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MÚSICA pàg 6

La badalonina Maria Arnal
guanya dos premis Enderrock
juntament amb Marcel Bagés

SANT ADRIÀ pàg 9

Fracassa el nou intent 
de reactivar la Federació
d’Associacions Veïnals

BADALONA pàg 6

Les obres al passeig
marítim no s’enllestiran
abans de l’any 2024

SANTA COLOMA pàg 8

Clam per l’obertura de
l’esperat centre de dia 
a la Miguel Hernández

Bon viatge,

Pau
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Mor als 73 anys 
Pau Riba, icona

transgressora de la
música catalana  

pàg 10

CAMÍ PER FER pàg 3

Molt de guanyat, molt 
per lluitar: un 8M vist per
dones d’abans i d’avui
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Quan la Milagros Malvárez i el seu
marit Francisco Ribet van tenir el
seu primer fill després de casar-se,
ella va començar a dedicar la ma-
jor part del seu temps al mateix
que gairebé totes les dones entre
els anys cinquanta i seixanta: cui-
dar els fills, mantenir neta la casa
i cuinar. Tal com recorda ara Mal-
várez als seus 92 anys, “la vida es
reduïa a això i a anar al cine els dis-
sabtes i a missa els diumenges”. El
to de les seves paraules denota que
no li grinyola res d’aquells temps.
Per a ella això era “normal”, però
per a les dones de les generacions
d’avui és una realitat que costa
d’encaixar. Un exemple és la pos-
tura de la Laura Castells, de 26
anys. “No poder triar em faria sen-
tir empresonada”, assegura.
La disparitat d’opinions d’a-

questes dues dones que es porten
més de seixanta anys reflecteix
com han millorat els drets i les lli-
bertats de les dones amb el pas de
les dècades, tot i que no prou. En-
cara hi ha massa discriminacions
en molts àmbits. Un d’ells és el
món laboral. Una altra jove de 26
anys, l’Amanda Lage, indica que
quan ha treballat en el sector de
la restauració ha vist com nor-
malment els cuiners són homes i
aquests poden tractar les cam-
breres –gairebé totes dones–
“d’inferiors”.  Això no és tot.  “En-
cara es creu que nosaltres no po-
dem fer certes feines i, a més, po-
dem acabar en les més precàries”,
recalca Lage. 
La situació de Castells és una

mica millor en el sector de la pro-
ducció audiovisual. Entre treba-
lladors i treballadores del seu ma-
teix rang, indica, no nota diferèn-
cies ni discriminacions, però la
presa de decisions continua en les

mans de sempre: les dels homes.
“No podem estar contentes només
per estar millor considerades que
les nostres mares o àvies, perquè
encara no tenim la igualtat que
hauríem de tenir”, insisteix. 
Sigui com sigui, que s’ha avan-

çat molt és un fet. Només cal es-
coltar el testimoni de l’Olga Car-
doso, de 93 anys. Als anys cin-
quanta, subratlla, va haver de
deixar la seva feina a la central de
Telefónica de Vigo quan va deci-
dir casar-se. “Les que ens casàvem
havíem de demanar una exce-
dència forçosa, i no ens n’expli-
caven el motiu”, relata. 

LA (NO) LLIBERTAT
No sortir sense el seu marit Fran-
cisco o tornar a casa sola de nit
són possibilitats que Malvárez ni
es plantejava. “No era l’habitual i
no m’enfadava, perquè sabia que
no ho havia de fer i, a més, ell tam-

poc sortia sense mi”, assegura.
Aquesta realitat va començar a
canviar quan va passar una de les
poques coses que fa dècades po-
dien donar una mica de llibertat
a una mare: els fills es van fer
grans. “M’agradava anar al Mer-
cat dels Encants a comprar”,
apunta. Per part seva, Cardoso
tampoc veia amb bons ulls estar-
se fora de casa “més del compte”.
“No m’agradava tornar tard si el
meu marit estava, per exemple,
mirant el futbol”, sosté. 
Les dones d’avui sí que tornen

tard i soles a casa, encara que,
malauradament, no sempre fan el
camí amb tranquil·litat. És per
aquesta raó que de vegades em-
pren certes tècniques. Castells, ex-
plica, es posa música hip-hop o
truca a alguna persona propera
per sentir-se acompanyada. Per
part seva, Lage canvia de vorera
quan veu un desconegut caminant

darrere seu o, sense voler, està
pendent dels sorolls. “Ho fem
pel que hem vist que pot passar en
aquestes situacions”, diu Lage
fent referència a uns moments
que li fan dir que no se sent prou
lliure. Per a ella està molt clar:
“Hauríem de poder tornar d’on
fos sense por”. Aquest pensa-
ment també es llegeix entre les pa-
raules de Castells, tot i que quan
està lluny dels escenaris que la po-
den intimidar sap com sentir-se
lliure. “Tinc un grup de hip-hop en
el qual totes som noies, i quan ba-
llo em puc expressar, sincerar i
sentir lliure”, celebra. 

EL QUE NO ES VA PODER FER
Cada persona es penedeix d’una
cosa o d’una altra en funció de la
seva història de vida o del context
social en el qual va créixer, i això
és evident en els quatre testimo-
nis d’aquest reportatge. Tant a

Cardoso com a Malvárez els hau-
ria agradat estudiar més, sobretot
a la segona, la qual va haver de
deixar d’anar a l’escola amb no-
més 12 anys. En canvi, Lage i Cas-
tells es penedeixen de no haver
defensat de més joves les llibertats
que sempre haurien d’haver tin-
gut. “M’hauria agradat no deixar
de vestir amb certa roba per evi-
tar que em fessin comentaris pel
carrer”, reconeix Lage.
Aquest fet, el de rebre co-

mentaris que no s’han demanat
sobre el mateix cos, encara pas-
sa massa sovint. I tal com insis-
teix Castells, aquest és només un
dels molts motius, la punta de l’i-
ceberg, pels quals continua fent
falta celebrar cada 8 de març el
Dia Internacional de la Dona.
“Tant de bo algun dia puguem re-
ivindicar menys els nostres drets,
perquè això voldrà dir que per fi
tenim igualtat plena”, conclou.

