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TIANA pàg 16
Salvatierra (Junts per Tiana),
nou alcalde: “La moció de
censura era l’única via” 

SANT ADRIÀ 
La platja del Litoral no 
estarà descontaminada
fins a l’any que ve pàg 14

SANTA COLOMA
Llum verda al nou
centre de dia a la
Miguel Hernández pàg 12

JOVENTUT DE BADALONA 
M. Poyato: “Al principi
la nostra connexió a fora
no es veia a la pista” pàg 14

BADALONA pàg 10

El Sant Josep jugarà
alguns partits a la 
ciutat ben aviat

Badalonareobriràlabiblioteca
CanCasacubertaalatardor

L’espai fa més de dos anys que està tancat i l’anunci arriba després de la creació d’una plataforma veïnal pàg 8

La burocràcia endarrereix el reallotjament dels veïns del bloc Venus de la Mina pàg 3

Cansats d’esperar
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La del bloc Venus és una histò-
ria de supervivència. Les més de
240 famílies d’aquest edifici del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs fa prop de vint anys que es-
peren l’enderroc de l’immoble,
que va reactivar-se el febrer del
2021 després de gairebé una dè-
cada de bloqueig. L’esperada
aprovació del pla de demolició i
reallotjament dels veïns, però, no
ha servit per accelerar el procés.
Més d’un any després, els afec-
tats encara esperen la creació de
l’oficina tècnica que ha d’avalu-
ar de manera individualitzada
cada cas per determinar si s’ha de
reubicar, indemnitzar o facilitar
un nou lloguer social als veïns.

La creació d’aquesta oficina
per gestionar els reallotjaments
fa mesos que està en fase d’ad-
judicació. El concurs obert es va
declarar “desert” l’octubre passat
perquè només s’hi va presentar
una empresa que, segons el Con-
sorci de la Mina, no complia els
requisits mínims demanats. Sis
mesos després, però, i un cop re-
orientat el procés, fonts properes
al cas apunten que ja està en la
seva fase final i que el servei po-
dria adjudicar-se en les pròximes
setmanes. En aquest sentit, cal
recordar que, un cop triada la
companyia guanyadora, la nor-
mativa estableix que cal esperar
quinze dies hàbils en els quals la
resta de candidats poden pre-
sentar al·legacions.

“A aquest pas, sembla com-
plicat que els reallotjaments
comencin el 2023 com ens van

prometre. Estem cansats d’ha-
ver d’aguantar això”, lamenta
Paqui Jiménez, portaveu i alma
mater del moviment veïnal en
defensa dels drets dels afec-
tats. Per a Jiménez, l’endarre-
riment d’aquest procés previ a

l’enderroc és “una decepció
més” en una llista interminable
de promeses i terminis que han
acabat quedant en paper mullat
i que es remunten al 2002,
quan es va presentar el Pla es-
pecial de reordenació i millora
del barri, que precisament in-

cloïa la demolició del bloc i el re-
allotjament de les famílies.

En paral·lel al pla d’enderroc
en marxa, que necessitarà gaire-
bé 30 milions d’euros, els veïns
mantenen la demanda per danys
al patrimoni que van presentar
contra el Consorci de la Mina,
que està integrat pels ajunta-
ments de Sant Adrià de Besòs i
Barcelona, la Generalitat i la Di-
putació de Barcelona. “La de-
núncia ha estat admesa a tràmit,
però ara mateix està paralitzada
a l’espera de veure què ens ofe-
reixen a través d’aquesta oficina
tècnica. Només demanem una
indemnització que sigui cohe-
rent”, recalca Jiménez. 

En cas que l’oferta de les ad-
ministracions no arribi al mínim
demanat, els afectats podrien ti-
rar endavant la via judicial, una
decisió que esperen no haver

d’arribar a prendre. La demanda
presentada, però, no inclou tots
els veïns. Hi ha fins a onze famí-
lies que n’han quedat fora i que
haurien de tornar a denunciar la
seva situació per poder optar a
aquesta indemnització.

L’eternització de l’enderroc
del bloc Venus es viu com un
avís per a navegants a la Mina.
Els veïns d’altres edificis del
barri en condicions precàries,
com el Saturn, esperen amatents
la resolució amb cada cop menys
esperances de poder millorar
les seves condicions de vida.
“El gran fracàs de la Mina és la
massificació. Aquí es va cons-
truir sense un criteri i s’ha con-
tinuat fent el mateix sense cor-
regir els errors. Et faries creus de
la quantitat de famílies que hem
arribat a viure en condicions do-
lentes”, sentencia Jiménez.

Paqui Jiménez (esquerra) és la cap visible del moviment veïnal que lluita per aconseguir el reallotjament dels veïns del bloc Venus (dreta). Fotos: Línia Nord

Anton Rosa
SANT ADRIÀ

L’horitzó etern del bloc Venus
» Els tràmits administratius endarrereixen el reallotjament dels veïns d’aquest edifici de la Mina
» Els afectats fa prop de vint anys que esperen l’enderrocament, que hauria de culminar el 2026

“Sembla complicat 
que els reallotjaments
arrenquin el 2023 com
ens van prometre”
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La lupa

El 28 d’octubre de 1848 es va inaugurar el fer-
rocarril de Barcelona a Mataró, la primera lí-
nia de ferrocarrils de la península Ibèrica, per
dur a terme les múltiples relacions comercials

que hi havia entre les dues ciutats.
El 2 de juliol de 1969 s’inaugurava el primer tram

de l’autopista Barcelona-Mataró, una via que servia per-
què els residents de Barcelona es poguessin traslladar
els caps de setmana a les seves segones residències al
més ràpidament possible, entre altres coses.

Les obres de la construcció del ferrocarril van comp-
tar amb una forta oposició del sector pesquer i, fins i
tot, del mateix Ajuntament de Badalona, que consi-
derava que el traçat no era l’acordat, ja que es feia molt
a prop de l’aigua.

