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Les platges de la costa metro-
politana estan desapareixent. El
pas, en els últims anys, de di-
versos temporals com el Glòria
o, més recentment, el Cèlia han
deixat contra les cordes el litoral,
que pateix una profunda re-
gressió que sembla no tenir atu-
rador. Aquesta pèrdua de sorra
és especialment greu al Barce-
lonès Nord, on ja han desapare-
gut almenys cinc platges.
Amb l’objectiu de frenar

aquest procés d’extinció, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) i els ajuntaments de Ba-
dalona i Montgat han unit for-
ces per reclamar al govern es-
panyol mesures urgents que

permetin salvar les platges de la
zona nord del litoral metropoli-
tà. Per una banda, les adminis-
tracions demanen al Ministeri
per a la Transició Ecològica que
faci aportacions extraordinà-
ries de sorra a les zones més
malmeses per garantir que es
puguin fer servir durant la tem-
porada de bany.
Més enllà d’aquest estiu, els

consistoris i l’ens reclamen a
l’Estat accelerar la implantació
de mesures estructurals per
aconseguir recuperar els sorrals
desapareguts. Aquestes mesures
haurien de servir també per con-
solidar una amplada de platja su-
ficient per suportar els envits de
l’onatge i el pas dels temporals.
“És imprescindible tenir una

visió global del litoral, perquè to-
tes les intervencions que es facin
en un lloc acabaran afectant la

resta”, assenyalava dilluns l’al-
calde de Montgat, Andreu Absil,
que ha vist com el pas del front
Cèlia agreujava la ja situació lí-
mit de la costa del municipi.
Per la seva banda, l’alcalde de

Badalona, Rubén Guijarro, tor-
nava a posar sobre la taula la ne-
cessitat de traslladar la línia de
tren que creua el Barcelonès
Nord i el Baix Maresme pel lito-
ral, una actuació només plante-
jable a llarg termini, però que re-
quereix ser abordada “seriosa-
ment” com més aviat millor.

RADIOGRAFIA PREOCUPANT
Un estudi publicat per l’AMB el
passat mes de juny determina-
va que les platges del litoral me-
tropolità nord havien perdut
entre sis i deu metres anuals
d’amplada des del 2017. La
gravetat d’aquestes dades és

especialment palpable aquests
dies, després del pas del tem-
poral Cèlia. A Montgat, només
queda en peu la platja dels Pes-
cadors, que aguanta gràcies al
petit espigó ubicat a l’altura
del turó de Montgat. La resta de
sorrals –les platges de Les Ro-
ques, dels Toldos, Can Tano i
Montsolís– han desaparegut i
necessitaran una gran aporta-
ció de sorra per poder ser uti-
litzats a l’estiu.
La situació a Badalona és

lleugerament millor. El pas del
Cèlia s’ha emportat la platja de
la Barca Maria i ha deixat força
malmeses les del Cristall i del
Pont d'en Botifarreta, on han
aflorat els fonaments d’antigues
edificacions. La situació és dife-
rent a Sant Adrià de Besòs, on la
platja del Fòrum se situa com l’ú-
nica de la metròpoli que no està

en regressió. Tanmateix, cal re-
cordar que la platja del Litoral
encara està tancada per la pre-
sència de contaminació i que la
previsió és que les tasques per-
què la gent la pugui fer servir no
acabaran abans de la tempora-
da d’estiu, de manera que no es-
tarà disponible a curt termini.

UN FULL DE RUTA
L’equip tècnic de l’AMB està
treballant en un pla de millora
per a les platges metropolitanes,
una iniciativa que hauria de ser-
vir al govern espanyol com un
full de ruta a l’hora de prendre
mesures per revertir la regressió
del litoral i protegir-lo de manera
definitiva. 
A l’espera del posicionament

de l’Estat, l’ens metropolità ja té en
marxa un pla integral per mini-
mitzar els efectes dels temporals.

La platja de Les Roques de Montgat, gairebé sense sorra. Foto: AMB

Un litoral sense platges?
» El pas del temporal Cèlia deixa al límit de desaparèixer diverses platges de Badalona i Montgat
» L’AMB i els dos ajuntaments afectats reclamen a l’Estat mesures urgents per protegir la costa

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD



| 4

línianord.cat Opinió24 de març del 2022

Dipòsit Legal: B 43222-2010

N

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011

Editor-Administrador: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Director General: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Subdirectora de digital: Anna Corbatera

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelo-

nès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès),

Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llo bregat),

Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Controller: Mauro Favieri

N

La lupa

L’any 1966, una jove parella s’instal·lava en unpis del carrer de Floridablanca, a cavall en-
tre els barris badalonins de Llefià i la Salut.
En aquells anys eren moltes les famílies que

arribaven a Badalona buscant feina, si bé, en aquest cas,
la família de la parella ja portava diversos anys vivint
a la nostra ciutat. Les primeres onades d’immigrants
van arribar a Badalona a la dècada dels cinquanta. Així,
la població de la nostra ciutat, que l’any 1951 era de
62.000 habitants, l’any 1975 n’arribava als 201.000, un
creixement que representa un 221,29%.
Badalona, com la majoria de les ciutats del cinturó bar-

celonès, va rebre tanta immigració gràcies a la prospe-
ritat econòmica que generava el desenvolupament in-
dustrial i la consegüent demanda de mà d’obra. El caci-
quisme retrògrad, depredador i mandrós en els seus llocs
d’origen impedia a les classes treballadores qualsevol mi-
llora de les paupèrrimes condicions en què vivien.
Una d’aquelles famílies va ser la de l’amic Ángel Na-

