmava que en aquest grup
d’infra-infra-infrahabitatges hi vivien menors, que és una
manera de dir nens, criatures, mainada, tendresa–.

La representació municipal de Montcada i Reixac, que
forma part del Consorci Besòs-Tordera –nom actual del
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs–, va
fer unes declaracions a la premsa explicant-nos que ha-
vien calculat el valor de tractar adequadament els resi-
dus que generaria el desmuntatge de les barraques, ja
que hi havia elements de fibrociment (uralita) i altres re-
sidus que necessitaven un tractament especial.

Certament, la recollida selectiva i l’adequat tractament
dels residus és una de les conquestes de l’acció munici-
pal, no gens fàcil per als que vam haver de convèncer els
veïns que calia incrementar significativament el rebut
de la taxa d’escombraries. Però no pot ser l’element que
condicioni la necessària i urgent actuació per eliminar
les barraques en diferents indrets de les conques fluvials
de la Catalunya metropolitana. Donar sortida a cadas-
cuna de les problemàtiques socials que s’acumulen en
un barri de barraques és complex, però imprescindible.

El Consorci, que fa uns anys va fer possible l’ago-
sarada acció de netejar el riu més contaminat d’Euro-
pa, que va recuperar la vida d’aquesta extensa conca i
que va fer realitat que el darrer tram del riu, just abans
de la desembocadura, es convertís en un parc fluvial on
la densitat de població no permetia grans parcs, no pot
condicionar l’eliminació de la vida miserable i perillosa
en l’espai de la seva responsabilitat a la gestió dels re-
sidus especials.

Hi havia moltes barraques habitades en la dècada dels
vuitanta dins dels dominis públics hidràulics de rius, rie-
res i torrents. Eren de persones anònimes, presentaven
dificultats en camps diversos de la seva vida i va caldre
una sortida individualitzada abans que les excavadores
netegessin les rieres a prop d’on ara passegem i anem
en bicicleta. Però aconseguir-ho era el nostre compro-
mís, la nostra promesa i la nostra consciència.

Flaixos

Donar sortida 
a cadascuna de les

problemàtiques socials
que s’acumulen 

en un barri de barraques
és complex,

però imprescindible

“

“
per Montserrat Tura

Barraques al cor
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ECONOMIA4La darrera adjudi-
cació dels fons europeus Next Ge-
neration ha estat l’últim exemple
d’una problemàtica que fa temps
que llasta l’Ajuntament de Ba-
dalona: la manca de recursos
tècnics. La ciutat només ha rebut
dos milions d’euros en subven-
cions, una xifra molt per sota dels
cinc milions i mig que ha obtin-
gut en la mateixa convocatòria el
municipi veí de Santa Coloma.

Des de l’executiu encapçalat
per Rubén Guijarro assenyalen
la “manca d’ambició” del go-
vern anterior com a responsable
de la poca inversió rebuda, que
es destinarà principalment a la
implantació de la Zona de Baixes
Emissions. Segons la versió del
consistori, només es van pre-
sentar tres projectes. Aquest ex-
trem és negat pel PP, que asse-
gura que es van preparar molts
més projectes, però que no es-
clareix si es van arribar mai a
presentar.

Darrere aquest intercanvi de
retrets hi ha una problemàtica co-
muna. “Sense els recursos ne-
cessaris no es poden elaborar
projectes per rebre subvencions”,
apunta Diego Guerrero, coordi-
nador de la Taula de la Mobilitat.
Guerrero assegura que la manca
de personal i d’eines tècniques
està arribant a un punt límit i re-
corda que la sol·licitud de fons eu-
ropeus no és un cas aïllat, ja que
el consistori ja va perdre el gener
del 2020 una subvenció de

200.000 euros de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB)
per a la implantació del carril bici
entre Badalona i Montgat.

En la mateixa línia es pro-
nuncia Guanyem, que conside-
ra que cal dur a terme una pro-
funda reforma de l'administra-
ció si es vol tirar endavant ini-
ciatives. En aquest sentit, la for-
mació anticapitalista emplaça
l’executiu a aplicar les mesures
proposades per part de la Co-
missió Local de Modernització.

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

La falta de recursos limita
l’obtenció de fons europeus

» Badalona només obté dos milions d’euros del fons Next Generation
» La manca de mitjans de l’administració minva l’accés a subvencions

Sense notícies del pacte per
evitar la moció de confiança

POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona segueix sense un acord
per aprovar el pressupost per al
2022. El compte enrere per a la
moció de confiança –l’únic recurs
que té actualment el consistori so-
bre la taula per poder tirar en-
davant els comptes– segueix el
seu curs i, de moment, no s’ha
produït cap acostament de pos-
tures més enllà de les bones in-
tencions manifestades la setma-
na després que la negativa de l’o-
posició bloquegés l’aprovació de
la proposta municipal.

Des de Guanyem mantenen
que la seva entrada al govern és
fins ara l’única “garantia” de l’e-
xecució del pressupost i apunten
que no han rebut una contra-
oferta o proposta alternativa per
part de l’executiu. Per la seva ban-
da, l’alcalde Rubén Guijarro as-
senyalava dimecres en una en-
trevista a Badalona Comunica-
ció que la intenció del consistori
és poder reactivar aquesta set-
mana les negociacions amb Gua-
nyem per arribar a un acord que
eviti la moció de confiança.