Actualment, en el cas de la via, ja han passat 174
anys i el mar s’està menjant la sorra i la línia fèrria
està condemnada a desaparèixer. Són molts els ex-
perts que assenyalen que la majoria de les platges
actuals i l’R1 en el seu traçat actual estan condem-
nades a desaparèixer.

En el cas de l’autopista, més de 53 anys després, el
creixement de Badalona per damunt d’aquesta in-
fraestructura ha fet que gran part de la població vis-
qui en barris apartats dels situats per sota d’aquesta
barrera que segrega la població.

Amb l’arribada de la democràcia a l’Ajuntament es
van sentir les primeres veus –no gaire sorolloses, tot
s’ha de dir– qüestionant aquestes barreres físiques i
els problemes que generaven a gran part dels habitants
de Badalona. L’autopista segregava els barris i la via
fèrria allunyava a la població del mar.

Malauradament, els problemes del que avui s’a-
nomenen infraestructures socials eren molts i els re-
cursos eren ben escassos per parlar de la necessitat d’e-
liminar aquestes barreres, cohesionar la ciutat i obrir-
la al mar, aleshores molt contaminat.

A ningú se li escapa que l’entorn social i material
condiciona la nostra qualitat de vida, i tant l’autopis-
ta com la via del tren són obstacles que no afavorei-
xen les relacions socials ni vertebren la ciutat.

Podríem parlar dels projectes, de les declara-
cions, dels compromisos i, fins i tot, de les cam-
panyes de diverses entitats, plataformes i orga-
nitzacions polítiques reivindicant la desaparició d’a-
questes dues barreres.

Ara un nou col·lectiu, anomenat Transformem
l’autopista, ha posat en marxa tota una sèrie d’ac-
tuacions que tenen com a objectiu sensibilitzar la po-
blació dels greus problemes que genera l’autopista
i la necessitat d’aconseguir que l’autopista deixi de
ser “un entrebanc per a Badalona i els seus ciuta-
dans”. Tanmateix, no diuen res de la via del tren. Pot-
ser consideren que el canvi climàtic, més d’hora que
tard, solucionarà el problema.

Aquest col·lectiu, un altre, ha presentat una moció
per ser aprovada al Ple de l’Ajuntament que, entre al-
tres coses, diu textualment: “L’autopista C-31 perju-
dica greument els badalonins i badalonines de manera
transversal. Les conseqüències d’aquesta construcció,
que parteix la ciutat en dos i suposa una divisió física
de la ciutat, són socials, urbanístiques, de mobilitat i,
sobretot, són conseqüències per a la salut, pels greus
efectes que patim els ciutadans i ciutadanes per la con-
taminació que produeix aquesta via”.

Sense cap dubte, una moció més que permetrà als
seus impulsors aconseguir el seu minut de glòria.

Ara bé, el soterrament de l’autopista és una vella
reivindicació pràcticament de tots els governs des de
fa anys i panys, com també ho són els diversos projectes
presentats i mai executats per part del Govern de la Ge-
neralitat. El mateix ha passat amb la via del tren.

Respecte a l’autopista, el més recent (de desembre
de 2019) és el que la Generalitat va presentar a l’A-

juntament i col·lectius diversos sobre els treballs ini-
cials del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’autopis-
ta, que, entre altres coses, contemplava el soterrament
d’aquesta via entre Sant Adrià i Badalona.

Un conegut responsable polític de la ciutat i, ales-
hores, secretari general de Territori i Sostenibilitat, Fer-
ran Falcó, va declarar que el projecte ens permetria “pu-
jar al carro de la transformació urbanística” i fer re-
alitat un vell somni de la ciutat. Però, com diu un bon
amic, arribava a misses dites. 

A l’altra barrera, la línia R1 de Rodalies, segons s’ha
pogut comprovar els últims dies de tempesta, serà el
mar qui s’ocupi de traslladar-la.

Fins ara tot han sigut propostes i més propostes.
Això sí, amb estudis i projectes que ens han costat
bons calerons als contribuents i que dormen als ca-
laixos dels despatxos.

La realitat és que es continuen gastant diners per
acabar els laterals de l’autopista, també per col·locar
pantalles a la via del tren per evitar molèsties al veïnat
i, mentrestant, la ciutadania ens barallem buscant el
nostre minut de glòria denunciant els problemes di-
versos generats per aquestes dues barreres.

Això sí, tots i totes volem una ciutat més cohesio-
nada socialment i sense barreres arquitectòniques. Per
això, tal com es diu a tot arreu, hem de treballar ple-
gats perquè sigui una solució definitiva i sobretot con-
sensuada per tota la ciutadania.

Fins quan hem de continuar barallant-nos si de
veritat volem acabar amb aquestes barreres que di-
videixen socialment i urbanísticament Badalona?
Units no són més forts?

Si hi ha prevista la convocatòria d’un Consell de
Ciutat, per què un dels temes centrals és com tre-
ballar junts per ser escoltats per les administracions
supramunicipals i aconseguir solucionar els vells
problemes de la nostra ciutat?

per Pedro Jesús Fernández

Les barreres físiques

NLes millors
perles

Un home va a buscar un amic que ha donat positiu al
control d’alcoholèmia dels Mossos. S’hi presenta drogat i

amb el carnet suspès i acaba amb el cotxe immobilitzat per la
policia i denunciat penalment. Fets l’un per a l’altre.

Una dona de 72 anys s’emporta a casa una obra d’art en
confondre-la amb una jaqueta perduda i, com que li

va llarga, la porta a la modista perquè li cusi el baix. Ha
passat al Museu Picasso de París. 

Enxampen un home que es feia passar per fotoperiodista deguerra en xerrades a escoles. S’havia inventat el seu nom i la
seva professió i deia que treballava per a Reuters, però no se li
coneix cap fotografia publicada enlloc. Ho ha avançat El País.

Mentre espera que li facin una operació, s’adona que la
seva doctora està buscant a YouTube vídeos per

veure com s’ha de fer la intervenció en qüestió. Li ha
passat a la Isabelle, una noia que s’ha fet viral a TikTok.

