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Els residus acumulats a l'aboca-
dor il·legal ubicat en uns terre-
nys a mig camí entre Tiana,
Montgat i Badalona no paren de
créixer. Des que l'entitat Mont-
gat Net denunciés el juny de
l’any passat la situació, la pre-
sència de brossa no ha fet més
que augmentar i cada cop apa-
reixen noves deixalles en zones
diferents d'aquest espai verd.

Segons ha pogut comprovar
Línia Nord, el reguer de residus
s'estén actualment per un re-
corregut de gairebé un centenar
de metres i es concentra princi-
palment en uns quatre o cinc
punts, on hi ha acumulades sen-
se control grans quantitats de

brossa. "En aquests mesos no
s'ha fet cap mena de neteja. La
brossa segueix acumulant-se i
cada cop el temps la va deterio-
rant més", alerta Marta Soler,
una de les integrants de l’agru-
pació ecologista i veïna del bar-
ri de les Costes de Montgat, un
dels més propers al terreny afec-
tat. Precisament, Soler, junta-
ment amb altres voluntaris de
l’entitat, han detectat recent-
ment nous abocaments que po-
drien provenir d'una macro-
plantació de marihuana prope-
ra. També segueixen a l'espai les
runes amb amiant sense tractar
que Montgat Net va localitzar el
passat mes de setembre.

Cal recordar que el terreny
és una propietat privada que
forma part del terme municipal
de Tiana, però que només té en-
trada per a vehicles des de les

poblacions veïnes de Montgat i
Badalona.

CINC ANYS D’ABOCAMENTS
La trajectòria d’aquest abocador
il·legal es remunta al 2017, quan
l’Ajuntament de Tiana va obrir
un expedient després de detec-
tar un primer abocament de
brossa en aquest terreny. Aquest
va ser el primer cop que l’admi-
nistració localva tenir constància
de la presència de residus a l’es-
pai, malgrat que diversos veïns
de la zona apunten que fa alme-
nys una dècada que s’hi aboquen
deixalles. L’executiu va aconse-
guir aleshores contactar amb
un dels dos propietaris del ter-
reny i entre el 2017 i el 2018 es
van fer diverses reunions per tal
d’aconseguir netejar l’espai.

Per trobar el següent registre
sobre l’abocador cal avançar fins

al 2020, quan la Policia Local de
Tiana va obrir un expedient san-
cionador per una infracció de
l’Ordenança de Convivència Ciu-
tadana. Només uns dies després,
el consistori va iniciar un procés
amb diversos requeriments a la
propietat perquè retirés els resi-
dus acumulats. Malgrat que es va
arribar a un acord amb els titulars
per fer una neteja, els tràmits es
van allargar més de l’esperat per
la mort d’un dels propietaris i per
la no acceptació de l’herència
per part dels seus descendents.

Des d’aleshores s’han obert
fins a quatre expedients, que han
acabat amb l’Ajuntament limitant
l’accés a l’espai amb la col·locació
d’una cadena i de diversos obs-
tacles per evitar l’entrada de ve-
hicles. Només cinc dies després
d’aquella decisió, diversos veïns
van alertar que la cadena havia es-

tat “vandalitzada” i que s’havien
arrencat els dos pilars que s’uti-
litzaven de fonaments per poder
accedir-hi amb un cotxe o furgo-
neta de grans dimensions.

INSPECCIONS SENSE ÈXIT
Fonts municipals de Tiana con-
sultades per Línia Nordapunten
que les inspeccions fetes i el se-
guiment dels abocaments no
han permès identificar per ara els
responsables dels continus llan-
çaments de residus al terreny. Les
mateixes veus lamenten que les
mesures preses pel consistori
no hagin aconseguit evitar
aquests episodis, però asseguren
que s’està treballant per trobar
una solució més efectiva per li-
mitar l’accés a l’espai. En pa-
ral·lel, el consistori continuarà
pressionant els propietaris per-
què retirin els residus de l’espai.

L’abocador il·legal s’ha anat fent gran en els últims mesos. Fotos cedides

Anton Rosa
TIANA

Unabocador ‘in crescendo’
» Les deixalles s’acumulen sense control en un terreny privat situat entre Tiana, Montgat i Badalona
» L’Ajuntament de Tiana ha obert des del 2017 una dotzena d’expedients per requerir la seva neteja
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El TSJC ha tombat la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE) de Barcelona i dels municipis li-
mítrofs. És una mala notícia per a les ne-
cessàries polítiques de lluita contra la con-

taminació, que venen dictades, en bona part, per la
UE. La sentència, però, dona la raó a Junts per Ca-
talunya i a les al·legacions que vam presentar per mo-
dular algunes de les mesures i fer-les més racionals
i progressives. Vam reclamar que el projecte incorporés
estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les
restriccions i una memòria de l’impacte econòmic so-
bre els col·lectius i els sectors més afectats, a partir de
la qual aplicar mesures compensatòries. Vam dema-
nar que es mantingués la moratòria per als vehicles
de transport de mercaderies de manera indefinida i
vincular la seva incorporació progressiva als estudis
d’impacte econòmic de la ZBE.

Ada Colau i Jaume Collboni no van fer cas de cap
d’aquestes aportacions i ara tot són laments. És pro-
bable que si les nostres esmenes s’haguessin incorporat
a la ZBE, el TSJC no l’hauria tombat. El problema de
fons, que fa temps que denunciem, és la manera de
fer d’aquest Ajuntament, que no practica cap diàleg
ni justifica les seves decisions. Aquesta manera de go-
vernar no deixa altra opció als que se senten perju-
dicats que recórrer a la via judicial per defensar els seus
drets. És exactament el que ha passat amb la ZBE. I
una bona eina de la lluita contra la contaminació ha

degenerat en una batalla judicial que pot acabar te-
nint un gran cost econòmic per a la ciutat i pot ser un
fre per a les necessàries polítiques mediambientals.

La judicialització de la ZBE lamentablement no és
una excepció. La pèssima gestió administrativa i les
irregularitats freqüents d’aquest Ajuntament ens es-
tan costant molts diners, molts endarreriments i molts
problemes que paguem tots plegats. Hem vist com di-
versos projectes han acabat judicialitzats, i sovint amb
decisions judicials contràries a l’equip de govern de

comuns i PSC. Per exemple, ho hem vist amb el PE-
UAT, ho hem vist amb la Casa Buenos Aires de Vall-
vidrera i ho hem vist amb el projecte hoteler a Santa
Madrona. I aviat ho veurem amb la reforma de la Via
Laietana, un dels més grans despropòsits urbanístics
que es poden imaginar.

També és possible que la Superilla de l’Eixam-
ple acabi judicialitzada. I això és possible perquè l’A-
juntament ha començat a licitar les obres sense te-
nir aprovat el projecte. La Superilla és un projecte

que no té cap urgència, però Ada Colau té pressa per
tenir-lo enllestit abans de les eleccions municipals
i per això tira pel dret, vulnerant la Llei d’Urbanis-
me de Catalunya i menyspreant de manera flagrant
els processos participatius dels quals el propi Ajun-
tament fa bandera. No hi incorpora un pla de mo-
bilitat, que seria el mínim exigible, ni tampoc estudis
sobre l’impacte real que la peatonalització tindrà so-
bre el trànsit i sobre l’activitat econòmica i comer-
cial. La Cambra de la Propietat Urbana ja ha de-
manat que s’aturin les obres per les greus irregula-
ritats. Per exemple, com és possible que el termini
que tenen les empreses per presentar ofertes per a
les obres acabi abans que el termini que tenen els
veïns i les veïnes per presentar esmenes i al·legacions
al projecte? Això genera una gran inseguretat jurí-
dica i és un menyspreu als ciutadans i ciutadanes que
vulguin fer-hi aportacions.

Estem acostumats que comuns i PSC governin
d’esquena a la gent i a l’oposició, però governar d’es-
quena als procediments més elementals és una in-
decència perillosa que es pot acabar pagant molt cara.
Comuns i socialistes tiren pel dret amb una gran fri-
volitat, però hem de ser conscients que ens arrosse-
guen a tots amb la seva irresponsabilitat.

Elsa Artadi, presidenta del grup municipal 
de Junts a l’Ajuntament de Barcelona

La judicialització de la Zona de
Baixes Emissions lamentablement 

no és una excepció

per Elsa Artadi

Govern sense rigor
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S’ha parlat molt de si
els mitjans públics ha-

vien de facilitar veu a
l’extrema dreta, i gens sobre si havien
de fer el mateix amb personatges eso-
tèrics, negacionistes, conspiracionis-
tes i bocamolls. Convindria parlar-ne
d’una vegada i enretirar micros a
aquesta genteta farsant.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En el cole, el maestro
de música siempre me

decía: “Tú de mayor vas a
ser ATS: A los Tomates Seguro, como tus
padres”. Y ahora yo cuento esta histo-
ria diciendo el orgullo que me dan mis
padres y su trabajo en el campo, mien-
tras él amarga la vida a niños de pri-
maria sin recursos.

@thelazaruslady

En una estació de ser-
vei a França, en Yaromir

(de 10 anys), que viatjava
silenciós en el comboi, veu un piano.
Feia tres setmanes que no tocava. El 24
de febrer tenia un concert a Ucraïna.
Aquella matinada va començar la gu-
erra i va haver de fugir de casa seva, a
Kherson.

He deixat la meva filla
petita plorant a l’escola.