CINEMA4El Filmets Badalona
Film Festival recuperarà per a l’e-
dició del 2022 el seu tradicional
format únicament presencial.
Així ho ha confirmat aquesta
setmana la direcció del certa-
men, que enguany celebrarà el
seu 48è aniversari del 21 al 30
d'octubre i que ja té obert el pe-
ríode d’inscripció per a tots els
curtmetratges que vulguin formar
part de la secció oficial.

La decisió de presentar les
pel·lícules que formen part de la

competició únicament en for-
mat presencial respon a una
“aposta clara i decidida” per part
dels organitzadors del festival,
que consideren que el cinema es
viu en la seva “màxima expressió”
en pantalla gran.

Malgrat aquest convenci-
ment, la gran acollida que ha tin-
gut en els darrers dos anys la ver-
sió híbrida del certamen a causa
de les restriccions sanitàries per
la pandèmia del coronavirus ha
portat la direcció a mantenir

aquest accés digital a contingut
per a les activitats de l'OFF FIL-
METS, que estaran disponibles a
través de la pàgina web. 

“El format híbrid ens anirà
molt bé per a les sessions adre-
çades a professionals, ja que ens
permetrà tenir ponents d'arreu
del món, la qual cosa enriquirà les
sessions de debat", assenyala el
conseller delegat de Badalona
Comunicació, Josep Viñeta Bal-
sells, que es mostra convençut del
potencial de l’edició del 2021.

L’alcalde Rubén Guijarro en una imatge d’arxiu. Foto: J. Pujolar/ACN

Un Filmets 100% presencial

L’actriu Assumpta Serna va rebre la Venus del Filmets 2021. Foto: ACN

Successos |Troben mort el vigilant d’unes obres al Gorg
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home en un edifici en construcció al barri
del Gorg de Badalona. La troballa del cos va tenir lloc divendres i les primeres indagacions
apunten que es tractaria del vigilant de les obres i que la causa de la mort seria accidental.
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Hi ha silencis de moltes
menes. El silenci de la
nit i dels carrers buits,
el silenci de quan aca-

ba una discussió o el silenci de des-
prés de llegir l’última línia d’un lli-
bre. Però el silenci que se sent du-
rant la missa de dissabte al Santuari
de la Mare de Déu del Carme, al
centre de Barcelona, és doble. És el
de qualsevol església: aquell silen-
ci dens dels rituals i de les cerimò-
nies mil·lenàries. Però també és el
silenci d’una realitat que es panseix. 

“És evident que a moltes es-
glésies només hi va la gent més fi-
del, i la mitjana d’edat cada vega-
da és més alta... Amb la pandèmia
ha minvat molt el nombre de
persones que venen”, diu el Josep
Maria. Aquest mossèn de la par-
ròquia de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat va ser ordenat
sacerdot amb 29 anys i ara en té
64. Les ha vist de molts colors.
“Gràcies a Déu, ja no és obligato-
ri ser catòlic com en el franquis-
me”, comenta. “Tot i que no és el
final de l’Església, avui dia estem
veient com s’acaba una etapa de la
cristiandat”, assumeix. De fet, si
ens referim a la regió metropoli-
tana de Barcelona, les xifres no fan
res més que confirmar les seves
paraules. El catolicisme, la creen-
ça hegemònica al territori, perd
adeptes de forma gradual mentre
cap altra religió ocupa el seu espai.
La metròpoli no es vol religiosa. 

UN PANORAMA COMPLEX
L’any 1978, segons dades de l’Ins-
titut Català d’Estadística, el 99%
dels casaments que s’oficiaven a
Catalunya es feia per l’Església. El
2020 només el 7,7% eren religio-
sos. “Hi ha hagut una caiguda en
picat dels rituals catòlics, i això de-
mostra una pèrdua del poder cul-
tural de l’Església”, explica Mar
Griera, directora del grup d’In-
vestigacions en sociologia de la re-
ligió (ISOR), de la UAB. 

El darrer Baròmetre sobre la
religiositat i la gestió de la seva di-
versitat del Centre d’Estudis d’O-
pinió (CEO) assenyala que actu-
alment un 53% de la població ca-
talana es considera catòlica, un 7%
evangèlica i un 4% musulmana.
Pel que fa a la fe catòlica, això su-
posa una davallada de cinc punts
percentuals des de l’anterior ba-
ròmetre fet el 2016. A més, gran
part de les persones que s’auto-
defineixen com a tal no tenen per
què considerar-se creients. De
fet, només un 44% afirma ser
una persona amb creences reli-
gioses, un 11% menys que el 2014.
Griera parla d’un fenomen relati-
vament nou que anomena catoli-
cisme identitari. “Està passant a
tota Europa i és el resultat d’una
associació entre cristianisme i
cultura europea”, assenyala. Així,
hi ha persones que se senten cris-
tianes sense professar aquesta fe. 

Pel que fa a l’àrea metropoli-
tana, tal com explica Avi Astor, in-
vestigador de l’ISOR especialitzat
en aquest territori, “la tendència és
encara més pronunciada”. “L’àrea
metropolitana és un dels territo-
ris més secularitzats d’Espanya...

A tot l’Estat, el nombre de catòlics
arriba al 59%”, afegeix.

Malgrat que la metròpoli pre-
senta unes xifres de religiositat
molt baixes, Griera es mostra
cautelosa a donar per mort el ca-
tolicisme. “Als anys 70 semblava
que l'ateisme havia de créixer de
manera molt forta, però no va ser
així”, comenta. Avui els ateus no
són més del 20% de la població.
Així mateix, la investigadora afir-
ma que el mapa de les religions a
la metròpoli és ara molt més com-

plicat que fa uns anys. “A més de
la presència de noves religions grà-
cies a l’augment del nombre de
persones migrades, al tombant de
segle hi ha un 12% de població que
és molt practicant, que està orga-
nitzada en escoles i contextos de
lleure catòlics i que té posicions
conservadores”, analitza. 

