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La Jessica i el Munir tenien 40 i
42 anys quan van aparèixer morts
en una barraca propera al riu
Besòs, a Montcada i Reixac. El 9
de gener va ser un dels dies més
freds de l’any i, segurament, la pa-
rella no va tenir cap més remei
que encendre una foguera a l’in-
terior del lloc on vivien per poder
suportar les baixes temperatures.
Va ser la seva sentència de mort.
El germà del Munir va trobar els
dos cossos sense vida després
que haguessin inhalat el fum con-
taminat de la foguera improvisa-
da. Feia més de cinc anys que vi-
vien en aquella barraca.

Aquesta història ocorreguda a
principis d’any només fa que po-
sar sobre la taula una realitat so-
vint amagada. El barraquisme a
l’àrea metropolitana, que té una de
les seves màximes expressions a la
zona del riu Besòs, és una forma
més de sensellarisme. La Gene-
ralitat xifra en 11.000 les persones
que no tenen sostre a tota Cata-
lunya i que eventualment poden
buscar refugi en assentaments.

És per aquest motiu que el Go-
vern va aprovar dimarts, en la re-
unió del Consell Executiu, im-
pulsar una diagnosi sobre el bar-
raquisme registrat al voltant del riu
Besòs en el marc d’un pla general
per lluitar contra el sensellarisme,
que tindrà un pressupost de ga-
irebé 100 milions d’euros. En
gran part, la iniciativa neix després
de la mort del Munir i la Jessica i
després que la setmana passada es
declarés un incendi en un altre as-
sentament de barraques. Malgrat
això, es tracta d’una situació que
fa anys que dura.

Així, a petició del departament
de Drets Socials, s’analitzarà la si-
tuació amb la finalitat de crear

plans d’actuació per intervenir i
revertir la situació de les persones
que viuen en infrahabitatges en
aquesta zona. La Delegació del
Govern a Barcelona assumirà la
coordinació del procés, en què in-
tervindran altres departaments
de la Generalitat, municipis i en-
titats del tercer sector.

Tot això és el que demanen
organitzacions com Amics del
Moviment Quart Món, que des de
fa anys intenta erradicar aques-
ta problemàtica a la zona del Be-
sòs. L’associació explica que el fe-
nomen del barraquisme és molt
mòbil i que no es pot circum-
scriure a un sol municipi ni a una
sola administració.

DESPRÉS DEL POBLENOU
Avui dia, segons dades de l’Ajun-
tament de Barcelona, a la capital
catalana hi ha 86 assentaments.
Es tracta d’una xifra que podria
quedar en res si s’hi afegeixen els
assentaments que hi ha a la me-

tròpoli. De fet, en els darrers
anys, mentre que en altres as-
pectes Barcelona ha estat un pol
d’atracció, en el cas del barra-
quisme la ciutat ha expulsat
aquest fenomen cap als seus límits
territorials. Així ho considera Síl-
via Torralba, integrant d’Amics del
Moviment Quart Món. Tot i que
reconeix que es tracta d’un feno-
men que es pot veure a tots els
municipis metropolitans, actu-
alment l’organització està en con-
tacte amb unes 400 persones i
unes 100 famílies al Besòs.

“Ara aquests assentaments
són més visibles perquè abans les
famílies vivien al barri del Poble-
nou, i quan es va començar a
construir el 22@ en van haver de
marxar i van anar a parar a la zona
més propera, és a dir, a tota la
zona al voltant del Besòs”, afirma
Torralba. Així mateix, durant la
crisi, el fenomen va tenir un re-
punt al Poblenou, quan algunes
famílies van ocupar grans naus in-

dustrials d’aquest barri barceloní.
En aquesta línia, el Poblenou en-
cara no ha superat del tot el bar-
raquisme, però les zones més
properes com Badalona, Mont-
cada i Reixac i, fins i tot, Santa Per-
pètua, han absorbit una part im-
portant d’aquesta població que viu
en infrahabitatges. Era una si-
tuació fàcil de predir, ja que, com
és evident, també en el barra-
quisme funcionen les dinàmi-
ques de qualsevol família. “Algu-
nes tenen fills i no se’n van lluny
perquè no volen que els infants
abandonin l’escola a la qual ana-
ven”, conclou Torralba.

CANVI D’ENFOCAMENT
Qui considera que les intencions
de la Generalitat són un pas en-
davant és Albert Sales, investiga-
dor de l’Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans de Barcelona,
pel fet que suposa un nou enfoca-
ment envers el problema del sen-
sellarisme. “Les problemàtiques

relacionades amb l’habitatge sem-
pre han recaigut en els serveis so-
cials, que són de competència
municipal, i això era un greu error
perquè només s’aconseguia posar
pedaços”, afirma Sales. Ara, en
canvi, sembla que s’està entenent
que els fenòmens del sensellaris-
me i el barraquisme  “són d’abast
supramunicipals i amb causes es-
tructurals profundes”, afegeix. En
aquesta mateixa línia, aquest in-
vestigador creu que és una bona
notícia que el Govern “parli d’ha-
bitatge i no d’intervenció social”. 

Pel que fa al cas concret del
Besòs, Sales relaciona la situació
amb el fet que és una zona on hi
ha lloc. “El barraquisme depèn de
l’espai que hi ha als llocs i, com
mostra el cas de Sant Martí de
Barcelona, a mesura que es fan
hotels i oficines, la gent busca al-
tres solars”, diu Sales. “Les ne-
cessitats de la gent són les matei-
xes i per això es busquen solucions
a prop”, conclou.

