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SANT ADRIÀ pàg 14

S’invertiran 15 milions
d’euros per millorar l’espai
públic abans del 2023

FINS DIUMENGE pàg 14

Aragonès estrena la 
Fira d’Abril després de dos
anys sense celebrar-se

BARCELONA TAMBÉ pàg 8

Badalona vol ser la 
seu de la Copa del Rei
de Bàsquet del 2023

TIANA pàg 16

Nou cartipàs de govern:
dues tinences per al PSC

BÀSQUET pàg 18

Emma Barceló: “Vull escoltar
el Femení Sant Adrià”

Clam a Badalona per la biblioteca Can Casacuberta pàg 8

“La volem oberta”

Santa Colomavol blindar el
seupatrimoni arquitectònic

La gran majoria de noves propostes les ha presentat la plataforma reivindicativa Salvem el Barri Antic pàg 12
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“Can Cascuberta només és la
punta de l’iceberg. Si féssim una
revisió exhaustiva dels equipa-
ments, n’hauríem de tancar més
de quatre”. Aquestes contundents
paraules pronunciades durant el
darrer Ple municipal per la regi-
dora de Cultura i Mobilitat, Anna
Maria Lara, s’han convertit en la
radiografia més acurada pro-
nunciada en els darrers temps so-
bre l’estat de les instal·lacions
públiques a Badalona.

La falta de manteniment crò-
nica dels equipaments és una re-
alitat que sembla tornar a prime-
ra línia a comptagotes cada cop
que alguna entitat o associació ai-
xeca la veu per denunciar la si-

tuació. El cas de Can Casacuber-
ta és el paradigma perfecte per en-
tendre una problemàtica estruc-
tural del consistori que també
afecta altres àmbits com l’obten-
ció de subvencions o la tramitació
d’expedients i licitació d’obres. El
denominador comú en tots els ca-
sos: la manca de recursos tècnics. 

Malgrat que la biblioteca cen-
tral badalonina porta prop de
dos anys i mig tancada, els pro-
blemes amb la climatització es re-
munten encara més enllà. Durant
l’estiu del 2019, el consistori ja va
preparar un contracte de licitació
per provar d’arreglar aquestes
deficiències, que –segons de-
nuncien alguns usuaris– s’ar-
rossegaven gairebé des de la in-
auguració de l’equipament fa tres
dècades. Aquesta actuació va ser
aturada aleshores per l’interven-
tor per problemes burocràtics.

Fonts de l’equip tècnic muni-
cipal consultades per Línia Nord
confirmen que errors en l’elabo-
ració de la licitació i la falta de co-
ordinació entre departaments va
ser aleshores i ha estat fins ara un
dels principals esculls a l’hora de
posar fil a l’agulla amb aquesta
problemàtica. Quan els tècnics del
consistori es van proposar des-
encallar la situació de la bibliote-
ca, es van trobar amb tota una ba-
teria de deficiències –extintors ca-
ducats, portes d’emergència blo-
quejades o un muntacàrregues
que s’utilitzava habitualment com
si fos un ascensor–que no només
n’impedien la reobertura, sinó
que haurien posat en risc la inte-
gritat de treballadors i usuaris du-
rant molts anys.

Des del seu tancament oficial
a principis del 2020, els tècnics de
l’administració local han treballat

a contrarellotge per agrupar els di-
ferents expedients de millores
que necessitava Can Casacuber-
ta i poder-los treure a licitació.
Aquesta tasca i la falta de recur-
sos humans per dur-la a terme se-
ria un dels motius pels quals s’ha
dilatat tot el procés per posar a
punt el castigat equipament.

LA FORÇA DE LA MOBILITZACIÓ
La manca d’explicacions per part
dels diferents governs munici-
pals i l’anunci de dates de re-
obertura que no s’han acabat de
materialitzar han estat el princi-
pal motiu per la creació de la pla-
taforma Casacuberta Oberta. “L’a-
grupació neix del malestar de di-
verses entitats i usuaris de la bi-
blioteca. Fa temps que estava so-
bre la taula, però entre la pandè-
mia i altres factors, no s’ha mate-
rialitzat fins ara. No entenem que

hagin trigat dos anys i mig en fer
una licitació per la climatització”,
assegura Núria Sabaté, portaveu
de la flamant plataforma. Saba-
té –que va intervenir en el darrer
Ple municipal convidada pel grup
de Guanyem– considera que ha
faltat transparència durant tot el
procés i lamenta que s’hagi hagut
de fer pressió ciutadana per acon-
seguir una reacció del consistori.
“Hem vist que quan hem fet pres-
sió, l'Ajuntament ha reaccionat.
Per això continuarem mobilit-
zant-nos fins a aconseguir la re-
obertura", assenyala la portaveu
de la plataforma, que aquesta
setmana va organitzar una jor-
nada reivindicativa a la plaça de la
Vila. En aquest sentit, el manifest
impulsat per l'agrupació recla-
mant l'obertura de l'espai ha as-
solit en només dues setmanes
més d'un miler de firmes.

