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Quatre mesos. Aquest és el
temps que calcula Touria Ben
Bouazza que podrà quedar-se al
pis del barri colomenc de Santa
Rosa on ha viscut els darrers tret-
ze anys amb les seves tres filles,
dues de les quals encara són
menors d’edat. La situació d’a-
questa dona d’origen marroquí
és especialment delicada: el pas-
sat mes de juny va decidir sepa-
rar-se del seu marit després de
diversos anys patint episodis de
violència psicològica. La família
depenia principalment dels in-
gressos del pare per subsistir i no
només s’ha quedat sense recur-
sos, sinó que també ha vist com
el gener passat vencia el contra-
cte de lloguer del pis.

“No podem ni pensar que pu-
gui arribar el moment de marxar
de casa. Portem molts anys aquí
al barri i seria molt dur. Estem
intentant que els serveis socials
ens ajudin, però tenim por de
perdre casa nostra”, explica la
Firdaws, la filla gran de 19 anys,
que fa d’intèrpret per a la seva
mare, que recentment ha estat
operada d’un tumor al pit. 

A l’espera de ratificar en seu
judicial el divorci, aquesta famí-
lia només cobra 400 euros de la
Renda Garantida de Ciutada-
nia (RGC), un import que amb
prou feines els permet subsistir.
“Hem presentat un recurs per-
què rebin el màxim permès, que
és d’uns 1.000 euros. Tanmateix,
l’accés a l’habitatge és tan difícil
que, tot i aconseguir l’ajuda, se-
ria impossible per a aquesta fa-
mília trobar un nou pis de llo-
guer”, apunta Reda Mohamed,
president de l’associació Ambtu,
que està assessorant la dona per
tal de trobar-li una solució.

Mohamed assegura que han
intentat mediar amb la propie-
tat del pis on resideix la família,
que fins ara sempre havia pagat
puntualment el lloguer, i que
fins i tot es va aconseguir reunir,
gràcies a diverses donacions, els
prop de 3.000 euros de deute
que té acumulats des de l’agost
passat. La propietària, però, es
nega a renovar-li el contracte i
ja ha denunciat formalment el
cas per tal que les autoritats pro-
cedeixin a desallotjar la família.

UN PROBLEMA LINGÜÍSTIC
Ben Bouazza va acudir dijous
passat a l'oficina de l'Equip Bà-
sic d'Atenció Social (EBAS) del
districte número 5 de la ciutat
per reunir-se amb els serveis
socials municipals, que tenen
coneixement del cas de la famí-
lia des del juliol. Ho va fer acom-
panyada de Mohamed, que s’hi

va presentar com a assessor i in-
tèrpret de la dona, que en algu-
na ocasió havia hagut de recór-
rer a la seva filla per poder co-
municar-se amb els treballa-
dors del departament. La re-
unió, però, no va acabar cele-
brant-se. Els responsables de
l’EBAS no van autoritzar que el
representant de l’associació
Ambtu accedís a les instal·lacions
per acompanyar la dona, a qui en
cap cas se li va negar l’entrada.

Fonts municipals apunten
que la negativa respecte de Mo-
hamed està fonamentada en la
Llei de Protecció de Dades, que
impedeix a “persones alienes a
la interessada” la presència i
participació en entrevistes amb
els serveis socials. Pel que fa a la
barrera lingüística, des del con-
sistori assenyalen que el depar-
tament disposa de treballadors
de procedència àrab que “atenen

amb total garantia professio-
nal i de comprensió idiomàtica
les persones que tenen proble-
mes amb la llengua”, i atribuei-
xen les dificultats per fer-se en-
tendre que explica la dona a un
episodi “puntual”.

LA CIBA, UNA ALTERNATIVA?
Per la seva banda, Mohamed
defensa el paper de l’associació,
que té una trajectòria contrasta-
da a l’hora de donar suport a fa-
mílies en situació de vulnerabi-
litat, principalment a Badalona,
i assegura que aquest no és el pri-
mer cop que es troben amb obs-
tacles per part de l’administració
local. Precisament, l’entitat va es-
tar cinc mesos lluitant per acon-
seguir el certificat del Servei d'in-
formació i atenció a les dones
(SIAD) que acredita Ben Bo-
uazza com a víctima de violència
masclista. El document el van

sol·licitar el maig i no va arribar
fins a finals de setembre.

Malgrat l’episodi viscut dijous
passat, els serveis socials estan
treballant per evitar que aques-
ta família pugui acabar al carrer.
Una de les opcions damunt la
taula serien els allotjaments que
la CIBA té a disposició de dones
víctimes de violència masclista.
Aquest recurs permetria pro-
porcionar un “acompanyament
integral” a la família per tal de fa-
cilitar-li l’accés al mercat de l’ha-
bitatge, ja sigui a través del parc
de pisos municipal o de progra-
mes específics de la Generalitat
o d’entitats especialitzades.

A l’espera de poder concertar
una nova trobada amb els serveis
socials, la família confia a trobar
una alternativa que li permeti
quedar-se a Santa Coloma.
“Marxar seria l’última opció”, as-
segura contundent la Firdaws.

“Tenimpor deperdre la casa”
» Una dona colomenca víctima de violència masclista podria acabar al carrer amb les seves tres filles
» El lloguer del pis on la família ha viscut els últims anys ha vençut i no tenen recursos per mudar-se

Touria Ben Bouazza, a l’exterior de l’oficina de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) de Santa Coloma. Fotos cedides

Anton Rosa
SANTA COLOMA
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Un exemple de valentia. La periodista russa Marina
Ovsyannikova va irrompre en directe a una televisió del

país durant uns informatius mostrant un cartell contra la
guerra i la propaganda. Es pot enfrontar a penes de presó.

Els Mossos d’Esquadra troben un artefacte explosiu a un
local del Moianès on el feien servir com a cendrer. La

bomba encara tenia explosiu a l’interior i era al local des
de feia anys. La policia la va fer esclatar amb seguretat.

“Què tal el vostre matí? El meu emocionant, el meu cotxe
ha eixit en les notícies”. És el tuit d’una noia valenciana

que va veure com havien muntat la carpa d’una falla amb el seu
cotxe a dins, perquè no l’havia retirat a temps de l’aparcament.

Vaguito és el nou Hachiko. Aquest gos del Perú espera
cada dia a una platja que torni el seu amo, un mariner

que va morir a l’oceà fa uns anys. Els veïns de la zona
coneixen perfectament Vaguito i el cuiden entre tots.

LA FOTOMaría Belmez/ACN

Tribuna

El 8M a Badalona ens ha visibilitzat realitats
que ens obliguen a la reflexió si volem cons-
truir la Badalona feminista. Per una part, la
realitat de l’experiència viscuda per les do-

nes en entorns construïts des del masclisme, i per al-
tra, la visibilització de les diverses realitats dels mo-
viments de dones i feministes a la ciutat.

La mirada feminista ens obliga a fer reflexions per-
sonals i col·lectives del paper que, com a ciutadania,
juguem en cada un dels nostres rols com a profes-
sionals, activistes o responsables polítics del govern
de la ciutat o de l’oposició.

Gràcies a la labor del moviment feminista, els trac-
tats internacionals reconeixen que vivim en estats i so-
cietats masclistes, i que la discriminació vers les do-
nes està fortament arrelada en els components cul-
turals i perpetuada per rols i estereotips de gènere.  

Dit així, tots hi estem d’acord. La cosa canvia quan
el masclisme s’expressa en la quotidianitat, quan t’a-
fecta en primera persona. Els comentaris i qualifica-
cions cap a les dones sobre la seva manera de fer, de
ser, de vestir o de parlar, per desqualificar les opinions,
per menystenir-les o ignorar-les amb l’objectiu d’im-
posar les pròpies, són fets molt freqüents que supor-
tem les dones i han estat àmpliament denunciats.   