LA FI DEL REGNE
L’església del Santuari de la Mare
de Déu del Carme de Barcelona és
un edifici monumental carregat de

decoració brillant. Enric Camps, el
mossèn, parla per a un públic
que la tarda de dissabte no supe-
ra les quaranta persones, en un es-
pai que en podria acollir més de
500. “Aquestes cerimònies en
edificis tan grans i per a tan poca
gent no tenen sentit... Acabaran
desapareixent”, diu en declara-
cions al Línia. “Haurem de tornar
al cristianisme de base”, afegeix.
Durant el sermó, critica el sistema
econòmic i les injustícies que pro-
dueix el poder. Missatges radicals

per a una platea on la majoria són
dones que superen els 75 anys. Se-
nyores que marxen cap a casa en
acabar la missa, fent passes peti-
tes i arrossegant els peus. Una me-
tàfora del catolicisme.

Com en aquest cas, les perso-
nes que van a l’església a Catalu-
nya són ben poques. El 70% de la
població diu que no hi va mai,
mentre que un de cada deu ciu-
tadans va a l’església un cop a la
setmana. Què ha passat en 40
anys? Per què la religió, sobretot

Només una de cada deu persones de Catalunya va cada setmana a l'església (imatge del Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona). Foto: Albert Alexandre

Tot i que l’augment de l’ateisme no ha estat tan important com es preveia 
als anys 80 amb la fi de la dictadura, la irrupció de noves religions i espiritualitats

o els escàndols de les institucions catòliques han fet que l’Església perdi 
el seu poder hegemònic a la regió metropolitana de Barcelona. 

La metròpoli perd 
la seva fe en els déus
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n Dues noies entren al Museu del
Tarot, una de les botigues d’esoteris-
me més grans de Barcelona. Amb
prou feines superen els quinze anys.
“Voldria un amulet”, diu una d’elles.
“Per ara, no m’interessa que sigui per
invocar l’amor”, afegeix. La depen-
denta les atén durant una llarga esto-
na. Parlen el mateix idioma. 

Segons explica la Thaís, terapeuta
holística de l’establiment, les genera-
cions més joves tenen una relació molt
més estreta amb l’espiritualitat. “Veus
la manera en què nens de vuit anys
s’apropen als cristalls o a les cartes i

t’adones que porten avantatge res-
pecte dels adults”, afirma. Segons ella,
en els darrers temps la clientela, tant
jove com de més edat, ha crescut. “La
gent ve perquè té dolors físics, mal
d’amors, problemes financers o vol
netejar l’ànima”, enumera. Per a ella,
aquest auge s’explica pel canvi d’era
energètica que estem vivint i perquè
la població no té vergonya d’afirmar
que creu en la màgia. “A Espanya hi
havia molta repressió heretada de la
inquisició”, afirma. 

Estiguem o no d’acord amb la seva
explicació, el cert és que l’espirituali-
tat va a l’alça. En un article a la revista
Barcelona Metròpolis, la directora del
grup d'Investigacions en sociologia

de la religió (ISOR), de la UAB, Mar
Griera, afirma que, mentre que el
nombre de persones que s’autodefi-
neixen com a religioses baixa, creixen
les que diuen ser espirituals. Segons
el CEO, el 48% de la població catalana
es considera una “persona espiritual
interessada en el transcendent”.
Aquesta tendència té a veure amb di-
versos factors. A l’èxit de la ciència
confrontat amb el descrèdit de les ins-
titucions religioses cal sumar-hi l’indi-
vidualisme, que legitima els individus
a crear la seva pròpia espiritualitat. A
més, la globalització ha ampliat el co-

neixement que tenim d’espiritualitats
d’altres indrets del món. 

Segons Griera, el fenomen també
té relació amb la salut emocional i el
benestar. En un context de pandèmia
com l’actual, no costa d’imaginar-se
per què estan triomfant pràctiques
com la meditació, l’horòscop, el ioga
o el mindfulness. El que no té –o té
poc desenvolupat– la nova espiritua-
litat és un discurs social o comunitari.
Això ha dut el filòsof Eudald Espluga
a assenyalar el caràcter neoliberal i
d’autoajuda del fenomen.

Com deia Friedrich Nietzsche,
l’home va matar Déu. Malgrat tot,
potser no estava preparat per aca-
bar amb tot el que és transcendent. 

La nova espiritualitat

la catòlica, ha perdut el seu pes en
la vida quotidiana de la metròpo-
li? “El descens s’ha  produït per
una infinitat de causes”, explica
Jaume Flaquer, jesuïta, integrant
de Cristianisme i Justícia i expert
en l’Islam. “La pèrdua de pes té a
veure amb la pluralitat de l’ofer-
ta lúdica que hi ha avui dia”, diu.
Per a ell, la immediatesa del món
en què vivim “dificulta que les per-
sones puguin viure en espais
oberts a la transcendència”. “La
vida ha quedat fragmentada en
moltes èpoques: ara som nens,
adolescents, adults, vells... Tenim
moltes vides, i això fa que no tin-
guem compromís”, considera.   