LA FOTONatàlia Segura/ACN
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Clam popular a Badalona per la reobertura
de la biblioteca Can Casacuberta1

2
El PSC entrarà al nou govern de Tiana 
liderat per Isaac Salvatierra (Junts per Tiana)

Cara i creu per als desallotjats 
de la nau del carrer Progrés

La biblioteca Can Casacuberta reobrirà 
a la tardor després de dos anys tancada

La platja del Litoral de Sant Adrià no 
estarà descontaminada abans del 2023

El + llegit línianord.cat

3

4

5

La clau

En la història de les empre-
ses tecnològiques de xarxes
socials hi ha dues dates

marcades al calendari. La pri-
mera, quan vam estimar-les, pels
volts del 2011, moment en què
van esclatar les primaveres àrabs
i l’opinió pública va veure en
aquestes eines una manera amb
la qual l’oposició als sistemes
autocràtics podia comunicar-se i
organitzar-se. La segona, quan
vam odiar-les, a partir de la vic-
tòria electoral de Donald Trump,
l’any 2016, quan van ser acusades
de promoure les notícies falses.

Des d’aleshores, les xarxes
han estat culpables de la desin-
formació, la polarització i l’asset-
jament. Per frenar aquestes acu-
sacions, Facebook i Twitter han
moderat els continguts mitjançant
la intel·ligència artificial i la con-
tractació de treballadors, han eti-
quetat les publicacions que men-
teixen o desinformen, han elimi-
nat perfils de comptes extremis-
tes, han limitat la publicitat polí-
tica en períodes electorals i han
restringit els botons de compar-
tir i m’agrada. Fins i tot van eli-
minar el compte del mateix Do-
nald Trump després de l’atac al
Capitoli el gener de l’any passat.

La guerra a Ucraïna podria

marcar un nou punt d’inflexió.
Fa més de 40 dies que va es-
clatar el conflicte i les xarxes no
són notícia, malgrat que Rús-
sia ha estat un dels principals
actors a nivell mundial en la
propagació de mentides. Fins
ara, i és important remarcar
que l’escenari pot canviar en
qualsevol moment, no tenim
coneixement de cap gran cam-
panya de desinformació ni ci-
beratac. La propaganda és pre-
sent arreu, però el seu impac-
te és menor perquè hi ha molts
més ulls vigilant i més escepti-
cisme en general.

Internet porta el problema,
però també la solució. La in-
tel·ligència de fonts obertes,
coneguda per les sigles OSINT
(Open Source INTelligence),
ha esdevingut cabdal per a la co-
bertura informativa del con-
flicte. La seva comunitat s’arti-
cula i actua al voltant de Twit-
ter, i el seu centre de gravetat és
Bellingcat, una plataforma que
durant aquests dies contrasta la

informació de la guerra en
temps real. A aquesta tasca s’hi
suma la feina de les plataformes
de verificació i de les mateixes
empreses tecnològiques. Per
exemple, Facebook va retirar a
mitjans de març un vídeo en què
apareixia el president d’Ucraïna,
Zelenski, fent unes afirmacions
que mai havia pronunciat.

Que les xarxes socials no si-
guin notícia aquests dies (de
moment) ens indica tres coses.
Primer, que hi ha diferents ac-
tors treballant i combatent la
desinformació de manera efec-
tiva. Segon, que les empreses de
xarxes socials estan prenent
les mesures adequades per no
ser acusades d’afavorir les no-
tícies falses, però tampoc per re-
bre l’etiqueta de censores. Ter-
cer, que la ciutadania atorga un
paper més limitat a aquestes
empreses en la seva dieta in-
formativa i qüestiona la infor-
mació que hi circula. Tant de bo
la guerra acabi aviat i les xarxes
segueixin sense ser notícia.
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Quan les xarxes no són notícia
per Susana Pérez

A les xarxes

@nofilecat: Tinc la sensació que el club [el
Barça] no ha tingut cap problema a facili-
tar als aficionats de l’Eintracht Frankfurt
una Oktoberfest avançada.

@AnnaBusq: Nens i nenes de 9 anys que
diuen que no es treuen la mascareta per-
què no els agrada la seva cara. 9 anys. No
teniu perdó.

#AdeuMascareta

@IreneMassana: Mentre Le Pen guanya a
la Catalunya Nord, Vox, a Castella i Lleó,
entra per primera vegada al govern. Quina
pena tot.

#MacronOLePen #CampNouDeBlanc

Els semàfors

La biblioteca Can Casacuberta
reobrirà a la tardor. Així ho ha
anunciat el govern local just una
setmana després de la creació
de la plataforma popular 

Can Casacuberta Oberta, que
reclama l’obertura de

l’equipament.
pàgina 8Can Casacuberta Oberta

Llum al final del túnel en el cas
del Club Bàsquet Sant Josep. 
La històrica entitat podrà tornar

a jugar alguns partits a
Badalona a partir de diumenge,
quan el club tindrà a la seva
disposició la pista del pavelló

municipal de Bufalà.
pàgina 10CB Sant Josep

Santa Coloma tindrà el nou
centre de dia promès. 

La Generalitat ha decidit fer valer
el compromís adoptat per la
conselleria de Drets Socials el
2020 i impulsarà l'equipament
als baixos de l'edifici de l'antiga
escola Miguel Hernández.

pàgina 12Generalitat
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Cara i creu per als desallotjats
de la nau del carrer Progrés

HABITATGE4Una vintena de
les persones que vivien a la nau
del carrer Progrés van haver
d’abandonar dimecres de la set-
mana passada l’alberg on han
passat els últims quatre mesos.
Els afectats –una tercera part
dels més de cinquanta desallot-
jats que van ser acollits per l’A-
juntament de Badalona– no han
pogut trobar durant aquest
temps una alternativa d’habi-
tatge que els permetés estabilit-
zar la seva situació i ara s’han vist
abocats a anar a la recerca d’un
sostre sense el coixí que supo-
sava l’ajuda municipal.

Les gestions de l’executiu sí
que van permetre, però, garantir
finalment l’allotjament a set de les
persones instal·lades a l’alberg,

que en tractar-se de casos d’es-
pecial “vulnerabilitat” podran re-
sidir a partir d’ara al centre d’a-
collida de Can Bofí Vell.