L’episodi viscut a la tertúlia del mateix 8 de març
de Ràdio Ciutat de Badalona és un exemple molt
concret i molt simbòlic de com tenim de normalit-
zat aquests comportaments  masclistes. Una dona,
portaveu d’un partit polític local, durant una tertúlia
radiofònica a RCB va sentir com un representant d’u-
na entitat de la ciutat li deia textualment “qué pe-
nosa eres” per, tot seguit, donar-li la raó. Ni aques-
ta afirmació de menysteniment ni l’actitud de
mansplaining no van produir cap reacció per part
de la resta d’assistents, ni per part del periodista
(home) que condueix la tertúlia.

No és un cas aïllat, succeeix constantment, no
perquè aquesta tertúlia sigui més o menys masclista
que altres espais, succeeix constantment perquè no
es fa cap reflexió al respecte, cap procés de revisió
ni de reparació. 

Situacions com aquesta evidencien el masclisme
interioritzat, i és per això que es fa imprescindible re-
clamar que tots els agents implicats reconeguin que
el masclisme és un problema social on tots participem,
sigui per acció o per omissió. 

Els mitjans de comunicació, i especialment els pú-
blics, també a Badalona, hi tenen un paper rellevant,
reconeixent públicament els seus errors i aprofitant
els altaveus per explicar que el masclisme està tan nor-

malitzat que no ens adonem quan es fa present en
aquests espais. Cal un procés de reflexió amb pers-
pectiva de gènere per revisar el paper que poden ju-
gar els mitjans de comunicació, per tal d’evitar la per-
petuació d’estereotips de gènere i donar veu a les do-
nes, visibilitzant les seves vivències. 

Però també cal una aposta clara per incloure en la
reflexió el conjunt de la societat, des de les diverses
vivències i treballs presents en els diferents grups de
dones i grups feministes actius a la ciutat.

En aquest repte, han de tenir-hi un paper totes les
persones que tenen responsabilitat de representació
de les diferents entitats i organitzacions de la ciutat
i, de manera rellevant, el mateix govern de la ciutat,
a través de la Regidoria de Feminismes, per tal d’a-

profundir en el treball unitari i compromès de tots els
actors necessaris.  

Malauradament, a la manifestació del 8 de març
a Badalona, es va posar de manifest una divisió que
s’evidencia de manera significativa amb la lectura de
dos manifestos al final d’aquesta. Per una banda, les
organitzacions lligades a la FAVB, sobrerepresenta-
des al Consell de les Dones de la ciutat i que comp-
ten amb el suport dels grups polítics del govern; per
l’altra, diverses entitats de dones i feministes de la ciu-
tat que integren la Comissió Unitària 8M. Fa temps
que aquestes entitats assenyalen, per diferents canals,
un tracte discriminatori i excloent per part de la re-
gidora i en el si del Consell de les Dones. Aquest 8M
va ser encara més evident quan van ser ignorades, du-
rant tot el recorregut de la manifestació, per la re-
presentació del govern.

Si volem construir la Badalona feminista –i ente-
nem que la realitat de les dones que viuen i treballen
a Badalona és molt diversa a nivell d’edat, de situa-
ció econòmica, d’origen, d’orientació sexual, de situació
administrativa, de grau d’organització, de càrregues
de cures, de desitjos i necessitats, etc.–, entenem que
el Consell de les Dones hauria de reflectir aquesta di-
versitat i les polítiques de la regidoria haurien de re-
flectir aquestes realitats, que creuades generen si-
tuacions concretes de patiment i desigualtat. Em-
placem la regidora de Feminismes i Drets LGTBIQ+
a fer una reflexió, a complir amb les obligacions que
la llei estableix i a generar espais inclusius que re-
flecteixin aquesta realitat.

Construïm la Badalona feminista! 
Davant el feixisme, més feminisme!

per Cristina Agustí, Alba Blanco, Sara Canals,
Mercedes Estébanez, Carme Martínez, 

Núria Sabater i Nora San Sebastián

Cal generar espais inclusius que
reflecteixin la realitat diversa 

de les dones de la ciutat

per Dones del secretariat de Guanyem Badalona

Construïm la Badalona feminista
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Badalona plora la mort 
de l’actriu Maria Antònia Carbó1

2 El desert de l’associacionisme a Sant Adrià

Un llegat etern: “En Pau Riba va 
ser un far que va obrir moltes portes”

A qui li interessa la guerra?

Desallotjades 8 famílies per l’esfondrament
de part de la façana d’un bloc a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4
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La clau

Sempre m’havia sobtat
com, de vegades, fer un
treball d’escola podia ocu-

par tota una setmana i d’altres,
només una tarda; per ser pre-
cisos, l’última abans del ter-
mini. Després, a l’institut, amb
el cervell ja una mica més des-
envolupat, ho vaig analitzar
més bé. Hi ha cops, quan pla-
nifiques, que comences a or-
ganitzar-ho tot per avançat.
Quan encara queden dies abans
de l’entrega, fas un calendari de
com distribuir les energies, per
tal que la feina no se t’acumu-
li a l’últim moment i les tasques
siguin agradables. De vegades,
el calendari quadra; realment
tot quadra i llavors és magnífic!
Però n’hi ha d’altres on resul-
ta que el fet de tenir més temps
i anar sense pressa fa que la
teva productivitat es dilati i
les distraccions augmentin.
Coi, precisament ara que tenies
tant de temps, has acabat fent
aquell informe l’últim dia, quan
ja no es podia endarrerir més.
De què ha servit la planificació?
Digueu-me que us hi heu tro-
bat. Llavors penses: hauria de
fer sempre les coses sense
temps per, així, fer-les ràpid?
No, és clar, perquè potser les
faries malament.

Més endavant, quan el meu
cervell ja havia avançat una
mica més i havent constatat
aquest fenomen, vaig pensar
que l’ideal seria una cullerada de
tots dos estímuls: una bona
planificació i l’eficiència inin-
terrompuda de quan queda poc

per no tenir prou temps. Així
que ja des del batxillerat i de
cara a la universitat vaig acon-
seguir la sublimació d’aques-
ta tècnica creant límits ficticis
previs. La idea era simple:
acabar les coses abans del
termini per tenir temps de
maniobra davant d’imprevis-
tos, però igualment sense pro-
longacions innecessàries. Lla-
vors em vaig adonar que si
acabava les coses abans d’ho-
ra, em sobrava temps... i que
podia fer més feina. Perfecte!,
deveu pensar. Doncs, no, evi-
dentment, no és perfecte! És
una trampa que saboteja la
pròpia sublimació de la tèc-
nica tan anhelada. 

De fet, fa poques setmanes
vaig veure un vídeo viral (sí,
els vídeos virals són un dels
candidats a fer minvar la pro-
ductivitat) on una humorista
parodiava la seva feina d’ofi-
cina. Li deien: tens 10 dies per
fer aquest dossier. I què pas-
sa si l’acabo abans? Doncs
que et donarem feines extra.
Ok, then, llavors trigaré 10
dies a fer el dossier.

Nota mental: la recom-
pensa d’un esforç no ha de ser
guanyar més temps per fer es-
forços igualment absorbents
d’energia, sinó guanyar temps
per no fer res, mirar vídeos vi-

rals o per fer altres activitats
creatives, socials o autorea-
litzadores.

I, tot això, per què ho ex-
plico? Doncs resulta que fa
uns anys, en el temps de la
meva primera descoberta de
l’eficiència en els estudis (que
el temps passa encara que
no m’ho sembli), vaig llegir
una màxima a internet que
deia “work expands so as to
fill the time available for its
completion”. És a dir, la feina
s’expandeix per emplenar el
temps disponible per com-
pletar-la. La mare que em va
matricular! Tants anys de
teorització per part meva i
algú ja se m’havia avançat.