Alba Losada
BARCELONÈS NORD

Molt de guanyat,molt per lluitar
» Dones d’abans i d’avui comparen amb motiu del 8M els drets que hi havia fa 80 anys amb els d’ara  

» Les seves històries mostren que s’ha avançat molt però que també queda molt per a la igualtat plena

Laura Castells i Milagros Málvarez representen dues generacions diferents amb reptes compartits. Fotos cedides
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La lupa

Dues bones notícies recents en clau metro-
politana: la primera és que la Generalitat de
Catalunya entrarà al Consorci del Besòs, i
la segona, la constitució d’una coordinadora

veïnal per a aquest mateix àmbit i que neix amb l’en-
càrrec de denunciar el dèficit inversor en el territori
i la preocupant reincidència dels pitjors indicadors de
desigualtat a la zona.
Una notícia i l’altra subratllen que alguna cosa es

comença a moure en aquest gran corredor que arti-
cula el Besòs en el seu tram final, i en què es con-
centren des de fa anys alguns dels grans reptes
quant a la cohesió social del nostre país. Un espai des-
articulat socialment i políticament, sense una veu prò-
pia, partit tant per grans infraestructures desarrela-
des com per una persistent desconfiança i inestabi-
litat política que han impossibilitat que aquest terri-
tori pogués jugar la reeixida carta de lobby territorial
que, en canvi, sí que han sabut aprofitar el Baix Llo-
bregat o els Vallesos.
Que el Govern del país estigui al Consorci del Be-

sòs és molt positiu, i culmina la feina d’encaix insti-

tucional començada entre el 2016 i el 2017, quan
aquest ens de coordinació territorial –inicialment molt
centrat en l’urbanisme– canvia els estatuts per reforçar
també les polítiques socials, culturals i de reactivació
econòmica i incorpora una Badalona que en aquell mo-
ment exhibia lideratge republicà –amb un govern de
canvi format per Guanyem, ERC i ICV-EUiA–. És en
aquell moment que es comencen a desgelar confian-
ces i a remirar des de la perspectiva de l’interès pú-
blic grans projectes com el de les Tres Xemeneies.
I, precisament, un Consorci enfortit és clau per po-

der acabar d’empènyer el gran projecte del Hub Au-
diovisual a les Tres Xemeneies, potser un dels projectes
més rellevants quant a poder transformador per a la
comarca (i fins i tot per al país sencer). Però malament
si el Consorci oblida l’agenda social (i cultural!) per
centrar-se només en les operacions urbanístiques, per
importants que siguin (que ho són).
La transformació dels barris del Baix Besòs re-

quereix una mirada que equilibri la feina sobre plà-
nol i la quotidianitat a peu de carrer; la planificació i
la tasca del dia a dia. L’anunci recent –vet aquí una

altra bona notícia, ja en van tres– que l’Àrea Metro-
politana ha posat en marxa un pla de barris en
aquesta zona s’ha de veure complementat amb una
ambició política més gran i més enllà de la inversió
‘en pedra’. I, al capdavall, posar el focus també en una
reflexió més global al voltant de la governança me-
tropolitana i la redistribució de la riquesa. D’altra ma-
nera, acabarem posant, només, pedaços.
I per ajudar a empènyer en tot plegat cal destacar

igualment l’aposta de diferents federacions veïnals del
territori de treballar plegades en una agenda com-
partida; una bona notícia de la qual va prendre bona
nota el president Aragonès fa unes setmanes en una
visita a Badalona que va reservar, significativament,
una part important del temps a conèixer, de la mà dels
nous lideratges veïnals, els reptes dels barris de l’eix
Besòs. És molta encara la feina a fer en àmbits com
el de l’emergència habitacional, la segregació escolar,
la qualitat de l’aire o la reactivació econòmica.
La implicació i coordinació institucional al més alt

nivell i de totes les capes de l’administració i la revi-
gorització del teixit social són imprescindibles.

NLes millors
perles

Una festassa menjant cebes i escoltant cançons en català:
així és una calçotada segons el youtubermexicà Luisito

Comunica, un dels més seguits del món. Va acabar a una
calçotada d’Arran per casualitat i ho va compartir a les xarxes.

Rita Barbera es presenta a les eleccions a l’alcaldia de
Palerm. No és que la popular política valenciana hagi

ressuscitat i s’hagi canviat de ciutat, és que hi ha una altra
Rita Barbera: italiana i sense accent al cognom.

L’elixir de l’eterna joventut ja no és només una fantasia. Un
equip liderat pel científic espanyol Juan Carlos Izpisúa ha

aconseguit rejovenir ratolins, amb una tècnica, però, que
encara està lluny de poder-se aplicar en humans.

Una sèrie de Netflix ha patit un robatori en un rodatge.
Els lladres s’han emportat objectes per valor de 330.000

euros. La ironia de tot plegat és que es tracta de la sèrie
Lupin, en què Omar Sy encarna el famós lladre professional.

LA FOTOJoan Mateu Parra/ACN
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Transformacions de fons
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Interrompuda la circulació a l’R1 per un
atropellament entre Badalona i Montgat1

2
Les obres al passeig marítim de Badalona 
s’endarrereixen i no acabaran abans del 2024

La falta de recursos de l’Ajuntament limita
l’obtenció de fons europeus a Badalona

Canvi de mans a la residència 
Sant Cebrià de Tiana

Badalona continua sense acord 
per aprovar el pressupost de 2022

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@casals_neus: «Que si te’n vas, sentis a
dir-te: “Quan em mori, enyoraré enyorar-
te”». Bon viatge, Pau Riba. Seguirà ben llu-
minosa la teva estrella.

@taniaverge: En la “normalitat” en què vi-
vim, les dones cobrem de mitjana uns 6.000€
menys que els homes. Volem una #Norma-
litatFeminista on no existeixi la bretxa salarial.

#8MDiaDeLaDona

@MariaCuso: Aquesta és la nit de les do-
nes creadores, de la diversitat, de la mirada
social i, sobretot, de 'Sis dies corrents', que
es corona com a millor pel·lícula dels Gaudí.