En una línia similar s’ex-
pressa Griera. Per a ella, cal lle-
gir la pèrdua de poder de l’Es-
glésia com una situació global que
està afectant moltes institucions
que fins fa poc vertebraven la vida
tant política com social. Els par-
tits, els sindicats o les comunitats
religioses han deixat de tenir pre-
eminència en favor de l'indivi-
dualisme. Alhora, segons consi-
dera Astor, “als entorns urbans,
que són més cosmopolites, hi ha
menys control i és difícil per a les
institucions religioses ser cen-
trals com ho són als pobles”. 

Però ni de bon tros la llista de
causes s’acaba aquí. La davallada

de la religió a la metròpoli té una
forta vinculació amb la història del
segle XX al territori i s’aprofundeix
amb la caiguda del règim fran-
quista. El mateix Flaquer reconeix
que la relació de l’Església amb la
dictadura “va ser perversa”. A
més, des d’abans de la Guerra Ci-
vil, a Catalunya i a la metròpoli hi
havia una tradició anticlerical ar-
relada als moviments anarquistes
i obrers urbans. “Potser queden
restes o influències d'aquests mo-
viments”, considera Astor. De fet,
segons el CEO, Catalunya és un
dels territoris de tot l’Estat més es-
corats a l’esquerra, i aquest espai
polític tendeix a estar més alluny-
at de la religió. A això cal sumar-hi
que el territori té unes classes mit-
janes fortes, també poc religioses.

L’investigador estatunidenc
hi afegeix un element més: el
procés sobiranista de Catalunya.
“Hi ha un esforç de les institucions
per incorporar les minories al ‘fet
català’ i per construir una identi-
tat nacional inclusiva que es con-
fronti amb el catolicisme espany-
ol”, assegura. D’aquesta manera,
pensa  Astor, organismes com l’O-
ficina d'Afers Religiosos de l’A-
juntament de Barcelona es van
crear per gestionar la diversitat de
credos vinculant-la a les aspira-
cions nacionals. Succeeix un fe-

Els matrimonis 
per l’Església han
passat de ser el 99%
dels casaments 
l’any 1978 a només
representar el 7,7%
dels rituals d’aquesta
mena el 2020

nomen similar a Turquia, on l’Is-
lam cada vegada té més presència
a l’estat i els kurds, “salvant les dis-
tàncies, com que tenen aspiracions
nacionals s’allunyen de la religió”.

Dit tot això, caldrà convenir
que l’Església té molta responsa-
bilitat envers la seva situació.
“Evidentment que els abusos se-
xuals són una de les causes de la
pèrdua de presència”, considera
Flaquer. De fet, el CEO assenya-
la que el 60% de la població no
confia gens en els sacerdots. A Ca-
talunya, són la professió menys va-
lorada, amb un 2,63 de nota, per
darrere de polítics i banquers. 

Per al Jordi, un jove de 34 anys
de Barcelona que fa temps que mi-
lita en els moviments cristians de
base i que actualment és integrant
d’un grup de l’Acció Catòlica Ob-
rera (ACO), la institució eclesiàs-
tica no ha sabut gestionar reptes
com la presència de l’homose-
xualitat o de les dones en les seves
esferes. “Això t’allunya de l’Es-
glésia. Malgrat tot, crec que és una
institució que també podem re-
formar des de dins”, apunta.  

EL FUTUR DE L’ESGLÉSIA
El Jordi no sempre s’ha sentit a
gust dient que és catòlic. “Durant
la joventut em feia vergonya dir-
ho, perquè tenia por que els altres

es pensessin que era de l’Opus”, re-
corda. Això el va allunyar de l’Es-
glésia. Però les coses van canviar
després de passar un temps en
una comunitat rural al Salvador.
“Vaig conèixer la història de mos-
sens, entre ells l'arquebisbe Óscar
Romero, assassinats per la seva
defensa dels drets humans, i això
em va fer afirmar que era creient
i que no tenia per què avergony-
ir-me’n”, sentencia. 

Potser l’única possibilitat que
té el catolicisme de no caure en
el silenci implica un apropa-
ment a posicions socials trans-
formadores. “El catolicisme es
porta molt malament amb el
poder, perquè és la religió de les
víctimes... Però és cert que hi ha
qui vol acabar amb l’Església i
amb això l’està entregant a l’ex-
trema dreta”, considera Flaquer.
O potser, com diu el capellà de
l’Hospitalet, el repte de l’Esglé-
sia és més titànic. “El futur del
cristianisme passa per una fe
més lliure, més personalitzada i
més comunitària... Que sigui me-
nys o gens institucional”, conclou el
Josep Maria. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

A Catalunya, per
darrere dels banquers 
i dels polítics, els
capellans són la
professió que genera
menys confiança i, amb
una puntuació de 2,63
punts, la pitjor valorada

El nombre de persones que, tot i no considerar-se
religioses, sí que s'autodefineixen com a espirituals
ha crescut durant els últims anys a Catalunya
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Illa visita els pisos per a gent
gran recentment adjudicats

EQUIPAMENTS4El primer se-
cretari del PSC i president del
grup socialista al Parlament de
Catalunya, Salvador Illa, va visi-
tar ahir dimecres els primers pi-
sos socials per a gent gran de San-
ta Coloma de Gramenet, que van
ser adjudicats la setmana passa-
da. En la visita als 48 habitatges
per a persones de més de 65
anys ubicats a l’edifici de l’antiga
escola Miguel Hernández, Illa
va estar acompanyat en tot mo-
ment per l’alcaldessa Núria Par-
lon, que ja ha anunciat la volun-
tat del consistori colomenc d’im-

pulsar noves promocions d’ha-
bitatges socials.