I, a sobre, aquest algú va
néixer el 1920, o sigui que (i
m’avanço a refutar atacs) el
problema no és només de la
generació zeta! Aquesta teoria,
que va ser proposada el 1957
per Cyril Northcote Parkinson,
ha acabat sent batejada com a
llei de Parkinson (Parkinson’s
law, sense cap relació amb la
malaltia). Per un cantó, vaig
sentir un alleujament de sa-
ber-me part d’un fenomen
amb títol, de tenir companyia.
Però, coi, em treia l’oportuni-
tat de ser mereixedora d’una
llei amb el meu nom i d’una
entrada a la Viquipèdia.

Així vaig perdre la meva 
entrada a la Viquipèdia

per Minerva Estruch, membre de Restarting Badalona

A les xarxes

@324cat: Zelenski diu que Ucraïna assu-
meix que no formarà part de l’OTAN per-
què, ara mateix, es defensa de Rússia no-
més amb efectius humans i militars propis.

@carmerocasegui: Rufián: “Els de Junts són
senyorets que es passejaven per Europa re-
unint-se amb la gent equivocada perquè
durant una estona es creien James Bond”.

#RufiánAtaca

@BlaiMorell: Abans que acabi el 2022, Net-
flix incorporarà subtítols en català en una se-
tantena de pel·lícules i sèries. Es doblaran al
català alguns títols infantils i familiars nous.

#SubtítolsEnCatalà #NoPotEntrarAL’OTAN

Els semàfors

El Sant Josep seguirà la seva
croada particular per tornar 

a jugar a Badalona. Així ho van
ratificar els socis de l'entitat en
l'assemblea, on es va aprovar la
proposta de pagar una quota
extra per sufragar les despeses
pel lloguer de nous pavellons.

pàgina 8Sant Josep

La tasca de l'ONG badalonina
Open Arms va permetre

l'arribada d'un vol procedent 
de Polònia amb més de 200
refugiats ucraïnesos. Una

seixantena dels nouvinguts han
estat acollits al municipi per part
de famílies i de la Creu Roja.

pàgina 8Open Arms

Santa Coloma ha estat escollida
Ciutat Gegantera del 2023. 

Així ho va confirmar l'Agrupació
de Colles de Geganters de

Catalunya (ACGC), que premia la
ciutat en el 40è aniversari de la
Colla de Gegants i Capgrossos

de Santa Coloma.
pàgina 10Gegants Gramenet
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Educació | L’Institut La Riera farà el Batxillerat al CC El Carme
Els alumnes de l’Institut La Riera de Badalona finalment podran cursar el Batxillerat,

però ho faran a les instal·lacions del Centre Cívic El Carme. Aquesta és una solució
temporal mentre avança les obres de remodelació dels baixos de l’edifici Jumberca.

HABITATGE4La punta de l’ice-
berg. L’esfondrament el passat di-
jous de part de la façana d’un bloc
del barri de la Pau ha tornat a po-
sar sobre la taula la situació de risc
estructural en la qual es troben
molts edificis de Badalona. Casos
com el del bloc de Marqués de
Montroig, a Sant Roc, o el del pas-
satge de la Torre, a la Salut, de-
mostren que aquest no és un
episodi aïllat, sinó que constitu-
eix una de les problemàtiques en-
dèmiques a la ciutat.

Amb l’objectiu de revertir
aquesta situació, la Federació
d’Associacions Veïnals de Bada-
lona (FAVB) ha tornat a reclamar
a les autoritats mesures com ara
l’elaboració d’un pla de barris que
permeti identificar i resoldre
aquests problemes estructurals
que pateixen molts edificis antics.
“Necessitem fer un treball de
camp i de diganòstic previ i això
només es pot fer si hi ha inversió”,
apunta Pepe Sánchez, vicepresi-

dent de la FAVB i president de la
flamant Coordinadora Veïnal del
Baix Besòs. Sánchez remarca
que aquesta situació és comuna
en altres zones metropolitanes on
hi ha una “pobresa arrelada”,
però considera que, en el cas
concret de Badalona, la inesta-
bilitat política ha agreujat un fe-
nomen que requereix una inter-
venció “immediata”.

Precisament, el consistori
anunciava aquesta setmana la
signatura d’un conveni amb el
Consorci Metropolità de l'Habi-
tatge (CMH) per a la rehabilita-

ció d’un miler d’habitatges segu-
int criteris d’emergència energè-
tica. La iniciativa contempla sub-
vencionar íntegrament als pro-
pietaris el cost de la inspecció tèc-
nica d’edificis (ITE), un pas que,
segons Sánchez, requereix prè-
viament una forta inversió en
l’àmbit social per tal  de confor-
mar comunitats de veïns en molts
casos inexistents.

Pel que fa als veïns del bloc de
la Pau afectat, les set famílies con-
tinuen reallotjades en un hotel i
no podran tornar a casa fins que
s’estabilitzi l’estructura de l’edifici.

L’esquerda a la façana del bloc de la Pau afectat per l’esfondrament. Foto: A.R.

Els veïns reclamen un pla de
xoc per rehabilitar blocs antics
» La FAVB denuncia que l’esfondrament de la Pau no és un cas aïllat
» L’Ajuntament anuncia un conveni per reformar un miler d’edificis

Famílies badalonines acullen
més de 30 refugiats d’Ucraïna

SOLIDARITAT4Una trentena de
refugiats ucraïnesos han estat
acollits aquesta setmana per fa-
mílies de Badalona. Els nouvin-
guts van aterrar a l’aeroport d’El
Prat la matinada del diumenge
en un avió procedent de Varsò-
via (Polònia) on hi viatjaven fins
a 220 persones, majoritàriament
dones i nens que fugien del con-
flicte armat. La iniciativa im-
pulsada per l’ONG badalonina
Open Arms i per la Fundació So-
lidaire va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Badalona,
que es va encarregar de coordi-

nar amb representants de la co-
munitat ucraïnesa local la dese-
na de famílies que acollirien un
total de 36 refugiats.

Aproximadament una altra
trentena de les persones que
viatjaven en el mateix avió han
estat acollides també a Badalona
per la Creu Roja i rebran un se-
guiment per part dels serveis
socials municipals. La previsió és
que durant els pròxims dies ar-
ribin a la ciutat més refugiats
ucraïnesos procedents de zones
que ja han patit la duresa dels
atacs de les tropes russes.

Els socis del Sant Josep donen
llum verda a la quota extra

ENTITATS4El Club Bàsquet Sant
Josep seguirà la seva croada par-
ticular per poder tornar a jugar a
Badalona. Així ho van ratificar els
socis de l’entitat en l’assemblea
celebrada la setmana passada, on
es va aprovar gairebé per unani-
mitat la proposta de pagar una
quota extra per sufragar les des-
peses derivades del lloguer dels
pavellons a Barcelona i Sant
Adrià, que suposa una inversió de
més de 50.000 euros l’any.

La reunió també va servir per
confirmar la voluntat del club de
recuperar les mobilitzacions po-

pulars mentre s’allarguin les ne-
gociacions a tres bandes amb el
consistori i l’Arquebisbat de Bar-
celona, que estaria estudiant la
possibilitat d’oferir a l’entitat un
lloguer de llarga durada. En pa-
ral·lel, el Sant Josep espera la re-
solució dels recursos presentats
judicialment contra el precinte del
centre parroquial i per la de-
manda de desnonament.

Per altra banda, el govern lo-
cal treballa per poder habilitar
una pista amb carpa homologa-
da i estudia facilitar algun tipus
de subvenció econòmica.