#GaudíEnFemení #BonViatgePauRiba

La clau

Circula per les xarxes socials
una pregunta sobre la dife-
rència que hi ha entre un

magnat i un oligarca. El primer,
diu la resposta, és un depredador
estatunidenc, mentre que el segon
és un sàtrapa rus.
No descobrirem res de nou si

afirmem que aquesta guerra in-
teressa, sobretot, a les grans cor-
poracions internacionals  i als qui
controlen els exèrcits. Uns i altres,
amb l’excusa de defensar la sobi-
rania de les nacions, en realitat el
que busquen és continuar espo-
liant les classes treballadores, in-
defenses davant de tanta barbàrie.
Ni als magnats estatunidencs ni als
oligarques russos els preocupa el
benestar de la gent, només ansien
més poder i riquesa.
Els estats europeus només

són convidats de pedra sense cap
capacitat de decisió que no sigui
obeir el que decideixen els Estats
Units. La doble moral dels països
de la UE es manifesta amb una
cruesa brutal i egoista, veient com
s’obren les portes als refugiats
ucraïnesos que fugen de la guer-
ra mentre les clausuren per no
acollir milers de ciutadans af-
gans, víctimes d’un conflicte en el
qual l’OTAN va estar implicada. 
Les guerres són un motiu per

vendre armes (en molts casos ob-
soletes), reconstruir tot el que
s’ha destrossat i justificar la reta-
llada de llibertats. I els guanyadors
sempre són els mateixos: els que
les fan des dels despatxos.
És vergonyós que gran part

dels fons europeus previstos per
combatre les desigualtats gene-
rades per la pandèmia ara es des-
tinin a comprar armaments, que

no salvaran vides, sinó tot el
contrari. Les guerres sempre ens
deixen morts i, com algú va
dir, sempre són els nostres.
Els diners que els governs

destinen a les guerres provenen
de les retallades a les nostres
pensions i als serveis públics
essencials. La guerra no ha sigut
mai la solució dels problemes. La
guerra torna estúpids els ven-
cedors i rancorosos els vençuts.
És un crim contra la humanitat
que, en general, sorgeix de con-
flictes d’interessos que no s’in-
tenten resoldre amb el diàleg.
Actualment, els que diuen

que “si vols la pau, t’has de pre-
parar per a la guerra” només po-
den ser els fabricants d’armes, ja
que la pau és fruit del diàleg i de
l’esforç d’homes i dones per
crear un món més just i solida-
ri. Només hi ha una guerra jus-
tificada, que és la lluita contra els
espoliadors i depredadors del
planeta, contra la fam i la po-
bresa, contra les desigualtats i en
defensa dels drets humans.
Fins ara, el segle XX ha es-

tat el més mortífer de la història,
però sembla que hi ha a qui li in-
teressa superar-lo i no té cap
problema ni remordiment a ali-
mentar i provocar guerres arreu
del planeta, no només a Europa.
Hi ha qui diu que la guerra es

podria haver evitat, ja que el sà-
trapa rus feia temps que inten-
tava negociar un acord amb les

potències occidentals. Només
calia seure a dialogar, escoltar els
arguments de Moscou i signar
l’acord en el qual, entre altres
qüestions, l’OTAN es compro-
metia a no col·locar armes nu-
clears a les seves fronteres. Però
sembla, segons diuen els ex-
perts, que als oligarques estatu-
nidencs no els interessava cap
negociació i la UE està sotmesa
als dictats dels Estats Units.
Per primera vegada en la

seva història, la UE finançarà la
compra d’armes destinades a
una de les parts del conflicte, ob-
lidant-se que, el 2015, l’ONU va
proclamar el compromís de
promoure societats pacífiques.
Possiblement, algú pensi que

situar-se en l’equidistància és
d’hipòcrites, que cal denunciar
i condemnar tota acció de força
vingui d’on vingui, que el primer
és aturar la guerra. I estem d’a-
cord. Per això, el primer que s’ha
de fer és aconseguir un alto el foc,
establir un marc de seguretat
compartida a la zona, alhora
que s’aposta per la cooperació, la
pau i el desenvolupament.
Si les classes treballadores

s’uneixen contra els oligarques
d’un cantó i un altre, segur que
ho aconsegueixen. Mai hem
d’oblidar que les guerres les
proclamen els poderosos per
incrementar les seves riqueses i
les paguem les classes treballa-
dores amb els nostres morts.

A qui li interessa la guerra?
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

El Festival Internacional de
Màgia de Badalona Memorial 

Li-Chang ha tancat la seva 
22a edició amb un gran èxit

d’assistència. L’ocupació mitjana
del certamen ha estat del 95%

en tots els espectacles celebrats
als teatres municipals.

pàgina 6Memorial Li-Chang

Els veïns del carrer Enric Borràs
s’han queixat de la reforma

provisional que ha fet el
consistori per pacificar aquesta

via. Critiquen que no s’hagi posat
mobiliari urbà o pilones, tal com
s’havia acordat, sinó que només
s’hagin fet ratlles a sobre l’asfalt. 

pàgina 6Aj. de Badalona

L’Ajuntament de Santa Coloma
ha denunciat “l’incompliment
flagrant” de la Generalitat del

compromís de l’exconseller de
Drets Socials El Homrani respecte

de la futura obertura d’un nou
centre de dia a l’edifici de l’antiga

escola Miguel Hernández. 
pàgina 8Generalitat



Ucraïna | L’Ajuntament enviarà productes i acollirà refugiats
L’Ajuntament de Badalona enviarà en els pròxims dies un autocar cap a Ucraïna per tal
de fer arribar tot el material recaptat durant aquests dies al municipi. La intenció és que
el vehicle pugui tornar a la ciutat amb 50 refugiats que seran acollits pels serveis socials.

OBRES4El noupasseig marítim
de Badalona haurà d’esperar.
Les obres de remodelació de
l’espai no estaran enllestides fi-
nalment durant el 2023, tal com
va anunciar ara fa just un any l’a-
leshores alcalde Xavier García
Albiol. Segons ha confirmat el
consistori, aquesta setmana han
començat les tasques prèvies
d’inspecció del sòl i la previsió és
que l’actuació en si arrenqui a
principis del pròxim any, de
manera que no conclouria fins
ben entrat el 2024.
La intenció inicial del govern

local era poder començar la re-
forma d’aquest tram –ubicat
entre els carrers de Sant Do-
mènec i del Torrent de Vallma-
jor– el setembre del 2022 per tal
de poder inaugurar el flamant
passeig de cara a l’estiu del
2023. Tanmateix, aquesta po-
sada en marxa de l’obra s’en-
darrerirà finalment uns mesos,
de manera que s’ha optat tam-

bé per paralitzar la reforma du-
rant l’estiu per no afectar la
temporada de bany. En total, la
remodelació d’aquest tram de
prop d’un quilòmetre del litoral
badaloní podria allargar-se més
d’un any.
Pel que fa al finançament, l’e-

xecutiu encapçalat per Rubén
Guijarro ha detallat que el con-
sistori aportarà uns dos milions
dels gairebé 3,7 que costarà tota

la reforma. La inversió restant
anirà a càrrec de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB).
Sobre les tasques prèvies

d’inspecció del sòl, el govern lo-
cal ha apuntat que es tracta
d’uns treballs “imprescindibles”
per conèixer l'estat del terreny
i preveure possibles afectacions
de les obres i que la previsió és
que finalitzin a mitjans d’a-
quest mes de març.