La biblioteca ha arrossegat un cúmul de problemes que ha acabat amb la paciència de la ciutadania. Fotos: Línia Nord i Twitter (@MartalopezMarta)

Anton Rosa
BADALONA

Obsolescència accelerada
» El cas de Can Casacuberta ha posat de manifest la falta de manteniment crònica dels equipaments
» La plataforma Casacuberta Oberta segueix mobilitzant-se per evitar nous retards en la reobertura
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Aire fresc

És una veritat meridiana. Els problemes
greus mai no venen sols i mai n’hi ha dos
sense tres, i per això hom espera que l’es-
cassetat de semiconductors sigui “l’últi-

ma” turbulència que afecti, entre d’altres, el
sector automobilístic. Segons s’ha comentat a Re-
uters i s’ha publicat a Automotive News Europe,
el Grup Volkswagen espera que l’escassetat de se-
miconductors s’allargui una mica més, almenys
fins al 2024.

Com és sabut, la crisi dels semiconductors es
va generar no perquè n’hi hagués pocs, sinó
perquè els fabricants d’automòbils en van cessar
les compres durant la part dura de la pandèmia
i el seu buit va ser ocupat per altres fabricants d’e-
lectrònica de consum que van agafar el seu lloc
i que ara han desplaçat molts fabricants de cot-
xes de la llista de clients.

Un semiconductor o microxip és un material
que, en funció de diversos factors, permet el pas
de corrent elèctric o no, sent especialment usat
en la fabricació de components electrònics que
trobem a la totalitat de dispositius tecnològics.
Resulta que un badaloní, Juan Luis Heredero
Martí, en va ser pioner.

Segons un article de Joan Abril a Revista de Ba-
dalona, Heredero era farmacèutic de professió i
un radioaficionat amb moltes ganes, i es trobava
que, als anys 40 del segle passat, el mercat espa-
nyol, amb les fronteres tancades a causa de l’au-
tarquia a què el sotmetia el règim, no disposava de
matèries primeres per desenvolupar les tasques de
radioaficionat. Això el va motivar a inventar les se-
ves pròpies resistències. El resultat és que Here-
dero es va trobar amb la realització d’unes resis-
tències adequades i aplicables al món dels aparells
elèctrics i electrònics, dins d’un mercat i d’un país

totalment verge en la matèria. Les comandes van
començar a ploure de tots cantons i es va consti-
tuir l’empresa Piher, fusió dels començaments dels
cognoms Pipó i Heredero, el 1949. El 1950 comp-
tava ja amb 32 treballadors.

Piher va tenir un creixement fulgurant, d’acord
amb els ritmes del temps. Els seus principals
clients del país eren les empreses catalanes cons-
tructores d’aparells de ràdio i televisió (Vangu-
ard, Telefunken, Crolls...), en una època en què
hi havia molta demanda i els mitjans de comu-
nicació prenien gran volada. Era l’anomenada,
posteriorment, societat del consum.

Carles Tosses explicava fa anys a Racó.cat que
Piher va tenir diferents fases de creixement. En

principi, hi havia dues grans cases: la casa
mare, a Badalona, situada a la riera de Canyadó,
que va ser dissenyada pels arquitectes Josep Ma-
ria Martorell i Oriol Bohigas, i la de Tudela, en-
clavada en un emplaçament navarrès, en part ori-
ginada per l’ascendència navarroaragonesa d’He-
redero. Després van venir les fàbriques de Gra-
nollers i Madrid i un munt de delegacions per tot
el món. El resultat de l’expansió (segons la re-
vista Piher 25 años) fou que el 1975 Piher arri-
bava als 3.000 empleats, amb una superfície to-
tal de 72.000 metres quadrats, un volum de ven-
des de 3.000 milions de pessetes i un volum d’ex-
portacions de 20 milions de dòlars.

Alguns productes nascuts als laboratoris de
l’empresa a Badalona van ser capdavanters arreu
del món: resistències de pel·lícules de carbó, re-
lés, potenciòmetres, condensadors ceràmics tu-
bulars i de plata, semiconductors de silici, etc. Tal
com es llegeix al llibre dels 25 anys de l’empresa,
i és important apuntar-ho, Piher tenia un gran ac-
cés a Silicon Valley, la meca d’or de la tecnologia
punta mundial. Piher es fabricava les seves prò-
pies màquines per desenvolupar el producte, per
tant, sabia el que volia. I ni a Alemanya, ni a Fran-
ça, ni a la Gran Bretanya ni a Itàlia no hi havia cap
Piher, ni tan sols als Estats Units.