Badalona plora la mort de
l’actriu Maria Antònia Carbó
CULTURA4L’Església dels Pares
Carmelites de Badalona va om-
plir-se dilluns de gom a gom per
donar un últim adeu a l’actriu
Maria Antònia Carbó, que mo-
ria dissabte als 76 anys. Carbó
era tota una icona al municipi
per la seva vinculació a la co-
munitat artística i teatral del
Círcol i per les seves col·labora-
cions al llarg dels anys amb Ba-
dalona Comunicació i amb al-
tres mitjans catalans com TV3.

Diverses personalitats polí-
tiques i culturals de la ciutat
com l’alcalde Rubén Guijarro o
l’exbatllessa i líder de la coalició
CUP-Guanyem, Dolors Sabater,
van utilitzar les xarxes per re-
cordar la figura de l’actriu. Car-
bó deixa una trajectòria amb
més d’un centenar de papers
en obres de teatre a l’esquena i
també serà recordada per la
seva participació en nombro-
sos moviments socials locals.

Dos nens refugiats miren per la finestra de l’avió abans del vol. Foto: Ajuntament

Carbó en una imatge d’arxiu. Foto: RE

TRIBUNALS4L’Ajuntament de
Badalona ha decidit portar el
contracte del Banc d’Aliments
Badalona Sud al Tribunal de
Comptes per presumptes irre-
gularitats. El consistori denuncia
d’aquesta manera el servei adju-
dicat per l’executiu aleshores li-
derat per Xavier García Albiol a
la Creu Roja, que va deixar de
prestar el servei el passat de-
sembre després de gairebé 19
mesos sense contracte. Durant
aquest temps, el deute acumulat
per l’administració local amb
l’entitat va acabar superant els

dos milions d’euros. En concret,
la Creu Roja va estar operant sen-
se contracte des del juny del
2020, quan s’hauria d’haver lici-
tat la renovació. Tampoc es va fer
efectiva cap mena de pròrroga del
servei. Des del PP asseguraven el
passat novembre a Línia Nord
que sí que es van presentar fac-
tures pel servei a l’entitat, però
que aquestes estaven sent “audi-
tades” per Intervenció Municipal.

Precisament, fonts munici-
pals confirmaven que les factu-
res es van presentar sense con-
tracte ni adjudicació del servei,

un moviment que podria haver
estat motivat per la impossibili-
tat d’aprovar un nou pressu-
post i que ara haurà d’investigar
el Tribunal de Comptes per es-
clarir si s’ajusta a la legalitat.

Sobre el contracte en discus-
sió, els populars recorden que va
ser el PSC qui el va adjudicar ini-
cialment durant l’estat d’alarma
i asseguren que es van limitar a
donar continuïtat a l’atenció a les
famílies en els mesos posteriors.
“Era un servei imprescindible
en una situació d’emergència”,
apunta la formació.

UnBancd’Aliments irregular?

Albiol, a la seu del banc d’aliments l’octubre del 2020. Foto: Ajuntament
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La secció local d’ERC avala la
possible candidatura de Rufián
POLÍTICA4La possibilitat que
Gabriel Rufián es converteixi en el
candidat d’ERC a Santa Coloma
de Gramenet en les eleccions mu-
nicipals del 2023 pren cada cop
més força. Des de la secció local
dels republicans consideren que
l’arribada de Rufián suposaria
una “oportunitat” per trencar l’he-
gemonia del PSC a la ciutat, on en
les darreres municipals els socia-
listes van assolir la majoria abso-
luta amb 17 regidors, molt lluny
dels tres que va aconseguir ERC.

“Encara no hi ha res tancat,
però la nostra valoració al respecte
és positiva. Fins ara hem vist li-
mitada la nostra presència de

cara a la ciutadania i aquest mo-
viment ens permetria canviar el
terreny de joc”, assegura en de-
claracions a Línia Nord Sam Nú-
ñez, portaveu del grup d’ERC al
consistori colomenc. Núñez apun-
ta que va ser la secció local qui va
posar el nom de Rufián damunt
la taula de l’executiva nacional i
que ara s’està estudiant si el líder
dels republicans al Congrés podria
compaginar Madrid amb la can-
didatura municipal.

Tanmateix, el portaveu del
grup colomenc remarca que,
malgrat comptar amb l’aval de l’e-
xecutiva, l’última paraula al res-
pecte la tindrà l’assemblea local.

CULTURA4El món de la cultu-
ra colomenca està d’enhorabo-
na. Santa Coloma de Gramenet
ha estat recentment escollida
com la Ciutat Gegantera del
2023. Així ho va confirmar l’A-
grupació de Colles de Geganters
de Catalunya (ACGC) en la dar-
rera assemblea general ordinà-
ria, celebrada aquest març al
Centre Cívic de Ferreries de
Tortosa.

Aquest nomenament posa
la cirereta del pastís a la cele-
bració del quarantè aniversari
de la Colla de Gegants i Cap-
grossos de Santa Coloma. El re-
coneixement coincideix també
amb els seixanta anys d’histò-
ria dels gegants vells de la ciu-
tat, en Silvestre i la Coloma,
que precisament enguany han
estat restaurats i han renovat el
seu vestuari. 

“Rebem il·lusionats aquest
nomenament, en el que Colla i
Ajuntament treballarem ple-
gats, de forma incansable, per-
què la nostra ciutat pugui lluir,
gojosa i orgulla, el títol de Ciutat

Gegantera 2023”, assenyalava
l’entitat a través d’un missatge a
les xarxes socials, on agraïa la
presència de la regidora de Par-
ticipació Ciutadana i Cultura,
Petry Jiménez, i del portaveu del
grup d’ERC, Sam Núñez, en la
delegació que es va desplaçar fins
a Tortosa per a l’acte on s’anun-
ciava la població guanyadora.

Amb aquest reconeixement,
el municipi rellevà Sant Boi de
Llobregat i es convertirà durant
el 2023 en la seu de l’esdeveni-
ment que impulsa des del 1985
l’ACGC  i que contempla la re-
alització de diferents actes i ac-
tivitats de cultura tradicional,
com per exemple la popular i
multitudinària trobada de colles.

Santa Coloma acollirà la tradicional trobada de colles. Foto: Gegants Gramenet

Santa Coloma s’imposa i serà 
la ‘Ciutat Gegantera’ del 2023 

El republicà Gabriel Rufián en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Habitatge |Nous pisos per a joves al Complex Oliveres
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet construirà una vintena d’habitatges
dotacionals per a joves al Complex Oliveres. El projecte ja està aprovat de forma
definitiva i la previsió és que les obres surtin a licitació en les pròximes setmanes.
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Va néixer l’any 1982 a San-
ta Coloma de Gramenet.
Com era la infantesa en

aquesta ciutat?
Com en qualsevol altra ciutat peri-
fèrica. Jo vivia al barri de Fondo. Hi
havia gent de diversos punts d’Es-
panya que havia vingut per treba-
llar i guanyar-se la vida. Va ser una
infantesa feliç amb gent molt dife-
rent. No vaig sentir el català fins que
vaig tenir 17 anys, quan vaig anar a
l’institut i després a la universitat. Es-
tava rodejat d’andalusos, gallecs, ex-
tremenys, castellans, madrilenys...
Era un ambient molt ric. Que se
m’entengui: és molt similar a la
barreja que hi ha ara, per exemple,
a Sabadell, on el meu fill va a l’ins-
titut públic i es barreja amb gent del
Magreb, la Xina, l’Àfrica o Europa.
Això t’enriqueix. Jo venia d’una fa-
mília humil. Vivia en un pis amb alu-
minosi, en un bloc que ja no existeix.
Era el primer català d’una família an-
dalusa i el primer d’ells que va arri-
bar a la universitat. És una història
molt comuna. Recordo que a l’estiu
no podíem anar amb xancletes
perquè hi havia xeringues a terra.
Recordo els yonkisa les places. Això
t’endureix la pell. Després moltes co-
ses et semblen suaus, encara que
per a altres puguin ser molt dures.
No és res extraordinari, la meva
història. Per sort, és la de centenars
de persones d’aquest país.