Aquesta setmana s’han iniciat les tasques d’inspecció del sòl. Foto: Ajuntament

Les obres al passeig marítim 
no s’enllestiran abans del 2024 

» La reforma de l’espai s’endarrereix i no començarà aquest 2022
» Aquesta setmana s’han iniciat les proves prèvies d’inspecció del sòl

Els premis Gaudí i Enderrock,
amb molt de sabor badaloní

CULTURA4La ciutat de Badalo-
na ha estat present en l’entrega de
dos dels guardons més impor-
tants de la cultura catalana. Els
Premis Gaudí de l’Acadèmia del
Cinema Català van reconèixer
amb quatre guardons Mediter-
ráneo, la pel·lícula dirigida per
Marcel Barrena i inspirada en la
història de l’ONG badalonina
Open Arms. També van resultar
premiats els badalonins Marc
Orts, en la categoria de millor so,
i Valero Escolar, que es va em-
portar el premi a millor actor se-
cundari pel seu paper en el llarg-

metratge de la directora Neus Ba-
llús Sis dies corrents.
Per altra banda, la badaloni-

na Maria Arnal va ser una de les
protagonistes l’edició d’aquest
2022 dels premis Enderrock,
que reconeixen els millors artis-
tes de música de Catalunya. L’ar-
tista va emportar-se el guardó a
Millor disc de folk per Clamor,
l’últim àlbum que ha tret en
col·laboració amb Marcel Bagés.
El duet va emportar-se a casa dos
premis, ja que en la mateixa ca-
tegoria va rebre també el reco-
neixement del jurat popular.

Una quota extra als socis, 
una solució per al Sant Josep?
ENTITATS4El Club Bàsquet Sant
Josep proposarà als seus socis el
pagament d’una quota extra per
tal de sufragar les despeses d’ha-
ver de jugar fora de Badalona.
L’entitat traslladarà aquesta pos-
sibilitat als associats en una as-
semblea que tindrà lloc avui al
Museu de Badalona, on es tor-
narà a posar sobre la taula la con-
tinuïtat del club, que no pot jugar
ni entrenar en el pavelló del cen-
tre parroquial des del passat ju-
liol, quan va ser precintat per la
denúncia d’un veí pel soroll. Pre-
cisament, representants del Sant

Josep es van reunir la setmana
passada amb l’alcalde Rubén
Guijarro, que els hi va traslladar
la intenció de modificar el regla-
ment de repartiment de pistes,
una mesura que els permetria tor-
nar a entrenar i jugar a Badalona.
“Això seria un primer pas. Només
el lloguer dels pavellons a Barce-
lona ens suposa una inversió de
50.000 euros. Som un club his-
tòric perfectament viable tan eco-
nòmicament com per massa so-
cial. Tan sols necessitem unes
condicions mínimes”, assegura el
president del club, Ibon Orrantia.

La pacificació provisional
d’Enric Borràs no convenç

MOBILITAT4Els veïns del carrer
Enric Borràs de Badalona han
mostrat el seu malestar per la
poca “efectivitat” de l’actuació
provisional per pacificar la via. A
través de les xarxes socials, la pla-
taforma Pacifiquem Enric Borràs
ha denunciat que el consistori no
ha instal·lat mobiliari urbà o pi-
lones, tal com es va acordar amb
el veïnat, sinó que ha pintat sobre
l’asfalt unes ratlles com les que
s’utilitzen per senyalitzar la zona

de càrrega i descàrrega, però
acompanyades d’un cartell on
s’indica que està prohibit esta-
cionar-hi. Des del govern local la-
menten el comportament incívic
de molts conductors, que en-
vaeixen aquesta zona que havia
de ser pel vianant per evitar re-
duir la velocitat en passar per un
dels obstacles col·locats, i asse-
guren que treballen per poder
instal·lar el mobiliari urbà com
més aviat millor.

Maria Arnal i Marcel Bagés reben un dels premis Enderrock. Foto: Enderrock

L’actuació a Enric Borràs. Foto: PEB

CULTURA4El Festival Interna-
cional de Màgia de Badalona-
Memorial Li-Chang ha tancat la
seva edició número 22 amb un
gran èxit d’assistència. Les jor-
nades d’aquest 2022 han acon-
seguit una ocupació mitjana del
95% en tots els espectacles cele-
brats als teatres municipals de la
ciutat com les Gales Internacio-
nals, la Gala de Màgia i Humor,
la Gala Solidària o el show fami-
liar del Mag Lari.
“En línies generals el festival

ha estat un èxit, lluitant contra la
desescalada de la covid-19 i as-

solint en la majoria dels casos l’o-
cupació d’abans de la pandè-
mia”, apunta el mag Enric Ma-
goo, director artístic del certamen,
que també destaca la gran aco-
llida que han tingut les activitats
complementàries que formaven
part de la programació com ara
la Trobada de Mags de Catalunya
o l’espectacle escolar ‘Hai, la pes-
cadora de somnis’.
Aquest any el públic ha ator-

gat el Premi Li-Chang 2022, a tra-
vés d’un sistema de votació tele-
màtica, a l’il·lusionista francès
Arno. Amb més de 25 anys de tra-

jectòria, el mag Arno, va deixar
bocabadat al públic badaloní fent
aparèixer del no-res les aus més
boniques del planeta. Pel que fa
a la Menció Honorífica, el guar-
dó ha estat enguany per Josep
Maria Garcia Andrada, de so-
brenom artístic Skuesker. An-
drada ha exercit tota la vida de
comptable i agent comercial, una
professió que ha combinat amb
la seva afició per la màgia des de
fa gairebé 80 anys.   
L’organització del festival ja

treballa per repetir l’èxit d’en-
guany amb l’edició de l’any vinent.