El líder socialista va utilitzar
les xarxes socials per assenyalar
que des del govern català s’hau-
ria d’augmentar la inversió des-
tinada a impulsar iniciatives com
la duta a terme a l’antiga escola
colomenca. “La Generalitat ha de
complir amb els compromisos
contrets i destinar més recursos
a l’atenció a la gent gran”, apun-
tava Illa, en referència al com-
promís de l’exconseller Chakir El
Homrani perquè la gestió dels pi-
sos ara adjudicats fos pública.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
fet aquesta setmana un pas en-
davant per a la implantació d’un
codi ètic i de mesures per preve-
nir casos de corrupció. En la
sessió del Ple celebrada dilluns,
els grups va donar llum verda al
nou pla local de mesures antifrau
i també a l’adhesió temporal del
consistori al Codi Ètic de la Ge-
neralitat mentre s’enllesteix un
reglament municipal al respecte.

L’aprovació d’aquests dos
punts era un requisit indispen-
sable per poder accedir als prop
de cinc milions i mig d’euros
que ha rebut l’administració dels
fons europeus Next Generation,
que es destinaran a impulsar la
mobilitat sostenible al municipi
a través de diversos projectes
com l’ampliació del passeig de la
Salzereda o la renovació del parc
fluvial al barri de Safaretjos. Pre-
cisament, el caràcter urgent d’a-
questes mesures va ser el princi-
pal argument de crítica per part
dels grups de l’oposició, que con-
sideren que les propostes s’han

presentat “a cuitacorrents” i sen-
se comptar amb la participació de
la resta de formacions ni de la ciu-
tadania colomenca.

En aquest sentit, el primer ti-
nent d’alcaldia, Esteve Serrano,
va apuntar que s’està treballant
per reactivar l’elaboració del codi
ètic municipal, una iniciativa que
porta des del 2017 sobre la taula
del consistori i que va quedar atu-
rada amb l’esclat de la pandèmia.
Pel que fa al pla antifrau, Serra-
no va detallar que les mesures s’a-
plicaran de manera progressiva.

La sessió de dilluns també va
servir per ratificar la incorpora-
ció del municipi al projecte Bar-
celona Energia, l’operadora pú-
blica d’energia renovable impul-
sada per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i l’Ajunta-
ment de Barcelona. En l’apartat
de mocions, es van aprovar tres
propostes per la inclusió de la
gent gran en l’activitat bancària,
per impulsar un pla comunitari
de salut mental i per fomentar la
igualtat d’oportunitats en l’ofer-
ta de serveis extraescolars.

El Ple de dilluns a l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Ajuntament

Front comú al Ple per impulsar
un codi ètic i mesures antifrau

Illa i Parlon, en la visita d’ahir als pisos per a gent gran. Foto: Ajuntament

Ciutat Vella | La reforma del nucli antic, en mans de l’AMB
La Plataforma Salvem el Barri Antic també ha presentat al·legacions a l’Àrea

Metropolitana de Barcelona (AMB) per posar de manifest les irregularitats que a
parer seu planteja el pla de reforma de la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet.
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Sant Adrià posarà tanques al
parc del Besòs per seguretat

OBRES4L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs delimitarà amb
tanques el parc del Besòs per mo-
tius de seguretat. Aquesta ac-
tuació es farà en col·laboració
amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i tindrà un
pressupost total de gairebé
400.000 euros. En concret, la
proposta municipal preveu la
instal·lació d’una tanca metàl·lica
per flanquejar tot el perímetre del
parc, que actualment ja compte
amb un sistema de barreres a la
zona per crear una separació
amb les vies del tren.

Segons apunta el consistori
en un comunicat, la intenció és
que la tanca tingui l’alçada su-
ficient com per impedir el pas
dels vianants, però que a la ve-
gada compti amb un disseny “el
més transparent possible” per
minimitzar-ne l’impacte visual.
Pel que fa als accessos al recin-
te, les entrades es tancaran amb
mòduls i portes acabades amb
llistons de fusta perquè siguin
fàcilment identificables. La pre-
visió és que l’actuació arrenqui
durant l’últim trimestre d’a-
quest any 2022.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs negociarà
amb la Sareb la possible cessió de
pisos per ampliar el parc d’ha-
bitatge públic. Així ho va confir-
mar dilluns l’alcaldessa Filo Ca-
ñete en el Ple ordinari del mes de
febrer, on es va comprometre a
estudiar la millor fórmula per in-
corporar aquests immobles i així
alleugerar la important llista de
famílies apuntades a la mesa
d’emergència municipal.

El posicionament de l’execu-
tiu va estar motivat per la pre-
sentació d’una moció que preci-
sament reclamava establir con-
venis amb la Sareb per a la ces-
sió d’aquests pisos. La proposta
impulsada pels grups d’ERC,
Sant Adrià En Comú (SAeC)  i
MES va tirar endavant amb els
vots favorables de Movem i el
PSC i malgrat la negativa de Ciu-
tadans. En la seva intervenció,
Cañete va recordar que el 19% del
parc d’habitatge del municipi és
de protecció oficial i va apuntar
que s’està treballant per identi-
ficar pisos buits a la ciutat tant de

la Sareb, com d’entitats bancàries
o privats– que podrien desti-
nar-se a famílies vulnerables
que no tenen garantit aquest
dret a l’habitatge.

En la sessió de dilluns, els
grups també van aprovar una al-
tra moció per millorar la trans-
parència i l’accés a informació de
l’administració local i es va pre-
sentar una declaració institucio-
nal en suport als professionals
dels Centres d’Atenció Primària
(CAP) del municipi.