Entrats els anys 70, el vent va bufar en con-
tra, tot i que el problema de Piher no va venir per
una expansió excessiva sinó per unes inversions
insuficientment calculades o, si ho estaven, que
finalment van fracassar, com explica Tosses a
Racó.cat. Van ser un seguit d’inversions que van
descapitalitzar el grup. D’aquí es va passar a l’em-
prèstit bancari que, a final dels 70, es movia en
una inflació exorbitant del 20-22%, i amb molts
problemes laborals. Aleshores la cosa es va com-
plicar molt, tot i que l’empresa badalonina encara
feia un producte d’alta qualificació i amb un ac-
cés directe a les millors tecnologies del mo-
ment. Els seus components eren sol·licitats per
les millors marques.

Els principals components de l’electrònica de
consum (leds, transistors, microprocessadors,
xips...) es fabriquen usant materials semicon-
ductors. Són imprescindibles. D’aquí que la cri-
si dels semiconductors, que es resumeix de ma-
nera planera en una escassetat de xips, ha pro-
vocat un terratrèmol en nombrosos sectors de l’e-
conomia. Avui, Piher seria imprescindible a Eu-
ropa. La reina que mai hauria d’haver plegat.

Avui Piher, l’empresa creada 
pel badaloní Juan Luis Heredero,
seria imprescindible a Europa

per Estanis Alcover i Martí

Si avui tinguéssim la Piher...

NLes millors
perles

El cantant Joan Dausà salta de l’escenari perquè el seu públic
el mantegi al més pur estil rocker, però la comunicació entre

artista i fans falla i acaba caient al buit. Bé, sobre un pati de
butaques. Sort que té una cançó que es diu Caure no feia mal...

L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, espresenta a una de les seves propietats destral en mà
per fer fora uns okupes. Els okupes, per la seva part,
porten uns pals i no duen pantalons. Trieu equip.

Si algú diu que no vol sorpreses, feu-li cas. Una empresa
estatunidenca ha hagut d’indemnitzar un treballador amb

450.000 $ per haver-li fet una festa d’aniversari que li va causar
un atac de pànic perquè li recordava al divorci dels seus pares.

Una nena de sis anys de Michigan (Estats Units) porta
un suc a classe per compartir-lo amb els companys i els

acaba emborratxant a tots. Resulta que el suc en realitat
era un margarita de llimonada rosa. Un còctel, vaja.

LA FOTOAlbert Cadenet/ACN
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Les barreres físiques1

2
El futur de la C-31 s’abordarà 
en una comissió al Parlament

VÍDEO | Un entrenador salta al camp
i intenta agredir l’àrbitra a Badalona

Badalona invertirà 3,5 milions perquè la CACI
pugui acollir el nou centre tecnològic de la UPC

Sant Adrià podrà invertir quinze milions
per millorar l’espai públic abans del 2023

El + llegit línianord.cat

3

4

5

La lupa

Una infraestructura so-
cial és allò que genera
benestar o felicitat per

al conjunt de la ciutadania.
Espais, elements físics i orga-
nitzacions que afavoreixen i
configuren les relacions per-
sonals en una comunitat.

A les ciutats on hi ha una
bona infraestructura social no
només es protegeix la demo-
cràcia, sinó que també s’afa-
voreix el creixement econò-
mic i la millora de la qualitat de
vida de tots els seus habitants.
Per això, podríem afirmar,
l’objectiu de les infraestruc-
tures socials és promoure el
desenvolupament de societats
més inclusives i sostenibles.

És evident que l’entorn so-
cial i material condicionen el
nostre comportament, ja que
no és el mateix una autopista
que ens divideix ciutat que un
passeig que ens uneix, una via
fèrria que ens separa del mar
que una platja que podem gau-
dir. Els equipaments públics,
les zones verdes, les àrees de
joc infantil, l’espai comunita-
ri... sense cap dubte ens ajuden
i faciliten les nostres relacions.

No és el mateix viure en
una gran ciutat que en un dels
seus barris o en un petit poble.
Com tampoc ho és una troba-
da telemàtica que una reunió
presencial. Les relacions per-
sonals i directes són les que
més cohesionen el grup.

Per a moltes persones és
normal saludar els seus veïns
si coincideixen a l’ascensor o a
qualsevol altre espai. També ho
és trobar-te a la porta de l’es-

cola del teu fill o filla amb al-
tres famílies. O a la bibliote-
ca, al centre cívic, al camp
d’esport, a la plaça o al parc.
Fins i tot ho és quedar en el
bar amb amistats, o anar al
cinema, al futbol o qualsevol
altre espectacle amb fami-
liars o amics. Tots aquests
són espais que afavoreixen
els vincles afectius.