Una realitat cruel i amagada
» El Govern vol conèixer l’abast del barraquisme al Besòs, una de les zones amb més assentaments

» L’objectiu és combatre amb més recuros una problemàtica que fa poc va causar la mort d’una parella

Una barraca a la zona de Montcada que queda a tocar del Besòs. Foto: Google Maps

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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Aquest mes de març hem omplert Badalona
d’activitats feministes per reivindicar la
igualtat de gènere, per trencar el sostre de
vidre i el terra enganxifós que massa sovint

limiten la llibertat i el progrés de tantes dones. Els rep-
tes encara són molts: erradicar les violències mas-
clistes i les múltiples discriminacions de gènere, que
són un problema endèmic. I hem de tenir clar que les
dones no som un col·lectiu homogeni. La diversitat
de les entitats feministes és una riquesa que hem vist
potenciada aquests dies a Badalona, amb una pro-
gramació molt variada d’accions reivindicatives que
hem inclòs de manera oberta i compartida al pro-
grama municipal. Així mateix, hem vist com les do-
nes i el moviment feminista, al marge de les institu-
cions, han tingut la capacitat d’unir-se en una ma-
nifestació unitària i, alhora, expressar la varietat de
reivindicacions i proclames en un espai compartit: la
plataforma 25N, la Comissió 8M, entitats feministes,
partits polítics i ciutadania ens hem unit en el mateix
recorregut amb l’objectiu comú de combatre el pa-

triarcat. Aquest és un motiu d’orgull, i cal seguir avan-
çant i teixint aliances per arribar molt més lluny. Nin-
gú ens garanteix que la lluita feminista aconseguei-
xi noves fites sense el nostre propi esforç com a col·lec-
tiu, i tenim el gran repte de treballar sumant i alho-
ra respectant aquesta diversitat.

Com a nova regidora de Feminismes i LGTBIQ+,
tinc el compromís d’impulsar una nova estructura
municipal que ens permeti situar Badalona al lloc
que li correspon, i per això cal temps i recursos. La-
mentablement, ens hem trobat una regidoria des-
mantellada en personal i, a dia d’avui, seguim sen-
se tenir el pressupost municipal 2022 aprovat. La

inestabilitat política, la crispació i la mirada curta,
lluny de defensar els valors del feminisme, l’han mi-
nat de manera preocupant. Però les feministes
sempre ho hem tingut clar: no ens donem per ven-
çudes. Badalona té un potencial increïble per tirar
endavant l’agenda feminista, ho hem vist posant de
relleu les lluites veïnals de les dones als barris ob-
rers, ho estem veient amb més d’una trentena
d’actes feministes a la ciutat, amb la resposta de la
gent jove a la manifestació del 8M, i ho continua-
rem veient amb el compromís municipal de treba-
llar transversalment per una ciutat feminista. Per-
què aquesta és una tasca col·lectiva, que afecta to-
tes les esferes de la vida, i és una altra manera de veu-
re la ciutat, més inclusiva, més educadora, que posa
les cures i l’ecologisme al centre de la política i de-
fensa la cultura de la pau. Per això és clau la tasca
de totes i tots. Cadascú hi ha de posar el seu gra de
sorra, des del respecte, l’escolta i la tolerància. És
només així que els feminismes avancen. Cada dia ha
de ser 8 de març. Visca la lluita feminista! 

La diversitat de les entitats 
feministes és una riquesa que 

hem vist potenciada a Badalona
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per Aïda Llauradó (Badalona en Comú Podem)

El feminisme és una lluita compartida

NLes millors
perles

Keith LaMar és un pres afroamericà que fa 28 anys que és al
corredor de la mort a Ohio. Albert Marquès, un pianista de

Granollers, confia en la seva innocència i ha gravat un disc amb
ell per intentar evitar que l’executin. Ho ha explicat TV3.

El govern espanyol va comprar fa una dècada una
tuneladora per 37 milions d’euros que no ha fet servir

mai. Ara, l’ha venut a un ferroveller per dos milions
d’euros. Jugada mestra.

Francisco Clavero, exregidor de Seguretat Ciutadana de
Calafell (Baix Penedès), ha estat condemnat per haver

perdonat més de 700 multes de trànsit a familiars, amics,
regidors i funcionaris de l’Ajuntament. Ah, i a ell mateix. 

Si organitzar un casament ja és tot un repte, imagina’t
organitzar-ne 500. És el repte que ha assumit una noia a

Illinois, que vol casar 500 parelles alhora el pròxim octubre.
Es tracta de parelles de gossos i ho fa per batre un rècord.

LA FOTOTV3
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En marxa un macrooperatiu 
antidroga a Sant Adrià1

2
Acord entre Junts per Tiana i el PSC per a la
moció de censura a Marta Martorell (ERC)

Les famílies de la Pau no podran 
tornar a casa aquesta setmana

Ángel Navarro, un home compromès

Sant Adrià podria tenir més
d’un miler de pisos buits

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Els semàfors

Badalona tindrà nou pressupost
al maig. El PSC i Guanyem van
certificar dilluns l'acord que

permetrà aprovar els comptes
per al 2022. Aquest pacte posa fi
a tres anys de govern amb un
pressupost prorrogat i inclou
diversos “acords polítics”.

pàgina 8Aj. de Badalona

El festival Blues & Ritmes de
Badalona torna a la ciutat

aquest divendres amb un cartell
de luxe. El guitarrista Jesse Malin
serà l'encarregat de donar el tret
de sortida a l'edició número 33
del certamen, que s'allargarà
enguany fins al 23 d'abril.

pàgina 10Blues & Ritmes

Junts per Tiana, el PSC i JxCat
van registrar ahir la primera

moció de censura de la història
de Tiana per fer fora de l'alcaldia

Marta Martorell, que en els
últims mesos havia perdut el

suport dels socis de govern per
la seva gestió al consistori.

pàgina 16Marta Martorell

Aire fresc

Fora possible que tots els
badalonins poséssim en
una OneNote de cada or-

dinador com volem que sigui la
nostra ciutat? Què podem fer
per millorar-la?