Pel que fa a les propostes del
govern local, les formacions van
donar llum verda de manera
unànime a la modificació de l’or-
denança municipal de sorolls i vi-
bracions i a les bases que regulen
la concessió de subvencions per
a la rehabilitació d’edificis. Tam-
bé es va aprovar l’adjudicació
del contracte de neteja i recolli-
da de residus gràcies al suport de
Movem i malgrat la negativa
d’ERC, SAeC i MES. El grup de Cs
es va abstenir en aquest punt.

El Ple de dilluns a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: Ajuntament

Sant Adrià negociarà amb la
Sareb la cessió de pisos socials

Recreació virtual de la nova tanca al parc del Besòs. Foto: Ajuntament

Participació | Oberta la consulta pel Pla d’Infància
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha obert el procés participatiu per

elaborar el Pla Local Infància i Adolescència (PLIA). Les persones que
vulguin aportar propostes o suggeriments ho podran fer fins al 25 de març
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Martorell treu la delegació 
i el sou a la regidora Guàrdia

POLÍTICA4La gestió de la resi-
dència Sant Cebrià de Tiana ja no
està en mans de Marta Guàrdia.
Així ho va confirmar l’alcaldessa
Marta Martorell en el Ple muni-
cipal celebrat dimarts, on va
apuntar que l’exregidora de
JxCat, actualment no adscrita a
cap partit, no només ha estat ces-
sada com a delegada especial
del geriàtric, sinó que ja no rep el
sou atribuït per a la realització
d’aquestes funcions.

Amb la formalització d’aquest
cessament, Martorell dona com-
pliment a una de les condicions
que van posar els grups de l’o-
posició per donar llum verda al
retorn de la gestió de la residèn-
cia a l’empresa concessionària,

que es va materialitzar en un
Ple extraordinari celebrat la set-
mana passada.

En aquest sentit, en la sessió
de dimarts, els grups van aprovar
per unanimitat la ratificació del
decret que permet elevar a la
Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat  el cas de possible frau
de llei comès en la delegació es-
pecial remunerada que va atorgar
Martorell a Guàrdia per a la ges-
tió del geriàtric municipal. Ara
haurà de ser aquest òrgan qui es
pronunciï al respecte.

Per altra banda, les forma-
cions també van donar llum ver-
da a la regulaerització dels preus
del lloguer dels habitatges de
protecció oficial de Vessants II.

MONTGAT4La presència de
restes contaminades ha obligat
a aturar les obres al passeig
marítim de Montgat. Segons
informa el consistori, el passat
31 de desembre es va acordar
suspendre temporalment l’ac-
tuació després de la troballa
de “terres impactades” durant el
procés d’excavació del talús que
ha de permetre l’ampliació del
passeig.

“Es tracta de restes d’altres
materials que es troben entre el
terreny, normalment residus
de construcció o d’activitats in-
dustrials, i el procediment ha-
bitual és analitzar-les abans de
prosseguir els treballs calen-
daritzats”, apunta el govern lo-
cal en un comunicat, on detalla
que ja hi ha empreses especia-
litzades treballant per deter-
minar el grau de contaminació
de la zona afectada.

Un cop analitzats els resul-
tats d’aquestes proves, el De-
partament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya
valorarà si és possible reprendre

les obres i si aquestes són com-
patibles amb l’ús de les platges
durant la temporada de bany.
Mentrestant, les actuacions a la
zona contaminada –que van a
càrrec de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)– s’han li-
mitat a la protecció dels talus-
sos del passeig actual i s’ha
procedit a acumular en un ma-

teix espai les terres provinents
de l’excavació ja realitzada.

Per la seva banda, l’executiu
encapçalat per Andreu Absil ha
reclamat a les diferents admi-
nistracions implicades “solu-
cions” per poder comptar amb
un passeig marítim en condi-
cions, després que també es ve-
iés afectat pel temporal Glòria.

Les obres d’ampliació del passeig marítim de Montgat. Foto: Ajuntament

Troben restes contaminades
durant les obres del passeig

La regidora no adscrita, Marta Guàrdia, intervé en un Ple. Foto: Ajuntament

Montgat | Polèmica per un tractament contra els coloms
L’Ajuntament de Montgat preveu realitzar durant les pròximes setmanes un

tractament per reduir la població de coloms en dues zones del municipi. L’actuació,
motivada per les queixes dels veïns, ha aixecat força polseguera a les xarxes socials.
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Esports

M'encanta el tatuatge que
tens al braç. És preciós.
Té molta força. Sou tu i

el teu pare? 
Moltes gràcies! Sí. Estic vestida
amb l'equipació de futbol i aga-
fada a la seva mà. El pare va ser el
meu acompanyant fidel i no es va
perdre ni 5 minuts de cap dels
meus entrenaments. Ma mare, la
Trini, és ara la meva fan número u. 

Quins consells t’acostumava a
donar el Pedro?
Em deia que fos jo mateixa i m'hi
deixés l'ànima perquè, tard o
d'hora, aconseguiria els meus
propòsits. No soc un prodigi de
tècnica. He arribat on he arribat
per la meva lluita, el compromís
i la perseverança.  

Va ser ell qui et va transmetre l'a-
mor pel futbol?
Sí. Era un aficionat sa i savi. Li en-
cantava jugar a aquest esport i
em portava als partits. Em va
fer sòcia de l’RCD Espanyol. El fut-

bol forma part de la meva vida
cada dia i del pare no me n’obli-
do mai. Sempre serà la meva
inspiració. En aquella època el
futbol femení era anecdòtic i
molts clubs no tenien equips o
molt poquets. 