varro. Segons explica el llibre Los imprescindibles, me-
morias de un aprendiz de comunista–un llibre de me-
mòries de l’Ángel que es presentarà al Centre Cívic de
La Salut el pròxim 8 d’abril–, el pare i tres dels set ger-
mans van sortir d’Argallón, una petita localitat mine-
ra del terme municipal de Fuente Obejuna, una mati-
nada de finals d’abril de 1958. Es dirigien a Còrdova,
on agafarien el ‘Sevillano’, nom amb què es coneixia el
tren que feia el trajecte entre Sevilla i Barcelona.
Abans, però, l’amic Ángel ens explica com van ser de

durs els primers anys de la seva existència, allò que ano-
mena la infància perduda. Des de molt jove, abans de
fer els vuit anys, sense gairebé ni haver anat a l’escola,
va haver de posar-se a treballar en molts i diferents ofi-
cis per ajudar a mantenir la casa. Ell deia que “s’ajusta-
va” amb diferents patrons per guanyar algunes pesse-
tes, ja que tenia clar que treballaria on guanyés més di-
ners per ajudar la família, sense importar-li el tipus de

feina. Per això, moltes vegades, va viure situacions de pe-
rill, com la d’enfrontar-se a llops i altres bèsties que ame-
naçaven el ramat que cuidava. També va tenir  raons amb
la Guàrdia Civil per motius que no cal explicar, però sem-
pre relacionats amb el menjar. En aquells temps la Gu-
àrdia Civil ho controlava tot i era millor no trobar-te-la.
A l’arribada a Barcelona, ja ben entrada aquella nit

d’abril, la seva família no va tenir cap problema. Sabien
que la Guàrdia Civil feia tornar les persones si no te-
nien lloc on anar a viure o algun familiar que els esperés.
Però, sortosament, poc després d’arribar ja eren a casa
d’un conegut de Sant Adrià de Besòs.
L’endemà, la primera impressió que va tenir va ser

que el sol no sortia pel mateix lloc que al seu poble. Tam-
bé el va impactar l’enorme xemeneia d’una bòbila.

Aquest cel i aquest aire no eren ni tan blau ni tan net
com el que veia i respirava al poble. Per això va sentir
tristesa i va recordar la mare i els germans que s’havien
quedat a Argallón. Tanmateix, al cap de dos dies ja te-
nia feina en una triperia anomenada La Intestinal.
Possiblement per la rebel·lia que havia mostrat des

de molt jove i també per raons familiars, el 1959, amb
només 19 anys, ja era militant del PSUC, “el Partit”, com
era conegut aleshores. Eren temps difícils i lluitar per de-
fensar el bé comú era molt arriscat. Per això, el 1961, molts
militants del Barcelonès van ser detinguts, entre ells, l’Án-
gel. Recordava perfectament el 27 de setembre de
1961, quan, a les dotze de la nit, esbirros del règim van
colpejar el soterrani on vivia amb la seva família i se’l van

emportar a la comissaria de la Via Laietana, d’on el van
traslladar a la presó Model. No va ser fins al 31 de de-
sembre, a les deu del matí, que no el van posar en llibertat.
L’organització del partit al Barcelonès va quedar to-

talment desarticulada i per això era necessari i priori-
tari reorganitzar-lo, com també ho era crear CCOO a
la comarca. A ambdues tasques es va dedicar l’Ángel
amb intensitat i generositat.
Al llibre ens explica que, a partir del 1966, el Primer

de Maig el celebraven amb la família a la Conreria o a
Sant Jeroni de la Murtra. També comenta el naixement
del moviment veïnal de Llefià i la Salut i la lluita per
aconseguir equipaments i posar fi a l’especulació dels
depredadors immobiliaris.
El setembre de 1970, va ser detingut per tercera ve-

gada per participar en la concentració que tenia lloc a la
plaça de Catalunya per protestar pel procés de Burgos.
Hi ha moltes més coses interessants que fan d’aquest

llibre una lectura imprescindible per a totes aquelles per-
sones, siguin grans o no, que vulguin conèixer millor el
que va passar a Badalona durant els últims cinquanta anys.
Evidentment, també parla de la seva dona i companya

de viatge, que sempre va estar al seu costat; dels seus fills
i nets i dels seus amics, així com de les seves aficions. 
I l’amic Ángel, regidor en el primer ajuntament de-

mocràtic de Badalona, una persona honesta, coherent
i compromesa amb les classes treballadores, ens ha dei-
xat. Ara bé, sempre tindrem present el que deia: “Ser
comunista implica no renunciar a la lluita per l’e-
mancipació de la classe treballadora”.
Malauradament, les males notícies mai venen so-

les. El 14 de març, l’incombustible Alfonso Navarro,
company de moltes lluites per una societat millor, tam-
bé va morir.
Amics i companys Ángel i Alfonso, el vostre exemple

i el vostre compromís per un món millor sempre es-
tarà viu per a nosaltres.

Ens ha deixat una persona
honesta, coherent i compromesa
amb les classes treballadores

per Pedro Jesús Fernández

Ángel Navarro, un home compromès

NLes millors
perles

Per a qui ho pugui necessitar: fer 1.400 calçots alhora,l’equivalent a 600 quilos, ja és possible. Un ferrer de Vinebre
ha inventat una màquina amb quatre braços hidràulics, amb una
enorme graella a cadascun, per fer les calçotades més populars.

Un home de 69 anys va acabar greument ferit a
l’hospital després de barallar-se amb el seu company

de petanca, que li va clavar fins a tres ganivetades a
l’abdomen. Va passar fa uns dies a Sant Boi de Llobregat.

Detenen a Sabadell set membres d’una mateixa família que
es dedicaven a vendre gossos caniche falsos, amb un

benefici d’uns 70.000 euros. Més de 110 persones haurien estat
víctimes d’aquesta estafa. Potser a la pròxima els adoptaran.

Una noia es fa viral a Twitter per portar una bossa 
de tela al transport públic amb un text en àrab. 

La traducció: “Aquest text no té cap propòsit que no sigui
el d’atemorir aquells qui temen la llengua àrab”. 