Entenem que ara ja s’hi pot anar
amb xancletes a l’estiu...
[Riu] Sí, tot ha millorat molt a Santa
Coloma. És cert que les xifres de de-
sigualtat respecte d’altres indrets
continuen sent extremes. A Catalu-
nya hi ha diferències molt bèsties en-
tre barris i municipis. La diferència de
renda entre Badia i Sant Cugat és de
35.000 euros l’any, i la diferència
d’esperança de vida entre Nous Bar-
ris i Sarrià és de 10 anys. Però també

és cert que ara la meva àvia no ha de
pujar per la muntanya de Singuerlín
per arribar a casa, sinó que té unes
escales mecàniques. Cap de les co-
ses que s’han aconseguit hauria es-
tat possible sense les lluites veïnals
dels darrers 30 anys i els impostos de
la gent. Recordo que quan tenia 5
anys anava a manisperquè hi hagués
escales mecàniques. Dèiem que vo-
líem escales mecàniques com les del
Carrefour de Montigalà. 

Encara té relació amb la ciutat?
La família i molts amics són de San-
ta Coloma. Després els meus pares
van mudar-se a Badalona i jo vaig viu-
re allà dels 15 als 25 anys. A Lloreda. 

Ara on viu? 
Sincerament, visc a l’AVE. Vaig estar
10 anys a Sabadell i molt bé, però
ara no tinc residència fixa. Treballo
a Madrid durant tota la setmana i
quan puc vinc a Catalunya per es-
tar amb el meu fill.

Últimament es parla molt de la ri-
valitat entre Barcelona i Madrid.
Amb quines coses bones es que-
da de cada una?
Són ciutats similars. Quan vas per Va-
llecas és molt semblant a quan vas per
Santa Coloma. La gent té les mateixes
preocupacions. El que més m’agrada
de Madrid és l’enorme diversitat en
tots els sentits, i el que més m’agrada
de Barcelona és que és la meva ciu-
tat. Hi vaig treballar durant 15 anys.

I quines coses no li agraden?
A Barcelona, el que menys m’agra-
da és el boom turístic. Recordo quan
els estrangers només venien a l’es-
tiu i els avisàvem si els estaven ro-
bant. Ara hi ha turistes tot l’any.
Això fomenta la ciutat aparador i ex-

pulsa la gent dels barris. No sé fins
a quin punt algú de Nou Barris pot
llogar un pis a Nou Barris. Per la seva
banda, el pitjor de Madrid és l’hos-
tilitat que s’hi viu. Qualsevol repre-
sentant d’esquerres té una diana
penjada a l’esquena, fruit dels dis-
cursos de Vox. Per a mi, que no por-
to escolta, és complicat anar a se-
gons quins llocs de la ciutat.  

Ha viscut alguna situació de vio-
lència als carrers de Madrid?
Defensar el que defenso i ser qui soc
té unes conseqüències. De totes ma-
neres, per responsabilitat no entra-
ré en detalls. Si volen, un dia fent un
cafè o una canya els hi explico.
Quan sentia el Rivera i l’Arrimadas dir
que tot el món sabia què passava a
Catalunya em semblava d’una enor-
me irresponsabilitat. Quan ets Oskar
Matute o Gabriel Rufián, viure a
Madrid de vegades no és tan bonic. 

Com van ser els seus inicis a la
política?
Els meus pares es van conèixer en
un míting de Bandera Roja, però jo
mai vaig militar en cap partit ni sin-
dicat. Això sí, vivia en una casa
molt polititzada. Recordo des de
molt petit sentir Víctor Jara, Pablo
Milanés, Aute i el Che o llegir Lenin
sense saber qui era el davanter del
Barça o de l’Espanyol. No és res ex-
traordinari. Passa, i potser passava
més abans, a moltes cases. La meva
infantesa va ser això: un debat
constant. També era esgotador,
perquè amb 13 anys els meus amics
no m’entenien. Després d’estudiar
a la universitat vaig treballar en
una empresa privada durant més
d’una dècada. Va ser aleshores
quan de casualitat vaig coincidir, en
un parell d’actes de Súmate, amb
l’Oriol Junqueras i el Joan Tardà. Un
dia em van oferir fer política amb el
Joan Tardà a Madrid. Per a mi era
com jugar amb el Messi. I no hi ha
gran cosa més a dir. Encara que hi
ha gent que mana molt a Catalunya
que va dient que jo era un agent del
CNI, tot va ser fruit de la casualitat. 

I com va néixer el seu sentiment
independentista?
M’ho pregunten molt, com si això de
l’independentisme fos una grip.
Sempre dic el mateix: jo soc d’es-
querres i republicà. Em van ensenyar
que el dret a l’autodeterminació
era de primer d’esquerres. No m’he
mogut d’on era. Em sembla para-
doxal que hi hagi gent que defensi
el dret a l’autodeterminació d’Es-
còcia o de Palestina i no de Catalu-
nya... Aquesta esquerra pura, els
Coscubielesde la vida. Crec que si es
votés l’estatus polític de Catalunya,
això ja seria un gran canvi per a la res-
ta de l’Estat. El meu independen-
tisme o republicanisme, que per a mi
és el mateix, ve d’aquí. Al final, l’in-
dependentisme és un estat transi-
tori cap a tenir un país millor per a
tothom, sense menystenir altres
pobles de l’Estat espanyol.

A llocs com Santa Coloma, les
opcions independentistes supe-
ren per poc el 20% del vot, tot i
que ja fa anys que persones com
vostè, que venen d’aquests en-
torns, tenen molta presència a es-
cala mediàtica. Què està fallant?
A veure, cal tenir en compte que ERC
ha passat que no la votés ni perri a
segons quins llocs a ser la segona for-
ça política a moltes poblacions de l’à-
rea metropolitana. Això és positiu i
s’ha de recalcar, perquè venim d’on
venim. Ens cal una mica més de
temps. Explicar-nos. Tenim maqui-
nàries mediàtiques molt poderoses
en contra. La trava que tenim al cir-
cuit mediàtic espanyol és molt im-
portant, però encara que sigui per
trencar-s’hi la cara s’hi ha d’anar. A les
pròximes eleccions municipals hi

haurà sorpreses, i ERC es convertirà,
per la via de la utilitat, en un partit
molt important a l’àrea metropoli-
tana. Si això no passa, no hi haurà in-
dependència. Qui es pensi que la in-
dependència de Catalunya arribarà
sent forts a Vic s’equivoca molt.

Després d’una etapa complicada,
el PSC s’ha recuperat i a l’àrea me-
tropolitana és molt fort...
És cert que el PSC ha recuperat mol-
ta força: governa a la Moncloa i és
una marca consolidada. Però nosal-
tres venim de guanyar dues eleccions
generals. Dues eleccions que, entre
cometes, són les seves. Els darrers
cinc anys han passat coses extraor-
dinàries per a ERC. El que també és
veritat és que no guanyarem a l’àrea
metropolitana per onades de na-
cionalisme, sinó per onades d’espe-
rança i de polítiques d’esquerres
que realment ajudin la gent.  