Deia que a l’escola està
bé però que avui volia estar amb mi.
Que només li passava això, però que
només volia estar amb mi. I porto el
matí sentint-me un cuc de terra re-
pugnant. Ser adult és una merda. DEI-
XEU-ME EN PAU JA JODER.

@OriolMalet@andreajvilloria@XavierGodas



5 | 

línianord.catEnvia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com 7 d’abril del 2022

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Nairin De La Torre: “Mai m’ha condicionat 
ser la jugadora més baixeta dels meus equips”1

2
Nou ensurt per l’esfondrament 
de la façana d’un bloc de la Salut

Un jutge obre una investigació 
pel vessament tòxic al riu Besòs

La fiscalia denuncia la incineradora 
de Sant Adrià per contaminació

Olga Gámez relleva Alex Montornès 
a la secció local d’ERC a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4
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La clau

L’any 1976, l’editorial LaGaya Ciència va publicar
uns llibres per explicar i

divulgar diferents temes polítics
necessaris per sortir de l’amnèsia
imposada durant la llarga i negra
nit de la dictadura franquista. 

Un d’aquests llibres és Qué es
la República, de J. A. Casanova,
i en un dels seus capítols parla
de la tradició republicana a Es-
panya. Escriu aquest autor que,
des del primer terç del segle
XIX, la idea republicana apareix
vinculada a Espanya al libera-
lisme radical i al federalisme. Per
a moltes persones, la idea re-
publicana no és contrària a la
monarquia només pel fet que
aquesta última és hereditària,
sinó perquè el republicanisme
defensa que la sobirania resideix
en el poble i, per tant, és sinònim
de democràcia.

No entrarem a explicar el
que van significar les dues expe-
riències republicanes espanyoles,
amb els seus errors i encerts. No-
més recordarem que la Segona
República va ser segrestada per
una sublevació de militars i oli-
garques, amb el beneplàcit de
bona part dels dirigents de l’Es-
glésia catòlica, que va suposar la
imposició d’una dictadura que va
acabar amb les esperances dels
treballadors i treballadores d’a-
conseguir millorar les seves con-
dicions de vida.

Conservo un exemplar de la
Constitució de la Segona Repú-
blica, que a l’article primer diu: 

“Espanya és una República
democràtica de treballadors de
tota classe, que s’organitza en rè-
gim de Llibertat i de Justícia. 

Els poders de tots els seus
òrgans emanen del poble”.

També l’actual Constitu-
ció espanyola, en el punt dos de
l’article primer, assenyala que
“la sobirania nacional resideix
en el poble espanyol, del qual
emanen els poders de l’Estat”.

Però, ves per on, en el punt
tres del mateix article es diu
que “la forma política de l’Es-
tat espanyol és la Monarquia
parlamentària”.

Actualment, des que s’han
destapat els tripijocs econò-
mics i els amors del campec-
hano, són moltes les veus que
qüestionen la monarquia, ja
que consideren que és un sis-
tema caduc i que no represen-
ta la voluntat popular.

Col·lectius diversos de-
nuncien l’arcaisme d’aquesta
forma presidencial, sent cada
vegada més visible el senti-
ment republicà entre la pobla-
ció, perquè la gent no vol con-
tinuar sent súbdita de ningú.

Un d’aquests col·lectius és
la Plataforma Consulta Popu-
lar Estatal Monarquia o Re-
pública, que defensa la neces-
sitat de celebrar una consulta
perquè el poble sobirà pugui
pronunciar-se sobre quin mo-
del d’Estat vol.

La plataforma es va consti-
tuir l’octubre de 2019 amb
aquest objectiu. El passat 30 de
gener, van celebrar la seva de-

sena assemblea amb la parti-
cipació de més de cinquanta
persones representants de les
organitzacions, col·lectius i
territoris que l’integren.

En aquesta assemblea es
va acordar celebrar una con-
sulta no vinculant, però amb
totes les garanties democràti-
ques  necessàries, el pròxim 14
de maig.

Al Barcelonès, els impul-
sors d’aquesta iniciativa con-
sideren que en les societats de-
mocràtiques els pobles deci-
deixen sobre totes les qües-
tions importants que els con-
cerneixen, entre d’altres, la
forma d’Estat.

Segons manifesten, ni en
l’anomenada transició demo-
cràtica, ni més tard, es va po-
der triar entre monarquia o re-
pública. Per això, consideren
que ara ha arribat l’hora que es
pugui votar i decidir lliure-
ment entre el model monàr-
quic o republicà.

Així doncs, el pròxim 14 de
maig, vuit dies més tard que
s’organitzés, l’any 1870, la pri-
mera Assemblea Federal d’Es-
panya amb representants de
48 províncies, a Badalona, i a
tot arreu, podrem votar allò
que considerem el millor per
al nostre futur. Serà una jor-
nada de democràcia partici-
pativa i un acte democràtic de
lliure expressió popular.

La tradició republicana a Espanya
per Pedro Jesús Fernández   

A les xarxes

@AdriaSoldevila: Laporta: “Puc anunciar
que Spofity presentarà la seva aplicació en
llengua catalana, la llengua del nostre país
i del nostre club”.

@sgarmas: Bucha, un reguero de cadáveres
y tanques quemados. Siguen apareciendo
cuerpos. Hoy mismo hemos visto como le-
vantaban seis, tiroteados y quemados.

#LaMassacreContinua

@324cat: Les comarques del Pirineu vota-
ran sobre la candidatura dels Jocs Olímpics
d’hivern del 2030 el 24 de juliol. Hi haurà
dues preguntes en funció de la comarca.

#JocsD’HivernSíONo #SpotifyEnCatalà

Els semàfors

El govern espanyol
s'encarregarà de recuperar el
litoral malmès pels temporals.
Així ho va confirmar el Ministeri
per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic en una
reunió amb els ajuntaments 
de Badalona i Montgat.

pàgina 8Govern espanyol

L'Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord torna aquest
2022 amb la seva cinquena

edició. Aquesta iniciativa té per
objectiu familiaritzar les entitats
amb l'economia social i solidària

per generar ocupació de
qualitat i dinamitzar sectors.

pàgina 10Ateneu Cooperatiu

Els responsables de la
incineradora de Sant Adrià
podrien acabar anant a judici
acusats d’un delicte ecològic. 
La Fiscalia ha denunciat el
president de TERSA i regidor

barceloní, Eloi Badia, per excedir
els límits de contaminació.

pàgina 14TERSA
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Mirada pròpia

El primer dia de classe, a dos quarts de qua-
tre del primer dijous lectiu de setembre, jo
sempre començava la meva presentació de
l’assignatura demanant als alumnes que

m’escrivissin el que per a ells era una definició de
ciutat... Us podeu imaginar tot el que sortia d’a-
quelles reflexions. L’evidència del pensament, juvenil
i poc madur, de la majoria dels alumnes ens deixa-
va definicions i pensaments de la ciutat a priori molt
superficials: començaments de frases com “La ciu-
tat és un conjunt de carrers que...” o “Els barris que
conformen una ciutat són generadors de...”, etc. D’al-
tres alumnes expressaven alguns pensaments ja més
profunds i eren capaços d’atribuir a la ciutat rela-
cions socials o humanes o, fins i tot, relacionar àrees
econòmiques o sistemes vertebradors.

He de dir que aquesta manera de començar era
molt enriquidora per a les dues parts (professorat i
alumnat), perquè encetava un autèntic debat d’allò
que en realitat volíem ensenyar en la nostra assig-
natura i, sobretot, del que volíem que, al final del curs
acadèmic, els alumnes s’emportessin amb ells.  

Des de la universitat, hem intentat sempre fer en-
tendre i reflexionar als alumnes sobre allò que diem
ciutat, sobretot a través de la transformació urba-
na i del creixement de les nostres ciutats, però tam-
bé des de la manera de viure les ciutats; des de la ma-
nera de sentir-les; des de com es produeixen les re-
lacions humanes inter i extra ciutat, entre els ma-
teixos individus, però també entre el col·lectiu que
conforma una ciutat i la resta del territori; des de
l’impacte social d’una aglomeració urbana; des de
la interactuació que ha de tenir una col·lectivitat amb
d’altres; des dels fluxos de mobilitat que una ciutat
genera; des de la petjada ambiental que, sens dub-
te, provoca una ciutat, des de...

Hi  ha infinitat de reflexions, potser fins i tot mas-
sa. Tot i ser un professional de l’arquitectura, no sa-
bria dir quina escollir.

Que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de
repensar les nostres ciutats és, en el fons, una opor-
tunitat per a tots nosaltres.

Personalment, com a professional de l’urbanis-
me i, sobretot, com a docent, em preocupen els nous
reptes i el pensament de com hem de preparar els
nostres alumnes per a les ciutats del futur. Un rep-
te majúscul!

És per tot l’anterior que, dins d’aquest entorn tan

meravellós que és el món universitari, considero un
objectiu cabdal fer comprendre a l’alumnat que és
imprescindible tenir en compte tot això, no sim-
plement per projectar una ciutat, sinó per projec-
tar un entorn de vida.

Sí, tot això són referents, però... com podem en-
carar l’aprenentatge de la ciutat sense els inputs que
ens arriben avui dia?

Quines ciutats hauran de reconèixer els nostres
alumnes en un futur?