Pel que fa a aquesta vintena
d’afectats sense alternativa d’ha-
bitatge, el consistori treballa amb
la Generalitat perquè cinc dels
desallotjats puguin accedir al
mercat laboral a partir del mes de
setembre. Aquesta inserció es
farà a través del programa ACOL
del govern català i permetrà als
escollits incorporar-se a la plan-
tilla de l’administració local com
a part de la brigada municipal. La
iniciativa garanteix als benefi-
ciaris un contracte mentre regu-
laritzen la seva situació, però en
cap cas els proporciona una al-
ternativa d’habitatge.

EQUIPAMENTS4Llum al final
del túnel per a la biblioteca Can
Cascuberta de Badalona. La llar-
gament reclamada reobertura
de l’equipament municipal podria
tenir lloc a la tardor, posant fi d’a-
questa manera a un periple de
més de dos anys de tancament.
Així ho va confirmar ahir en
roda de premsa la regidora de
Cultura i Mobilitat, Anna Maria
Lara, que també va anunciar que
ja s’han adjudicat les esperades
obres de climatització, una de les
principals problemàtiques que
impedien la utilització de l’espai.

Aquest anunci del govern lo-
cal arriba després que la setma-
na passada es fes pública la crea-
ció de la plataforma popular Can
Casacuberta Oberta -integrada
per diverses entitats, veïns i fa-
mílies de les escoles públiques de
la zona- per exigir al consistori la
reobertura de l’equipament. Pre-
cisament, la nova agrupació té
convocada avui una concentració
a les portes de l’espai.

“Entenem la indignació de
la ciutadania pel tancament de la

biblioteca. És una situació total-
ment inacceptable i incompren-
sible que deriva de la manca de
manteniment dels equipaments
de la ciutat. Fa cinc mesos que es-
tem al govern i la reobertura ha
estat una prioritat des del primer
dia. Avui podem anunciar que
hem desbloquejat actuacions que
fins ara estaven aturades”, asse-
gurava Lara, que va detallar que
s’està enllestint un contracte glo-
bal que permetrà garantir el
manteniment de tots els edificis

municipals per evitar que casos
així puguin tornar a produir-se.

Des de Can Casacuberta
Oberta confien que aquesta
nova data d’obertura sigui la de-
finitiva, però avisen que conti-
nuaran mobilitzant-se per re-
clamar celeritat en les obres i
que faran un seguiment de tot el
procés. “Si la gent no s’hagués
mobilitzat, aquest anunci no
s’hauria produït. Quan hem fet
pressió, l’Ajuntament ha reac-
cionat”, assenyalen.

La biblioteca de Can Cascuberta porta més de dos anys tancada. Foto: A.R

La biblioteca Can Casacuberta
podria reobrir a la tardor

Dos ocupants de la nau amb les seves pertinences el passat gener. Foto:A.R

Mobilitat |Nou aparcament del servei Bicibox de l’AMB
Badalona compta amb un nou gran aparcament per a bicicletes. La infraestructura,

que té capacitat per gairebé un centenar de bicis, està ubicada a la plaça Roca i Pi 
i està integrada dins del servei Bicibox de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
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El futur de la C-31 s’abordarà
en una comissió al Parlament
INFRAESTRUCTURES4El Par-
lament crearà un grup de treball
per abordar el futur de l’auto-
pista C-31 al seu pas pels muni-
cipis de Badalona i Sant Adrià de
Besòs. Així ho van acordar ahir
els grups parlamentaris donant
llum verda a una proposta de re-
solució –presentada pel PSC i els
comuns– que feia referència al
polèmic projecte per implantar
un nou carril bus, que compta
amb el rebuig tant dels dos ajun-
taments afectats com de diver-
ses entitats locals com el col·lec-
tiu Transformem l’autopista.

Amb aquest moviment, el
govern català fa marxa enrere i
decideix apostar per consen-
suar amb els consistoris un car-
ril bus “integrat” a la C-31 i
que no suposi la creació d’una

nova infraestructura que con-
solidi l’autopista. En aquest
nou grup de treball que es crea-
rà hi haurien de tenir un paper
important les diferents entitats
locals que des de fa temps re-
ivindiquen la transformació d’a-
questa artèria badalonina que
parteix la ciutat en dos.

Precisament, per visibilitzar
la necessitat de canviar aquesta
concepció actual de la C-31, la
Federació d’Associacions de Fa-
mílies d’Alumnes de Centres Pú-
blics de Badalona (FAMPAS) i
Transformem l’autopista ja han
demanat els corresponents per-
misos a la Generalitat per poder
celebrar tallar al trànsit l’auto-
pista el pròxim 15 de maig amb
motiu del desè aniversari de la
Diada de l’Educació al municipi.

CLUBS ESPORTIUS4Llum al final
del túnel en el cas del Club Bàs-
quet Sant Josep. La històrica en-
titat podrà tornar a jugar alguns
partits a Badalona a partir d’a-
quest diumenge. Fonts munici-
pals han confirmat a Línia Nord
que el club tindrà a la seva dis-
posició la pista del pavelló mu-
nicipal de Bufalà els diumenges
en horari de tarda.

Aquest moviment –que per-
metrà al Sant Josep disputar tres
partits per setmana a les noves ins-
tal·lacions– és un primer pas per
a la tornada progressiva de l’enti-
tat a Badalona després de l’exili ob-
ligat pel tancament del pavelló del
centre parroquial el passat juliol.
El president del club, Ibon Or-
rantia, valora positivament la me-
sura, però recorda que encara es
veuen obligats a jugar la gran
majoria de partits en un equipa-
ment de la zona de Can Cuiàs, al
límit entre el municipi de Mont-
cada i Reixac i el barri barceloní de
Ciutat Meridiana, fet que implica
una inversió extraordinària per
part del club i els seus socis.