Aleshores, per on passa el projecte
d’ERC a l’àrea metropolitana?
Per créixer és imprescindible que l’à-
rea metropolitana ens entengui.
Soc de Santa Coloma de Gramenet
i sé de què parlo. Aquí, repartint car-
nets de puresa ningú t’entén. Tam-
poc s’ha de renunciar a qui ets ni al
que defenses. Fa 80 anys ERC ja de-
fensava la independència de Cata-
lunya i la jornada laboral de 8 hores.
Nosaltres no destriem les lluites na-
cionals de les laborals. Una bande-
ra i un himne sols no serveixen de res
si no s’omplen de contingut. ERC ha
d’estar al costat de qualsevol causa
política justa que dignifiqui la vida de
la gent. Per aquí és per on ens podem
apropar a qui té dubtes i està dece-
but amb el progressisme espanyol. 

“A les pròximes
eleccions municipals
hi haurà sorpreses”

Gabriel Rufián / Portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats

Pocs dies abans que es filtrés la possible candidatura de Gabriel Rufián per a 
les eleccions municipals del 2023 com a alcaldable de Santa Coloma, Línia Nord

entrevistava el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, que a posteriori no ha volgut
dir res més a aquest setmanari del que ja ha dit públicament: “l’única condició”

perquè accepti l’encàrrec del partit és que pugui compaginar Santa Coloma i Madrid.

Albert Alexandre / Quim Miró
SANTA COLOMA

Possible alcaldable | El màxim rival de Núria Parlon el 2023?
Gabriel Rufián podria ser el candidat d’ERC a Santa Coloma en les eleccions municipals del 2023. El líder

dels republicans al Congrés dels Diputats seria la figura escollida per part de la cúpula del partit per intentar
trencar l’hegemonia del PSC a la ciutat, un encàrrec que compaginaria amb la seva feina a Madrid.

Foto: Congrés dels Diputats

“Qui es pensi que la
independència arribarà
sent forts a Vic
s’equivoca molt”
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Nova inversió per millorar 
la depuradora del Besòs

EQUIPAMENTS4La depurada
d’aigües residuals (EDAR) del
Besòs és un dels equipaments
metropolitans que rebran una
forta inversió per millorar el
seu funcionament. Així ho ha
anunciat l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), que ha arribat
a un acord amb Agència Catala-
na de l'Aigua (ACA) per tal  de
destinar en els pròxims quatre
anys més de 288 milions d’euros
en l’optimització del sistema de
sanejament metropolità. El re-
partiment d’aquesta important
inversió prioritzarà garantir el
bon funcionament de les set de-
puradores de la zona i també

preveu la introducció de millo-
res i la reposició d’aquells com-
ponents en mal estat.

Pel que fa a l’EDAR del Be-
sòs, les autoritats han reservat
una partida per la construcció
d'una instal·lació de digestió an-
aeròbia de fangs, que permetrà
generar energies renovables. En
aquest sentit, també està previst
invertir en la redacció del pro-
jecte per al llargament recla-
mat trasllat del col·lector de Lle-
vant a una nova localització més
allunyada de la costa, una me-
sura que hauria de servir per evi-
tar nous incidents en cas de
temporals marítims.

PARTICIPACIÓ4Gairebé una
trentena d’entitats de la zona del
Besòs han signat un manifest per
reclamar la creació d’un gran
parc a les Tres Xemeneies de
Sant Adrià de Besòs. Les agru-
pacions insten la Generalitat a
aturar el pla que ha de definir el
futur de l’àmbit de l’antiga cen-
tral tèrmica en considerar que es
tracta d’una operació “d’espe-
culació urbanística” que no fa
“justícia social” amb el territori.

“El litoral necessita la crea-
ció d’una gran zona verda me-
tropolitana que ajudi a regene-
rar ecològicament l’espai natu-
ral de la desembocadura del
riu i les platges que l’envolten.
Cal aprofitar l’oportunitat que
representen els nous usos de
l’antiga central com a veritable
motor i revulsiu per reactivar
l’activitat econòmica i industrial
propera”, s’apunta en el docu-
ment, on es remarca la impor-
tància de descontaminar la zona
i de preservar els valors patri-
monials històrics i socials de les
Tres Xemeneies.

L’impuls del manifest im-
plica també la creació d’una
nova plataforma sota el nom
d’Entesa per a un gran parc li-
toral al Besòs per tal d’agrupar
sota un mateix paraigua les di-
ferents entitats signants. Entre
les agrupacions que participen
de la iniciativa hi ha associacions
de Sant Adrià, Badalona, Santa

Coloma de Gramenet o Mont-
cada i Reixac.

La flamant plataforma ha
aprofitat aquests primers dies de
vida per denunciar la manca
d’informació sobre el projecte del
hub audiovisual, una iniciativa
que al seu parer ve acompanya-
da d’una “forta campanya de
màrqueting polític i mediàtic”.

Les Tres Xemeneies, de Sant Adrià en una imatge recent. Foto: A.R.

Entitats del Besòs reclamen un
gran parc a les Tres Xemeneies

Representants de l’AMB i l’ACA en la presentació del pla d’inversió. Foto: AMB

Serveis |Nova oficina per atendre la pobresa energètica
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posarà en funcionament el pròxim abril la nova

Oficina d’Atenció a la Pobresa Energètica i de Promoció de l’Eficiència Energètica. 
La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
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Tot blau. Al davant, el mar, i al dar-
rere, també el mar. Damunt del
cap, el cel i la pluja. I fred, molt fred.
L’Oualid es preguntava, aleshores,
quin sentit tenia allò. Per què ha-
via decidit emprendre el viatge de
Tànger a la Península en pastera?
A terra ho tenia clar, però ara que
el motor de l’embarcació s’havia es-
patllat i la mort semblava possible,
no entenia per què als seus 16 anys
era al mig del mar. Tant de bo no
hagués decidit anar a Europa, es
deia, quan de sobte un soroll va fer-
lo tornar al present. El motor va
bramar de nou. Estava salvat.

De tot això ja fa més de quatre
anys. Ara, aquest jove nascut al
Marroc viu en un pis a Montgat
amb la seva parella. Treballa a l’A-
juntament de Mataró al matí i a la
tarda estudia català. A més, parti-
cipa en el programa Shababuna –
La nostra joventut informada i
preparada per al seu futur. Es
tracta d’un projecte impulsat pel
Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament que té com a ob-
jectiu “enfortir les capacitats de les
autoritats regionals i locals de la re-
gió de l’Oriental, al nord-est del
Marroc, per promoure la cons-
cienciació i la sensibilització sobre
els riscos de la migració irregular
entre els joves de 14 a 25 anys”. 

Segons explica Carla Fadla-
llah, responsable de gestió del
programa, “no es tracta de dir a
les persones que no emprenguin
el procés migratori, sinó que es-
tiguin informades dels riscos”. En
aquest sentit, Fadlallah consi-
dera que hi ha molta desinfor-
mació sobre el viatge.

Zouhair el Hairan, facilitador
dels tallers amb la ciutadania
d’origen marroquí, assenyala que
sovint els joves veuen Europa
“com ‘El Dorado’, on tindran ac-
cés ràpid a l’habitatge i a la feina”.
A més, afirma que a molts d’ells
“els costa reconèixer el patiment
que han viscut durant el viatge i
els és difícil explicar l’exclusió i el
racisme que es troben aquí”.

EL VIATGE DE L’OUALID
Encara anava a l’escola quan amb
els amics van decidir que marxa-
rien cap a la Península. Mai ho va
dir a la família. “Cap mare et dei-
xaria enterrar la teva vida al mar”,
afirma. Era una aventura més de
la joventut que tenia un objectiu
massa adult: aconseguir un futur
millor. El pla no estava gaire ela-
borat i, per això, en els primers in-
tents l’Oualid i els seus amics van
fracassar. “Intentàvem entrar als
vaixells del port de Tànger que cre-

uen l’estret, com a turistes, però
sempre ens enxampaven”, recor-
da. Quan va veure que no obtin-
dria el seu propòsit per aquesta via,
va redoblar l’aposta. “Vaig decidir
marxar en pastera, però els tres
primers cops tampoc ho vaig
aconseguir”, afirma.