Tots ho hem sentit alguna vegada. Actualment,
es parla de ciutats del futur, es parla de smart cities,
es parla de ciutat digital, es parla de ciutat tecno-
lògica, etc. És evident que la revolució tecnològica
ha impactat de ple en la manera de pensar i fer ciu-
tat, i s’ha convertit en l’estratègia imprescindible per
abordar els nous reptes socials i urbans.  La ciutat
del futur ha de ser capaç de donar resposta a totes
les preguntes que vagin encaminades a aturar tot el
que provoca el canvi climàtic i de donar resposta a
l’emergència climàtica. Això és importantíssim,
per si sol, suposa un repte descomunal per a qual-
sevol urbanista. Però és només això la ciutat del fu-
tur? No ho sé, potser primer hauríem de saber ana-
litzar la ciutat del present.

No podem imaginar-nos la ciutat del present sen-
se reflexionar sobre l’impacte social, econòmic,
mèdic i, sobretot, psicològic de la crisi de la covid-
19. No podem imaginar-nos la ciutat del present sen-
se reflexionar sobre l’impacte dels fluxos migrato-
ris, del gran nombre de famílies vingudes de fora de
la mateixa ciutat. No ens la podem imaginar sense
reflexionar sobre per què estan obsolets els nostres
models energètics, supeditats a uns estats i a uns di-
rigents personalistes i poc empàtics. No podem ima-
ginar-nos les ciutats del present sense reflexionar
sobre l’impacte ambiental que elles mateixes generen
sobre el nostre entorn. No, no podem, i em sap greu,
perquè estem perdent la imaginació.  

És evident que l’actualitat ens dona pistes de la
transformació global del món: el drama del Medi-
terrani, les guerres infinites a diferents parts del món
que, per motius econòmics i de poder, no s’aturen
mai –la guerra a Ucraïna, el conflicte al Sàhara (que
ja ve de lluny)...–, l’aparició de nous organismes d’a-
juda humanitària, les xarxes de solidaritat, la mo-
bilització dels recursos, etc. En podríem estar par-
lant una estona. Sí, tot això forma part del nostre pre-

sent. Les ciutats, sobretot des de la segona meitat
del segle XX i en aquesta primera dècada del XXI,
es caracteritzen perquè el seu creixement ha estat
ràpid i desorganitzat. En l’actualitat, les ciutats so-
freixen un procés d’immigració molt agressiu. Hem
de pensar que les ciutats del món reben fluxos mi-
gratoris i això fa que s’hagin d’adaptar molt ràpi-
dament a aquest corrent de migració i moltes ve-
gades no saben o no poden donar resposta. 

Tot això, i moltes coses més, fan transformar in-
dubtablement la ciutat del present i caldrà neces-
sàriament que apareguin noves estratègies econò-
miques i socials, però també urbanes –jo diria que
necessàriament també urbanes– que, de manera or-
ganitzada i coordinada, ens portin a la transformació
dels nostres espais de convivència i de vivència, on
fins ara ens crèiem tan segurs.  

En resum, moltes vegades la conversa amb els
alumnes, en un àmbit més acadèmic, quan parlem
de les possibilitats de transformació de la ciutat, es
converteix en  una enriquidora reflexió del que pas-
sa al nostre entorn.

És a partir de totes aquestes reflexions i de l’a-
nàlisi i desenvolupament d’un projecte urbà (apro-
fitant l’estudi d’una ciutat en concret), quan l’alumne
experimenta una transformació colpidora, que es
manifesta molt evident, tant a nivell acadèmic
com, sobretot, a nivell personal.

Per a mi aquesta és la síntesi del que ha de ser
l’ensenyament universitari. 

L’últim dia de classe, cap a dos quarts de nou d’u-
na tarda de juny, em sento orgullós d’acabar el curs
tal com el vam començar, però aquesta vegada pre-
gunto als alumnes, a manera de reflexió en veu alta,
què és l’urbanisme. La percepció, jo diria que general,
és que, tot i la complexitat del curs, els alumnes són
capaços de percebre l’urbanisme d’una manera
múltiple i complexa, com un urbanisme capaç d’en-
globar tots els raonaments socials i empeltar-se de
tots els successos que envolten les relacions huma-
nes, però, al mateix temps, comprenen que l’urba-
nisme ha de ser tangible, no ha de ser abstracte; ha
de ser capaç de traduir-se en una configuració mor-
fològica i funcional de l’espai en què vivim. 

Si no, de quina altra manera podríem fer ciutat?
La maduresa que experimenten aquests alum-

nes en un any acadèmic també és, per a mi, un ve-
ritable aprenentatge de vida.

per Jordi Guardiola, membre de Restarting Badalona

Aprenentatge de ciutat, aprenentatge de vida

NLes millors
perles

Detenen un home per haver-se vacunat 87 vegades contra
la covid. Ha passat a Alemanya, on aquest senyor de 61

anys que ara deu ser radioactiu ha fet negoci venent
passaports de vacunació falsos a ciutadans antivacunes.

Un, dos i tres cops de morro. Això és tot el que necessiten
alguns senglars barcelonins per tombar contenidors

d’escombraries a tocar de la serra de Collserola, tal com es
veu en un vídeo de betevé. Es nota que han estat practicant.

Un pres ha fugit del centre penitenciari de Lledoners
aprofitant un trasllat al dentista. Ho ha aconseguit amb

l’ajuda de dos còmplices, que han creat confusió fent servir
uns extintors, segons ha explicat l’agència EFE.

Plorar, però no gaire. No deixar entrar la Bertha.Emborratxar-se després. Aquestes són les tres normes
que ha posat una dona de 92 anys per al seu funeral. La
senyora s’ha fet viral explicant-ho a TikTok.

LA FOTOTwitter (@FCBfemeni)
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@paucusi: 10 anys demanant jugadors fí-
sics i al final arriba un canari amb les ca-
mes com plastidecors i es converteix en el
millor interior del món.

@DeremHEstraven: No olvidemos nunca
que el objetivo de los bulos no es que te
creas lo que es falso sino que desconfíes
de la verdad.

@alexsnclmnt: Es confirma que a Barce-
lona el mes de març del 2022 ha fulminat
el rècord i s’ha convertit en el mes amb
menys sol des de l’any 1968!

Flaixos

La lupa

Els desastres que ha causat la borrasca Cèlia a les
platges de Gavà, Montgat i Badalona nord és un
presagi nefast per a la temporada de temporals que
cada any destrossen la costa de l’àrea de Barcelo-

na i altres indrets del país. Des de 2017, la mala bava dels
predecessors Glòria i companyia ha fet desaparèixer entre
6 i 10 metres anuals d’amplada de les platges del litoral me-
tropolità nord. Això és un fotimer de sorra perduda!

D’acord, si ho comparem amb els 4.000.000.000.-
000.000.000.000 de grans d’arena que es calcula que hi
ha sumant totes les platges del món, potser no és tant. I, si
tenim en compte que diuen que hi ha més estrelles a l’u-
nivers que granets de sorra al nostre planeta, pot semblar
fins i tot una ximpleria preocupar-nos per una cosa tan ní-
mia dins la immensitat de l’espai.

La qüestió és que últimament ens toca patir per tot. Vi-
vim constantment amb l’ai al cor. Diria que, almenys, la bona
notícia és que ja ha arribat la primavera, però les persones
que pateixen al·lèrgia no hi estarien gaire d’acord. Sempre
hi ha una cara B de les coses. Per exemple, l’escassetat d’o-
li de gira-sol a mi m’estalvia la sobredosi de fregits de ma
mare quan vaig al poble.

Després de passar-la magra amb una pandèmia mun-
dial, el pervers efecte papallona d’una guerra a més de 2.000
kilòmetres fa que el cost de la vida aquí hagi pujat, que els
camioners i treballadors del camp i el mar protestin i que
tothom acabi donant positiu en emprenyament. El que no
queda clar és si actualment tot semblen males notícies per-
què realment ho són o perquè ens les venen així, sobretot
a Antena 3 i a les tertúlies de ràdio que sonen a tot volum
als taxis. No voldria semblarconspiranoic, però en el caos
no hi ha error, com cantava Santiago Auserón.

Per si la primavera no ens altera prou, una altra ten-
dència de moda que posa a cent és que governants i in-
fluencersde tots els pelatges ens diguin contínuament el
que hem de fer dins i fora de casa: com ens hem de rela-
cionar amb els altres per evitar contagis, la temperatura
màxima a la qual hem de posar la calefacció per comba-
tre els russos estalviant energia, el menjar que hem de con-
sumir per respectar el planeta, el llenguatge que hem de
fer servir per no discriminar ningú de l’ampli ventall de
gèneres, l’opinió que hem de tenir respecte a la Motomami
per semblar moderns i crítics alhora…

I, per si no n’hi hagués prou, augmenten les insinuacions
que som una colla de dropos. Fixeu-vos, si no, en el nou pla
contra la covid, que es vol carregar les baixes laborals in-

discriminades a causa de la malaltia i només permetrà fal-
tar a la feina a les persones vulnerables o a les que es tro-
bin malament de debò. La distinció entre romancers i fo-
tuts autèntics provocarà moltes susceptibilitats i no pocs con-
flictes en les relacions laborals. Covid or not covid.

També l’ampli i especialment sensible col·lectiu de l’en-
senyament –o educació, que costa molt saber ja qui fa què–
se sent acusat de defensar la dolce vita quan es manifes-
ten i es posen en vaga, adduint que no ho fan perquè els ob-
liguin a començar abans el curs, sinó per no sé quants greu-
ges més que venen de lluny, la majoria en benefici d’alumnes
i famílies, segons diuen.