Afavorir la participació, la
inclusió i la convivència en-
tre el veïnat és fonamental
per enfortir la cohesió so-
cial i valorar el comú, que pot
ser entès com allò que és de
tots i millora la nostra quali-
tat de vida.

Com deia Aristòtil, l’ésser
humà és sociable per natu-
ralesa, ja que necessita els al-
tres per sobreviure. Un home
aïllat no pot desenvolupar-se
com a persona i, per això, te-
nim la necessitat d’agrupar-
nos i socialitzar coneixe-
ments i experiències.

La societat avança si nin-
gú es queda enrere i millora
les seves condicions de vida
si hi ha estructures socials
que faciliten la comunicació
i la socialització.

A Badalona, ja ho hem
denunciat moltes vegades,
hi ha un dèficit estructural i
crònic d’equipaments de tota
mena. Com també hi ha di-
ferències entre uns barris i al-

tres, si bé a tot arreu hi ha
mancances.

Hi ha qui diu que aques-
ta situació es deu no només
a la manca de lideratge polí-
tic local, sinó també, i com a
conseqüència, a l’abandona-
ment de les administracions
supramunicipals.

La confrontació i la divi-
sió de les esquerres, així com
el populisme de la dreta, ex-
pliquen la paràlisi que es viu
a la ciutat des de fa anys.
Com també ho explica la
manca de compromís de la
ciutadania per treballar i fer
realitat la ciutat que volem.

A Badalona hi ha molts
interessos partidistes, molt
tacticisme a curt termini, i
predomina i s’anteposa tot el
que ens separa per damunt
del que ens uneix.

Com escriu un bon amic
en aquest diari, massa sovint
tendim a minimitzar la nos-
tra influència potencial en l’e-
volució de Badalona i, a ve-
gades, no som capaços de
compartir objectius ni de su-
mar esforços per solucionar
problemes. Cal establir punts
de trobada, escoltar-nos i
crear sinergies per aconse-
guir la Badalona que volem.

I cal anteposar els inte-
ressos de tota la ciutadania
per damunt dels interessos
partidistes.

La infraestructura social
per Pedro Jesús Fernández   

A les xarxes

@324cat: Els directius de Twitter han ac-
ceptat els termes de l’oferta feta per Elon
Musk fa deu dies: 54,20 dòlars per acció.
En total, 44.000 milions de dòlars.

@enricb: El CNI admet a El Paísque va espiar
dirigents independentistes, però no acla-
reix si va punxar Aragonès i assegura que ho
va fer amb autorització i control judicial.

#Catalangate

@punsix: Els Mossos han trobat ADN de la
noia violada a Igualada a l’habitació del de-
tingut, que està empresonat des de dis-
sabte a Brians 1 i vigilat perquè no se suïcidi.

#VioladorIgualada #AmoDeTwitter

Els semàfors

Badalona viurà unes Festes de
Maig caracteritzades pel retorn a
la normalitat. Per tal que el veïnat

pugui gaudir d’aquesta edició
que deixa enrere les restriccions,
el consistori ha apostat per un

programa amb noms com 
els de Manel o Fangoria.

pàgina 10Aj. de Badalona

Santa Coloma ampliarà el
catàleg d’edificis i espais a

preservar després que així ho
votés el Ple d’aquest mes. La

gran majoria de les propostes
que s’han afegit al pla de

patrimoni van ser presentades
per Salvem el Barri Antic.

pàgina 12Salvem el Barri Antic

Els ajuntaments de Tiana,
Montgat i Badalona es van

reunir ahir per mirar de buscar
solucions per a l’abocador sense

control que hi ha en uns
terrenys a mig camí dels tres
municipis. La trobada la va

impulsar el consistori tianenc. 
pàgina 16Aj. de Tiana
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4L’Agència Tributària de Catalu-
nya (ATC) publicarà el padró pro-
visional de tots els vehicles que
tributen per l’impost sobre les
emissions de CO2, que el Govern
català va implantar l’any passat, a
partir del dia1 de maig del 2022. 
Com a mesura de suport a la

ciutadania, i davant l'actual con-
juntura, la Generalitat de Cata-
lunya ha congelat les tarifes de
l'impost i no les incrementarà tal
com estava previst per llei en
aquest exercici.

Els contribuents podran con-
sultar les dades del padró provi-
sional i la quota que han de pagar
a la seu electrònica de l’ATC, ac-
cedint-hi amb el NIF i la matrícu-
la (per a un vehicle concret) o amb
identificació digital, utilitzant l’id-
CAT Mòbil o un altre certificat di-
gital, que permet visualitzar tots
els vehicles dels quals s’és titular.
Si cal fer-hi alguna modificació, es
podran presentar al·legacions
fins al 3 de juny.