LA FOTONia Escolà/ACN
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Tres detinguts en el desmantellament d’una
macroplantació de marihuana a Badalona1

2
Desconcert a Sant Adrià pel revés judicial 
a la Zona de Baixes Emissions

Badalona ultima els detalls de la 
seva Zona de Baixes Emissions

Així vaig perdre la meva 
entrada a la Viquipèdia

Famílies badalonines acullen 
més de 30 refugiats d’Ucraïna

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@maxgranada_: Entrenador català, ro-
des de premsa en català, anuncis amb Es-
trella Damm, passeig al Bernabéu. Ha tor-
nat el nostre Barça.

@agenciaacn: El Govern diu que no apli-
carà percentatges [de llengües a l’escola]
i obre una consulta per fer un decret que
reguli el règim lingüístic educatiu.

#ElCatalàAL’Escola

@Lucia_MartinG: La zona de baixes emis-
sions encara és vigent tot i la sentència del
TSJC. L’anunci del TSJC va en contra de les
directrius europees i de l’OMS.

#AdeuALaZBE? #ElBarçaHaTornat

Safata d’entrada

És evident que un polític
mediocre s’amaga en la
pandèmia, la invasió

d’Ucraïna, etc. per justificar les
seves decisions interessades,
partidistes i supeditades als
beneficis de l’Ibex-35.
Un clar exemple d’aques-

ta manera de procedir és Pe-
dro Sánchez, que –juntament
amb el rei i la gran patronal i
obviant Podem, el seu soci de
govern, i el Parlament– ha
decidit donar l’estocada fi-
nal al poble sahrauí, a favor
del regne de Marroc.

Menyspreu als sahrauís
per Amadeu Palliser

Una decisió d’aquest cali-
bre ha estat efectuada de for-
ma secreta (i desvetllada pel
rei Mohammed VI), reconei-
xent la “importància del Sà-
hara per al Marroc” i defen-
sant que “sempre és bo tancar
una crisi, i especialment quan
hem de fer front a la guerra de
Putin”. Això demostra una

manca d’ètica, moral i sensi-
bilitat característica de Sánc-
hez i de l’estat profund espa-
nyol, com sabem també els in-
dependentistes catalans. I,
així mateix, exhibeix una fal-
ta de visió geoestratègica, per
les possibles repercussions
que aquesta decisió compor-
tarà al gas d’Algèria.
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Els semàfors

L'antiga fàbrica de la CACI de
Badalona no acollirà el Museu
del Còmic. Així ho ha confirmat
el consistori després que un nou
moviment des del govern
espanyol hagi fet reactivar un
projecte que porta més d'una
dècada guardat en un calaix.

pàgina 8Aj. de Badalona

Els Mossos d'Esquadra van
desmantellar el passat 14 de
març una macroplantació de
marihuana que estava oculta en
una nau industrial de Badalona 
i van intervenir 50 quilos de
cabdells amb un valor de prop

de 390.000 euros.
pàgina 10Mossos

El barri del Raval de Santa
Coloma tornarà a omplir-se de
color aquest dissabte 26 de març

amb la setena edició del
Ravaleando, una acció

comunitària que va haver de
suspendre l'edició del 2021 per
la pandèmia del coronavirus.

pàgina 12Ravaleando
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Descartada la CACI com a seu
del futur Museu del Còmic

EQUIPAMENTS4L’antiga fàbri-
ca de la CACI de Badalona no
acollirà el Museu del Còmic de
Catalunya. Així ho ha confirmat
aquesta setmana el consistori
després que un nou moviment
des del govern espanyol hagi fet
reactivar un projecte que porta
més d’una dècada aturat.
Segons avança l’Ara, el mi-

nisteri de Cultura liderat per Mi-
quel Iceta ha mostrat la seva
predisposició a cedir a un futur
Museu del Còmic part del fons de
l'Arxiu Lafuente, una gran col·lec-
ció amb els treballs d'artistes
moderns i contemporanis de re-
nom. Aquesta possibilitat, però,
requereix la posada en marxa de
la iniciativa, que fins ara semblava
destinada a ubicar-se a la CACI.
Tanmateix, l’executiu encap-

çalat per Rubén Guijarro té altres

plans i està treballant per im-
pulsar a l’antiga fàbrica del lito-
ral badaloní un nou projecte vin-
culat a la innovació i que comp-
taria amb la col·laboració de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). “Si podem fer un
museu del còmic a Badalona, en
un altre espai, benvingut sigui.
Però estem acostumats a titulars
que no es concreten”, assegura-
va dimecres la segona tinent d’al-
caldia, Aïda Llauradó.

ADEU AL MERCAT DEL PEIX?
Per altra banda, el consistori ha
anunciat que posa a la venda
l’antic Mercat del Peix per un
preu d’1,8 milions d’euros. La no-
tícia ha generat polèmica i des de
Guanyem reclamen fer marxa
enrere i cedir l’ús de l’edifici a una
cooperativa d’habitatge.

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona ja té sobre la taula el
projecte preliminar de la Zona de
Baixes Emissions (ZBE) del mu-
nicipi. Abans del pròxim 30 d’a-
bril, el consistori traurà a licita-
ció el contracte per a la instal·la-
ció d’un total de 28 càmeres,
vuit de les quals estaran situades
al barri del Centre. La previsió és
que la nova ZBE pugui estar
operativa a principis del 2023, tal
com marca la normativa europea.
El desplegament d’aquesta

iniciativa compta amb finança-
ment dels fons europeus Next Ge-
neration, que requereixen iniciar
els tràmits del projecte abans
del maig per no perdre la parti-
da atorgada. La posada en mar-
xa de la zona com a tal, però, po-
dria retardar-se uns mesos si
s’aprova una moratòria estatal,
un marge que permetria al go-
vern local intensificar la campa-
nya prèvia de divulgació i peda-
gogia amb la ciutadania.
Precisament, per evitar que