Compte, que ser mestre o professor té molt mèrit, i ser-
ho amb consciència i motivat per una vocació honesta en-
cara més. És veritat que tenen moltes vacances i alguns s’a-
profiten de baixes sospitosament recurrents, però és una
professió dura i no apta per a cardíacs. Si ets pare i et po-
ses en la pell dels docents, visualitzant totes aquelles hores
a primera línia de foc davant d’alumnes sobreexcitats, re-
bels i demandants d’atenció, provoca vertigen, tret que si-
guis un tipus superdur com Vin Diesel a The Pacifier.

Per acabar-ho d’adobar, el nou líder de l’oposició, Al-
berto Núñez Feijóo, ha dit recentment en un míting que no
creu que als que tenen més se’ls hagi d’assenyalar pel car-
rer “per haver treballat més”. Suposo que per això acumulen
riquesa personatges com Albert Rivera, a qui no veien el pèl
al bufet d’advocats Martínez-Echevarría, o Toni Cantó, que
es deu estar esllomant per promoure el castellà a la Co-
munitat de Madrid des de l’Oficina de l’Espanyol.

Com va advertir el periodista i activista polític George
Monbiot, “si la riquesa fos el resultat inevitable del treball
dur i l’emprenedoria, totes les dones de l’Àfrica serien mi-
lionàries”. Però la justícia poètica, malauradament, és una
fal·làcia, com ho demostren casos com el d’aquell funcio-
nari de la Diputació de València que es va passar 10 anys
sense treballar –fitxant amb bata i sabatilles– i, en lloc de
convertir-lo en una falla amb els testicles d’una balena fran-
ca austral, el van absoldre de qualsevol delicte perquè deia
que no disposava d’un espai propi de treball.

En una Espanya de penques, rendistes i polítics avesats
a les portes giratòries –i alguns empresaris adinerats grà-
cies al narcotràfic–, l’ascensor social o està espatllat o no-
més funciona amb una clau exclusiva, com en aquells edi-
ficis en els quals només poden utilitzar l’aparell els veïns que
en són els propietaris. I, creieu-me, no hi ha precedents que
cap veí es deixi la clau posada.

L’ascensor social 
o està espatllat 

o només funciona 
amb una clau 

exclusiva, com en 
aquells edificis 

en els quals només 
poden utilitzar l’aparell 

els veïns que en són 
els propietaris. 

I, creieu-me, 
no hi ha precedents 
que cap veí es deixi 

la clau posada

“

“
per Víctor Porres

Colla de dropos
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Serveis | Aprovada la dissolució del Consorci Badalona Sud
La dissolució del Consorci Badalona Sud ja és una realitat. Així va acordar-se per

unanimitat el passat divendres en el plenari de l’ens, que va ratificar l’extinció d’aquest
per “ineficiència” i l’assumpció de les seves competències per part del consistori.

POLÍTICA4Pas endavant a Ba-
dalona per garantir que les enti-
tats cobrin les subvencions del
2021. En una sessió extraordi-
nària del Ple celebrada dilluns, els
grups van aprovar per unanimi-
tat la incorporació al pressupost
vigent de part del romanent per
poder fer efectiu el pagament
d’aquestes ajudes, que per pro-
blemes tècnics i administratius
s’havien retardat.

“Tots coincidim que aquesta
manera de tramitar s’ha d’acabar,
per això portarem a Ple la pro-
posta per redactar una ordenan-
ça de subvencions”, assegurava en
la seva intervenció el regidor de
Govern i Seguretat Ciutadana,
Christian Carneado, que remar-
cava que enguany el període de
tramitació ha estat “extraordi-
nàriament curt”.

Des de Guanyem –grup que
va força la celebració d’aquest
Ple– van reclamar celeritat amb
l’elaboració d’un reglament i van

recordar que moltes entitats de-
penen d’aquesta bonificació per
poder seguir amb la seva activi-
tat. “Les subvencions es van con-
vocar molt tard i el govern no ha
estat prou àgil en aquests mesos.
Tenim un problema clar i evident
que anem denunciant any rere
any. Seria important que aques-
ta fos l’última vegada que ens
hem de trobar en aquesta situa-
ció”, assenyalava contundent la
regidora Carme Martínez.

Per la seva banda, el PP va re-
fermar que la convocatòria de les
ajudes del 2021 no es va fer molt
més tard que altres anys i va
apuntar que cap dels partits que
han governat poden “treure pit”
per la gestió de les subvencions.

La polèmica per les subven-
cions saltava la setmana passada,
quan les entitats denunciaven
que encara no havien rebut aques-
tes ajudes, que per a moltes agru-
pacions són vitals per subsistir.

El Ple de dilluns a l’Ajuntament de Badalona. Foto: Ajuntament

Front comú per garantir que les
entitats rebin les subvencions
» El Ple aprova les partides per al pagament de les ajudes del 2021
» Problemes tècnics i administratius feien perillar el seu cobrament

Els veïns de la Pau podrien
trigar mesos a tornar a casa

HABITATGE4Les obres per apun-
talar l’edifici del número 22 del
carrer Granada podrien allar-
gar-se més de l’esperat. Així ho
han denunciat els veïns d’aquest
bloc del barri de la Pau, que cal-
culen que podrien trigar set me-
sos a tornar a casa seva. De mo-
ment, els afectats no han pogut ni
tan sols accedir a l’interior de l’im-
moble per recollir les seves per-
tinences, ja que primer s’ha de
procedir a assegurar l’edifici per
evitar nous esfondraments.

Un cop enllestida aquesta ac-
tuació de reforç, la previsió era
que s’iniciés una segona fase d’o-
bres per estabilitzar l’estructura
del bloc, que permetria als veïns
tornar a casa mentre continues-
sin les tasques de rehabilitació in-
tegral. En aquest punt, però,  els
terminis calculats pels afectats i
el consistori difereixen. Segons
l’executiu, els veïns podran tornar
en les pròximes setmanes, quan
el tècnic municipal hagi donat el
vistiplau. Tanmateix, la cons-
tructora contactada pels inquilins

apunta que l’estat de degradació
del bloc no permetrà que aques-
ta tornada es produeixi abans de
set mesos i tassa el cost total de
la reforma en uns 190.000 euros.

En la mateixa línia que els ve-
ïns es pronuncia la Federació
d’Associacions Veïnals de Ba-
dalona (FAVB), que considera
que, malgrat la voluntat muni-
cipal d’enllestir les tasques com
més aviat millor, poden passar
mesos fins que s’estabilitzi la si-
tuació. Des de la FAVB també re-
clamen al consistori que per-
meti als afectats acollir-se al
conveni recentment anunciat
amb el Consorci Metropolità de
l’Habitatge (CMH) per rehabili-
tar pisos, que en una primera fase
no preveu actuar a la Pau.

Per altra banda, aquesta set-
mana s’ha produït un nou es-
fondrament d’una façana en un
bloc de la Salut. El despreni-
ment va obligar a desallotjar set-
ze persones, que van poder tor-
nar als seus habitatges un cop
apuntalada l’estructura.

Sense alternativa per als
desallotjats del Progrés

HABITATGE4Una vintena de
les persones que vivien a la nau
del Progrés podrien acabar al
carrer el pròxim 13 d’abril. Ga-
irebé quatre mesos després del
desnonament de les instal·la-
cions, els afectats veuen com la
setmana vinent expira el de-
cret d’emergència que ha per-
mès a l’Ajuntament de Badalo-
na allotjar-los des d’aleshores en
un alberg municipal.

Malgrat que la majoria dels
més de cinquanta desallotjats
han pogut abandonar progres-
sivament l’alberg durant aquest

temps, un grup encara no ha tro-
bat una alternativa d’habitatge
que els permeti estabilitzar la
seva situació. La manca de pisos
socials al municipi ha complicat
el reallotjament d’un col·lectiu
especialment vulnerable, que
reclama poder prorrogar una
mica més l’estada pagada pel
consistori. Aquest supòsit, però,
sembla del tot improbable, ja
que “tècnicament” no poden se-
guir residint a l’alberg. Només
podrien continuar allotjant-se al
mateix lloc si fos sota l’empara
d’una altra administració.

Badalona busca nous espais
per acollir el Museu del Còmic
CULTURA4L’Ajuntament de Ba-
dalona està treballant per trobar
nous espais per acollir el Museu
del Còmic, un projecte que ara
sembla reactivar-se després de
gairebé una dècada aturat. Se-
gons ha pogut saber Línia Nord,
el consistori està en converses per
poder exposar part del fons de
l’Arxiu Lafuente, una col·lecció
amb treballs d’artistes moderns
i contemporanis de renom.
Aquesta possibilitat, però, re-

quereix la posada en marxa de la
iniciativa, que fins ara semblava
destinada a ubicar-se a la CACI.
Malgrat la informació publicada
en diversos mitjans, que apunta
que el consistori hauria ofert a la
Generalitat la Torre Codina, els
edificis de Ca l'Arnús y la Piher
com a possibles ubicacions per al
museu, fonts municipals  recor-
den que els tres equipaments
necessitarien una reforma ga-
irebé integral per poder acollir-lo.La fàbrica Piher. Foto: SCA

PLATGES4El govern espanyol
s’encarregarà de recuperar el
litoral badaloní malmès pel pas
del recent temporal Cèlia. Així
ho van confirmar ahir repre-
sentants del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic en una reunió tele-
màtica amb els ajuntaments de
Badalona i Montgat. 