Aquest impost verd, en línia
amb la fiscalitat ambiental que es
promou a Europa per lluitar con-
tra el canvi climàtic, grava les
emissions de CO2 de turismes,
furgonetes i motocicletes pel

seu impacte directe en l’efecte hi-
vernacle i l’escalfament global, i,
per tant, per les conseqüències
que poden tenir per a la salut de
la ciutadania.

Tot el que es recapta amb
l’impost es destina íntegrament al
Fons climàtic i al Fons del patri-
moni natural, i retorna a les per-
sones a través de la inversió en ac-
cions per millorar el medi am-
bient, fomentar la mobilitat sos-

tenible i la transició energètica,
prevenir incendis forestals i adap-
tar els boscos a l’emergència cli-
màtica, conservar els parcs natu-
rals i impulsar la recerca i la in-
novació per mitigar el canvi cli-
màtic, entre altres.

QUI L’HA DE PAGAR?
Han de pagar l’impost les perso-
nes (físiques i jurídiques) que du-

rant l’any 2021 han tingut domi-
cili fiscal a Catalunya i han estat ti-
tulars d’un vehicle (turisme, fur-
goneta o motocicleta). També hi
estan obligades les persones ju-
rídiques sense residència fiscal a
Catalunya però que, durant el
2021, hi han tingut un establi-
ment, sucursal o oficina i han es-
tat titulars d’algun vehicle do-
miciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament
els vehicles 100% elèctrics, els ci-
clomotors, els camions o vehicles
de més de 3,5 tones, els autocars,
els vehicles autoritzats a trans-
portar més de 9 persones (in-
cloent-hi el conductor) i els vehi-
cles adaptats per a la conducció
de persones amb mobilitat re-
duïda. Els vehicles amb matrícu-
la de vehicle històric i els vehicles
clàssics gaudeixen d’una bonifi-
cació del 100% de la quota ínte-
gra i, per tant, tampoc tributen.
Així mateix, no han de pagar l’im-
post els titulars de vehicles que,
conjuntament, no superin els 6
euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domi-
cilia el pagament de l’impost
abans del 15 de juliol del 2022,
s’obté una bonificació del 2%.

L'impost a les emissions de CO2 
dels vehicles: un compromís conjunt 
per lluitar contra el canvi climàtic

» A partir de l’1 de maig es podrà consultar el padró provisional de vehicles 
i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

4L’1 de setembre del 2022 es
publicarà el padró definitiu de ve-
hicles que tributen per l’impost.
Les dates de pagament són les
següents:

aVehicles amb pagament do-
miciliat: càrrec en compte a par-
tir del 7 de novembre del 2022. 

aVehicles amb pagament no
domiciliat: si ja van tributar l’any
anterior, de l’1 al 20 de novembre
del 2022. Els vehicles de nova tri-
butació han de pagar segons la
data que s’indiqui a la notificació
que rebran.

Si no s’ha domiciliat el paga-
ment, es pot pagar a través de la
seu electrònica de l’ATC, al telèfon
012, al telèfon de L’ATC us truca (93
551 51 51), en entitats financeres
col·laboradores, a les oficines de
Correus i a totes les oficines i de-
legacions de l’ATC, amb cita prèvia.

L’Agència Tributària de Cata-
lunya posa a disposició de la ciu-
tadania i dels contribuents els
canals d’atenció següents:

aSeu electrònica de l'ATC: tota
la informació sobre l’impost, as-
sistent virtual, consulta del padró,
pagament, domiciliació i altres
tràmits relacionats.

atc.gencat.cat/impostco2

aTelèfon 012. Consultes de ca-
ràcter general i pagament auto-
matitzat.

aL’ATC us truca (93 551 51 51).
Telèfon d’assistència en la tra-
mitació.

aOficines de l’ATC. Únicament
amb cita prèvia. 

atc.gencat.cat/citaprevia

Per saber-ne més, visiteu el
web impostco2.gencat.cat. 

Dates, canals de 
pagament i d’atenció 

Tot el que es recapta
es destina a fer front
al canvi climàtic

L’AP-7 a l’altura de Martorell, en una imatge d’arxiu. Foto: Mar Martí/ACN

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

» Es congelen les tarifes de l’impost i no s’aplica, per tant, 
l’increment que estava previst per llei en aquest exercici
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Vivet defensa al TSJC la teoria
del muntatge policial

TRIBUNALS4El jove badaloní
Marcel Vivet ha tornat a defensar
la seva innocència aquesta set-
mana davant del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC). En la vista de revisió de
la sentència cinc anys de presó
imposada per l'Audiència de Bar-
celona el passat juny, l'advocat de
Vivet ha apuntat que no hi ha
prou proves per condemnar-lo i
ha posat sobre la taula el cas

d'Adrià Catasús, un altre jove
acusat presumptament pels ma-
teixos fets que el manifestant
badaloní. Per a la defensa de Vi-
vet, aquesta duplicitat seria in-
tencionada i demostraria un
“muntatge policial”. Cal recordar
que al jove se’l considera culpa-
ble de desordres i atemptat con-
tra l’autoritat pels aldarulls ocor-
reguts el setembre del 2018 en la
protesta del sindicat Jusapol.