es pugui produir una anul·lació
de l’ordenança, com en el cas de

la ZBE de Barcelona, el consis-
tori considera que s’han d’esta-
blir grans consensos per afavo-
rir aquest canvi en la mobilitat
que proposa la iniciativa i em-
plaça la Generalitat i el govern
espanyol a facilitar ajudes als au-
tònoms i petites empreses que es
puguin veure afectats per la res-
tricció de circulació.
Aquestes subvencions seran

un dels temes que es debatran en
el pròxim Consell de la Mobilitat,
on també es tractarà la possible
inclusió de l’entorn de Can Ruti
a la ZBE, un espai que per ara en

quedaria fora. Des de la Taula de
la Mobilitat apunten que cal de-
limitar molt bé l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta zona i veuen la li-
citació del 30 d’abril “massa pre-
cipitada”. “Primer necessitem
saber quants recursos es desti-
naran. Sense partides ni personal
no es pot desplegar el projecte”,
recorda Diego Guerrero, coordi-
nador de la Taula.
Per la seva banda, el PP ha de-

manat que s’apliqui una mora-
tòria en el desplegament de la
ZBE tenint en compte l’actual cri-
si econòmica i social.

La licitació de la primera actuació s’obrirà abans del 30 d’abril. Foto: Arxiu

La ciutat ultima els detalls de la
seva Zona de Baixes Emissions

L’edifici de la CACI està situat a l’avinguda d’Eduard Maristany. Foto: AMB

Serveis |Tanca l’única oficina de la Caixa al Canyadó
Aquesta setmana ha tancat l’oficina de CaixaBank del Canyadó, l’única sucursal
que quedava en funcionament al barri. La polèmica clausura de les instal·lacions

obligarà els veïns a desplaçar-se gairebé un quilòmetre per fer les gestions.
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Cau un grup que tenia una
plantació de marihuana

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van desmantellar el pas-
sat 14 de març una plantació de
marihuana a Badalona que esta-
va oculta en una nau industrial i
van intervenir 50 quilos de cab-
dells preparats per a la distribu-
ció amb un valor de 390.000 eu-
ros al mercat il·lícit. Els agents
també van detenir els tres res-
ponsables del cultiu, que dormien
a la plantació per vigilar-lo. 

La investigació va arrencar en de-
tectar els agents que una nau sen-
se activitat aparent del polígon de
Granland mostrava un alt nivell
de consum elèctric. La plantació
constava de 527 plantes en dife-
rents estats de creixement. Els
detinguts van passar a disposició
judicial i la policia els atribueix un
delicte contra la salut pública i un
altre per la defraudació de fluid
elèctric. 

Pas endavant per poder tallar
la C-31 el pròxim 15 de maig

PROTESTA4La Federació d’As-
sociacions de Famílies d’Alumnes
de Centres Públics de Badalona
(FAMPAS) l’entitat Transfor-
mem l’autopista presentaran avui
a l’edifici municipal del Viver di-
verses instàncies per poder tallar
la C-31 el pròxim 15 de maig, co-
incidint amb la celebració de la
Diada de l’Educació al municipi.
Aquests tràmits  són un primer
pas per obtenir els permisos cor-
responents per dur a terme l’ac-
ció reivindicativa, que necessita
comptar en última instància amb
el vistiplau de la Generalitat.
L’objectiu d’aquesta inicia-

tiva és tornar a posar sobre la
taula la necessitat de començar

la llargament reclamada per-
meabilització de l’autopista i
la seva transformació en un
gran eix verd amb equipaments.
Precisament, el consistori ba-
daloní va reafirmar el passat ge-
ner a preguntes de Línia Nord
el compromís de tirar enda-
vant la comissió per abordar el
futur de la C-31.
Per altra banda, l’executiu

encapçalat per Rubén Guijarro
portarà al pròxim Ple l’aprovació
d’una partida de 2,1 milions que
es destinarà a la construcció
d’habitatges socials per reallotjar
els veïns afectats pel projecte
del nou lateral de l’autopista,
encara pendent d’execució. 

HABITATGE4Els veïns de l’edi-
fici del número 22 del carrer Gra-
nada tampoc podran tornar
aquesta setmana a casa seva.
Les set famílies d’aquest bloc del
barri de la Pau de Badalona,
que van ser desallotjades el pas-
sat 11 de març per l’esfondra-
ment de part de la façana, hau-
ran de seguir reallotjades en un
hotel temporalment.
Així ho han confirmat a Línia

Nord fonts municipals, que tam-
bé han detallat que s’està treba-
llant perquè els afectats puguin
tornar quan abans millor als seus
domicilis. De moment, els veïns
no han pogut ni tan sols accedir
a l’interior del bloc per recollir les
seves pertinences, ja que primer
s’ha de procedir a apuntalar l’e-
difici per evitar possibles nous es-
fondraments. Un cop enllesti-
des aquestes obres de reforç, que
podrien allargar-se al voltant de
cinc dies, les famílies tindran
llum verda per entrar a casa seva,
però no podran quedar-s’hi a
viure fins que no s'hagi estabilit-
zat l'estructura sencera.
A l’espera de rebre el vistiplau

dels tècnics municipals, els afec-
tats segueixen reallotjats tem-
poralment en un hotel del mu-
nicipi veí de Santa Coloma de
Gramenet pròxim a la zona. Pel

que fa a l’edifici, efectius de la
Guàrdia Urbana de Badalona
mantenen el carrer acordonat,
des d’on encara és plenament vi-
sible la gran esquerda de grans
dimensions que va provocar l’es-
fondrament en la façana frontal
de l’immoble.

UN PROBLEMA ENDÈMIC
Des de la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Badalona
(FAVB) consideren que aquest
no és un cas aïllat i emplacen les
administracions competents a
prendre mesures com l’elabo-

ració d’un pla de barris que
permeti identificar i resoldre
els problemes estructurals que
pateixen molts edificis antics del
municipi.
Precisament, aquesta set-

mana està previst que se cele-
bri una reunió entre represen-
tants de la FAVB i el consisto-
ri per tal  de presentar el con-
veni amb el Consorci Metropo-
lità de l’Habitatge (CMH) que
anunciava la setmana passada
el govern local i que hauria de
permetre rehabilitar un miler
d’habitatges de la ciutat.