Es pot fer. Clar que sí. Als pa-
ïsos nòrdics hi ha webs que donen
la paraula als ciutadans amb el
lema “la teva opinió compta”,
per exemple. Aquest és el procés:
1) Dono la meva opinió sobre la
ciutat. 2) La ciutat se n’adona. 3)
Tinc un impacte en les decisions
de gestió a la meva ciutat.

Una mena de plantilla ens
convida a plasmar les nostres
idees. Les idees per a un entorn de
vida més net, verd i segur, a l’a-
partat ‘La meva ciutat més neta i
segura’. Les idees per moure’s
millor, més fàcil i més ràpid, a l’a-
partat ‘Mou-te per la teva ciutat’.
Les idees per desenvolupar l’oci,
l’esport i la cultura, efectivament,
a ‘Esports, lleure i cultura a la meva
ciutat’. Alguna idea per desplegar
el comerç, fer més accessibles els
serveis i dinamitzar el centre de la
ciutat? Doncs a ‘Les meves boti-
gues i serveis locals a la meva ciu-

tat’. Finalment, les propostes
per fer una ciutat més saludable,
protegint la salut dels ciuta-
dans i millorant l’assistència
sanitària, a l’apartat ‘Cuida la
meva salut a la ciutat’.

La idea és, senzillament, ge-
nial. L’Ajuntament agafa la ba-
tuta i es posa a dirigir la partici-
pació i opinió dels badalonins al
crit de “Millora la teva ciutat! Mi-
llora la teva vida diària!”, i apro-
fita per recordar als badalonins
que participar en la millora de la
seva ciutat és participar en la mi-
llora de la seva vida diària.

I el ciutadà, el badaloní, re-
cull el guant, per diferents raons:
perquè hi viu el seu dia a dia,
surt, fa les seves compres i el seu
esport... El seu estat d’ànim i la
seva salut estan influenciats
per cada element que conforma
la seva ciutat, però ell influeix
tant en el desenvolupament de

la seva ciutat? Pregunta amb
resposta clara de tots: massa so-
vint tendim a minimitzar la
nostra influència potencial en
l’evolució de Badalona.

Una iniciativa d’aquest estil
ens recorda que l’opinió de cada
ciutadà ofereix l’oportunitat de
proposar quelcom per a la ciu-
tat. En enviar un projecte a
una plataforma  creada al res-
pecte, el badaloní es compromet
amb un enfocament cívic per
millorar la seva ciutat i la seva
vida quotidiana. 

I també, per què no, el ba-
daloní pot reaccionar i dialogar
amb les idees dels altres per
crear una comunitat de ciuta-
dans compromesos amb la mi-
llora de la seva ciutat, després
d’haver-se expressat lliurament
i confidencialment. I a esperar
que des de la casa consistorial
els escoltin de manera activa!
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Com vull la meva ciutat?
per Estanis Alcover i Martí

A les xarxes

@Catinformacio: Rússia anuncia que re-
baixarà l’ofensiva al voltant de Kíiv i Txer-
níhiv per afavorir les negociacions de
l’alto el foc.

@324cat: Des d’aquest dilluns ja no es
fan testos de covid i els positius no s’han
d’aïllar. Aquestes dues mesures només s’a-
pliquen a les persones vulnerables.

#ComUnaGrip

@abelcaldera: Només la immersió lingü-
ística garanteix la llibertat d’elecció de
llengua. Una persona només pot escollir
entre dues llengües si coneix les dues.

#LaImmersióPerilla #LaGuerraAUcraïna
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Badalona tindrà nou pressupost al
maig. El PSC i Guanyem van cer-
tificar dilluns l’acord que perme-
trà aprovar els comptes per aquest
2022. Aquest pacte posa fi a tres
anys de govern amb un pressupost
prorrogat i inclou “acords polítics”
que han de garantir la fiscalització
en l’execució de les propostes a tra-
vés de comissions de seguiment i
el compromís de fer un pla d’ha-
bitatge i un d’equipaments.

L’acte celebrat dilluns arren-
cava amb la formalització de l’a-
cord anunciat divendres. En la
primera intervenció, l’alcalde Ru-
bén Guijarro agraïa la “implica-
ció i generositat” dels anticapita-
listes per tirar endavant un pres-
supost que dona “estabilitat” a la
ciutat per afrontar les mancances
que arrossega en tots els àmbits.
“Aquest és el pressupost del dià-

leg i l’estabilitat i sense Guanyem
no seria possible. L’acord és una
entesa pel bé de la ciutat que ens
permetrà millorar l’execució de
les partides i la rendició de comp-
tes”, assegurava el batlle, que ja
ha avançat la intenció de portar
la proposta a votació el maig.

Des de Guanyem celebraven
la decisió de l’executiu d’apostar
per la negociació per a l’aprova-
ció del pressupost en comptes de
fer-ho “per la porta del darrere”
amb una qüestió de confiança,
però lamenten que l’acord no
contempli la seva entrada al go-
vern. “La ciutat necessita un go-
vern fort amb les forces que vam
signar la moció de censura. És
obvi que això no s’ha valorat,
però, per responsabilitat, tirem
endavant un pressupost que doni
resposta a les necessitats de la ciu-
tat  i es pugui executar. Per això
ho hem condicionat a la creació
de comissions tècniques i políti-
ques per fiscalitzar-lo”, apuntava
la regidora Nora San Sebastián,

que detallava la voluntat de cele-
brar reunions mensuals.

Un dels aspectes que ha des-
encallat les negociacions ha estat
la inclusió en la proposta d’ini-
ciatives com l’elaboració d’un pla
local d’habitatge o d’un pla d’e-
quipaments, que preveu  mesu-
res urgents per al manteniment
d’instal·lacions. “L’acord no és no-
més de partides, també és polític.
Darrere de les quantitats hem po-
sat projectes i compromisos a
desenvolupar durant el mandat.
Aquest és el compromís, però la

responsabilitat és del govern”,
assegurava la regidora de Gua-
nyem Carme Martínez.