3,5 milions per fer de la CACI
el nou centre digital de la UPC
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Badalona i la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) van
signar la setmana passada un
acord d’intencions per impulsar
un nou centre tecnològic i de fa-
bricació digital a l’antiga fàbrica
de la CACI. Amb aquest pacte, el
consistori fixa un termini de sis
mesos per poder adequar l’equi-
pament i fer viable el projecte, en
el qual s’invertirà inicialment
prop de 3,5 milions d’euros que

s’inclouran en el pressupost d’in-
versions. La iniciativa preveu
convertir l’emblemàtic edifici en
un centre d’investigació i desen-
volupament tecnològic de la mà
de la Fundació CIM de la UPC.
En concret, les noves instal·la-
cions s’especialitzaran en el dis-
seny i la fabricació digital a través
de la utilització de la robòtica i de
la intel·ligència artificial. A la
CACI també s’impartiran màsters
universitaris i altres postgraus.

POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona va recuperar dimarts la
presencialitat del Ple municipal
amb una sessió marcada pels
problemes estructurals de la ins-
titució. El retrobament dels grups
al plenari després de l’esclat de la
pandèmia del coronavirus va co-
incidir amb la presentació dels
comptes de l’any 2021, que es tra-
dueixen en un nou augment del
romanent de tresoreria, que ja se
situa en els 152,8 milions d’euros.

Segons va explicar el regidor
d’Hisenda, Recursos Interns i
Personal, Manel Sorribas, du-
rant el 2021 només es va execu-
tar el 54% de les partides del pres-
supost dedicades a béns i serveis
i tampoc es va superar el 6,6% en
l’execució de les inversions acor-
dades. Tot plegat, suposa que el
consistori va tancar l’any amb un
superàvit de més de 45 milions
d’euros. “Som el segon ajunta-
ment de Catalunya amb més ro-
manent de tresoreria per darre-
re de Barcelona. A aquest pas aca-
barem sent el més ric i el que me-
nys gasta per habitant”, assegu-

rava la regidora de Guanyem
Carme Martínez, que va convidar
tots els grups a fer autocrítica i
treballar plegats per abordar una
problemàtica que sembla endè-
mica al municipi.

Precisament, l’altra gran pro-
tagonista del Ple va ser una al-
tra qüestió que fa temps que ar-
rossega la ciutat: la manca de
manteniment dels equipaments
municipals. La problemàtica va

aparèixer al Ple de la mà d’una
moció presentada per Guanyem
per reclamar la reobertura de la
biblioteca de Can Casacuberta,
que porta gairebé dos anys i
mig tancada.

AVUI S’APROVA EL PRESSUPOST
Per altra banda, avui tindrà lloc
una sessió extraordinària del Ple
on s’aprovarà el nou pressupost
consensuat entre PSC i Guanyem.

El Ple presencial de dimarts a l’Ajuntament de Badalona. Foto Ajuntament

Les inversions que queden
sense executar marquen el Ple

Polèmica | El Síndic investiga la convenció de criptomonedes
El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici per investigar la polèmica convenció sobre
criptomonedes que es va celebrar a l’Olímpic de Badalona el passat 9 i 10 d’abril. Cal recordar
que l’organitzador de les jornades està investigat per estafa piramidal i captació de menors.
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En marxa la segona edició 
de la Mobile Week Catalunya
TECNOLOGIA4La Mobile Week
Catalunya ha tornat aquesta set-
mana a Badalona amb la seva se-
gona edició. L’esdeveniment va
arrencar dilluns i preveu la ce-
lebració fins al dissabte d’una
trentena d’activitats amb la tec-
nologia com a denominador
comú. Entre les principals no-
vetats de la programació d’en-
guany destaquen les activitats
dutes a terme amb la col·labo-

ració de Marina Badalona i Ba-
dalona Comunicació, que s’afe-
geixen al Badalona Centre In-
ternacional de Negocis (BCIN)
del polígon de les Guixeres com
a escenari de la majoria de con-
ferències i tallers. La millora de
la situació sanitària per la pan-
dèmia del coronavirus ha per-
mès que totes les propostes
obertes a la ciutadania puguin
celebrar-se presencialment.