Jugaves a futbol al carrer?
Sobretot al parc del costat de
casa. Marcàvem les porteries amb
els gronxadors i una motxilla, per
exemple. Eren mítiques les ferides
que ens fèiem a les cames i els
braços amb la sorra! [Riem]. Devia
tenir 12 anys quan em va fitxar el
CE Canyelles i un després, l’RCD
Espanyol es va interessar per mi.
Em volia l'equip del meu cor! El
pare no em volia portar a les pro-
ves perquè no em desanimés si
no m'agafaven. 

Però...
Mig any més tard, sí que ho vam
intentar. Mai m'oblidaré del que
em va dir el Pedro: "Nerea, fa un
any i mig que jugues en un equip.
Potser et diran que no, però no po-
dem perdre l'oportunitat d'in-
tentar-ho". És molt difícil que et
descartin després del primer en-
trenament perquè són conscients

que pots estar molt nerviosa. En
vaig fer uns quants i vaig patir
molt  perquè havia passat una set-
mana des de l'última pràctica i no
sabia res de la seva decisió. Quan
em van dir que comptaven amb
mi... Mira, se'm m'està posant la
pell de gallina. Era un somni!  

Nerea, els somnis ens deixen
sense paraules...
És veritat! Molta gent em pre-
gunta si el meu somni no era ha-
ver debutat a Primera Divisió. Tant
de bo ho hagués aconseguit, però
tant me fa. Em sento molt afortu-
nada de la meva trajectòria: dels
inicis al CE Canyelles, els set cursos
a l’RCD Espanyol, els tres al FC Le-
vante Las Planas i ara, a l'EE Gui-
neueta, soc molt feliç. Moltíssim! 

En un moment tan dur el futbol
es va convertir en el teu refugi? 
Em feia desconnectar una mica,

però no prou. De fet, no em con-
vocaven per als partits perquè
no era jo. Necessitava estar sola.
Em sentia atrapada, fins que un
dia vaig canviar de xip: havia de re-
accionar i ajudar també ma mare,
la Trini.   

Entenc que t'afectava molt no
jugar.  
Molt. L'entrenador em deia que ho
feia pel meu bé perquè si sortia al
camp i no em sortien les coses,
m'enfonsaria més. I després, a poc
a poc, em va anar donant minuts. 

Com et senties al camp?
Estranya i amb por. Potser partici-
pava 10 minuts... I si no em sortia
res? I si la davantera rival em su-
perava? Tot va ser diferent quan
vaig fer el canvi i ja confiava en mi
i notava el suport del meu entorn.   

Et sents una persona nova?  
Sí. "Nerea, per actitud i per tot, no
ets tu! Filla, ets gegant!", em sol dir
ma mare. Me l'estimo tant! És el
meu suport.  

Ets molt emocional?
Malgrat que em costi molt plorar
davant d’algú i m'empassi molts

problemes, se'm nota molt quan
no estic bé. 

Detectes de pressa l'estat anímic
de les persones? 
Sí. Soc molt empàtica i m'agrada
que les companyes m'expliquin
què els passa i ajudar-les en el
que pugui. La majoria són molt
joves i necessiten més el suport
de les més veteranes. Soc la ca-
pitana, però m'implicaria igual si
no ho fos.  

Malgrat que sou líders destaca-
des del grup 1 de la Primera
Catalana i ho heu guanyat ga-
irebé tot, també heu passat per
moments complicats.
La covid i les lesions ens han fet
mal i fa unes setmanes vam arri-
bar a fer entrenaments amb no-
més 11 jugadores. Hem patit en al-
guns partits. Al principi de tem-
porada hi havia grupets. Pensa
que només continuaven dues ju-
gadores de la temporada passada.
Ara som una pinya impressio-
nant i l'ambient és increïble. Ens
cuidem i estimem, i això es nota
a la gespa. També soc ajudant del
benjamí femení. Sempre he tingut
una connexió amb la mainada. 

“El pare no es va perdre
ni 5 minuts de cap dels
meus entrenaments”

Nerea Gómez / Exjugadora de l’RCD Espanyol

“Fa dos anys se'm va aturar el món. Després de la mort sobtada del pare, el Pedro,
la meva vida es va reduir gairebé a anar a treballar i sortir de casa per poc més que
per entrenar-me”, confessa Nerea Gómez (Canyelles, 1997), exjugadora de l’RCD
Espanyol, establert a Sant Adrià. Té una sensibilitat especial i és pura inspiració.

“No em convocaven per
als partits perquè no era
jo. Sentia que realment
necessitava estar sola”

Foto: Nerea Gómez

Esports

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

Bàsquet | El Joventut Badalona visita el CD Zamarat 
El conjunt de Jordi Vizcaíno visitarà el pròxim dissabte el CD Zamarat, en partit corresponent
a la 25a jornada de la Lliga Challenge. El Joventut Badalona hi arribarà després de la derrota

per 57-59 del passat 1 de març davant el CB Jairis amb una cistella de Geralynn Leaupepe. 
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Dos homes es troben a un pont sota la
lluna amb idèntiques intencions de llan-
çar-se daltabaix. En una sèrie d’embats hi-
larants, les seves ganes de matar-se faran
aflorar coincidències inquietants i con-
nectaran els dos personatges d’una ma-
nera imprevista i sorprenent. Un espec-
tacle de Babou Cham i Llorenç González.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El pont
Laurent Van Wetter

“Hem viscut una època dolenta i això s’ha
transmès. Sempre intentem buscar la part
positiva”. Ho ha dit Èric Vergés, el cantant
dels Catarres, en una entrevista recent a
l’ACN sobre el cinquè disc del grup: Dia-
mants (Halley Records). La banda l’ha pre-
sentat aquest mes, després de quatre
anys sense publicar cap àlbum, amb la in-
tenció d’enviar un missatge optimista.