MERCAT DE LLEFIÀ I ZBE
Per altra banda, en la sessió del
Ple celebrada dimarts, els grups
van aprovar l’inici dels tràmits per
reformar el Mercat de Llefià,
unes obres que també permetran
l’obertura d’un supermercat al
mateix recinte. La proposta va ti-
rar endavant amb el suport del PP
i malgrat l’abstenció de Guanyem,
que va justificar el seu vot en la

manca de voluntat municipal de
fer un “debat polític sobre el mo-
del de mercats”.

A la sessió també van aprovar-
se dos punts sobre la implemen-
tació de la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE) al municipi. Per una
banda, es va donar llum verda a
la constitució la comissió d’estu-
di que elaborarà l’ordenança per
restringir la circulació de vehicles.
Per l’altra, PP i PSC van unir for-
ces per aprovar una moció que
demanava establir una moratò-
ria en la implantació.

L’alcalde Rubén Guijarro i la regidora de Guanyem Nora San Sebastián en l’acte de dilluns. Foto: A.R.

Anton Rosa
BADALONA

Unpressupostamb“acordspolítics”
» PSC i Guanyem presenten l’acord que permetrà aprovar els primers comptes municipals en tres anys
» El pacte no implica l’entrada dels anticapitalistes al govern, però sí que hi haurà més fiscalització

Mitjans |Marc Melillas, nou conseller delegat de la XAL
L’actual director d’estratègia de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), el badaloní Marc
Melillas, en serà el nou conseller delegat en substitució de Lluís Garriga, que exercia

el càrrec des del 2019 i que recentment ha estat nomenat conseller de la CCMA.
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Recollida de firmes a Sant
Crist per la clausura de la Caixa
POLÈMICA4Els veïns del barri
de Sant Crist de Badalona han
iniciat aquesta setmana una re-
collida de signatures en contra
del tancament de l’oficina que
CaixaBank té a la zona. L’anun-
ci del tancament de la sucursal
bancària –previst per la setma-
na vinent– ha desfermat la po-
lèmica entre el veïnat, que a
partir d’ara haurà de despla-
çar-se aproximadament un qui-

lòmetre per poder fer qualsevol
gestió presencial.

La protesta a Sant Crist es
produeix només una setmana
després que es confirmés el tan-
cament de l’oficina que Caixa-
Bank tenia al barri del Canyadó.
La mobilització dels veïns no va
poder evitar en aquest cas la
clausura de l’única sucursal que
quedava en funcionament en
un radi d’un quilòmetre.

La CACI acollirà un centre
tecnològic de disseny i 3D

EQUIPALMENTS4L’antiga fà-
brica de la CACI de Badalona
serà la seu d’un nou centre tec-
nològic especialitzat en disseny
i impressió 3D. Segons avança-
va l’agència EFE aquesta set-
mana, el nou equipament es de-
dicarà principalment a la recer-
ca, el desenvolupament i la in-
novació i estarà vinculat a la
Fundació CIM de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

Amb aquest projecte, la
CACI no només serà la seu d’un
centre punter en innovació tec-
nològica, sinó que també es
convertirà en un espai per a la
transmissió de coneixement, ja
que la previsió és que si pugu-

in realitzar màsters i diversos
cursos de postgrau. La intenció
és que l’equipament esdevinui
també un espai on crear siner-
gues amb escoles, empreses o
indústries locals.

La consolidació del projecte
per impulsar aquest nou centre
tecnològic dona l’estocada defi-
nitiva a la iniciativa del Museu
del Còmic de Catalunya, que
fins ara semblava destinada a
ubicar-se a l’antiga fàbrica del li-
toral badaloní i que porta més
d’una dècada aturada. Si es con-
firma la reactivació del projecte
del Museu, Badalona haurà de
buscra un nou emplaçament si
en vol ser la seu.

CULTURA4El festival Blues &
Ritmes de Badalona torna
aquest divendres amb un cartell
de luxe. El reputat guitarrista
novaiorquès Jesse Malin serà
l’encarregat de donar el tret de
sortida a l’edició número 33
del certamen musical, que s’a-
llargarà enguany fins al pròxim
23 d’abril.

Malin pren d’aquesta mane-
ra el relleu del cantautor anglés
Ian Siegal, que va aixecar el teló
de la darrera edició amb una ac-
tuació carregada de simbolis-
me, ja que va significar la tor-
nada del festival després de la
suspensió de l’edició del 2020 a
causa de la situació sanitària
per la pandèmia del coronavirus.
Amb aquest context, el guitar-
rista i poeta nord-americà bus-
carà fer les delícies del públic que
s’acosti divendres al Teatre Mar-
garida Xirgu amb el seu potent
directe, que li ha valgut el reco-
neixement de la prestigiosa re-
vista Rolling Stone i que l’ha por-
tat a compartir escenari amb fi-
gures de la talla de Bruce
Springsteen.

Aquesta edició del Blues &
Ritmes també suposarà el debut
en territori català d’un veterà
amb una trajectòria vertiginosa
com Benmont Tench, teclista del

grup llegendari  Tom Petty &
The Heartbreakers. Per primer
cop en solitari, Tench oferirà al
públic badaloní un concert íntim
a piano i veu amb l’objectiu
d’omplir el buit d’expectació
que va deixar la cancel·lació en
l’últim moment de l’edició 2020
del festival, on Tom Petty &
The Heartbreakers eren un dels
caps de cartell.

El Teatre Zorrilla ha estat
l’escenari escollit per una de les
apostes més personals dels or-
ganitzadors del certamen. Les
icones de l’afro pop Amadou &

Mariam compartiran tarima
amb el grup de gòspel Blind
Boys of Alabama en un especta-
cle conjunt que acosta dos terri-
toris separats per un oceà com
Mali i Alabama.