La trobada, que va comptar
amb la participació dels alcaldes
Rubén Guijarro i Andreu Absil,
va servir per ratificar el com-
promís de l’Estat per a l'ade-
quació de les platges afectades

de cara al cada cop més pròxim
inici de la temporada d’estiu.

Entre les diferents mesures
acordades, el govern espanyol
assumirà la retirada de les res-
tes d’antigues edificacions que
han aflorat a les platges badalo-
nines del Cristall i del Pont d'en
Botifarreta a causa de la pèrdua
de sorra provocada pel Cèlia. En
aquest sentit, les administra-
cions també treballen per trobar
una solució per recuperar la
platja de la Barca Maria, que
amb el pas de l’últim temporal
pràcticament ha desaparegut.

Ambdós alcaldes van cele-
brar la posada en marxa de les
tasques per garantir la utilitza-
ció de les platges durant la tem-
porada d’estiu i també van des-
tacar  la predisposició de l’Estat
d’explorar possibles actuacions
a mitjà termini que permetin es-
tabilitzar el litoral de la zona i evi-
tar que estigui tan condicionat
pels diferents fenòmens meteo-
rològics. Una de les mesures
que estan sobre la taula de les
administracions és el llargament
reclamat trasllat de la línia fèr-
ria de la costa a l’interior.

Acordper recuperarel litoral

El temporal ha fet aflorar runes a les platges badalonines. Foto: Ajuntament
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Torna l’Ateneu Cooperatiu
amb la seva cinquena edició
ECONOMIA4L’Ateneu Coope-
ratiu del Barcelonès Nord torna
aquest 2022 amb la seva cin-
quena edició. Aquesta iniciati-
va –que enguany tindrà una du-
rada de tres anys– té per objec-
tiu familiaritzar les entitats del
territori amb l’economia social so-
lidària per tal de generar ocupa-
ció de qualitat i dinamitzar sec-
tors socioeconòmics estratègics a
la zona. La presentació del pro-
grama d’aquest any tindrà lloc
dissabte al Teatre Zorrilla de Ba-
dalona i comptarà amb la pre-
sència del director general d’e-

conomia social de la Generalitat,
Josep Vidal, i de representants
dels diversos municipis del Bar-
celonès Nord. En el cas de San-
ta Coloma, hi acudirà la segona ti-
nenta d’alcaldia, Blanca Padrós.

L’acte servirà també per do-
nar a conèixer una de les princi-
pals novetats de l’edició d’aquest
2022: la creació d’un cercle co-
operatiu per a les indústries cul-
turals. Sota el nom de La Perifè-
rica, aquest projecte pretén ser
una eina per fomentar la pro-
moció del cooperativisme dins de
l’àmbit de la cultura.

SERVEIS4El tancament pro-
gressiu d’oficines bancàries està
fent estralls a Santa Coloma de
Gramenet. Almenys vuit barris
de la ciutat no tenen actual-
ment cap sucursal: Can Fran-
quesa, el Raval, Santa Rosa, el
Fondo, Can Calvet, Safaretjos,
Oliveres i Riera Alta.

Segons dades facilitades pel
Banc d’Espanya, el municipi co-
lomenc ha perdut en els últims sis
anys la meitat de les oficines, pas-
sant d’una cinquantena el 2015 a
només 27 a finals del 2021.
Aquesta situació implica que
molts veïns hagin de desplaçar-
se més d’un quilòmetre per poder
dur a terme qualsevol gestió de
manera presencial. “Estem par-
lant de barris, molts de la perifè-
ria, amb una orografia compli-
cada per a persones amb mobi-
litat reduïda”, assenyala el presi-
dent de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Santa Coloma
(FAVGRAM), Tomás Fernán-
dez, que recorda que aquest des-
plaçament no sempre permet
als veïns tenir una atenció pre-

sencial, ja que les entitats ban-
càries estan potenciant més  que
els tràmits es facin per via tele-
màtica, ja sigui a través d’intenet
o dels caixers automàtics.

Des de la FAVGRAM apunten
que la situació s’ha agreujat es-
pecialment l’últim any i emplacen
les administracions competents a
prendre mesures per garantir
l’accés a aquest servei. “Hem d’a-
conseguir revertir aquesta situa-
ció. Una possibilitat és la instal·la-
ció de sucursals multimarca que
puguin atendre tothom indepen-

dentment de la companyia. La
qüestió és si es prioritza abaratir
costos o donar un bon servei als
veïns”,  remarca Fernández.

El de Santa Coloma, però,
no és un cas aïllat. Els municipis
del Barcelonès Nord han perdut
des del 2015 més de la meitat de
les oficines que hi havia al terri-
tori. Precisament, a Badalona hi
ha hagut recentment diverses
protestes i recollides de signatu-
res en contra del tancament de les
sucursals de CaixaBank als bar-
ris de Sant Crist i del Canyadó.

Santa Coloma i Badalona pateixen el tancament d’oficines. Foto: Av Canyadó

Almenys vuit barris colomencs
no tenen cap oficina bancària

La cinquena edició de la iniciativa s’allargarà tres anys. Foto: AteneuBNord

Serveis | Aprovat el projecte per impulsar camins escolars
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Coloma ja ha aprovat el projecte per

impulsar camins escolars al voltant de les nou escoles del municipi. Aquesta iniciativa 
té un pressupost de gairebé 250.000 euros i compta amb finançament de fons europeus.
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La convocatòria és el dia 9
de març a dos quarts de
quatre de la tarda, hora
ucraïnesa. La conferèn-

cia es fa via online i hi intervenen
alguns dels alcaldes de les ciutats
més afectades per la guerra d’U-
craïna. Hi ha presents mitjans de
tot el món: la televisió romanesa,
diaris estatunidencs i escandi-
naus, ràdios de Bòsnia... I el Línia. 

Comença parlant el ministre
pel desenvolupament de les co-
munitats i el territori d’Ucraïna,
Oleksiy Chernyshov. Porta una ca-
misa de color blau clar. Ni corba-
ta ni americana. A les guerres no
es porten corbates ni americanes.
Després parlen els alcaldes. Du-
rant dues hores no hi ha ni un sol
somriure. És el que té la guerra. 

“Necessitem medicines i ar-
mes, la situació és límit”, diu el vi-
cealcalde de Mariúpol, Serhiy Or-
lov. Ell també va vestit sense ele-
gàncies. Porta un jersei verd fosc,
la peça de roba de moda al país des
que Volodímir Zelenski, el presi-
dent d’Ucraïna, l’ha convertit en
un símbol de la resistència. “Ne-
cessitem mitjans de transport se-
gurs per evacuar els nostres veïns”,
explica Orlov. Tota la conferència
és un crit desesperat. Els alcaldes
volen que la comunitat interna-
cional es posicioni al seu costat, i
per això han convocat la premsa.
Des de Kherson, Chernihiv, Tros-
tianets o Vasylkiv parlen per a tot
al món. Gràcies a internet. 

Més de tres setmanes després
d’aquesta conferència, Mariúpol
ha estat assetjada per l’exèrcit
rus. Els carrers són runes. Segons
la BBC, hi ha 400.000 persones
atrapades i més de 2.400 homes,
dones, nens i nenes morts que han
fet necessari obrir dues foses co-
munes. Els cadàvers es congelen
en una ciutat que registra tempe-
ratures de cinc graus sota zero a les
nits i que fa dies que no té ni elec-
tricitat, ni gas ni aigua. Quan es-
crivim aquestes línies, la gana i les
infeccions s’estenen pels hospitals
i pels refugis. Les demandes del
vicealcalde Orlov no s’han mate-
rialitzat. S’ha imposat la guerra.

Els polítics locals que van par-
ticipar en la conferència del pas-
sat 9 de març, que duia per títol
Resposta a la violència russa:
perspectives de les comunitats
territorials més danyades d’U-
craïna, són desconeguts a fora del
país. Alguns potser moriran en
aquesta guerra. O potser no. És
probable que els noms d’Ihor Ko-
lykhaev, Vladyslav Atroshenko,
Serhiy Sukhomlyn, Ihor Terekhov,
Yuriy Bova, Veniamin Sitov, Olek-
sandr Lysenko, Nataliya Balasy-
novych i Serhiy Orlov no siguin ni
una nota al peu de pàgina de la his-
tòria. De la gran història. Queda-
ran ocults sota l’ombra de figures
com Putin, Zelenski o Biden. 

Amb tot, el món local, sigui a
Ucraïna o a casa nostra, és el pri-
mer afectat pels conflictes. La
ciutadania a peu de carrer orga-
nitzant-se o els alcaldes i les al-
caldesses demanant ajuda noten
primer que ningú els bel·licis-
mes. Els estrategs pensen les gu-

erres als despatxos lluminosos
de l’alta política vestits amb cor-
bata i americana, però és la ciu-
tadania la que viu sota les bombes.