Badalona vol acollir 
la Copa del Rei de bàsquet

ESPORTS4Badalona ha presentat
oficialment aquesta setmana la
candidatura perquè la ciutat pugui
ser la seu de la Copa del Rei de bàs-
quet del 2023. En un acte celebrat
ahir al Palau Municipal d’Esports
de Badalona, l’alcalde Rubén Gui-
jarro va destacar la “singularitat”
del municipi –que té més de 300
equips i prop de 3.000 llicències
en competicions federades– i la
seva implicació “emocional” amb
aquest esport com un dels punts
forts de la proposta, que haurà de
competir amb altres ciutats com
Barcelona, que també ha anunciat
que hi aspira.

La presentació de la candi-
datura a l’Olímpic va comptar

amb la presència de represen-
tants dels dotze clubs de bàsquet
federats del municipi i va tenir
com a mestre de cerimònies el
president del Club Joventut de
Badalona, Juanan Morales, que
va destacar l’impacte positiu que
suposarà acollir un esdeveni-
ment d’aquesta magnitud.

Precisament, la notícia ha
coincidit amb la tornada oficial
a Badalona del Club Bàsquet
Sant Josep, que el passat di-
umenge va poder disputar els
primers tres partits al pavelló
municipal de Bufalà després del
seu exili obligat pel tancament
del pavelló del centre parroquial
el passat juliol.

CULTURA4Badalona recupe-
rarà enguany l’esperit popular
de les Festes de Maig. El con-
sistori  s’ha proposat, de la mà
de les entitats i les agrupacions
locals, convertir els carrers del
municipi en verdaders escena-
ris per trencar amb  les restric-
cions per la pandèmia del co-
ronavirus que han caracteritzat
les últimes edicions de la tradi-
cional festivitat. Sota aquesta
premissa, els organitzadors han
preparat una programació mu-
sical amb figures de renom com
Manel, Fangoria, Ginestà o El
Petit de Cal Eril.

El meteoròleg badaloní To-
màs Molina serà l'encarregat de
donar el tret de sortida a les fes-
tes amb la lectura del pregó el di-
vendres 6 de maig a les sis de la
tarda. El seu relleu a l’escenari el
prendrà el grup reivindicatiu
Las Karamba i tancarà la pri-
mera jornada de celebració la
Comissió de Festes de Badalona
amb la Nit del Mono.

L’endemà s’inaugurarà una
de les novetats de l’edició d’a-
quest 2022: el festival Arts Ar-
nús. Aquest certamen portarà  al
parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
una bateria de propostes musi-
cals per a tots els públics que ani-
ran des de l’artista local Mar Ser-

ra fins als populars El Petit de Cal
Eril i Ginestà.

El passeig marítim del mu-
nicipi tornarà a transformar-se
en un gran escenari per acollir
una jornada de concerts amb
les actuacions del grup mata-
roní The Tyets i Manel, que tan-
caran la vetllada amb una ac-
tuació on barrejaran temes del
seu cinquè i darrer treball amb
altres èxits de la seva consoli-
dada trajectòria.

La tradicional Nit de Sant
Anastasi tindrà com a plats forts
el clàssic piromusical i la Cre-

mada del Dimoni Amunt la
llum! a la platja dels Pescadors.
La jornada acabarà amb les ac-
tuacions de Fangoria i Roba Es-
tesa, entre altres. 

“Després de dos anys de pan-
dèmia que ens han impedit gau-
dir plenament de les Festes de
Maig, enguany tenim un pro-
grama molt complet, equilibrat
i ple de detalls que farà que
aquestes siguin unes festes in-
oblidables”, assegurava l’alcalde
Rubén Guijarro en la presenta-
ció de la programació d’engua-
ny celebrada dilluns al vespre.

Dilluns es va presentar la programació de la celebració. Foto: Ajuntament

Unes Festes de Maig per
trencar amb les restriccions
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Nou projecte per recuperar 
el teixit associatiu del Fondo
VULNERABILITAT4L’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gra-
menet va presentar la setmana
passada un nou projecte per re-
vitalitzar el teixit associatiu i re-
cuperar sentiment de comunitat
al barri del Fondo. Sota el nom de
Viu el Fondo, la iniciativa preveu
impulsar diverses actuacions
col·laboratives obertes a la ciu-
tadania per fomentar la cohesió
i encarar positivament la diver-
sitat cultural característica d’a-
questa zona de la ciutat.

“El Fondo és dens, jove, divers
i emprenedor. La seva transfor-
mació en termes de cohesió social
suposa un repte que només po-

drem aconseguir amb la corres-
ponsabilitat compartida per tots
els agents que hi intervenen”,
apuntava l’alcaldessa Núria Par-
lon en la presentació de la ini-
ciativa, on va destacar la volun-
tat de recuperar la plaça del Re-
llotge com a “punt de trobada”.