Era un matí de tardor i l’Oualid
era a l’escola. “Un company em va
dir que aquella nit sortia una pas-
tera i jo vaig dir a la mestra que ha-
via d’anar al bany… Em vaig es-
capar del centre, vaig anar a casa
meva a buscar roba i vaig fer via
cap al port”, explica. Com que ell
no havia pagat a les màfies per te-
nir un lloc a la pastera, va haver
d’esperar-se fins que l’embarcació
va deixar terra a les 10 de la nit.
Aleshores hi va pujar sense que
ningú el veiés. Era l’únic dels seus
amics que havia aconseguit co-
mençar l’aventura, que en poc
temps es convertiria, per mo-
ments, en tragèdia.

El trajecte va durar gairebé
cinc hores i el motor es va espat-
llar dues vegades. Finalment, la
pastera va arribar a les costes de
Cadis. “Vaig saltar de la barca i em
vaig amagar en un bosc durant dos
dies”, recorda. Quan la gana i la set
ja no el deixaven dormir, va trucar
la porta d’una casa on el van aju-
dar. D’allà va emprendre un camí
a peu fins a Tarifa. “Durant aquell
trajecte van passar coses dolentes,
coses que no vull recordar”, diu l’O-
ualid amb la veu sobtadament
fosca. “Són coses que mai he ex-
plicat a la meva família”, afegeix.

Va arribar a Algesires i després
el van internar en un centre de la
Línia de la Concepció. “Dormies a
terra i els altres nois et robaven tot
el que tenies”, relata. Durant ga-
irebé una setmana va estar de-
manant diners al carrer per pagar-
se el bitllet d’autobús cap a Barce-
lona. L’Oualid havia vist imatges al
Facebook dels seus amics a les zo-

nes turístiques de la capital cata-
lana i per això hi volia anar. Tot era
brillant en aquelles fotos.

Finalment, va arribar a l’Esta-
ció del Nord de Barcelona i un co-
negut el va acollir durant un
temps. Més tard es va presentar a
la comissaria i d’allà el van derivar
a un centre de menors de Dosri-
us. Quan va fer els 18 anys va en-
trar en un pis tutelat i, més tard,
per fi va poder anar a viure en un
pis amb la seva parella.

TEMPS DESPRÉS
L’Oualid ha tornat dues vegades al
Marroc d’ençà que en va marxar.
La seva família n’està orgullosa. Els
seus amics l’admiren. Malgrat
això, només ell sap que l’aprova-
ció dels altres no és suficient per
esborrar les penúries viscudes.
“Si tornés a fer el viatge, no el fa-
ria per mar… Tampoc el faria
sota un camió, perquè hi ha molts
joves que moren fent-ho”, diu.

» Un jove marroquí que viu a Montgat relata a Línia Nord com va ser la seva arribada a l’Estat en pastera
» “Cap mare et deixaria enterrar la teva vida al mar”, afirma sobre una història començada fa 4 anys

‘El Dorado’ de l’Oualid

L’Oualid (esquerra) en una imatge de fa un any i, a la dreta, l’exèrcit desplegat a la platja de Ceuta per retornar els migrants. Fotos: Cedida i ACN (Reuters)

Albert Alexandre
MONTGAT

Tiana | Salut visita els solars on podria construir-se el nou CAP
Tècnics del Departament de Salut de la Generalitat han visitat aquesta setmana els solars on

podria construir-se el futur Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi. La comitiva va estar
acompanyada de membres del govern local i també va comptar amb representació veïnal.
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Tinc molta curiositat, Ariad-
na... I aleshores com va
començar la teva història

en aquest esport?
Crec recordar que sempre estava
jugant a la plaça de davant de casa
i un dia se'm va apropar una vei-
na, Tamara Masvidal, que ara és
entrenadora i directora tècnica
al Sant Quirze Bàsquet Club. Em va
dir que m'havia vist jugar per la fi-
nestra i que ho feia força bé, i em
va preguntar si m'agradaria fer
unes proves al BBC, el club on ju-
gava. Va ser tot molt ràpid. Hi
vaig estar dels 6 anys fins a la
meva última temporada de júnior.
Els meus primers cursos com a sè-
nior van ser al CB Grup Barna, on
he tornat després de passar pel
Bàsquet Femení Sant Adrià. 

M'ha explicat la teva gran amiga
i companya d'equip Paula Casa-
devall que pateixes en silenci i
que t'empasses molt les coses. 
És així. M'encanta preocupar-me
per la resta, però no m'agrada que

es preocupin per mi. Quan vaig
passar una època molt dura, no li
vaig dir a l'entrenador ni a les
companyes. Continuava exerci-
tant-me igual. Jugo a bàsquet
també per desconnectar, i si hi
vaig a explicar les meves penes,
no serà possible. Prefereixo es-
coltar que parlar.  

Com et trobes en la teva sego-
na etapa al CB Grup Barna?  
Molt a gust. Soc molt competiti-
va i sempre estic en tensió per-
què vull ajudar l'equip i fer les co-
ses bé. Aquest curs, però, estic
gaudint una mica més. L'expe-
riència és un grau.  

Et sents més lliure dins i fora de
la pista? 
Sí. Soc l'Ari de sempre, però em
sento més còmoda amb mi ma-
teixa i frueixo més sense deixar de
donar-ho tot. Eloy Acedo m'ha
transmès la seva confiança des del
primer minut.  

Al Bàsquet Femení Sant Adrià vas
viure moments molt especials. 
Va ser una etapa fantàstica que
em va regalar persones incre-
ïbles. Hi vaig créixer molt en tots

els sentits. Va ser una llàstima
que l'única derrota que vam pa-
tir el curs passat,  contra el CB Llei-
da, ens impedís jugar la fase d'as-
cens a Lliga Femenina 2.   

Vas arribar a debutar a Lliga Fe-
menina...
Fabián Téllez em va regalar una ex-
periència impressionant. Vaig es-
trenar-me contra el Cadí La Seu en
un Marina Besòs ple a vessar... Va
ser molt bonic que el públic co-
regés el meu nom! [Riu].  

Què et va dir Fabián Téllez just
abans de fer-te debutar?
Va ser molt concret: "Ari, pista". No
m'ho creia i, a més, anàvem per-
dent... Sempre li estaré agraïda.
Tenia molts nervis i quan em van
fer una antiesportiva ja... "Si us
plau, no fallis els tirs lliures", pen-
sava. I els vaig ficar. Diria que
també vaig tirar un triple.  

Aquell grup humà i esportiu
del Bàsquet Femení Sant Adrià
era impressionant: en el pri-
mer any a l'elit va jugar la Copa
de la Reina i va opositar als
playoffs de Lliga. 
Vaig començar a pujar amb el
primer equip i vaig anar com a es-
pectadora a la Copa de Saragos-
sa. Quina experiència i quin par-
tit contra l'Stadium Casablanca...
Després la Mireia Vila es va lesio-
nar i vaig començar a doblar amb
el sènior A, però no volia per-
dre'm res amb el B. Feia moltíssims
entrenaments.  

Toni Sáez és l'entrenador que
més t'ha marcat? 
Diria que sí. És un tècnic molt ex-
igent que et recompensa si t’hi
deixes l'ànima sempre. Mai he si-
gut bona defensora, però gràcies
a en Toni Sáez vaig millorar molt
en aquest aspecte. Em va ajudar
a ser més competitiva. 