GUERRA I CIUTADANIA
Lluny de Mariúpol, a la regió me-
tropolitana de Barcelona, ja des de
l’inici de la guerra, el 24 de febrer,
el món local es va fer sentir amb
força. “El conflicte ens va agafar
per sorpresa, però ràpidament
vam organitzar un punt de reco-
llida de material en una botiga

d’ordinadors”, explica Joan Cere-
zo, d’Esplugues de Llobregat. Ell
presideix l’Associació Cultural Ta-
ras Shevchenko, un grup d’amics
d’Ucraïna. “En una setmana vam
poder carregar 5 o 6 furgonetes
amb ajuda, que van anar a la par-
ròquia de Santa Mònica, a Barce-
lona, i d’allà cap a Polònia”, afegeix.
Aquella infraestructura va quedar
ràpidament desbordada. “Recor-
do persones que feien compres de
70 euros al Condis que hi ha da-
vant de la botiga i ens ho portaven

tot al magatzem”, detalla. “La far-
màcia que hi ha al costat, veient la
demanda, va crear lots de medi-
caments dissenyats per enviar a
Ucraïna”, relata per afegir que
“mai havia vist tanta solidaritat”.

Altres municipis de la metrò-
poli també van viure situacions
semblants. A Vilassar de Dalt, la
Maria Àngels, de la Plataforma
Ajuda a Ucraïna, remarca que el
mateix dia que va començar la gu-
erra es va organitzar una mani-
festació davant de l’Ajuntament.

“Després vam estar vuit dies re-
collint material i vam carregar
dues ambulàncies i dues furgo-
netes que han anat cap a la fron-
tera amb Polònia”, explica. A més,
a Vilassar es va fer una arrossada,
una caminada i una tarda d’acti-
vitats per recollir fons, i actualment
la localitat ja ha acollit més de 25
famílies ucraïneses.

Els primers dies de la guerra,
la resposta humanitària va ser
espontània. “Com en altres oca-
sions, al principi la gent va actu-

Ja hi ha quatre milions de persones que han marxat d’Ucraïna, i moltes ho han fet per la frontera amb Polònia. Foto: Càritas

La resposta solidària a la metròpoli davant la guerra d’Ucraïna, a diferència
d’altres conflictes internacionals, s’ha organitzat de manera espontània i

desendreçada. La ciutadania a peu de carrer n’ha estat la impulsora i més tard
els ajuntaments han recollit el testimoni i han ordenat l’ajuda humanitària.

Elmón local,
la primera trinxera
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n El cotxe deixava enrere Polònia.
La dona gran fugia de la guerra amb
en Marc (nom fictici), un veí de Sant
Andreu de la Barca que, amb cinc per-
sones i cinc cotxes més, va decidir
marxar cap a Ucraïna quan el conflic-
te despuntava. La dona gran es va
passar hores mirant pel retrovisor. No
girava el cap. Només veia l’indret que
abandonava per un minúscul rectan-
gle de vidre. Mirava aquella postal re-
flectida quan eren a centenars de ki-
lòmetres d’Ucraïna. Fins i tot a milers
de kilòmetres. Què mirava? Potser al
cel encara hi reconeixia algun color

del seu país, ara en runes. Potser no
mirava res i el seu cap era a Ucraïna.
En Marc es va quedar en xoc per

aquella imatge. En una crisi com la
dels refugiats, hi ha moltes escenes
que se’t claven. Ho diu setmanes des-
prés d’haver tornat a casa. Setmanes
després d’haver portat 17 persones
d’Ucraïna a l’Estat espanyol.
La comitiva va sortir de casa el 3

de març. “Abans d’arribar a la ciutat
polonesa de Medyka vam viatjar du-
rant dos dies”, relata en Marc. Ja
abans havien contactat amb sis refu-
giats. Malgrat això, quan van arribar
al poliesportiu de la ciutat propera a
la frontera, aquell grup de persones
no hi era. “Els militars ens van fer mol-

tes preguntes i van apuntar-se les
nostres dades per estar segurs que
no érem traficants d’éssers humans”,
recorda el santandreuenc. Finalment,
van recollir una noia i la seva filla de
tres anys i, per telèfon, van acordar
passar a buscar una altra noia per
Cracòvia en el viatge de tornada. 
De Medyka van anar al camp de

refugiats que hi ha just a la frontera.
En Marc explica que allò era un caos:
“Tot i que la gent estava ben tracta-
da, recordo homes i dones grans ca-
minant amunt i avall sense direcció
durant hores”. D’allà van anar a la ciu-

tat de Przemysl. “Hi ha un antic centre
comercial abandonat que s’ha habili-
tat per a refugiats”, detalla. Va ser
aquí on van conèixer una família de
17 membres que volia anar a Càceres.
“Després de parlar durant hores, van
acabar confiant en nosaltres. Tres in-
tegrants de la família van fer el viatge
en avió i la resta amb nosaltres”, expli-
ca en Marc per afegir que quan va
marxar d’aquell lloc no va poder “mi-
rar enrere perquè era massa dur”.
Començava el viatge de tornada.

Fugien del terror. Però la guerra no hi
entén de distàncies, i a la frontera amb
França una de les noies va rebre una
trucada. Havien bombardejat casa
seva. La guerra sempre et persegueix.

Un viatge a la frontera 

ar de manera desordenada i des-
endreçada”, considera el sociòleg
Xavier Godàs. “Encara que sem-
bli una obvietat, el món local té
una característica molt bàsica:
tothom viu en un municipi. No
pots no tenir un municipi, i per
això és el lloc d’actuació primari”,
reflexiona. És per aquest motiu
que la resposta primerenca va
vehicular-se a peu de carrer. De
manera desordenada, certament.
Un fet que va fer reaccionar l’or-
ganització que agrupa entitats
per la justícia social, Lafede, que
va demanar que, si era possible, es
fessin aportacions econòmiques al
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en lloc de do-
nacions de roba o menjar.

GUERRA I AJUNTAMENTS
Allò que va començar a gestar-se
amb la ciutadania no podia pas-
sar desapercebut als ulls dels
ajuntaments. La pressió social va
fer que reaccionessin.

Volodymyr Fediuk, president
de l’Associació d’Ucraïnesos de
l’Hospitalet de Llobregat, explica
que els primers dies de la guerra
la seva organització es va reunir
amb l’alcaldessa Núria Marín.
“Estem molt contents de la res-
posta que va tenir”, diu. La bat-
llessa els va aconseguir dues fur-

gonetes per portar ajuda huma-
nitària. “Les autoritats són les
que tenen els recursos”, afirma Fe-
diuk. També ho expressa així Go-
dàs quan assenyala que “la soli-
daritat va molt a les palpantes”, i
aquells dies van ser els ajunta-
ments els que van ordenar-la.

En aquest sentit, Victòria Pla-
nas, responsable de l’Àrea d’A-
juda Humanitària del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvo-
lupament, explica que avui dia ja
hi ha 50 ajuntaments que fan
aportacions econòmiques a l’or-
ganisme per fer front al desastre
humanitari de la guerra. Un des-
astre que es tradueix en quatre
milions de refugiats i que és en-
cara més palpable a les ciutats
ucraïneses. “Mariúpol és la Gu-
ernica moderna”, diu Fediuk.

GUERRA I SILENCI
Si ara la ciutadania veu els ajun-
taments positivament, no es pot
dir el mateix de la política d’altres
nivells. “Estem molt enfadats amb
els polítics espanyols, perquè po-
drien haver fet molt més del que
han fet”, critica Cerezo.

Sorprenentment, aquesta gu-
erra ha generat un debat polític
com poques guerres havien sus-
citat fins ara, i això també ha
condicionat la mena de solidari-

“Recordo persones 
que feien compres 
de 70 euros 
al Condis que 
hi ha davant 
de la botiga 
i ens ho portaven 
tot al magatzem”

tat que s’ha apreciat en els primers
compassos del conflicte. “Les en-
titats i les organitzacions que
s’han mobilitzat en anteriors gu-
erres estan una mica aturades i
van tard”, considera Godàs. “Ja no
encarrilen la solidaritat o la pro-
testa, i això ha produït que les en-
ergies individuals sorgissin de
manera desendreçada”, descriu. El
cert és que les diferències respec-
te d’altres conflictes, com ara la gu-
erra d’Iraq, són notables. En aquell
cas, les organitzacions sindicals,
entre altres, van portar la veu
cantant. “Crec que això té a veu-
re amb les guerres postsoviètiques,
que ens agafen a contrapeu, i les
posicions costen més de concre-
tar”, valora el sociòleg.

SOLIDARITAT (I RACISME?)
Però fins i tot en les històries que
mostren la bondat humana tam-
bé hi ha una cara fosca. “En cer-
ta manera, aquest esclat de soli-
daritat té un principi de xenofò-
bia”, afirma Planas. Si comparem
com ha reaccionat la ciutadania
ara i com ho ha fet en altres guer-
res, les diferències són abismals.
Planas es fa una pregunta que
hauria de fer-nos reflexionar: “Per
què ara actuem diferent que amb
la guerra de Síria, on també hi va
haver milions de desplaçats i hi va

intervenir Rússia?”. La protecció
va per colors de pell. Si no, no es
pot entendre per què avui dia, se-
gons l’ACNUR, hi ha 250.000
persones –de les quals 70.000 són
afganeses que fugen del terror
talibà–varades als Balcans. Tam-
poc es pot entendre que hi hagi co-
operants acusats de tràfic d’éssers
humans per haver intentat portar
a Europa els desplaçats per la
guerra de Turquia. Planas torna a
preguntar: “Per què no s’ha alçat
la veu en el conflicte del Donbass,
en què Ucraïna bombardejava la
societat civil? Les guerres són
molt complicades, i per parlar
abans cal pensar”.