La cloenda del certamen
també suposarà el debut a Ca-
talunya d’un referent del folk
rock britànic com el guitarrista
Richard Thompson, que oferirà
un concert acústic imperdible el
23 d’abril. Les entrades per tots
els espectacles del programa
d’enguany ja estan a la venda a
la web del Teatre Zorrilla.

El guitarrista Jesse Malin en una imatge d’arxiu. Foto. Festival Blues & Ritmes

Torna el Blues & Ritmes amb
Jesse Malin com a cap de cartell
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Un jutge obre investigació
pel vessament tòxic al Besòs

TRIBUNALS4Un jutjat de Gra-
nollers ha obert diligències per in-
vestigar el vessament tòxic que va
afectar el riu Besòs el passat 18 de
març. Segons ha pogut saber Lí-
nia Nord, el magistrat ja ha en-
carregat als Mossos d’Esquadra
la recopilació d’indicis per de-
terminar si es poden derivar res-
ponsabilitats legals per l’aboca-
ment, que es va produir després
de l’incendi en una indústria quí-
mica ubicada al polígon de Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental).

Precisament, aquest inici de
procediment judicial ha portat a
la clausura de la investigació
oberta la setmana passada pel de-
partament de Medi Ambient de
la Fiscalia Provincial de Barcelo-
na, que ara esperarà al desenvo-
lupament del cas per pronunciar-
se al respecte.

Cal recordar que tres directi-
us de l’empresa Dictesa ja van ser
citats a declarar ara fa un any pel
vessament de productes tòxics al
Besòs després que un altre in-
cendi afectés el desembre del
2019 la planta de la companyia,
també situada a Montornès del
Vallès. Als investigats se’ls con-

sidera responsables de delictes
contra els recursos naturals i la
protecció de la flora i la fauna, ja
que l’abocament va provocar la
desaparició de gairebé el 99% de
la fauna piscícola del riu.

UN ABOCAMENT MENOR
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha fet públics aquesta set-
mana els resultats de les proves
realitzades per determinar el
grau de contaminació que havia
patit el riu a causa d’aquest últim
vessament tòxic. Segons informa
l’ens en un comunicat, les analí-
tiques constaten que aquest se-
gon abocament en menys de tres
anys ha estat menys important
que l’ocorregut el 2019, tant pel
que fa a la concentració com a la
quantitat de compostos conta-
minants detectats en el Besòs.

La investigació de l’ACA de-
termina que els alts nivells de
substàncies tòxiques detectats el
dia de l’incendi ja s’han estabi-
litzat i apunta que l’afectació va
concentrar-se sobretot al tram
inicial del riu. Pel que fa a l’im-
pacte en la fauna, l’ens durà a ter-
me estudis específics.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet por-
tarà al govern espanyol la pro-
posta de millora salarial dels tre-
balladors del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) del municipi.
En la sessió del Ple del mes de
març celebrada dilluns, els grups
van aprovar per unanimitat una
moció presentada pel PSC que re-
clama al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública que apliqui una
exempció en la Llei General de
Pressupostos de l'Estat per per-
metre augmentar un 8% la re-
muneració dels empleats afectats,
tal com marca el conveni col·lec-
tiu del sector.

“Les treballadores estem molt
cremades. Després d’afrontar
una pandèmia sense mitjans on
hem posat en risc la nostra salut
i la de les nostres famílies, no hem
rebut cap mena de reconeixe-
ment ni social ni molt menys eco-
nòmic”, assenyalava Marga Roca,
portaveu de la secció local d’UGT,
que va intervenir en la sessió en
representació dels empleats d’a-
quest servei municipal. La moció

va comptar amb el suport de la
resta de formacions, que van re-
marcar el greuge compartiu que
existeix amb les treballadores
d’empreses privades, que sí que
han pogut veure augmentat un
8% el seu sou, i que es van em-
plaçar a treballar conjuntament
per trobar la fórmula legal que
permeti aquest increment.

En el Ple de dilluns també es
va aprovar per unanimitat l’es-
borrany del conveni per al man-
teniment i conservació del parc
fluvial del Besòs per part de la Di-
putació i a l’acord de col·labora-
ció amb els consistoris de Bada-
lona i Sant Adrià per a la contra-
ctació del servei d’atenció als
animals de companyia.

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

Clam al Ple per la millora salarial
en el servei d’atenció a domicili

Economia local | Triple impuls a la restauració 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decidit recuperar aquest 
2022 tres iniciatives diferents per donar un impuls a la restauració local: 

el programa 'deGusta', la mostra gastronòmica colomenca i el 'Sabors del món'.
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Una quinzena de detinguts
en un operatiu antidroga

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van dur a terme di-
marts un macrooperatiu anti-
droga a Sant Adrià de Besòs i
Barcelona. El dispositiu policial
va culminar amb quinze detin-
guts i va centrar-se principal-
ment en el desmantellament
de la cúpula d’una organització
criminal que es dedicava a la
distribució de marihuana en
diferents poblacions del Barce-
lonès i el Barcelonès Nord.

La investigació dirigida pel
jutjat d’instrucció número 10
de Barcelona va comptar amb la

participació de prop de 350
agents, que van fer un total de 19
entrades en domicilis, princi-
palment al carrer Saturn del
barri adrianenc de la Mina.
Aquests escorcolls van permetre
desmantellar fins a tres planta-
cions de marihuana i també es
van comissar altres substàncies
estupefaents.

Segons informa El País, l’or-
ganització desarticulada estaria
relacionada amb el triple episo-
di de tiroteig que va tenir lloc el
desembre del 2020 a la Mina, on
va resultar ferida una persona.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs reclamarà a
la Generalitat posposar fins al
curs vinent la reorganització del
calendari escolar. Així ho van
acordar els grups en el Ple mu-
nicipal del mes de març, on la
proposta per demanar l’aplicació
d’una moratòria d’un any va re-
bre el suport de totes les forma-
cions excepte ERC.