Heu acabat la fase prèvia de la
Copa Catalunya com a líders,
empatades a 14 victòries amb el
CB Igualada, el vostre primer ri-
val a la segona fase, on també
us enfrontareu al CBF Cerda-
nyola i al Manresa Club Bàs-
quet Femení 2021. Els dos mi-
llors del grup jugaran la fase
d'ascens a Lliga Femenina 2. 
Són tres rivals molt potents. Al CB
Igualada el vam guanyar a la
primera volta en un partit ex-
cel·lent i a la segona vam perdre
encaixant molts punts (32) en
l'últim quart. Les nostres úni-
ques dues derrotes han estat en
els darrers tres partits. Sempre hi
ha un moment en la temporada
en què un equip està més casti-
gat físicament i ara estem tornant
a agafar ritme. Hem de recupe-
rar la nostra essència: defensa, re-
bot i fiabilitat en atac. Totes ens
sentim importants i podem ano-
tar. Hem d'aprofitar-ho.  

“Soc l’Ari de sempre, 
però em sento més 

còmoda amb mi mateixa”
Ariadna Garcia / Exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

Ariadna Garcia (Badalona, 1993) va néixer amb una pilota a les mans i no deixava
de botar-la durant els partits del seu germà Jordi. “És curiós perquè ni els meus
pares ni jo vam pensar a apuntar-me a bàsquet”, diu la jugadora del CB Grup

Barna, formada al BBC i que prové del Bàsquet Femení Sant Adrià. 

“Jugo a bàsquet també
per desconnectar, i si hi
vaig a explicar les meves
penes, no serà possible”

Foto: Paula Casadevall

Futbol | El CF Badalona rep el CD Brea 
El conjunt de Javi Moreno rebrà el pròxim diumenge el CD Brea, en partit

corresponent a la 26a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona
hi arribarà després del seu empat (3-3) contra la SD Huesca del passat dia 13.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Una parella de físics nuclears ja jubilats,
després de la catàstrofe ocasionada per
un terratrèmol a la central nuclear on tre-
ballaven, abandonen la seva casa per re-
fugiar-se en una petita cabana situada
a 15 o 20 km de la zona prohibida. El seu
nou dia a dia es veurà alterat per l’arri-
bada d’una antiga companya de feina.

Al teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Els nostres fills
Lucy Kirkwood

Josep Thió, membre del mític grup Sopa
de Cabra, ha publicat un nou disc, El Cau,
que és la banda sonora de la pel·lícula ho-
mònima. Es tracta d’un film que parla so-
bre l’agrupament escolta (és a dir, el cau)
de Salt i la lluita dels seus membres per
aconseguir la inclusió real dels joves im-
migrants del municipi. Thió ha posat mú-
sica a aquesta història.

Música

El Juan treballa per als serveis secrets. Per
tal de tenir accés al xalet d’una parella im-
plicada en el tràfic d’armes, s’acosta a la
Wendy, l’assistenta filipina que viu a la
casa, i estableix amb ella una relació com-
plexa. En paral·lel, fa altres feines “no ofi-
cials” per protegir els interessos de les elits
del país, que ara volen que busqui o, si cal,
que s’inventi els draps bruts d’un polític.

Pelis i sèries

Código Emperador
Jorge Coira

El Cau
Josep Thió

Harakiri
Les germanes Clara i Ariadna Peya, que formen el duo ar-

tístic Les Impuxibles, s’endinsen en un tema tabú com és el
suïcidi a l’espectacle Harakiri. Del 17 de març al 17 d’abril,

l’escenari de la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) acollirà aquesta proposta multidisciplinària, que

combina música, dansa, text i activisme. A Harakiri, Les Im-
puxibles es pregunten, a través de la presència d’una mare
morta, si és possible que una mare ens ensenyi més morta

que viva i que el suïcidi d’algú ens faci més lliures. Volen
deslliurar d’estigmes el suïcidi i cedir-li espai i escolta.

Últimament, Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1993) està
deixant desconcertats fans i detractors amb la seva

nova música. Molta gent troba que les cançons del seu
nou disc, Motomami, no estan a l’altura de les de l’àlbum

que la va catapultar a la fama l’any 2018, El mal querer.
La sesrovirenca confia molt en allò de “renovar-se o mo-
rir” i ha passat de desglossar les relacions tòxiques a de-
dicar temes a plats de la cuina asiàtica (Chicken Teriyaki)

o a la pornografia amb dibuixos animats japonesos
(Hentai). Enmig d’aquesta transició que no acaba de

convèncer, la cantant de moda ha anat de convidada al
programa de Jimmy Fallon i ha triomfat amb una anèc-
dota divertida sobre Harry Styles. Resulta que ella es va
canviar de número de telèfon, però l’exmembre de One
Direction no ho sabia i la seguia escrivint com si res. El
nou propietari del número de Rosalía li va dir a l’exitós

cantant: “Perdona, no sé qui ets [...] No em molestis més”.
Si hagués sabut que parlava amb Harry Styles...

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la cantant de moda
El seu salt a la fama va ser el 2018 amb ‘El mal querer’ 

Famosos

Triomfar al programa de Jimmy Fallon
Hi va anar de convidada per parlar del seu nou disc, ‘Motomami’

L’anècdota que hi va explicar ha agradat
El que no acaba de convèncer és la seva nova música

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Marta sabia que coincidiria amb el seu
primer amor en el sopar d’antics alum-
nes. En Marcel i en Zuber connecten en
moments vitals diferents, sintonitzen i
sacsegen murs mentals. La lua, la gossa
de la Cinta, té debilitat per en Silvio, «un
home bo amb mala sort». I, enmig de la
gentada de Sant Jordi, en Marc i la Mae-
va es veuen i s’entenen sense paraules...

Llibres

Diguem-ne amor
Marta Vives

| Stranger of Paradise
Una aventura de rol i acció és el que trobaran els jugadors a Stranger of Paradise:
Final Fantasy Origin, que celebra el 35è aniversari de la saga. Per a PC, PS i Xbox.  
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

COMUNITAT UCRAÏNESA

És millor fer aportacions econòmiques que no pas 
enviar els productes des d’aquí: trigaran a arribar-hi

SOBRE EL TERRENY

ENVIAR DINERS

VOLUNTARIAT

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

i SOLIDARITAT

La guerra a Ucraïna que el president rus Vladímir Putin va
començar el passat 24 de febrer està deixant imatges i xi-
fres esgarrifoses, que costen de pair, i un cop passat el pri-

mer impacte, el següent pas és preguntar-nos què podem fer-
hi. És normal que, en aquest context, tinguem moltes ganes d’a-
judar però poca idea de per on podem començar. Per això és
important informar-nos abans d’actuar i fer cas de les entitats i
administracions amb experiència en ajuda humanitària.

Lafede.cat, que aplega 125 organitzacions per a la justícia
global, ha donat unes pautes per orientar tothom que vol aju-
dar Ucraïna. En primer lloc, recomanen esbrinar si hi ha “comu-
nitat ucraïnesa organitzada” al nostre barri o municipi i posar-
nos a la seva disposició. D’altra banda, també recorden que és
millor fer aportacions econòmiques que no pas enviar els pro-
ductes des d’aquí, ja que això últim trigarà a arribar-hi (si és que
hi arriba). En la mateixa línia, cal donar suport a les ONG que es-
tan treballant sobre el terreny i que tenen capacitat d’actuar. Per
acabar, ofereix-te com a voluntari a entitats o al teu ajuntament
per acompanyar els refugiats que venen a Catalunya.

Vull ajudar Ucraïna i no sé com

Esbrina si hi ha ucraïnesos organitzats al teu
barri o municipi i posa’t a la seva disposició

Les claus

Dona suport a les ONG que estan treballant 
sobre el terreny i que tenen capacitat d’actuar

Ofereix-te com a voluntari a entitats o al teu ajuntament 
per acompanyar els refugiats que arribin aquí
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