Pel que fa a la inclusió d’una
partida per al cobriment d’una
pista en el recentment pactat
pressupost del 2022, Orrantia
apunta que han demanat al con-
sistori la celebració d’una reunió

“tècnica” per conèixer més detalls
sobre l’actuació, que hauria d’es-
tar enllestida de cara al setembre
i que permetria al club poder ju-

gar més partits de competicions
oficials a la ciutat. Tanmateix,
aquesta trobada encara no té
una data fixada.

Des del club lamenten que
fins ara no han rebut cap sub-
venció per sufragar el seu trasllat
i alerten que tampoc tenen ac-
tualment sobre la taula cap pro-
posta en ferm que els permeti
tornar amb garanties a Badalo-
na el pròxim curs. L’opció de re-
obrir el centre parroquial, però,
sembla a hores d’ara complica-
da perquè el passat novembre un
jutge ja va instar l’entitat a aban-
donar les instal·lacions en con-
siderar que no hi ha cap títol que
en legitimi la seva possessió, un
extrem que nega el club i pel qual
ha presentat recurs.

Una de les protestes del club per reclamar la reobertura del pavelló. Foto: A.R

El Sant Josep podrà tornar a
jugar alguns partits a Badalona

Protesta per reclamar la transformació de la C-31. Foto: Transformem

El club encara es veu
obligat a jugar la
majoria de partits 
a fora de la ciutat
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L’estat dels carrers, principal
motiu de queixa del 2021

SERVEIS4El manteniment de
carrers i de la via pública va ser
el principal motiu de queixa ciu-
tadana a Santa Coloma de Gra-
menet durant el 2021. Segons da-
des facilitades pel consistori co-
lomenc, almenys tres de cada
deu peticions que va rebre l’ad-
ministració l’any passat estaven
vinculades a l’estat de l’espai pú-
blic al municipi, una proporció
que suposa un increment del
2,6% respecte a l’any anterior. En
aquest sentit, destaca per sobre de
tot l’augment de les demandes
d’actuació relacionades amb la

pavimentació dels carrers, que
s’han doblat en només un any.

En total, l’Ajuntament va re-
bre durant el 2021 més de 2.170
comunicacions ciutadanes, de les
quals es van poder resoldre ga-
irebé el 95%. Malgrat tractar-se
de xifres molt similars a les re-
gistrades el 2020, l’administra-
ció local sí que ha millorat lleu-
gerament el temps de resposta
als requeriments, que idealment
hauria de ser d’un màxim de 45
dies. El canal més utilitzat pels
veïns per fer arribar les queixes
va ser el digital.

EQUIPAMENTS4Santa Coloma
de Gramenet tindrà el nou cen-
tre de dia promès. La Generali-
tat ha decidit finalment fer valer
el compromís adoptat el 2020
per l’aleshores conseller de Drets
Socials, Chakir El Homrani, i im-
pulsarà l’equipament als baixos
de  l’edifici de l’antiga escola Mi-
guel Hernández.

Aquest posicionament del
govern català arriba després de
mesos d’incertesa i de pressió
tant per part de la plataforma co-
lomenca SOS Gent Gran com
dels diferents grups polítics mu-
nicipals, que inclús van portar el
cas al Parlament. Precisament,
l’alcaldessa Núria Parlon apro-
fitava la visita del líder del PSC,
Salvador Illa, al municipi per de-
nunciar “l’incompliment fla-
grant” del pacte acordat fa dos
anys entre les administracions,
que preveia que la Generalitat
s’encarregués de la gestió de la
vintena de places i d’aportar el
personal i recursos necessaris.

Fonts municipals han con-
firmat a Línia Nord que encara

no hi ha res “signat” i que s’han
de concretar diversos detalls de
l’acord, com la quantitat de pla-
ces que s’oferiran o la previsió
d’obertura del nou centre de
dia. Cal recordar que l’equipa-
ment estarà situat als baixos de
l’edifici de l’antiga escola Migu-
el Hernández, un immoble del
barri colomenc de Can Calvet on

està ubicada la primera promo-
ció de pisos socials per a gent
gran de la ciutat.

Des de SOS Gent Gran cele-
bren el desbloqueig de l’esperat
projecte del centre de dia, però
es mostren prudents i reclamen
a les administracions que tan-
quin un compromís ferm per ga-
rantir l’impuls de l’equipament.

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

Llum verda al nou centre 
de dia a la Miguel Hernández

Una concentració veïnal a les portes de l’Ajuntament. Foto: ECP SC

Educació |Oberta la preinscripció a estudis postobligatoris
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha informat aquesta setmana que ja està
obert el període de preinscripció per als ensenyaments postobligatoris de cara al curs

2022-2023. Aquesta categoria inclou els estudis de Batxillerat i els cicles formatius.
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Ennismore relleva Hard Rock
i obrirà un nou hotel el 2024

TURISME4El Port Fòrum tindrà
finalment el seu hotel de luxe.
L’empresa nord-americana En-
nismore ha estat l’escollida per re-
llevar la companyia Hard Rock,
que va decidir el passat novembre
desvincular-se del projecte hote-
ler actualment en fase de cons-
trucció a l’antic Camp de la Bota
de Sant Adrià, un espai situat en-
tre el parc de la Pau i el complex
portuari. Així ho va confirmar la
setmana passada en un comuni-
cat ASG –grup inversor i propie-
tari d’aquests terrenys–que apun-
ta que la previsió és poder obrir el
nou allotjament durant el segon
semestre del 2024.

Segons detallen els propieta-
ris, l’hotel de luxe tindrà 490

habitacions –gairebé una vinte-
na menys de les previstes ini-
cialment per al projecte del Ho-
tel Hard Rock– i estarà operat per
SLS, la marca “lifestyle” de la
companyia Ennismore. Si no hi
ha imprevistos d’última hora,
les obres de construcció de les no-
ves instal·lacions haurien d’estar
enllestides en els pròxims mesos. 

Cal recordar que la construc-
ció de l’hotel –inicialment operat
per Hard Rock– estava prevista
per al segon semestre del 2019 i
que la intenció era que pogués es-
tar operatiu a principis del 2020.
Amb el nou calendari d’obertura,
l’allotjament podria acabar in-
augurant-se amb més de quatre
anys de retard.