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

Les famílies de la Pau no podran
tornar a casa aquesta setmana
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Torna el Ravaleando dos anys
després de l’última edició

CULTURA4El barri del Raval
de Santa Coloma de Gramenet
tornarà a omplir-se de color
aquest dissabte 26 de març.
L’acció comunitària Ravalean-
do torna aquest 2022 amb la
seva setena edició després que
la situació sanitària per la pan-
dèmia del coronavirus obligu-
és a suspendre la jornada que
estava prevista per al passat
mes de desembre.
Segons apunten els organit-

zadors, l’edició d’enguany -que
se celebrarà al Parc dels Pins del
Raval- serà la més gran de totes

les celebrades fins ara i comptarà
amb la participació de més de 40
entitats del municipi. Entre les
diferents activitats previstes des-
taca la fira d'entitats i serveis del
barri, un espai on les diferents
agrupacions locals podran ex-
posar les iniciatives que duen a
terme durant l'any. La ciutada-
nia també podrà gaudir de tot un
ventall d’activitats familiars tant
lúdiques com culturals.
Cal recordar que l’objectiu

d’aquesta acció col·laborativa
és visibilitzar el potencial del
teixit associatiu del barri.

MEDI AMBIENT4Un nou ves-
sament químic ha tornat a afec-
tar el Besòs. Gairebé tres anys
després que l’incendi en una nau
industrial de Montornès del Va-
llès (Vallès Oriental) acabés amb
l’abocament de dissolvent al riu
sense cap mena de tractament i
amb la desaparició de gairebé el
99% de la fauna piscícola, un nou
foc en el polígon del mateix mu-
nicipi encenia divendres passat
totes les alarmes.
L’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA) i el Consorci del Besòs in-
vestiguen ara si l’espectacular
incendi –que va afectar diverses
naus, entre les quals una indús-
tria química– ha pogut conta-
minar el Besòs de la mateixa
manera que ho va fer el del 2019.
Així ho apunten els primers in-
dicis. Durant el cap de setmana
es va poder observar com el riu
baixava amb una gran capa es-
pessa d’escuma blanquinosa i
amb una forta olor àcida al seu
pas per Montcada i Reixac i San-
ta Coloma de Gramenet. Als
marges, també hi van aparèixer

una gran quantitat de peixos
morts, que van ser retirats pels
voluntaris de l’Agrupació de De-
fensa Forestal (ADF) 301.
A l’espera dels resultats de les

mostres d’aigua que ja està ana-
litzant l’ACA, des de la depura-
dora de Montornès del Vallès
apunten que tant l’aparició de
peixos morts com l’escuma po-
dria haver estat provocada per
l’arribada al riu d’un petit per-
centatge de les aigües emprades
en les tasques d’extinció “a través
de les pluvials” i asseguren que es
va poder contenir gran part de l’a-
bocament derivat de l’incendi.
Des d’AireNet, una de les

entitats que forma part de l’À-

gora dels Moviments Socioam-
bientals del Besòs, apunten que
estan estudiant emprendre ac-
cions legals al respecte i que ja
han demanat una reunió amb la
secretària d’Acció Climàtica de la
Generalitat, Anna Barnadas.
“Les imatges són una llàstima.
S’han carregat la fauna del Besòs
i els esforços que s’han fet per re-
naturalitzar-lo”, lamenta l’enti-
tat, que considera que s’hau-
rien d’aplicar controls més es-
trictes i sancions contundents
per evitar nous casos.
Per la seva banda, l’ACA ja ha

anunciat que invertirà 8,5 mi-
lions d’euros en la recuperació
del tram final del riu.

Alguns dels peixos morts que es van trobar al riu Besòs dissabte. Foto: ACN

Nou vessament tòxic al Besòs:
“S’han carregat la fauna”

El cartell de l’edició d’aquest 2022 del Ravaleando. Foto cedida

ÚLTIMA HORA |Disparen al cap un home 
Un home va ser disparat ahir al cap, a l’hora del tancament d’aquesta edició, mentre caminava
pel carrer Mare de Déu dels Àngels, segons va avançar la periodista Anna Punsí. Un individu,
segons els testimonis, li va disparar des d’un cotxe. La víctima va ser traslladada a l’hospital.
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Sant Adrià podria tenir més
d’un miler de pisos buits

HABITATGE4L’Ajuntament de
Sant Adrià té comptabilitzats un
total de 1.076 pisos que podrien
estar buits al municipi. Aquest és
el resultat preliminar de la cam-
panya que va iniciar el passat no-
vembre l’executiu encapçalat per
Filo Cañete amb l'objectiu d'i-
dentificar domicilis en desús per
incorporar-los al parc d’habitat-
ge de lloguer de la població.
Segons apunten des del con-

sistori, aquesta xifra de més
d’un miler no fa referència a
habitatges “realment buits”, sinó
que només indica aquells pisos
en els quals no hi consta cap em-
padronament. Aquest supòsit
implica que un percentatge d’a-
quests habitatges podria estar

sent utilitzat com a segona resi-
dència o com un pis d’estu-
diants i tampoc té en compte
possibles ocupacions.
Per tal de poder concretar el

nombre de pisos realment buits,
el govern local ha arribat a un
acord amb la companyia Aigües
de Barcelona, que facilitarà a
l’administració les dades sobre el
consum d’aigua, un dels princi-
pals indicadors que permeten
determinar si en un pis hi ha ac-
tivitat habitual o no. Un cop ob-
tinguda la informació, el consis-
tori centrarà els seus esforços a
aconseguir introduir en el mercat
d’habitatge amb un lloguer social
tots aquells pisos que siguin pro-
pietat de grans tenidors.