Si bé tot això és cert, tal com
la mateixa Planas i també Godàs
reconeixen, cal invocar els drets
humans en qualsevol dels casos i
no crear disputes entre refugiats.
“Em sembla una mala estratègia
la comparació: pot acabar mini-
mitzant el problema d’Ucraïna”,
afirma el sociòleg. “No podem res-
pondre el racisme institucional
amb passotisme organitzatiu.
Els ucraïnesos no en tenen la cul-
pa”, sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Ja hi ha 50 ajuntaments
que fan aportacions
econòmiques al Fons
Català de Cooperació 
al Desenvolupament
per fer front al 
desastre humanitari 
de la guerra

Una comitiva de sis veïns del Baix Llobregat va anar
en cotxe fins a la frontera amb Ucraïna per ajudar
persones refugiades a viatjar cap a l'Estat espanyol
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MEDI AMBIENT4Els responsa-
bles de la incineradora de residus
de Sant Adrià de Besòs podrien
acabar a la banqueta dels acusats
per un presumpte delicte ecolò-
gic. La Fiscalia de Medi Ambient
ha denunciat el president de
TERSA i regidor de l’Ajuntament
de Barcelona, Eloi Badia, i el cap
d’explotació de la companyia per
l’emissió de partícules tòxiques
per sobre dels límits establerts per
la normativa.

La investigació que ha cul-
minat en aquesta demanda va
arrencar el 2018, després que la
coordinadora veïnal Airenet de-
nunciés l’empresa pública per
pràctiques irregulars que esta-
rien provocant nivells d’emissió
“molt elevats” de contaminants.
L’entitat –que ha decidit perso-
nar-se en la causa oberta contra
la incineradora– lamentava di-
marts en roda de premsa la poca
implicació que havien tingut
fins ara les administracions a
l’hora d’investigar els possibles

delictes mediambientals, malgrat
tractar-se d’un problema que
no només afecta el municipi
adrianenc, sinó que té un abast
gairebé metropolità.

“El que esperem és que la
Generalitat col·labori amb la Fis-
calia i amb el jutge, ja que és l’ens
que fiscalitza Tersa i segur que té
molta informació de valor”, as-
senyalava la presidenta d’Airenet,
Silvina Frucella, que va assegurar
que el govern català ja va detec-
tar en una inspecció el 2018 que
la incineradora superava els límits
de contaminació establerts.

Aquesta mateixa conclusió es
desprèn també en diversos estu-
dis recents liderats per un equip
de recerca de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), que consta-
ten que els nivells de dioxines
emesos per la incineradora del
Besòs són més elevats que aquells
registrats en altres plantes de
Catalunya. Precisament, la fisca-
lia sosté en la seva demanda que
TERSA estaria cremant residus

per sota de la temperatura míni-
ma de 850 graus que marca l’or-
denança, fet que comporta l’e-
missió a l’aire de dioxines i furans
en concentracions massa eleva-
des. En concret, el ministeri pú-
blic apunta que entre el 2015 i el
2019 s’haurien registrat diversos
episodis d’aquest procés de com-
bustió irregular.

A l’espera de nous avenços
en el cas, la investigació conclou
que els responsables de la plan-

ta “haurien estat fent i/o tole-
rant conscientment” un seguit
de pràctiques “contràries a la
normativa ambiental aplica-
ble”, i que podrien estar supo-
sant un risc “greu” per a la sa-
lut de les persones que viuen a
l’entorn, així com per al medi
ambient en general.

“TOTALMENT LEGAL”
En declaracions a beteve, el pre-
sident de TERSA, Eloi Badia, as-

segurava la setmana passada que
la incineradora compleix amb la
normativa i que els procediments
que s’hi duen a terme estan vali-
dats per la Generalitat. Pel que fa
a les irregularitats en el control de
la temperatura de cremació, Ba-
dia apunta que la fórmula que es
fa servir a la planta és “totalment
legal” i que s’han realitzat les
anàlisis necessàries per acreditar
que les emissions no suposen
un “impacte per a la salut”.

Cop judicial contra la incineradora
» La Fiscalia denuncia TERSA per l’emissió de partícules contaminants per sobre dels límits establerts
» L’entitat Airenet es personarà en la causa, que està oberta per un presumpte delicte ecològic

La incineradora de Sant Adrià de Besòs, en una imatge d’arxiu. Foto: Anton Rosa

Successos |Més detencions en l’operatiu antidroga
Els Mossos d’Esquadra han detingut almenys dues persones més en el marc
de l’operatiu antidroga contra una organització criminal del barri de la Mina
de Sant Adrià que ja va deixar una quinzena d’arrestats la setmana passada.
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Montgat regula el teletreball
dels treballadors públics

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Montgat ha fet un pas endavant
per regular el teletreball dels
treballadors públics. En la sessió
del Ple del mes de març celebra-
da la setmana passada, els grups
van donar llum verda al regla-
ment que permet donar cober-
tura legal a aquesta activitat,
una mesura que portava sobre la
taula del consistori des de l’esclat
de la pandèmia del coronavirus
i que finalment ha vist la llum
després de diverses negociacions
amb els representants dels em-
pleats de la corporació.

La proposta de reglament va
tirar endavant amb l’abstenció
dels grups d’ERC i els comuns,
que, malgrat celebrar la iniciati-
va, van incidir en la necessitat de
garantir la seguretat i confiden-
cialitat de la informació pública
i també l’accés de tots els treba-
lladors als dispositius que re-
quereixin per dur a terme la
seva feina. En aquest punt, l’e-
xecutiu es va comprometre a
treballar en aquesta línia, però va
apuntar que actualment no es
disposa de suficients ordinadors
portàtils per a tots els empleats.

TIANA4El Departament de
Drets Socials de la Generalitat té
sobre la taula dues peticions
per fer una inspecció a la resi-
dència Sant Cebrià de Tiana.
En la sessió del Ple del mes d’a-
bril celebrada dimarts, l’execu-
tiu encapçalat per Marta Mar-
torell va confirmar que ja s’ha
tramitat la petició perquè el go-
vern català pugui auditar el ge-
riàtric municipal, una mesura
que es va acordar el passat se-
tembre després de les denúncies
per “negligència” en la gestió que
van traslladar els familiars.

Aquestasol·licitud d'inspec-
ció es va formalitzar el passat 2
de març, gairebé sis mesos des-
prés que els grups ho acordes-
sin  en una altra sessió plenaria
i malgrat el caràcter “urgent” de
la proposta. Tanmateix, la peti-
ció municipal no ha estat l’úni-
ca que ha arribat recentment a
mans de la Generalitat. Des de
l’Associació Catalana d’Afectats
per les Residències (ACAR) tam-
bé han presentat una demanda
perquè el govern català auditi la

residència, un cop ratificat el
cessament de l’exregidora de
JxCat i actualment no adscrita,
Marta Guàrdia, com a delegada
especial del geriàtric. En l’escrit
presentat per l’ACAR s’insta
l’administració a supervisar du-
rant mig any el traspàs de com-
petències amb la nova direcció
de l’equipament.

Per altra banda, en la sessió
del Ple de dimarts es va aprovar
una modificació pressupostària
per al finançament de l’edició del
2022 de la popular Festa dels
Racons i també es va donar
llum verda a una moció presen-
tada per ERC sobre la situació
que viu actualment a la zona del
Sàhara Occidental.

El Ple de dimarts a l’Ajuntament de Tiana. Foto: Ajuntament

La inspecció de la residència,
en mans de la Generalitat

El Ple de març a l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament

Montgat | Ajudes per al lloguer de la gent gran
L’Ajuntament de Montgat obrirà pròximament la convocatòria per poder
accedir a les ajudes per al pagament de lloguer o d’hipoteques destinades 

a persones més grans de 65 anys que resideixin al municipi montgatí.
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EsportsEsports Futbol | El CF Badalona visita l’SD Formentera
El conjunt de Javi Moreno visitarà el pròxim diumenge l’SD Formentera, en partit

corresponent a la 29a jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona 
hi arribarà després de la seva victòria per 1-0 contra l’AE Prat del passat dia 3.

"M'encanten els lleons i les
lleones per com cuiden i de-
fensen la família. La meva mare
era i sempre serà una lleona",
reconeix, emocionada, Marta
Urbano (Barcelona, 2003), pi-
vot del CB Roser. "Sobretot en
els pitjors moments de la ma-
laltia, m'enviava el mateix mis-
satge al WhatsApp: 'Sempre
endavant i positiva', acompa-
nyat d'un bíceps flexionat. És
increïble que fos ella qui m'a-
nimés a mi", continua.

Urbano també és una lleona:
ha heretat el caràcter i l'energia
de la seva mare, que també es
deia Marta. "Sempre em de-
manava que li dediqués un tri-
ple i jo no ho vaig fer fins que la
situació va canviar. El primer va
ser a l'Eusebi Millan. Ella ja es-
tava força decaiguda i no va
poder venir a molts partits. Va-
lorem poc els tresors que tenim,
eh", lamenta la badalonina.

RESERVADA  
És molt reservada i hermètica
amb les seves emocions. "Mai
he compartit amb ningú el que
vaig sentir ni el que sento des-
prés de la seva pèrdua", con-
fessa Urbano, que va estar un
temps allunyada de les pistes.
Necessitava respirar, assumir
la notícia i construir el seu
nou espai al món. No tenia
ànims ni per botar la pilota i es
va plantejar deixar el bàsquet.