En la sessió de dilluns, cele-
brada per primer cop en dos
anys de manera presencial al
saló de plens del consistori adria-
nenc, els partits van defensar la
necessitat d’arribar a consensos
amb la comunitat educativa per
tal de tirar endavant modifica-
cions substancials com les que
proposa el govern català, que ja
han sigut objecte de diversos
dies de vaga a centres educatius
d’arreu del territori. 

El contundent posicionament
de la resta de grups va comptar
amb la rèplica d’ERC, que va tit-
llar la moció –presentada con-
juntament per Sant Adrià En
Comú, MES, el PSC i Ciutadans–

de “desactualitzada”. “No cal es-
perar per aplicar una decisió que
és positiva per al conjunt de la ciu-
tadania”, assegurava el portaveu
dels republicans, Rubèn Arenas,
que remarcava que cap de les for-
macions havia aportat arguments
en contra de l’avançament del ca-
lendari escolar.

L’altre punt destacat del Ple va
ser l’aprovació d’una moció per
millorar el descans dels veïns i per
combatre l’excés de soroll. La
proposta presentada per SAeC,
ERC i MES instava el consistori

a instal·lar de manera permanent
sonòmetres per garantir que es
respecten els nivells màxims de
contaminació acústica establerts
per normativa. El punt va tirar en-
davant amb el suport de la resta
de grups i l’abstenció del PSC, que
va assegurar que serà “impossi-
ble” adquirir més aparells abans
del 2023. Tanmateix, l’executiu sí
que va anunciar el compromís
d’Endesa d’introduir elements
d’insonorització a la central tèr-
mica del Besòs a partir de la tar-
dor.

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

El calendari escolar i l’excés de
soroll, protagonistes del Ple

Efectius dels Mossos d’Esquadra en un dels edificis escorcollats Foto: ACN

Obres | La reforma de l’avinguda de la Platja, al maig
Les obres de reforma de l’avinguda de la Platja de Sant Adrià de Besòs
arrencaran durant la segona quinzena de maig. Així ho ha confirmat el

consistori, que destinarà a l’actuació una inversió de prop de 76.000 euros.
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Cop sobre la taula de l’oposició
a Tiana. Els grups de Junts per
Tiana, el PSC i JxCat van regis-
trar ahir la primera moció de
censura de la història del muni-
cipi per fer fora de l’alcaldia
Marta Martorell. Les formacions
van fer efectiu d’aquesta mane-
ra el pacte anunciat dimarts a la
tarda entre els socialistes i el par-
tit encapçalat per Isaac Salva-
tierra, que serà investit nou al-
calde en un Ple extraordinari que
tindrà lloc el pròxim 13 d’abril.

En els darrers mesos, la bat-
llessa d’ERC havia vist com tant
JxCat com els socialistes aban-
donaven l’executiu, deixant un
govern en minoria que només
havia aconseguit mantenir el su-
port de l’exregidora conserva-
dora Marta Guàrdia, actual-
ment no adscrita. Precisament,

la fragilitat del consistori va ser
un dels arguments que va uti-
litzar ahir Salvatierra per justi-
ficar la necessitat de presentar
la moció.

“Tenim un govern en mino-
ria i uns pressupostos prorrogats
des de fa dos anys. La situació és
de paràlisi institucional. Per això
ens hem posat d’acord amb el
PSC per fer un govern d’emer-
gència. Només ens queda un
any i tenim molts reptes i ur-
gències per combatre”, assegu-
rava el líder de Junts per Tiana
en una roda de premsa posterior
al registre. Salvatierra va voler
agrair el suport de JxCat, que fi-
nalment va signar la moció “sen-
se demanar res a canvi”, i va
allargar la mà als socialistes per
conformar un govern ampli.
“L’acord inicial és amb el PSC i
seran ells els que decideixin si
entren o no al govern. Nosaltres
treballem amb un cartipàs que
inclou els dos regidors socialis-
tes, però ens donem aquests

quinze dies fins al Ple per acabar
de tancar-lo”, va assenyalar el fu-
tur alcalde.

Per la seva banda, el PSC va
defensar amb contundència la
necessitat fer un “canvi de rumb”
per trencar amb la “dinàmica ne-
gativa” que arrossegava l’execu-
tiu encapçalat per Martorell.
“No hi havia cap altra solució.

Creiem que la moció era abso-
lutament necessària perquè no
podia seguir mantenint-se
aquest estat de completa inefi-
càcia per part del govern. No és
una moció contra ERC, sinó
contra una certa manera de fer
les coses”, afirmava el primer se-
cretari de la secció local socia-
lista, Ferran Vallespinós.

Sobre la possible entrada al
govern, tant Vallespinós com el
líder del grup municipal Albert
Sales van apuntar que ho estan
estudiant, però remarquen que,
si s’ha fet la moció, no ha estat
per “fer d’espectadors”, sinó per
participar de l’executiu amb un
acord de governabilitat o amb
l’entrada dels regidors del PSC.

Els regidors de Junts per Tiana després de signar la moció de censura. Foto: Junts per Tiana

Anton Rosa
TIANA

Un canvi de rumbhistòric
» L’oposició de Tiana uneix forces i presenta una moció de censura contra l’alcaldessa Marta Martorell

» Isaac Salvatierra (Junts per Tiana) serà investit com a nou batlle en un Ple el pròxim 13 d’abril

Montgat | En marxa els pressupostos participatius
L’Ajuntament de Montgat ja ha donat el tret de sortida als pressupostos
participatius del municipi, una iniciativa que permet a la ciutadania i les

entitats presentar propostes que podran ser finançades amb diners públics.
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Vas començar a jugar a
bàsquet a P5, al Col·legi
Cultural, de Badalona.

Éreu dues nenes. 
I només vaig continuar jo. A Es-
coles Minguella ja vaig jugar no-
més amb noies, i els dilluns ana-
va a entrenar al Programa de
Detecció i Perfeccionament
(PDP), de la Federació Catalana
de Basquetbol, i ho feia amb
nois. En aquells moments, a Ba-
dalona hi havia pocs equips fe-
menins bons.   