MOBILITAT4La decisió del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) d’anul·lar la Zona
de Baixes Emissions (ZBE) de
Barcelona ha generat força des-
concert a Sant Adrià de Besòs. La
derogació d’aquesta ordenança
-que prohibeix la circulació dels
vehicles més contaminants per
l’espai delimitat per les Ron-
des- no serà finalment d’aplica-
ció immediata, però sí que su-
posa un cop dur en clau me-
diambiental.
“La mesura no era la millor,

però la seva anul·lació no és
una bona notícia. La justícia ha
de vetllar pel bé comú i no ha es-
tat a l’altura. Necessitem un nou
model de mobilitat”, apunten
des de la coordinadora AireNet.
L’entitat adrianenca considera
que, per tal de justificar la im-
portància d’apostar per iniciati-
ves com la ZBE, s’haurien d’ins-
tal·lar més estacions per mesu-
rar la qualitat de l’aire a la me-
tròpoli i veu en la millora de la
xarxa de transport públic el fac-
tor clau per aconseguir mini-

mitzar les reticències a aquest
canvi modal.
Més enllà de l’aspecte me-

diambiental, entre els veïns de
Sant Adrià preocupa la incerte-
sa pels efectes que tindrà aquest
revés judicial contra la Zona de
Baixes Emissions. “La notícia és
negativa, però beneficiarà tots
aquells conductors que no s’ha-
gin decidit encara a canviar de

vehicle. Existeix aquesta dico-
tomia. Tanmateix, ara ens ve a
sobre un problema jurídic amb
les sancions que ja s’han impo-
sat. Aquest pronunciament del
tribunal genera una gran inde-
fensió”, apunta el president de
l’Associació de Veïns de Sant
Joan Baptista, Antoni Pons, que
considera “inadequat” el pas
enrere que suposa l’anul·lació.

Un cartell indica l’entrada a la Zona de Baixes Emissions. Foto: ACN

Desconcert pel revés judicial 
a la Zona de Baixes Emissions

La campanya de detecció de pisos buits va arrencar el novembre. Foto: Aj.

Política | Clam per un millor tractament dels crims masclistes
Una desena d’alcaldesses metropolitanes –entre les quals les batllesses de Sant Adrià i Santa
Coloma, Filo Cañete i Núria Parlon– van participar dimarts en la signatura d’un manifest per
reclamar un millor tractament dels crims masclistes per part dels mitjans de comunicació.
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Nova edició dels polèmics
pressupostos participatius

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
ha posat en marxa la segona edi-
ció dels pressupostos participa-
tius. Els veïns i les entitats locals
que vulguin participar en la ini-
ciativa poden enviar les seves
propostes fins al pròxim 30 d’a-
bril, quan tanca el procés de se-
lecció dels projectes que optaran
a una part de la partida de
100.000 euros que ha reservat el
consistori per als guanyadors de
la votació popular.
Segons informa el govern lo-

cal en un comunicat, la previsió
és que en els pròxims dies es
constitueixi la comissió de ga-
ranties dels pressupostos parti-
cipatius, que vetllarà pel correc-
te funcionament de la iniciativa,
que pretén fomentar la inter-
venció ciutadana en la política.

Cal recordar que la primera
edició dels pressupostos va estar
marcada per la polèmica  després
que l’alcaldessa Marta Marto-
rell introduís manualment en el
sistema les dades personals i el
sentit de vot d’una vintena de ve-
ïns que havia obtingut l’exregidor
Mateu Hernández a través de
WhatsApp. Aquesta forma de
votació –que el consistori va jus-
tificar com a mecanisme per “fa-
cilitar” un procés tècnicament
“difícil”– no estava contemplada
a les bases legals de la iniciativa.
Aquesta actuació irregu-

lar –que està sent investigada per
Oficina Antifrau de Catalunya–
va ajudar a garantir l’èxit d’una de
les propostes sotmeses a votació:
el projecte de construcció d’un ci-
nema a la Sala Albéniz.

MONTGAT4La presència de
restes contaminades manté atu-
rades les obres d’ampliació del
passeig marítim de Montgat. La
troballa d’aquestes “terres im-
pactades” durant el procés d’ex-
cavació d’un talús va obligar a
suspendre la reforma el passat
31 de desembre i, gairebé tres
mesos després, es desconeix
encara quan es podran repren-
dre els treballs.
Segons ha pogut saber Línia

Nord, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) està acabant
d’enllestir els estudis tècnics
per determinar el grau de con-
taminació de la zona afectada.
Un cop recavada tota la infor-
mació, l’ens traslladarà els re-
sultats a l’Agència Catalana de
Residus (ACR), que haurà de
validar el procés.
En paral·lel, s’està contro-

lant la zona afectada, que actu-
alment està tapada amb lones i
plàstics per evitar la seva expo-
sició a inclemències meteoro-
lògiques com el temporal que
està assotant aquests dies el li-

toral metropolità. Tanmateix,
les restes contaminades es tro-
ben ubicades sota de l’actual
passeig, al costat de les vies del
ferrocarril, de manera que, so-
bre el paper, la franja de platja
hauria de servir de protecció
perquè la zona no es pugui
veure afectada pel fort l’onatge.

A l’espera del que determi-
nin els resultats de l’anàlisi
del sòl, des de l’Ajuntament de
Montgat confien que la repre-
sa d’aquestes obres es pugui fer
com més aviat millor per tal
que puguin ser compatibles
amb l’inici de la temporada de
bany del pròxim estiu.

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

Sense data per a la represa de
les obres del passeig marítim

Instal·lar un cine a l’Albéniz, una de les propostes de l’última edició. Foto: Aj.

Tiana | En marxa l’adjudicació dels pisos socials Vessants II
L’adjudicació dels habitatges de protecció oficial Vessants II de Tiana ja està en marxa.