Música

Després de dos anys perseguint el crim
a Gotham City convertit en Batman,
Bruce Wayne (Robert Pattinson) ha co-
negut el costat més fosc de la ciutat.
Mentre investiga la corrupció i l’abús de
poder de Gotham, i mentre constata
com aquesta trama condueix a la seva
pròpia família, s’enfrontarà a un assassí
conegut amb el nom d’Enigma.

Pelis i sèries

The Batman
Matt Reeves

Diamants
Els Catarres

Steve McCurry
Steve McCurry, l’autor de la icònica fotografia de la nena

afganesa, exposa per primera vegada a Barcelona. La
galeria FotoNostrum, a l’Esquerra de l’Eixample, ha

obert la seva programació amb la mostra ‘La volta al
món en 80 imatges’, que fa un repàs de les cinc dècades
de trajectòria d’aquest reconegut fotògraf. La vuitante-

na de fotos que formen l’exposició, inaugurada el passat
dia 24, són el fruit dels seus viatges per diferents països
de fins a quatre continents. ‘La volta al món en 80 imat-

ges’ es podrà visitar fins al pròxim 7 de maig.

Manel Alías (Berga, 1977) es va convertir en el corres-
ponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou el 2014. La
tardor passada, després de set anys, va anunciar que
tornava de Rússia i fins i tot va publicar un llibre que

resumia tota aquella experiència: Rússia, l’escenari
més gran del món (Ara Llibres, 2021). Poc es podia

imaginar aleshores que hi hauria de tornar en qües-
tió de mesos per cobrir ni més ni menys que una gu-

erra. Des que Putin va iniciar l’atac a Ucraïna, són
molts els corresponsals que han explicat l’última

hora del conflicte des de Kiev, però Alías està fent la
important tasca de transmetre també la situació al
Donbass, una regió ucraïnesa controlada per mili-

cians prorussos que està sent un dels focus de la gu-
erra. En una de les cròniques, el periodista català i el
seu càmera van ser sorpresos per un atac de l’exèrcit
ucraïnès. La preocupació i l’admiració per Alías s’han

multiplicat els últims dies a les xarxes.

M A N E L  A L Í A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser corresponsal de TV3 a Rússia
Ho va ser del 2014 al 2021 però la guerra l’hi ha fet tornar 

Famosos

Les millors cròniques des del Donbass
En una d’elles, ell i el seu càmera s’han vist sorpresos per un atac

Admiració i preocupació
La gent aplaudeix la cobertura que està fent i pateix per ell

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una anàlisi amena i comprensible de les
violències masclistes i els elements socials
i individuals que porten a ser potencials
víctimes i agressors. L’autora parla de la
recuperació i la reparació de les víctimes,
la identificació de les necessitats i els ser-
veis a la seva disposició, i els consells so-
bre què poden fer terceres persones
per ajudar la víctima, entre altres.

Llibres

Trenqueu en cas d’emergència
Carla Vall i Duran

| Elden Ring
L’argument i la mitologia d’Elden Ring, candidat a joc de l’any, són fruit de la imaginació de

George R. R. Martin, creador de Joc de trons. Disponible per a PS4 i 5 i Xbox One i Series S/X. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

QUE NO T’ENGANYIN

Si el producte en qüestió realment és saludable: mira l’etiqueta 
i llegeix la llista d’ingredients i el valor nutricional

PRIORITZA

COMPROVA

NO T’OBSESSIONIS

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

i ALIMENTACIÓ

Quan associem un producte amb la dieta mediterrània, as-
sumim que és saludable, però cal anar amb compte per-
què la indústria alimentària ho sap i sovint se n’aprofita.

Un estudi de la UPF i la UOC revela que “la majoria dels produc-
tes alimentaris i begudes anunciats sota el concepte «mediterra-
ni» no estan inclosos a la dieta mediterrània”. La recerca, feta per
Mònika Jiménez i Mireia Montaña, detalla que els productes que
més fan servir el reclam “mediterrani” són el tomàquet fregit i les
salses. Tal com alerten, aquesta publicitat complica la lluita con-
tra l’obesitat i altres malalties relacionades amb l’alimentació. 

Mentre no arriba un canvi en la regulació dels anuncis, l’únic
que podem fer com a consumidors és estar més atents. Així
doncs, quan vagis a comprar, no et deixis enganyar pels reclams
publicitaris que et volen fer creure que un producte és molt salu-
dable, i comprova que realment ho sigui mirant-ne la llista d’in-
gredients i el valor nutricional. Prioritza sempre les fruites i verdu-
res (t’estalviaràs llegir etiquetes) i els productes amb pocs ingre-
dients. Però, sobretot, no t’obsessionis: no es tracta de tenir una
alimentació perfecta, sinó de triar conscientment què menges.

Ep! No tot és “mediterrani”

Amb reclams com “mediterrani” o altres 
que et volen convèncer que un producte és sa

Les claus

En la teva dieta les fruites i verdures (així t’estalviaràs 
llegir etiquetes) i els productes amb pocs ingredients

No es tracta de tenir una alimentació perfecta, 
sinó d’escollir conscientment què menges
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