I vas aterrar al Bàsquet Feme-
ní Sant Adrià.  
Em va fitxar en Ricardo Peinado,
que sempre em va deixar ser
com soc: intensa i una mica re-
volucionària i boja a la pista.
[Riem]. Em va permetre constru-
ir i descobrir la meva manera de
jugar. Amb els anys, he anat ma-
durat molt, perquè quan era pe-
tita no acabava cap partit perquè
moltes vegades m'expulsaven
per cinc faltes.  

Com és la Nairin a classe? Ets
professora a l'Escola bressol
Cucafera, a Santa Coloma.  
La setmana em passa volant
amb una feina que m'encanta.
Quan hi arribo dilluns, rebo tan-
ta energia dels petits i petites,
que m'activo de cop. No parem:
ara correm, ara juguem... 

Quins tipus d'activitats feu? 
De tota mena! Estan pensades
per assolir un aprenentatge glo-
bal i treballem les vuit intel·li-
gències que es desenvolupen
durant la vida: intel·ligència lin-
güística, lògic-matemàtica, mu-
sical, espacial, corporal-cinestè-
sia, interpersonal, intrapersonal
i naturalista. El febrer vam trac-
tar el conte del monstre dels co-
lors, que treballa les emocions, i
ara estem amb el projecte dels
cinc sentits.  

"La Nairin té una manera tan
única d'expressar-se que po-
dria llegir-te la llista de la com-
pra i fer-te riure", et retrata la
teva companya Anna Gamarra. 
[Riem]. La Gamarra i jo tenim un
sentit de l'humor molt  sem-
blant! En un equip la química és

vital: no té preu que les compa-
nyes puguin ser amigues teves.  

Ets molt expressiva.  
Soc completament transparent i
molt sensible. La meva cara mos-
tra sempre el meu estat d'ànim.   

Ara t'entrena Sergio Manza-
no i també t'ha dirigit Javi Tor-
ralba: són dos entrenadors
molt exigents que et porten al
límit i premien l'esforç.  
M'encanta que em demanin el
màxim. Són dos grans tècnics.  Al
Javi Torralba el vaig tenir al CBF
Sarrià i al Basket Almeda, on

vaig viure els millors anys: vam
ser campiones d'Espanya a in-
fantil i subcampiones a cadet,
vam jugar un torneig a Venècia...
Són records molt macos i diver-
tits. El meu últim any de júnior el
vaig jugar al Barça CBS. 

El teu debut com a sènior va
ser al Draft Gramenet: un any
de contrastos. 
De molts contrastos, perquè te-
nia 18 anys i era la més petita
d'un grup amb companyes que
superaven la trentena. Hi vaig es-
tar molt a gust i sempre sentiré
el Draft Gramenet com a casa
meva, i la Brígida Milla, la Bri, em
va cuidar tant... Després de sis
temporades, notava que neces-
sitava un canvi i l’any 2019 vaig
acceptar la proposta del Sergio
Manzano per anar al Lima Horta
Bàsquet. Hi estic molt bé.  

Fa anys que conserveu gran
part del bloc d'un equip amb
molta química que mai abaixa
els braços. Aquest curs heu fet
grans remuntades, l'última (18
punts) contra el CB Al-Qázeres.  
A la Lliga Femenina Challenge
pots guanyar i perdre contra
qualsevol equip. Creiem en nos-
altres i el marcador no ens des-
centra. A la pista del Bàsquet
Maresme Boet Mataró 3 Viles
vam remuntar 19 punts, 16 en

l'últim quart, i a casa, i contra el
mateix rival, també vam arri-
bar a perdre per 19 punts, i per
17 al descans. Contra el Celta, al
Pavelló Virolai, vam saber patir,
i el partit que comentes contra
el CB Al-Qázeres va ser molt es-
pecial també.  

Ara mateix ocupeu l'última pla-
ça per als playoffs d'ascens a
Lliga Femenina. Només us la
pot treure el Real Canoe, a qui
rebreu aquest dissabte en la
penúltima jornada de la Lliga
regular... Al Pez Volador vau su-
perar-les per 55-58. 
El nostre mèrit és infinit: no tenim
cap jugadora estrangera i la mei-
tat de l'equip està lesionat: la Lu-
cía Moreno, la Nora Galve, la
Maria Martiáñez, la Xènia Artiga
no s'acaba de recuperar, i l'Anna
Gamarra ha tornat després d'uns
mesos de baixa perquè es va
trencar un dit. Malgrat que el
Real Canoe sigui un gran equip,
jo prefereixo centrar-me en nos-
altres. Si ho donem tot, podrem
guanyar el partit. 

“Mai m’ha condicionat ser
la jugadora més baixeta

dels meus equips”
Nairin De La Torre / Exjugadora del Draft Gramenet i BF Sant Adrià

“Mai m'ha condicionat ser la jugadora més baixeta dels meus equips perquè sempre
he sentit que podia fer el que em proposés. La intensitat i el treball depenen de tu”,

defensa Nairin De La Torre (Badalona, 1996), base del Lima Horta Bàsquet i
exjugadora, entre altres, del Bàsquet Femení Sant Adrià i del Draft Gramenet.

“Vaig arribar al  Draft
Gramenet amb 18 anys
i tenia companyes que
superaven la trentena”

Foto: Toni Delgado

Futbol | El CF Badalona rep l’AE Prat 
El conjunt de Javi Moreno rebrà el pròxim diumenge l’AE Prat, en partit corresponent a la
28a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona hi arribarà després del

seu quart empat consecutiu, en aquest cas a zero, contra el CD Numancia del passat dia 27.