Per poder optar a un dels disset pisos que conformen aquesta promoció només cal
inscriure’s al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya.
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El teu gran salt aquesta
temporada es nota fins i
tot a les fotos. Abans sor-

ties més cohibida. Ara et men-
ges el món. 
Ostres, no m'hi havia fixat... Su-
poso que és perquè he madurat
i confio molt més en mi mateixa.
El curs passat vaig debutar amb
el primer equip, no jugava molt
i guanyaven quasi sempre.
Aquesta temporada som un grup
molt més jove i afrontem els
partits com si fossin finals.   

T'ha costat molt canviar el teu
paper a la pista? 
Sincerament, pensava que em
seria més difícil. La sort ha estat
que fa molts anys que conec
l'Enric Cervera, l'entrenador que
més confiança m'ha donat i qui
millor m'ha entès. Em va agafar al
cadet B, quan jo venia de no ju-
gar molt a l'infantil. La confiança
de l'Enric m'ha permès créixer
molt com a jugadora i persona.
Molta gent em diu que m'ho he

de creure més i estic en el procés
d'aconseguir-ho. 

La teva arribada al Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià va ser molt
peculiar... 
És cert! Vaig començar al col·legi,
al Club Maristes Ademar, de Ba-
dalona, i les últimes setmanes de
premini A m'entrenava un dia
amb el Bàsquet Femení Sant
Adrià i la resta m'exercitava i
competia amb l'equip de l'esco-
la. La temporada següent, a mini
B, ja em vaig centrar en el club. Fa
8 anys que hi soc.  

Què sents pel Bàsquet Femení
Sant Adrià?
Amor pur. És la meva segona casa
i família, i m'ho ha donat tot. El
bàsquet és el que m'ha fet gaudir
i patir més en la meva vida. 

Em transmets que no penses
gaire en el futur. Et preocupa la
Selectivitat? 
Visc el present i intento pensar el
mínim possible en la Selectivitat
perquè no vull angoixar-me. Ara
mateix li dono més importància
al partit de dissabte contra el CB
Claret Benimaclet i a com és de

perillós el seu joc exterior. Si ju-
guem i fruïm com sabem, podrem
guanyar. 

Convius amb la pressió des de
ben petita.  
Molts cops a classe em pregun-
ten per què no estic nerviosa
abans d'un examen. El bàsquet
m'ha ensenyat a controlar els
nervis. No pots anar per la pista
tremolant ni amb dubtes: t'has
de menjar el món.

Ets molt fan de Sergi Llull, que
tampoc dubta gaire competint. 
És el meu ídol! Fins i tot quan està
fent un mal partit, saps que és
molt probable que aparegui en
els moments importants. És un lí-
der que arrossega l'equip i amb
qui em sento identificada, so-
bretot amb el seu caràcter. Tant de
bo pugui arribar a ser com ell i te-
nir una carrera semblant. 

Ets una líder? 
En tots els grups en què he jugat
el lideratge estava repartit perquè
cada jugadora aporta detalls i la
suma d'aquests aspectes fa que
guanyis o competeixis. 

Aitor Piedra, el vostre prepa-
rador físic, assegura que el curs
passat vas créixer "sobretot
mentalment". 
Va ser una temporada molt dura
per a mi: ens entrenàvem 4 dies
a la setmana i cursava primer de
Batxillerat, on l'expedient aca-
dèmic ja és decisiu. Vull estudiar
Infermeria i la nota de tall és for-
ça alta. Malgrat que no jugava ga-
ires minuts, mai vaig abaixar els
braços ni deixar de donar-ho tot
perquè l'oportunitat i l'expe-
riència eren fantàstiques. El tre-
ball t'apropa sempre al que vols.
Si fa anys m'haguessin dit que
amb 17 hauria estat en una fase
d'ascens a Lliga Femenina, no
m'ho hagués cregut!  

"Té molt bona mà, és genero-
sa i té pocs errors per ser una
júnior. La Bronki és molt disci-
plinada, sobretot en el físic,
que és el que sempre costa
més. Li veig un bon present i
futur", et retrata la teva com-
panya Judith Turrión.  
M'ha definit a la perfecció. Llen-
çant és quan em sento més cò-
moda, però la meva prioritat és
sempre l'equip, mai soc jo. Apro-
fito al màxim l'entrenament físic
perquè és vital per prevenir le-
sions i et permet gaudir més
després a la pista.  

Haver jugat amb Núria Martí-
nez t'ha fet encara més humil? 
Sí! La seva gran humilitat és un
dels aspectes que més m'han
sorprès d'ella. La Núria és molt
generosa i es fa estimar des del
primer moment. Una líder inna-
ta i altruista que et fa sentir
molt còmoda i de qui aprens
cada segon. 

“El bàsquet és el que
m’ha fet guadir i patir
més en la meva vida”

Irene Broncano / Aler del Bàsquet Femení Sant Adrià

Irene Broncano (Barcelona, 2004) viu al màxim cada segon a la pista i a la
banqueta. “Celebro totes les cistelles com si fossin les definitives perquè

m'encanta el que faig. Si estàs motivada, et canses molt menys”, assegura Bronki,
aler del Bàsquet Femení Sant Adrià. Té un talent humil i molt treballat.   

“Sento amor pur pel
Bàsquet Femení Sant
Adrià, que és la meva
segona casa i família”

Foto: Toni Delgado

Futbol | El CF Badalona visita el CD Numancia 
El conjunt de Javi Moreno visitarà el pròxim diumenge el CD Numancia, en partit corresponent

a la 27a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona hi arribarà després 
del seu tercer empat consecutiu, en aquest cas a zero, contra l’SD Brea del passat dia 20.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Viu en línia

Confinats a una habitació, un invàlid cec
i el seu servent, coix i hiperactiu, passen
el temps i discuteixen. Els vells pares del
cec, que viuen en dos cubells d’escom-
braries, els acompanyen. Malgrat les ad-
versitats, tot plegat és “un pur joc en què
no es parla d’enigmes i de solucions”. Ser-
gi Belbel dirigeix aquest clàssic de Beckett.
Al teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Final de partida
Samuel Beckett

Blaumut ha presentat el seu cinquè disc
dos anys més tard d’haver publicat el
quart, 001. A Olímpica i primavera, el grup
reflexiona sobre com les persones s’a-
dapten i sobreviuen a les circumstàncies
que venen, tal com ha explicat a l’ACN el
cantant i guitarrista de la banda, Xavi de
la Iglesia. Precisament, han gravat aquest
àlbum per separat durant la pandèmia.