L'entrevistada sempre ha
estat molt competitiva. Sergi

Martínez, el seu primer en-
trenador, a l'Escola Jungfrau,
sol recordar-li com reaccio-
nava quan l'expulsaven amb
cinc faltes. "M'empipava molt
si les coses no em sortien. Ara
crec que gestiono millor les

emocions i, sens dubte, els er-
rors ja no m'afecten tant".
Amb els anys, també ha après
a valorar més el procés: "Amb
el Bàsquet Femení Sant Adrià

vam ser dos cops subcampio-
nes d'Espanya i això també té
molt de mèrit". Mentre fem un
repàs per alguns moments de
la seva carrera, se li posa la pell
de gallina: "Quan miro fotos
del meu primer campionat de
Catalunya, m'adono de com
estàvem de nervioses per viu-
re una experiència tan intensa
i especial".

Agraeix, per exemple, la
llarga conversa que va tenir
amb Jordi Vizcaíno, que la va
dirigir quan era infantil, i la va
fitxar per al Bàsquet Maresme
Boet Mataró 3 Viles. I no es
fustiga per haver decidit en el
seu moment que volia conti-
nuar formant-se a l'aula i a la
pista a la Universitat de Maine.

"Vaig perdre un vol i em vaig
quedar unes quantes hores
penjada a Nova York. Sempre
penso que va ser un senyal
per no hi anés", confessa. El
primer dia a Maine ja va veu-
re que no era el seu lloc, per
l'estil de vida i de joc: "Soc una
jugadora d'equip i de siste-
mes, i allà llença la primera
que arriba".

Se sentia tan desubicada
que les hores li semblaven
dies: a les vuit del vespre ja
dormia i es despertava cap a
les quatre o les cinc del matí.
Al cap de dues setmanes ja es-
tava desfent les maletes a casa.
El seu destí va acabant sent el
CB Roser de la seva amiga
Jana Serrano. S'hi va adaptar

molt de pressa: "Les compa-
nyes m'ho van posar molt sen-
zill. Som un grup amb molta
química que s'entén i fa moltes
coses juntes fora del pavelló".
Sí que li va costar adaptar-se al
seu nou rol a la pista. Perquè,

fins a aquell moment, Urbano
havia jugat d'aler pivot i, pun-
tualment, d'alera, i va haver de
transformar-se en una pivot.
"Em va costar una mica, però
ja em sento bé en aquesta po-
sició", celebra.

HOMENATGES  
Demà, en la quarta jornada de
la Segona Fase de la Copa Ca-
talunya, l'equip visitarà el CN
Terrassa. "Serà un partit molt
complicat perquè és un rival
que juga molt bé i tindrà el su-
port del seu públic, i també per
l'horari, dos quarts de deu del
vespre", exposa Urbano. 

Serà un nou capítol per
gaudir del seu amor pel bàs-
quet, l'esport que l'acompanya,
"sobretot" en les pitjors èpo-
ques i que cada dia li regala
noves lliçons. "M'hi deixo l'à-
nima i, alhora, és el meu pa-
rèntesi. El bàsquet em dona
l'oportunitat de continuar
fent-li homenatges a la meva
mare, de sentir-la més a prop
meu. Va per tu", tanca, orgu-
llosa, Urbano.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

MartaUrbano: “Va per tu,mare”
» “Mai he compartit amb ningú el que vaig sentir ni el que sento després de la seva pèrdua”, confessa
» La pivot del CB Roser, amb passat al Bàsquet Femení Sant Adrià, jugava abans d’aler pivot i alera

Marta Urbano, pivot del CB Roser. Foto: Estela Cusiné

“Ara crec que gestiono
millor les emocions i,
sens dubte, els errors ja
no m'afecten tant”, diu

“Som un grup amb
molta química que fa
moltes coses juntes fora
del pavelló”, explica
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Abans de marxar als Estats Units a es-
tudiar, en Giorgio reuneix els seus amics
en el que serà probablement l’últim
sopar junts durant els pròxims dos anys.
Airegen els anhels i els fracassos més ín-
tims, però també reivindiquen valors i
creences i reafirmen el seu imaginari erò-
tic i les seves preferències sexuals.

Al teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Amors
Pere Anglas

Gemma Humet estrena aquest abril el
seu quart disc i el primer en què no in-
clou versions i totes les lletres són seves.
A Rere tot aquest fum (Satélite K), la can-
tant terrassenca explora la seva mane-
ra d’estimar i de viure l’amor, qüestionant
els mites de l’amor romàntic. Parado-
xalment, la cançó que obre l’àlbum és
Com vols que et parli jo de l’amor?

Música

L’univers de Hogwarts que va crear J. K.
Rowling amb la saga Harry Potter conti-
nua donant de si. Ara s’estrena la terce-
ra entrega de la saga Animales fantásti-
cos (l’onzena pel·lícula d’aquest uni-
vers), protagonitzada per Eddie Red-
mayne. La trama Animales fantásticos: Los
secretos de Dumbledore barreja el món
màgic i la Segona Guerra Mundial.

Pelis i sèries

Animales fantásticos 3
David Yates

Rere tot aquest fum
Gemma Humet

La màscara no menteix mai 
Últim mes per veure l’exposició ‘La màscara no menteix
mai’ al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), on estarà instal·lada fins a l’1 de maig. Aquesta
mostra defensa que “el nostre món no es pot entendre
sense màscares ni emmascarats” i, tal com expliquen els
organitzadors, recorre els usos polítics de la màscara en
la modernitat i aborda les polítiques de control sobre el

rostre, les resistències culturals a la identificació, la defen-
sa de l’anonimat, les estratègies de terror en l’acte d’ocul-
tació o la manera de mostrar-la com a símbol identitari.

Pedro González López (Tenerife, 2002), més
conegut amb el sobrenom de Pedri, té

molts números per marcar una era daurada
del Barça. El migcampista, que encara no ha

fet els vint anys, ja no és només una jove
promesa del futbol, sinó que és garantia
d’èxit al Barça del present, tal com va de-
mostrar amb el golàs que va marcar al

Camp Nou en el partit contra el Sevilla, que
va donar la victòria a l’equip dirigit per Xavi
Hernández. El fitxatge de Pedri pel Barça es

va fer efectiu el 2020, i en menys de dos
anys ja s’ha guanyat la confiança i l’estima
dels culers. Ho demostra el fet que, ara ma-
teix, és el jugador que ven més samarretes

(això sí, Alexia Putellas en va vendre el 
doble que ell després del clàssic femení 
que va fer història omplint el Camp Nou). 

P E D R IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una jove promesa del futbol
És el present i el futur del Barça

Famosos

Un golàs
El gol de la victòria contra el Sevilla demostra el seu talent

Als seus peus
Els culers veuen en Pedri el nou heroi del Barça

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest llibre ens capbussa en les vivències
d’una nena de set anys a l’Etiòpia rural de
principis dels anys 2000 abans de ser adop-
tada per una família catalana. Ja d’adulta,
es continua preguntant el perquè de les
condicions de vida de la població etíop ru-
ral, alhora que analitza com es viu amb
més d’una identitat i què significa perdre
i recuperar la llengua de la infància.

Llibres

Fusta d’eucaliptus cremada
Ennatu Domingo

| Lego Star Wars
Ja és aquí Lego Star Wars: The Skywalker Saga, un joc per als amants d’una

de les sagues més populars del cinema. Per a PS, PC, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

REENVIAT?

Comprova si el perfil que publica la notícia a les xarxes socials 
és fiable, com ara un mitjà seriós o una institució

LLEGEIX

LA FONT

ATURA-HO

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

i INFORMACIÓ

Amb l’auge de les xarxes socials, les notícies falses o fake
news han pres més protagonisme a les nostres vides i
s’han fet especialment fortes en situacions de crisi, com la

pandèmia o la guerra a Ucraïna. Tenint en compte això, i aprofi-
tant que el 2 d’abril és el Dia Internacional del Fact-Checking (la
verificació de dades), és un bon moment per recordar alguns
consells per detectar fàcilment si una notícia és falsa.
És primordial que no confiïs cegament en tot el que llegeixis:

una mica d’escepticisme d’entrada pot ser molt útil. Desconfia’n
sobretot si la notícia t’ha arribat via WhatsApp amb un missatge
reenviat o una llista de difusió, i si l’ha publicat un perfil de Face-
book, Instagram o Twitter amb poca credibilitat (no és un mitjà
de comunicació, una institució ni cap compte verificat). Més enllà
de la publicació a xarxes, si hi ha un enllaç, entra-hi per veure d’on
surt la notícia: no és el mateix que la publiqui un mitjà seriós que
un blog o un fòrum. Llegeix la notícia sencera, perquè sovint els
titulars són clickbait (pescaclics): donen missatges inexactes i con-
fusos per aconseguir clics. En fer-ho, comprova quines fonts cita.
Si detectes que la notícia és falsa, atura’n la cadena de difusió.

Que no et colin notícies falses

Desconfia sobretot si la notícia t’arriba a través 
d’un missatge reenviat o d’una llista de difusió de WhatsApp

Les claus

Si hi ha un enllaç, clica-hi i llegeix la notícia completa 
per defugir del ‘clickbait’ i per veure quines fonts se citen al text

Si saps o sospites que la notícia és falsa, ajuda a aturar-ne la
cadena de difusió: no la comparteixis i alerta el teu entorn
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