La màgia fa ‘ple’ a Badalona

El Mag Lari en l’actuació de l’edició d’aquest 2022 del festival. Foto: Ajuntament
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Dos detinguts per distribuir
cocaïna al Barcelonès Nord

SUCCESSOS4El Cos Nacional
de Policia (CNP) va fer públic di-
vendres passat la detenció de
dues persones el passat mes de
febrer en el marc d’una opera-
ció per desmantellar una banda
especialitzada en la distribució
de cocaïna que actuava a la
zona del Barcelonès Nord, prin-
cipalment a Santa Coloma de
Gramenet i Badalona. 
La investigació es va posar en

marxa a finals del 2021 gràcies
a informacions anònimes que
alertaven que hi havia una ban-
da que traficava amb cocaïna al
barri de Montigalà de Badalona.

Els traficants operaven des d'un
pis de Badalona i tenien una ex-
tensa agenda de clients habitu-
als als quals fins i tot els porta-
ven la droga a casa.
L’operatiu va acabar amb el

registre de l’habitatge dels in-
vestigats, situat a Badalona. En
total es van intervenir 426 pape-
rines, quatre bosses de 447 grams
de cocaïna, 196.000 euros en
efectiu, sis balances de precisió,
diversos telèfons mòbils i mate-
rial divers per fabricar les dosis.
Els dos detinguts serien els res-
ponsables de la banda i estan acu-
sats de tràfic de drogues.

SERVEIS4Santa Coloma de Gra-
menet ha aixecat la veu per re-
clamar la promesa obertura d’un
nou centre de dia a l’edifici de
l’antiga escola Miguel Hernández.
L’executiu encapçalat per Núria
Parlon ha denunciat “l'incom-
pliment flagrant” per part de la
Generalitat del compromís adop-
tat el 2020 per l’aleshores con-
seller de Drets Socials, Chakir El
Homrani, que hauria acordat a
l'administració local l’impuls d’a-
quest nou equipament.
El pronunciament del con-

sistori es produeix un cop mate-
rialitzada l’adjudicació dels pri-
mers pisos socials per a gent
gran del municipi, que estan pre-
cisament ubicats en l’edifici de
l’antic col·legi. En els baixos d’a-
quest immoble situat al barri de
Can Calvet és on estava planifi-
cada la creació del nou centre de
dia. “Amb el canvi de conselleria
només hem obtingut com a pro-
posta deixar el conveni aparcat i
licitar les vint places de centre de
dia de manera que sigui l'Ajun-
tament qui s'hagi d'encarregar de

tota la gestió”,  assenyala en de-
claracions a l’ACN Parlon, que as-
segura que hi ha un “acord marc”
signat al respecte.
Per la seva banda, fonts del

Departament de Drets Socials
del govern català apunten que el
document pactat és només un
“protocol d'intencions”, però re-
marquen que ja han fixat una re-
unió amb el consistori colomenc
per abordar el cas.
Des de la Federació d’Asso-

ciacions de Veïns de Santa Colo-
ma (FAVGRAM) també insten la

Generalitat a fer efectiva l’ober-
tura del nou centre de dia apor-
tant personal i recursos materials
que completin l’oferta de l’equi-
pament. “A Santa Coloma hi ha
una demanada molt gran. Les
places públiques i concertades ac-
tuals són de difícil accés i hi ha
molta gent que es veu obligada a
acudir a centres privats”, explica
el president de la FAVGRAM, To-
más Fernández, que considera
que s’hauria d’apostar per po-
tenciar el servei públic de centre
de dia amb nous equipaments.

El nou centre de dia s’ubicarà a l’escola Miguel Hernández. Foto: Ajuntament

Clam per l’obertura del centre
de dia a la Miguel Hernández

Una part dels diners i de les substàncies intervingudes. Foto: ACN

Salut |Nous espais amb desfibril·ladors a Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa coloma ha ampliat la xarxa d’espai cardioprotegits amb
la instal·lació de cinc nous desfibril·ladors al complex de la CIBA i al Pavelló

Nou. D’aquesta manera, la ciutat ja compta amb 27 punts amb aquests aparells.
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13 de novembre del 2014. Aques-
ta data marca un abans i un
després en la història de l’asso-
ciacionisme a Sant Adrià de Be-
sòs. En un local ubicat al núme-
ro 36 del carrer Andreu Vidal,
aquella tarda es va celebrar la
darrera assemblea de la federa-
ció d’associacions veïnals del
municipi. La reunió va comptar
només amb la participació de
tres de les entitats que en for-
maven part i va servir per acor-
dar un ultimàtum per reactivar
la federació: si en un mes i mig
no hi havia novetats, es convo-
caria una nova trobada per dis-
soldre l’agrupació.
Aquesta última reunió no

va arribar mai a celebrar-se. La
federació simplement va des-
aparèixer del mapa i les entitats
més actives van continuar la

seva activitat de manera indivi-
dual. Més de set anys després,
aquesta setmana s’ha fet un nou
intent per recuperar aquesta
agrupació d’associacions amb
l’objectiu de sumar esforços
amb la resta d’entitats que for-
men part de la nova Coordina-
dora Veïnal del Baix Besòs. A la
reunió celebrada dilluns, però,
només hi van assistir dues del
total de sis associacions que es-
taven convocades.
“Hem fracassat. Necessità-

vem almenys tres entitats per po-
der conformar legalment la fe-
deració i només es van presen-
tar tres persones”, lamenta An-
toni Pons, president de l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Joan
Baptista. Pons és una de les per-
sones que conjuntament amb els
membres de la Plataforma per la
Conservació de les Tres Xeme-
neies lidera aquest procés per tei-
xir de nou confiances entre els
diferents representants del mu-
nicipi. “El problema principal és

que no hi ha hagut un relleu ge-
neracional. Tots els dirigents
històrics han desaparegut i ara
en molts casos les associacions es
redueixen a un veí amb un nú-
mero de telèfon”, explica Pons,
que assegura que això també es
tradueix en una manca de re-
cursos que no permet tirar en-
davant una estructura més com-
plexa com una federació.
Tanmateix, les absències més

destacades en la reunió de dilluns
van ser les de les associacions de
veïns dels barris del Besòs i de la

Mina, dues zones on l’associa-
cionisme encara té un paper des-
tacat. “Això és una mica com la
síndrome del regne de Taifes. Ca-
dascú mira per si mateix i no ve-
uen la necessitat ni les avantat-
ges de trobar punts en comú i de
tenir una visió més metropolita-
na del territori”, apunta Pons.
Un capítol a part es mereix

l’Associació de Veïns de la Cata-
lana, que no va acudir a la reunió
perquè es troba en un procés de
relleu de la junta gestora que ja
fa uns mesos que s’allarga.