MEDI AMBIENT4Sant Adrià de
Besòs no podrà comptar amb la
platja del Litoral fins al 2023.
Així ho va confirmar la setmana
passada l’alcaldessa Filo Cañe-
te en un vídeo compartit a tra-
vés de les xarxes socials, on va
apuntar que les obres de des-
contaminació podrien començar
abans d’acabar l’any i que el seu
cost l’assumirà íntegrament el
govern espanyol. Cal recordar
que la platja porta des del maig
del 2021 tancada al públic per la
presència de substàncies can-
cerígenes a la sorra.

Segons va assenyalar la bat-
llessa adrianenca, la previsió és
que el procés de licitació i adju-
dicació de les tasques s’allargui
encara uns quants mesos, de
manera que la descontaminació
arrancaria, si no hi ha nous im-
previstos, a finals d’aquest 2022.
Amb tot, les tasques per recupe-
rar la platja s’iniciaran amb ga-
irebé mig any de retard, ja que
inicialment havien d’estar en-
llestides durant aquesta prima-
vera per poder tenir l’espai ope-

ratiu de cara a la temporada
d’estiu d’enguany.

PROHIBICIÓ POC EFECTIVA
Malgrat que la platja es troba ofi-
cialment clausurada per la pre-
sència d’aquests contaminants i
que unes tanques delimiten l’ac-
cés a la zona, les imatges de per-
sones a la sorra ha estat una
constant en els darrers mesos.
Segons ha pogut comprovar Lí-
nia Nord, gran part de les tan-
ques es troben actualment tom-
bades a terra, fet que facilita

que molts vianants facin cas
omís de les indicacions que fi-
guren als cartells.

Diverses entitats ecologistes
com la Marea Verde fa temps que
denuncien aquesta situació, no
només per l’estat de les tanques,
sinó també perquè en els cartells
s’indica que el tancament és per
“preservar la salut” i no hi figu-
ri la paraula “contaminació”, un
extrem que a priori hauria de re-
sultar més efectiu a l’hora de dis-
suadir les persones que vulguin
utilitzar l’espai clausurat.

Cartell que indica el tancament de la platja del Litoral. Foto: Línia Nord

La platja del Litoral no estarà
descontaminada aquest 2022

Recreació virtual del nou hotel de luxe al Port Fòrum. Foto: ASG

TERSA |Protesta d’Airenet a l’Ajuntament de Barcelona 
Diversos membres de la coordinadora veïnal Airenet van protagonitzar dimarts

una protesta a les portes de l’Ajuntament de Barcelona just abans de la celebració
de la Comissió d’Ecologia, on es va tractar la denúncia per contaminació a TERSA.
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Canvi històric a l’alcaldia de Tia-
na. El líder de Junts per Tiana,
Isaac Salvatierra, va ser investit la
setmana passada com a nou bat-
lle del municipi en substitució de
la republicana Marta Martorell.
En un Ple extraordinari celebrat
a la Sala Albéniz, els grups van ra-
tificar la moció de censura contra
l’alcaldessa d’ERC i la presa de
possessió de Salvatierra, que va
comptar amb el suport ja anun-
ciat del PSC i JxCat.

La sessió va arrencar pocs
minuts després de les dotze del
migdia. Martorell era l’última
dels protagonistes a entrar a una
Sala Albéniz plena a vessar, on
van citar-se diverses personalitats
polítiques com la líder de la co-
alició CUP-Guanyem i exalcal-
dessa de Badalona, Dolors Saba-
ter; el líder d’ERC a Barcelona Er-

nest Maragall i la seva número
dos Elisenda Alamany i el presi-
dent del Consell Comarcal del
Maresme i alcalde de Vilassar de
Mar, Damià del Clot.

Salvatierra va ser el primer
dels representants polítics en
prendre la paraula amb un dis-
curs on va repassar les diferents
polèmiques que han protagonit-
zat el mandat de la batllessa re-
publicana, com el cas de possible
transfuguisme, la instal·lació ir-
regular de cables de so a la Sala
Albéniz, el canvi d’usos de Can
Riera o el llançament d’un to-
màquet durant el pregó de la
Festa Major. “La moció de cen-
sura és l’única via legal que tenim
per posar el comptador a zero.
Vostè ha danyat molt la imatge de
la institució i la fractura amb la
ciutadania continua oberta”, as-
senyalava el líder de Junts per
Tiana, que posa com a prioritat
del nou govern l’aprovació d’uns
pressupostos i l’estabilització de
la situació a la residència.

“Aquesta moció té tota la le-
gitimitat democràtica, però no té
un motiu fonamentat. Hem co-
mès errors, però sempre ens
hem guiat pels ideals republicans
i aplicar-los té un preu innego-
ciable que ens ha portat avui fins
aquí”, assegurava Martorell en la
seva intervenció, on acusava el
principal grup de l’oposició d’u-
tilitzar uns arguments “buits i, en
algun moment, fins i tot indig-
nants” per justificar el canvi a
l’alcaldia. Amb un discurs farcit

d’ironia, la fins ara batllessa tia-
nenca recriminava a Salvatierra
que la seva formació intentés
“desgastar” el govern durant els
mesos més durs de la pandèmia
per treure’n “rèdit polític” i tre-
ia pit de la gestió feta al capda-
vant del consistori.

UN GOVERN DE SET REGIDORS
Una de les incògnites que va dei-
xar el Ple va ser la possible en-
trada o no del PSC al nou execu-
tiu liderat per Salvatierra. Una

setmana després, però, els so-
cialistes han anunciat que sí que
participaran del govern. En un co-
municat, l’agrupació local apun-
ta que la decisió es va prendre per
majoria en una “intensa” assem-
blea celebrada dimarts i remar-
quen la necessitat canviar la “for-
ma” de governar i redreçar el
“rumb erràtic” en el qual estava
sumida l’administració. L’entra-
da dels dos representants del
PSC deixa un govern amb un to-
tal de set regidors.