Toni Delgado
SANTA COLOMA
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Viu en línia

La Carmen Urondo Ezcurrechea va es-
capar de dues guerres, va ser tinent de
l’exèrcit Roig i va viure la clandestinitat
i l’exili. Aquesta obra parla de la vida d’u-
na dona anònima i valenta que traves-
sa el segle XX però, per damunt de tot,
és la història d’una àvia explicada pel seu
net quan s’acosten els seus últims dies. 

A la Fundació Joan Brossa.

Teatre

El més bonic que podem fer
Jan Vilanova Claudín

El moment més esperat pels fans d’An-
tònia Font des que es van separar, l’any
2013, ja ha arribat. El mític grup mallor-
quí ha publicat aquest mes de març el seu
desè àlbum, Un minut estroboscòpica
(Primavera Labels). “Necessitàvem tornar
enrere i tenir les sensacions de quan An-
tònia Font va ser el que va ser”, ha admès
el cantant del grup, Pau Debon, a l’ACN.

Música

El Mateo (Javier Rey) vol pujar per primer
cop al cim de la muntanya més perillo-
sa, l’Annapurna, per complir una promesa.
Mentre hi puja, pateix un accident que el
deixa inconscient i el rescata la Ione (Pa-
ticia López Arnaiz), una alpinista experi-
mentada que està passant l’hivern sola
a un refugi i que està decidida a ajudar
en Mateo a aconseguir el seu objectiu.

Pelis i sèries

La cima
Ibon Cormenzana

Un minut estroboscòpica
Antònia Font

DNIT: música electrònica
Els amants de la música electrònica tenen una cita men-
sual al CaixaForum de Barcelona. Un divendres al mes,

aquest espai acull actuacions en directe d’artistes nacio-
nals i internacionals que arrisquen i experimenten amb
sons avantguardistes. El cicle DNIT va néixer l’octubre de
2012, fa gairebé una dècada, i des d’aleshores ha portat a
la ciutat algunes de les figures més rellevants de la músi-
ca electrònica, com Tim Hecker, Ben Frost o Holly Hern-

don. Els pròxims espectacles programats aquest any són
els de Barker & Reza Hasni i Sinjin Hawke & Zora Jones.

Va guanyar el premi Gaudí a millor actriu
protagonista l’any 2016 pel seu paper a Vic-

toria, però també l’hem vist a sèries, obres
de teatre i, fins i tot, fent publicitat (ha pro-

tagonitzat l’anunci d’Estrella Damm en dues
ocasions, una d’elles al costat de Jean Reno).
És evident que Laia Costa (Barcelona, 1985)
és una cara coneguda, i ho és perquè té el

talent necessari per triomfar allà on va. Com
li ha passat aquest mes de març al Festival

de Cinema de Màlaga, on ha guanyat el pre-
mi a millor actriu ex aequo amb Susi Sánc-

hez, la seva companya de repartiment a Cin-
co lobitos. De fet, aquesta pel·lícula de la di-
rectora basca Alauda Ruiz de Azúa s’ha en-
dut el màxim guardó del festival, la Bisnaga
d’Or. Amb tot, Costa està vivint de nou un

capítol daurat de la seva carrera.

L A I A  C O S T AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit
Va rebre el Gaudí a millor protagonista el 2016 per ‘Victoria’

Famosos

Triomfar al Festival de Cinema de Màlaga 
Ha guanyat el premi a millor actriu ‘ex aequo’ amb Susi Sánchez 

Celebren que s’hagi endut el premi
Molts usuaris han lloat la seva feina com a actriu

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 6 de juny de 2015 el Barça completa el
triplet conquerint la Champions a Berlín.
En plena eufòria culer, Josep Maria Bar-
tomeu guanya sense discussió les elec-
cions a la presidència. Però, només cinc
anys després, la seva gestió ha ensorrat
el club, amb múltiples escàndols eco-
nòmics, administratius, esportius i insti-
tucionals, passant del triplet al col·lapse.

Llibres

El llegat enverinat de Bartomeu
Marta Ramon Gorina

|Crusader Kings 3
Un joc d’estratègia ambientat a l’edat mitjana en què els jugadors

podran administrar les seves corts i dinasties. Per a PS5 i Xbox Series X/S.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

COMPANYONIA

La comunicació entre tota la plantilla és imprescindible:
cal que sigui fluida perquè tot funcioni

ALTRES VALORS

COMUNICACIÓ

REUNIONS COM CAL

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

i TREBALL

Adiversos països d’Europa i Amèrica, l’1 d’abril és l’equivalent
al Dia dels Sants Innocents, que aquí celebrem el 28 de de-
sembre. Des del 1996, és també el Dia Internacional de la Di-

versió a la Feina, una data establerta per defensar la idea que la di-
versió i la professionalitat són compatibles. Això últim no vol dir que
hàgim d’estar tota l’estona rient mentre treballem, sinó que posa el
focus en la importància de crear un bon ambient a la feina per mi-
llorar l’estat d’ànim, la motivació i el rendiment dels treballadors. 

Tot i que les grans decisions estan en mans de qui té més res-
ponsabilitat, el foment i el manteniment del bon ambient al final
acaba depenent de tota la plantilla. En aquest sentit, el més im-
portant és la bona relació amb els companys: tingues empatia i
ofereix-los ajuda quan puguis i sigui necessari. Això és clau per al
treball en equip. En la mateixa línia, és imprescindible tenir una
comunicació fluida amb tot l’equip. I aquesta comunicació re-
quereix altres valors, sobretot respecte, confiança i sinceritat.
D’altra banda, recorda que la reunió perfecta, segons experts de
la UOC, ha de tenir la durada justa i necessària i el format més
adequat i ha d’estar ben organitzada.

Fomentar el bon ambient a la feina

El més important és la bona relació amb els companys:
tingues empatia i ajuda’ls quan calgui i puguis

Les claus

Per aconseguir la bona comunicació del punt anterior,
calen altres valors: respecte, confiança i sinceritat

La reunió perfecta ha d’estar ben organitzada i tenir
la durada justa i necessària i el format adequat
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