INTERFERÈNCIES POLÍTIQUES?
La Federació d’Associacions Ve-
ïnals de Sant Adrià va deixar de
funcionar el 2014 després d’un
període de cinc anys de gran ac-
tivitat i comptava amb la partici-
pació d’entitats dels barris de
Sant Adrià Nord, Sant Joan Bap-
tista, el Besòs, la Mina, Montso-
lís, la Catalana i Via Trajana. Di-
verses fonts consultades per
aquest mitjà apunten que ten-
sions internes provocades per
interferències polítiques van aca-
bar provocant la seva desaparició.

El futur de les Tres Xemeneies és un dels grans reptes que encara Sant Adrià. Foto: Línia Nord

Anton Rosa
SANT ADRIÀ

El desert de l’associacionisme
» El darrer intent per reactivar la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Adrià torna a fracassar
» Només dues del total de sis entitats locals convocades van acudir a la reunió celebrada dilluns

Podcast | Presenten un projecte que dona veu a joves migrats
El Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC) presentarà aquesta tarda a la
seva seu a Sant Adrià de Besòs el projecte Cartografies de Memòries, una iniciativa en
format de podcast que dona veu a diversos joves migrats d’un centre d’acollida català.
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El passat 6 de març va ser un dia
trist, però especial, a la Casa Alta
de Tiana. Desenes de familiars i
amics de Pau Riba van acudir a
l’antiga masia per donar un últim
adeu al cantautor, que moria
aquell mateix matí víctima d’un
càncer de pàncrees. La música va
ser una constant durant tota la
vetllada i des d’aleshores no ha
deixat de sonar. Els versos de can-
çons com Mel o Noia de porce-
llana van estar presents en el ta-
natori barceloní de Sant Gervasi,
on dimarts va celebrar-se un fu-
neral tan còsmic i irreverent com
la mateixa figura de l’artista, i en-
cara ressonen en les paraules de
les persones que han viscut de
ben a prop el comiat d’un referent
de la (contra) cultura catalana.
“Potser ara és quan ets més

conscient de l’excepcionalitat
d’haver estat al costat d’un mons-
tre com en Pau”. Aquestes pa-
raules són d’Abel Queralt, home
del temps a RAC1 i membre del
grup De Mortimers, una banda
tianenca que durant vint anys ha
compartit escenari amb el can-
tautor. “Nosaltres hem crescut
professionalment i artísticament
de la mà d’en Pau. Hem après
molt i ens hem nodrit d’ell tant
com ell de nosaltres”, assegura.
Queralt considera que, més

enllà de reivindicar Riba com a
referent i autor dels dos volums
de l’àlbum Dioptria, és important
posar en valor que l’artista ha es-
tat al peu del canó fins a l’últim
moment, preparant un nou disc
amb l’Orquesta Fireluche i en-
llestint un llibre amb la seva ver-

sió sobre la història de la música
a través de la tecnologia.
“La influència a vegades és di-

fícil de mesurar. Per a tota una ge-
neració de músics, Pau Riba va
ser un far que va obrir moltes por-
tes. Més enllà del seu estil, crec
que el més transcendent ha estat
el personatge en si i la seva vo-
luntat transgressora”, apunta el
músic Marc Parrot, que reco-
neix la capacitat que tenia el can-
tautor per fer cançons molt per-
sonals farcides de “lletres boni-
ques amb un contrast amarg”. La
figura de Riba, però, ha traspas-
sat les fronteres del món de la
música. “Tenia un gran instint. Ell
no n’era prou conscient, però
era una bèstia escènica amb un
gran control del públic”, assenyala
Joan Arqué, director i actor de
teatre. Arqué, que va ser guar-
donat en la darrera edició dels
premis Butaca per la seva adap-

tació de l’obra Canto jo i la mun-
tanya balla, també ha compartit
durant molts anys escenari amb
l’artista de la mà dels De Morti-
mers. “Personalment, en Pau
m’ha influenciat a l’hora de no
conformar-me amb segons quins
patrons. L'inconformisme i
aquesta forma d’entendre l’art ara
formen part de la meva vida i del
meu tarannà”, explica. 
Per al director, aquesta irre-

verència i la llibertat de la qual feia
gala Riba el convertien en un per-
sonatge poc amable per a les
institucions, ja que transgredia els
estàndards del políticament cor-
recte. En la mateixa línia es pro-
nuncia el periodista tianenc Car-
les Cuní: “L’obra d’en Pau no ha
sigut fàcil des del punt de vista
mainstream i de la indústria cul-
tural. Només es pot entendre
des d’una perspectiva catalana i
requereix un cert esforç intel·lec-

tual”. Cuní considera que el can-
tautor ha contribuït clarament a
posar Tiana al mapa de l’escena
cultural catalana i creu que la re-
lació que va establir Riba amb el
moviment artístic local va cul-
minar en una “simbiosi única
molt interessant”. 

UN REFUGI DURANT 40 ANYS
“En Pau sempre ha estat a tot ar-
reu. Que decidís presentar un àl-
bum a la Sala Albéniz de Tiana va
ser molt trencador. Això va can-
viar la visió del poble i va servir
donar a conèixer als mateixos tia-
nencs que aquí teníem un teatre”,
recorda Núria Fàbregas. Aques-
ta dona és una de les membres
del col·lectiu d’artistes  local de
Can Boter i és la principal culpa-
ble que Riba acabés instal·lant-se
al municipi. “Ell estava vivint en
un pis de la seva família a Barce-
lona. La Mercè –aleshores com-

panya del cantautor i mare de dos
dels seus fills– ja estava molt
delicada i en Pau necessitava un
lloc on poder  assajar i criar els
seus fills lluny de tot això. La Casa
Alta era del mateix llogater que la
masia de Can Boter i els vaig po-
sar en contacte”, explica, i asse-
gura que des d’aleshores Tiana es
va convertir en el refugi perfecte
per al cantautor durant més de
quaranta anys. 
Fàbregas creu que el reco-

neixement que ha rebut Riba en
els últims mesos per part d’insti-
tucions i autoritats és més que
merescut, ja que, al seu parer, du-
rant molts anys se’l va “maltrac-
tar” i “castigar” injustament. Tan-
mateix, la dona considera que
l’artista ha pogut marxar tranquil,
en companyia dels seus: “El co-
miat va ser bonic fins a l’últim
moment. Si la mort és així, ga-
irebé és més maca que la vida”.