El líder de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, ja és el nou alcalde de Tiana. Foto: Junts per Tiana

Anton Rosa
TIANA

Un canvi de rumbhistòric
» El líder de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, va ser investit la setmana passada com a nou alcalde
» El PSC ja ha anunciat que entrarà al flamant govern per redreçar el “rumb erràtic” de l’adminsitració

Montgat | La Festa de la Gent Gran torna aquest 2022
L’Ajuntament de Montgat ja ha anunciat que enguany sí que se celebrarà

presencialment la Festa de la Gent Gran, un acte dirigit a les persones majors
de 65 anys que en els darrers anys s’havia vist llastat per la pandèmia.
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Sembles una persona molt
detallista a qui li agrada
cuidar les persones. Sols

fer regals artesanals?
Exacte! M'encanta ajudar, escoltar
i estar a prop de les persones que
estimo, i solc fer regals artesanals.
Potser el millor ha estat un mo-
nopoli personalitzat, amb targe-
tes amb bromes i anècdotes so-
bre aquella amiga. [Riem].

Ets tan feliç com transmets?
Ui, bé... [Riu]. Sí, jo estic contenta.
Com tothom, tinc els meus pro-
blemes i les meves coses, però in-
tento que la meva mirada de la
vida sigui sana, i gaudir dins i fora
de la pista. M'encanta descon-
nectar a la muntanya o amb un
bon llibre. Ara m'estic llegint 1984,
de George Orwell. Entre el bàsquet
i el grau d'Antropologia Social i Cul-
tural no tinc gaire temps lliure.

Vas començar a jugar al Bàs-
quet Safa Claror.
Tinc grans records dels meus ini-

cis en un club on tothom es co-
neix i hi ha un molt bon am-
bient. Fa quatre anys que hi he
tornat: els dos primers vaig ser
ajudant i ara entreno el premini
femení. Les més petitones.

Com les veus el primer dia?
Com els parles?
Arriben amb molta il·lusió i mol-
tes ganes. Si et soc sincera, al
principi m'espantava... Bé, em
semblava molt difícil explicar les
coses des de zero. En un dels pri-
mers entrenaments els vaig de-
manar que anessin a la línia de
fons, i no sabien què era la línia de
fons. Si utilitzes vocabulari de
bàsquet, es van espavilant, i si no
ho entenen ara, ja ho faran més
endavant. Crec que és millor en-
senyar menys coses, però que
els quedin clares. No pots sobre-
carregar-les d’informació.

Heu passat una temporada
amb alts i baixos. A la primera
part del curs solíeu patir der-
rotes molt àmplies fora de casa.
Com vivies una situació tan
complicada?
És difícil arrencar en una nova ca-
tegoria, la Lliga Femenina Cha-

llenge, tan exigent, i amb un
grup tan renovat. Els primers
viatges van ser molt llargs i durs,
i les derrotes ens van desani-
mar una mica. Em sentia impo-
tent perquè la nostra connexió
fora no es veia a la pista. Parlà-
vem molt sobre com podíem
aconseguir traslladar aquesta
química a la competició.

Quan vaig parlar fa uns mesos
amb en Guillem Abelló, el vos-
tre exentrenador, em va expli-
car que fèieu concursos durant
els desplaçaments.
Sí, els entrenadors ens pregun-
taven detalls molt específics so-
bre la ciutat que visitàvem o el ri-

val, i ens inventàvem les respos-
tes. Rèiem molt. De fet, crec que
el meu equip va guanyar el primer
dia i encara ningú ens ha donat
cap premi... [Riem].

Com retrataries Abelló i el seu
relleu, Jordi Vizcaíno? Tenen
algun punt en comú?
En Willy Abelló és un entrenador
molt proper amb qui pots parlar
de qualsevol cosa. Mentre que el
Jordi Vizcaíno és molt segur i
sempre té les idees clares. Els dos
generen confiança: el Jordi des
de la credibilitat i el Willy, des de
la proximitat.

Jordi Vizcaíno ja t'havia entre-
nat al Bàsquet Femení Sant
Adrià, on vas arribar el teu se-
gon any de mini.
M'hi vaig sentir molt còmoda des
del primer moment: teníem un
equip molt unit dins i fora de
pista. Ens ho passàvem genial.

Suposo que vas notar força el
canvi de nivell.
Moltíssim. No va ser cap incon-
venient perquè jugàvem molt
bé i m'ho passava encara millor.
Recordo que l'any que em va en-
trenar el Jordi Vizcaíno ell també

era el tècnic del primer equip.
Anàvem a veure les grans i elles
ens van tornar la visita algun
cop. Aquest any m'ha fet molta
il·lusió coincidir amb tres d'a-
quelles sèniors: l'Olga Ruano, la
Cristina Hurtado i la Mireia Vila.
I, és clar, continuar jugant amb la
Marta Oliver!

En el seu moment vas tenir
ofertes per jugar i estudiar als
Estats Units?
Sí. Les agències es van posar en
contacte amb mi i m'ho vaig ru-
miar. Fins que vaig descobrir que
preferia quedar-me aquí.

No t'hi veies allà?
M'agrada molt la vida a Barcelo-
na. Crec que anar als Estats Units
és una bona oportunitat per créi-
xer en tots els sentits, però quan
havia de decidir-me no em sentia
preparada i no em cridava l'a-
tenció emprendre una aventura
així. No me'n penedeixo. Ho veia
com un futur molt llunyà.

“M’encanta ajudar,
escoltar i estar a prop de
les persones que estimo”
Mireia Poyato  / Jugadora del Joventut de Badalona

“Quan comences a ser base, la teva funció és més pujar la pilota i, amb el temps, has
de dirigir, decidir, llegir el joc i representar a la pista l'entrenador o l'entrenadora”,
enraona Mireia Poyato (Barcelona, 2002), base del Joventut Badalona formada al
Bàsquet Safa Claror, on entrena el premini femení, i al Bàsquet Femení Sant Adrià.