Música

La sèrie Cámera Cafées va emetre a Tele-
cinco entre 2005 i 2009. Ara, l’humorista
Ernesto Sevilla en dirigeix l’adaptació al ci-
nema, en què els protagonistes s’enfron-
ten a una crisi que està a punt d’enfonsar
l’empresa on fa anys que treballen. L’en-
carregat de salvar la companyia serà el nou
director, Jesús Quesada (Arturo Valls),
que no és precisament el més pencaire.

Pelis i sèries

Cámera Café, la película
Ernesto Sevilla

Olímpica i primavera
Blaumut

La màquina Magritte
El CaixaForum de Barcelona acull, fins al 6 de juny, ‘La Mà-
quina Magritte’, una exposició monogràfica dedicada a la
sorprenent i atractiva obra de René Magritte (Lessines,

1898 – Brussel·les, 1967), el cèlebre artista surrealista bel-
ga del segle XX que es caracteritzava per jugar amb la lò-
gica visual. La mostra, organitzada en col·laboració amb
el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, aplega prop de
65 pintures procedents de museus i col·leccions de diver-
sos països, juntament amb una selecció de fotografies 
i de pel·lícules casolanes fetes i filmades per l’artista.

L’actriu Carme Elias (Barcelona, 1951) ha anunciat
que té Alzheimer. Ho va fer públic el 19 de març,
després de recollir el Premi Especial del Brain Film
Fest, un festival de cinema impulsat precisament

per la Fundació Pasqual Maragall, que es dedica a la
investigació d’aquesta malaltia i que ha animat

Elias a compartir el seu cas. Aquest guardó li ha arri-
bat un any després d’haver rebut el Gaudí d’Honor
pels seus cinquanta anys de trajectòria. I, de fet, en
el moment de recollir aquella estatueta, ja patia
Alzheimer: fa tres anys que li van diagnosticar la

malaltia. Elias ho ha volgut explicar per “deixar testi-
moni de la perversitat d’una malaltia que no té

marxa enrere encara, que no té cura pal·liativa, que
et tanca dintre de casa, que no té esperança de re-
cuperació encara, que et pren l’ésser”, tal com va dir.
En una entrevista a RAC1, ha reconegut que “el dret

a la mort digna” és la seva pròxima “lluita”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva carrera de 50 anys com a actriu
L’any passat li van atorgar el Premi Gaudí d’Honor

Famosos

Anunciar que té Alzheimer
Fa tres anys que li van diagnosticar, però ho ha fet públic ara

Suport i admiració per la seva valentia
Molts usuaris li han agraït que visibilitzi la malaltia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Cuinar no és obeir instruccions, ni sot-
metre’s a una llista d’ingredients, ni pla-
nificar la compra. Cuinar és tot allò que
passa als marges d’una recepta: és im-
provisar, arriscar, atrevir-nos a ser lliures.
Contra la síndrome del no-tinc-temps i la
barbàrie d’una societat que menja però
no cuina, aquest llibre ens urgeix a re-
cuperar el sentit de l’acte d’alimentar-nos.

Llibres

Cuina! O barbàrie
Maria Nicolau

| Tiny Tina’s Wonderlands
El nou Tiny Tina’s Wonderlands és un joc d’acció i trets en primera

persona. És un spin-off de la sèrie Borderlands. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox. 
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Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VETERINARI

Dona’ls el tipus de pinso adequat a la seva mida, edat... 
i no t’acostumis a donar-los restes del teu menjar

HIGIENE

ALIMENTACIÓ

EXERCICI

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

i ANIMALS

Qui té un amic té un tresor, i sovint la versió més fidel d’aquest
tresor pot ser pelut i caminar a quatre potes. Sabies que el
20 de febrer va ser el Dia mundial d’estimar la teva mascota?

És ben bé que hi ha dies mundials per a tot, i que els animals de
companyia s’estimen cada dia sense excepció, però sempre va bé
recordar alguns tipsper cuidar-los tan bé com es mereixen. 
Les mascotes més habituals són els gossos i els gats, de ma-

nera que ens centrarem en la cura d’aquests animals. Quan els
adoptis (no els compris!) has de portar-los al veterinari perquè els
posi el microxip que permetrà identificar-los si es perden i per-
què els vacuni. Tingues clar que hi hauràs de tornar periòdica-
ment, encara que no sigui l’activitat preferida del teu nou amic.
Aprofita també per consultar amb un professional quin és el mi-
llor tipus de pinso per a la teva mascota: variarà en funció de l’e-
dat, la mida... No t’acostumis a donar-li restes del teu menjar, per
més que t’ho supliqui amb els ulls tristos: no li faràs cap favor. En
la mateixa línia, intenta que es mantingui actiu per evitar que
s’engreixi (podria comportar-li problemes de salut). Ofereix-li
també una higiene adequada i, si té el pèl llarg, raspalla’l.

Tenir cura dels teus amics peluts

Porta’ls al veterinari perquè els posi el microxip per 
identificar-los i les vacunes, i torna-hi periòdicament

Les claus

Ofereix-los una higiene que s’ajusti a les seves necessitats 
(no són humans) i, si tenen el pèl llarg, raspalla’ls sovint

Fes el possible perquè les teves mascotes es mantinguin actives 
i evita que s’engreixin: els portaria problemes de salut
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