» Familiars i amics donen l’últim adeu a Pau Riba, que va morir diumenge víctima d’un càncer
» L’artista deixa una empremta inesborrable a Tiana i reclama un lloc a l’Olimp de la cultura catalana

Anton Rosa
TIANA

Un llegat etern

Tiana |Martorell haurà de lliurar l’expedient del ‘transfuguisme’ 
L’Ajuntament de Tiana haurà de presentar tota la documentació sobre el possible cas de

transfuguisme. Així ho decreta en una mesura cautelar un jutge, que dona un marge de deu
dies per entregar l’expedient complet sobre la delegació especial atorgada a Marta Guàrdia.

Riba, en una imatge del passat mes de desembre quan va atendre Línia Nord. Foto: Línia Nord/Anton Rosa
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Poques persones hauran
tingut una celebració dels
seus 18 anys més original

que la teva. 
Va ser fantàstica! Ma mare ho va
muntar tot. Estava tan nerviosa a
l'escenari que no recordo què
em va indicar que fes el Mag Lari.
En la meva època de taquillera em
quedava moltes vegades a gau-
dir dels seus espectacles. N'hi ha
que els vaig veure 20 cops. És en-
ginyós, ocurrent... Un crac!  

Sempre has cregut molt en la
màgia, Mireia?
Conservo part de la il·lusió i la in-
nocència de petita, i visc d'una
manera molt semblant Nadal i els
Reis Mags.  

Tornem a 2022. Sou un equip
una mica irregular. 
De l'any passat a la UE Mataró no-
més queden cinc jugadores [Ariad-
na Magriñá, Natàlia Casals, Mí-
riam Ferreri i Júlia Puente] i això
potser ens penalitza a vegades.

Però des del primer minut tenim
molta química entre nosaltres i ens
entrenem molt bé. L'únic camí és
continuar deixant-nos-hi l’ànima.

Quin tipus d'entrenador és Al-
bert Illa? 
Un tècnic que et dona molta con-
fiança per prendre decisions i et
corregeix i t'ensenya des de la
positivitat. Si et soc sincera, fa dos
anys em frustrava i m'enfonsava
molt més. Jugava més tensionada. 

I com vas fer el clic? 
Em van ajudar dos factors: superar
una lesió i, quan ja havia tornat a
entrenar-me, anar a una psicòloga.
Ara no em sento eufòrica quan
guanyem o si tinc un bon partit, ni
pateixo tant quan les coses no
van bé. També soc molt més em-
pàtica, i això és vital en l'ofici que
estic aprenent: la fisioteràpia. 

La  lesió et va allunyar de les pis-
tes molts mesos.
Em vaig fer sola un esquinç de tur-
mell molt bèstia a la pretempo-
rada del curs passat entrenant-me
amb el primer equip, l'Uni Girona
[Daura jugava amb el GEiEG Uni
Girona]. Cada temporada acu-

mulava un o dos esquinços al
mateix turmell. Quan ja m'havia
curat, continuava sentint molt
de dolor i quan em vaig fer una
ressonància va sortir que tenia el
lligament trencat. Disposava de
dues alternatives: el tractament
conservador o l'operació. El temps
de recuperació era semblant i
vaig optar per passar pel quiròfan.
Va ser tot un encert perquè em
noto el turmell millor que abans
de la lesió.  

Entenc que Vane González va
ser un gran suport per a tu en
aquella època.  
La Vane és pura empatia i som-
riure. És un tresor que m'emporto
de Girona. Em va ajudar sempre,
també a integrar-me al grup. En
cap moment em vaig sentir una
nouvinguda. Li estic molt agraïda.
Si vaig marxar del GEiEG va ser per-
què ja no podia compaginar els es-

tudis de fisioteràpia a Barcelona
amb anar cada dia a Girona.   

Has entrenat equips al Lima
Horta Bàsquet i al GEiEG Uni
Girona. 
Aquest any ja no ho faig. Ajudo
com a fisioterapeuta a la UE Ma-
taró a les tardes i sobretot al jú-
nior. M'encanta que les jugadores
s'obrin amb mi i tractar d'ajudar-
les. L'empatia és l'essència de la
meva futura professió.   

Et vas formar al Bàsquet Lluïsos
de Gràcia.  
És un club que porto al cor. Recor-
do especialment al Carles Puig,
que va confiar molt en mi, i mantinc
el contacte amb alguns entrena-
dors i companyes d'aquella etapa.
D'aquí a uns anys m'agradaria re-
tirar-me al club que em va formar.
Seria tancar el cercle. Vaig marxar
al Barça CBS, que va ser també una
època profitosa amb el Dani Pon-
sico, el David, el Tito Sobrín... 

Vas estar els teus dos anys de
júnior al Bàsquet Femení Sant
Adrià. 
Va ser una època molt especial i
vaig aprendre molt al club i amb
el Dani José, que té un estil que
m'encanta: intentar anotar en-
tre 70 i 80 punts i córrer molt. Sap
com fer-te créixer i ho fa des del
respecte. Vam ser subcampiones
d'Espanya i campiones de Cata-
lunya. Érem una pinya.  

La teva etapa als Estats Units, a
Fairleigh Dickinson Knights, va
ser curta. 
És un bàsquet molt diferent que
em va ensenyar a buscar més el
contacte, però crec que em que-
do amb l'europeu... Hi ha dues
persones que em van ajudar molt
en aquella etapa: la Lucía Serrano,
amb qui torno a compartir equip,
i la Jenna Clark. I quan vaig tornar
vaig jugar al Lima Horta Bàsquet,
on vaig créixer molt i també vaig
estar molt bé. 

“Al Bàsquet Femení
Sant Adrià vaig

aprendre moltíssim”
Mireia Daura  / Exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

Quan Mireia Daura (Barcelona, 1999) va arribar al Teatre Goya amb el seu pare, 
el Ricard, l'espectacle del Mag Lari ja havia començat. “Ma mare, la Isabel, m'havia dit
malament l’hora! El mag em va fer sortir a l'escenari i quan em vaig girar... El públic
eren els meus!”, recorda la pivot formada als Lluïsos de Gràcia. Juga a la UE Mataró.