“Si utilitzes vocabulari
de bàsquet, les nenes es
van espavilant, i si no ho
entenen ara, ja ho faran”

Foto: David Grau

Toni Delgado
BADALONA

Futbol | El CF Badalona rep el CE Andratx 
El conjunt de Javi Moreno rebrà diumenge el CE Andratx, en partit corresponent a la 31a

jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona hi arribarà després 
de la seva segona derrota consecutiva (2-1) contra el CE Europa, el passat dia 17. 
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Un dels musicals més importants de tots
els temps, inspirador, apassionant i amb
un cos de ball espectacular. En un teatre
buit, en un escenari nu, s’hi fa el càsting
per a un nou musical de Broadway. Per
a un grup de ballarins, és el moment de
la seva vida, l’oportunitat per fer el que
sempre havien somiat en gran: ballar.
Al teatre Tívoli de Barcelona.

Teatre

A Chorus Line
Antonio Banderas

La barcelonina Susana Ventura, més co-
neguda amb el sobrenom de Suu, ha pu-
blicat el seu tercer àlbum: Karaoke (Halley
Records). Aquest nou disc inclou vuit
cançons (de les quals dues són en cata-
là) que “pretenen ser un espai de seguretat
on fer del drama una gran festa”. La gira
de presentació del seu nou treball disco-
gràfic començarà a finals d’aquest mes.

Música

En un acte desesperat per aconseguir di-
ners per pagar els deutes mèdics de la seva
dona, el veterà Will Sharp recorre a l’úni-
ca persona a la qual sap que no hauria de
recórrer: el seu germà adoptiu Danny. Ell
li oferirà participar en el robatori més gran
de la història de la ciutat. Quan la fugida
s’esguerra, tots dos segrestaran una am-
bulància que porta un policia ferit.

Pelis i sèries

Ambulance
Michael Bay

Karaoke
Suu

Sant Jordi 2022
Ja tenim Sant Jordi ben a prop i enguany sembla que po-
drem gaudir d’una diada normal, sense espais perime-
trats amb límits d’aforament ni res que ens recordi als

dos anys de pandèmia. A Barcelona, la capital de la cele-
bració, es crearà una “superilla literària” entre la Diagonal
i la Gran Via i els carrers de Balmes i Pau Claris. En aquest
espai, hi haurà parades d’editorials, llibreries i associa-

cions, així com parades de floristes venent roses. A més,
entre el 21 i el 23 d’abril, les llibreries i les floristeries tin-

dran permesa la venda dels seus productes al carrer.

La vam conèixer quan era una nena i inter-
pretava la Teté de Los Serrano (Telecinco,

2003-2008). En aquesta mítica sèrie, era la
filla petita de Belén Rueda i la fillastra d’An-

tonio Resines. Des d’aleshores, Natalia
Sánchez (Madrid, 1990) ha continuat la

seva carrera com a actriu i aquest abril es-
trena Los herederos de la tierra, una nova sè-
rie de Netflix. En una entrevista recent per
parlar d’aquest nou treball a RTVE Catalu-
nya, al programa Punts de vista, ha sorprès
amb un català perfecte. Tal com ella matei-
xa ha explicat, ha après la llengua amb l’a-
juda del seu marit, l’actor Marc Clotet, ger-
mà de la també actriu Aina Clotet i fill del

prestigiós doctor Bonaventura Clotet. Amb
la seva primera entrevista en català, Sánc-

hez s’ha guanyat una munió de fans.

N A T A L I A  S Á N C H E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera com a actriu
Tothom la recorda per ser la Teté de ‘Los Serrano’

Famosos

La seva primera entrevista en català
La madrilenya ha sorprès amb un català perfecte

S’ha guanyat el cor dels catalans
Molts usuaris l’han elogiat i li han donat les gràcies

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Decididament optimista i activa practicant
de la joie de vivre, Sílvia Soler recull en
aquest volum deliciós un seguit d’es-
tampes llamineres, plenes de sal de mar
i de llum d’estiu. Les cases on ha viscut, les
persones que ha conegut, els records
plaents de la memòria particular que con-
figuren un mapa personal que és el seu
però que podria molt bé ser el nostre.

Llibres

L’alegria de viure
Sílvia Soler

|Godfall
Un videojoc de rol i acció que ens transportarà a un món de fantasia
amb armadures i armes màgiques. Disponible per a PS 5, PC i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ROBA

Ara més que mai has de seguir uns hàbits saludables: menja sa
(sobretot fruites i verdures), beu molta aigua i dorm 8 hores

POSSIBLES CONTAGIS

HÀBITS

REMEIS

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

i SALUT

El març de 2022 ha estat el mes amb menys hores de sol a
Barcelona des de l’any 1968, segons ha registrat l’Observa-
tori Fabra. Després d’això, ha començat un abril molt més

fred del normal (fins i tot amb neu a cotes baixes), que de segui-
da ha anat remuntant fins a temperatures primaverals. En defi-
nitiva, últimament estem vivint canvis bruscos de temperatura, i
això pot ser sinònim de refredats. Et donem alguns consells que
et poden ajudar a prevenir-los.
Segur que hi ha dies que no saps com vestir-te: t’has d’abri-

gar per no passar fred al matí, però potser al migdia acabes su-
ant. Per això la clau és vestir-te per capes. Això sí, procura mante-
nir protegida la zona del coll. Pel que fa als hàbits, aquests dies
més que mai has de seguir una bona alimentació, basada en frui-
tes i verdures, i beure molta aigua, de la mateixa manera que has
de dormir bé, unes vuit hores diàries. Si, tot i això, et constipes,
evita contagiar els altres: tapa’t amb un mocador d’un sol ús
quan esternudis i llença’l, ventila els espais i renta’t les mans amb
freqüència. Per recuperar-te, recorda que el refredat no es cura
amb antibiòtics, i que t’ajudaran molt més el repòs i les infusions.

Fer front als canvis de temperatura

Com que la temperatura va canviant durant el dia, el millor 
és que et vesteixis per capes. Això sí, protegeix-te la zona del coll

Les claus

Evita contagiar els altres: tapa’t amb un mocador
quan esternudis, renta’t les mans i ventila

Recorda que el refredat no es cura amb antibiòtics: fes repòs, pren
infusions (de gingebre, per exemple) o fes servir sèrum fisiològic  
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