“Fa dos anys em
frustrava i m'enfonsava
molt més; realment
jugava més tensionada” 

Foto: Daniela López

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

Futbol | El CF Badalona visita l’SD Huesca B 
El conjunt de Javi Moreno visitarà el pròxim diumenge l’SD Huesca B, en partit

corresponent a la 25a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF
Badalona hi arribarà després d'empatar 0-0 contra l’SD Ejea el passat dia 6.
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Amb el restaurant ple a vessar, Joan Pera,
amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixe-
rida, acaba de saber que la seva família vol
tancar i vendre el restaurant amb l’excu-
sa d’una jubilació que mai no ha volgut.
Emprenyat i decebut, es tanca a la cuina
per preparar un particular i divertit menú
per demostrar que encara està en forma.

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Master Xof
Joan Pera

Cinemaés el segon disc de Ciudad Jara,
el projecte musical que va emprendre el
cantant Pablo Sánchez després de la se-
paració del mític grup La Raíz. L’àlbum
inclou una desena de cançons en què
Sánchez s’ha permès experimentar amb
total llibertat. El títol del disc fa referèn-
cia al cinema que tenia la seva àvia, on
ell dormia quan la visitava de petit.

Música

Quatre amics, una habitació, molts se-
crets i una única via de sortida: la veritat.
Dues parelles que només volien passar
una nit divertida fent un escape room
hauran de posar a prova la seva amistat
per poder-ne sortir. Hèctor Claramunt i
Joel Joan porten a la pantalla gran el seu
èxit teatral, Escape Room, que ja fa qua-
tre temporades que triomfa.

Pelis i sèries

Escape Room: La pel·lícula
Hèctor Claramunt

Cinema
Ciudad Jara

Dansa Metropolitana
El festival Dansa Metropolitana arriba enguany a la seva

cinquena edició amb el propòsit de “posar en valor les
confluències, la suma de cultures diverses que es mante-

nen entre les nostres ciutats de manera fluida que, com
les aigües d’un riu, són la suma dels seus afluents”.

Aquest cop se celebra entre el 10 i el 27 de març als tea-
tres, centres cívics, carrers, places i espai públic d’una

dotzena de ciutats metropolitanes: Barcelona, Badalona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, Granollers, l’Hospitalet, Sa-
badell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans.

Els Premis Gaudí d’aquest any han tingut nom de
dona. Més aviat, de dones. Un d’aquests noms és el

de Neus Ballús (Mollet del Vallès, 1980), que va ser la
gran triomfadora de la gala que es va celebrar al

MNAC el 6 de març. La pel·lícula Sis dies corrents, de la
directora de cinema molletana, és la que es va endur

més estatuetes: millor pel·lícula, millor direcció, millor
protagonista masculí per a Mohamed Mellali, millor
secundari per a Valero Escobar i millor muntatge. La
particularitat principal del film de Ballús és que està
protagonitzat per actors no professionals, que ara ja
se’n poden considerar: un Gaudí els avala. En recollir

el guardó a millor direcció, Ballús va destacar el paper
de les dones al cinema: “Quan vaig veure la Carla [Si-

món] agafant l’Os d’Or [a la Berlinale] vaig plorar tota
l’estona. Aquesta història ja no ens la podran esborrar:

les dones hem arribat al cinema no per fer només
òperes primes, hem vingut per quedar-nos”. 

N E U S  B A L L Ú SQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
La seva òpera prima, ‘La plaga’, va triomfar als Gaudí 2014

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor pel·lícula i direcció
La seva ‘Sis dies corrents’ s’ha endut tres premis més enguany

Alegria per un premi merescut
Els usuaris la feliciten i celebren tant el guardó com el discurs

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La sitcom de més èxit de tots els temps
de la televisió catalana, Pont aeri, sobre
dos amics de caràcters oposats que viuen
junts, va acabar amb els protagonistes ba-
rallats. L’un va anar a treballar a Madrid,
on s’ha convertit en una estrella televisiva.
L’altre es va quedar a Barcelona, on ha se-
guit la seva carrera. Un dia, però, el de Ma-
drid ho engega tot a rodar i torna.

Llibres

Pont aeri
Víctor Recort

| Tunic
Els amants del popular Zelda tenen un nou joc fet per a ells: Tunic,

protagonitzat per una guineu que s’enfronta a aventures. Per a PC i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

AIXETES

No facis servir el vàter com si fos una mena de paperera on pots 
llençar qualsevol cosa i després simplement estirar la cadena

BANY

VÀTER

CUINA

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

i MEDI AMBIENT

La sequera torna a ser una realitat. La pràctica absència de
pluges en els últims mesos està deixant els pantans buits i la
situació és preocupant. A escala global, a més, l’ONU ha aler-

tat recentment que la meitat de la població mundial pateix escas-
setat d’aigua. Davant d’això, tenim a les nostres mans petits ges-
tos que, si bé no solucionaran el problema, sí que ajudaran a no
fer-lo empitjorar. En concret, ens fixarem en un llistat de consells
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per millorar l’eficiència en
l’ús de l’aigua a la llar. 

En primer lloc, és imprescindible que ens acostumem a tancar
les aixetes mentre no fem servir l’aigua. Això és aplicable a la pica
del lavabo mentre ens rentem les dents, al telèfon de la dutxa men-
tre ens ensabonem o a la pica de la cuina mentre rentem els plats. A
més, si detectem una aixeta de casa que perd aigua, l’hem de repa-
rar al més aviat possible. D’altra banda, hem de renunciar als banys
amb la banyera plena i prioritzar les dutxes. També és important no
fer servir el vàter com una mena de paperera on pots llençar qualse-
vol cosa i estirar la cadena. Pel que fa a la cuina, l’aigua que es fa ser-
vir per bullir, per exemple, pot servir després per regar les plantes.

Consells per estalviar aigua

Acostuma’t a tancar l’aixeta mentre no fas servir l’aigua. 
Si una aixeta de casa teva perd aigua, repara-la de seguida

Les claus

Prou d’omplir la banyera d’aigua per fer-te banys de luxe: 
prioritza les dutxes ràpides, neteja el teu cos i la teva consciència

Molta aigua que fem servir a la cuina, com ara per bullir o cuinar 
al vapor, es pot reutilitzar després per regar les plantes

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: P
ex

el
s



| 16

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51710 de març del 2022