Cal recordar que totes les ac-
tuacions previstes s’emmarquen
en el projecte Barris i comuni-
tats: motors de transformació
socialde la Diputació, un pla im-
pulsat durant el 2021 en diferents
barris vulnerables metropolitans
i que compta amb una inversió de
173.000 euros per cada zona se-
leccionada.

POLÍTICA4L'Ajuntament de
Santa Coloma ha fet un pas en-
davant per blindar el patrimo-
ni arquitectònic i paisatgístic
del municipi. En la primera ses-
sió presencial del Ple des de
l'esclat de la pandèmia del co-
ronavirus celebrada dilluns, els
grups van aprovar la modifica-
ció del Pla especial de protecció
del patrimoni, una mesura que
permet ampliar el catàleg d'e-
dificis i espais a preservar, que
no s'havia actualitzat des de la
seva creació el 2009 i que ara
comptarà a una cinquantena
de noves incorporacions.

La gran majoria de les pro-
postes que s'han afegit al pla de
patrimoni van ser presentades
per la Plataforma Salvem el Bar-
ri Antic en el marc de la campa-
nya Redescobreix el patrimoni
de Santa Coloma impulsada pel
consistori. Precisament, La Ciu-
tat Vella va ser protagonista del
Ple per partida doble, ja que
també es van aprovar provisio-
nalment la creació de dos nous
equipaments al nucli antic co-

lomenc. En concret, les instal·la-
cions estaran ubicades a la ma-
sia de Can Pata i a l'edifici del nú-
mero 14 del carrer Pedró i encara
s'ha de concretar quins seran els
seus usos. El punt va comptar
amb l'abstenció dels grups
d'ERC i dels comuns, que van
manifestar la necessitat d'in-
corporar a les entitats i la ciuta-
dania en el debat sobre el futur
dels dos equipaments.

Un altre dels punts destacats
de la sessió va ser la presentació

de l'informe de la Defensora de la
Ciutadania corresponent a l'ac-
tivitat duta a terme durant el
2021. En una extensa intervenció,
la síndica Pepa González va re-
marcar que cal millorar la relació
de la institució amb el govern lo-
cal per afavorir la resolució "amis-
tosa" de problemàtiques i també
va insistir per segon any conse-
cutiu en les dificultats de les fa-
mílies per empadronar-se al mu-
nicipi, malgrat destacar que s'han
produït avenços al respecte.

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

Santa Coloma acorda ampliar
el catàleg de patrimoni local

La plaça del Rellotge, un dels punts neuràlgics del barri del Fondo. Foto: A.R.

Feminisme | Habiliten punts violeta a les estacions de metro
Santa Coloma de Gramenet ha estat la ciutat escollida per TMB per fer una prova pilot que

consistirà en habilitar punts violeta a les set estacions de metro del municipi. Aquests 
punts són espais preparats per atendre casos d’assetjament sexual i LGTBIfòbia.
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El Fòrum torna a viure la Fira
d’Abril dos anys després

CULTURA4La Fira d'Abril de
Catalunya ha tornat a apoderar-
se del parc del Fòrum aquest
2022. Després de dos anys sen-
se poder celebrar-se a causa de
les restriccions per la pandè-
mia del coronavirus, el tradicio-
nal esdeveniment organitzat per
la Federació d'Entitats Culturals
Andaluses de Catalunya (FE-
CAC) ha recuperat enguany el
seu format habitual amb la ins-
tal·lació de prop d’un centenar de
casetes d'entitats, així com de di-
verses zones de restauració i es-
pais comercials.

El president de la Generali-
tat, Pere Aragonès, va ser l’en-
carregat divendres passat a la
tarda de donar el tret de sortida
a la fira, que aquest any s’allar-
garà fins al diumenge. Entre les
novetats d’aquesta edició desta-
quen l’habilitació d’un punt lila
de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs amb informació i asses-
sorament sobre violència de gè-
nere i la instal·lació d’una case-
ta dedicada especialment a re-
collir aliments i productes per a
les persones afectades pel con-
flicte a Ucraïna.

POLÍTICA4L'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs disposarà
d'una partida de quinze milions
d'euros per millorar l'espai pú-
blic durant aquest 2022. Així ho
van acordar els grups en la ses-
sió del Ple del mes d'abril cele-
brada dilluns, on l'oposició va
donar un vot de confiança a l'e-
xecutiu encapçalat per Filo Ca-
ñete i no va vetar la utilització
d'aquests diners, que provenen
del romanent municipal.

La incorporació de la meitat
del romanent va tirar endavant
gràcies al suport de Ciutadans i
amb les abstencions dels grups
d'ERC i MES, que van demanar
al govern local “serietat” i “eficà-
cia” per evitar que la seixantena
de projectes que es volen finan-
çar amb la partida acabin sense
executar, com ja ha passat en
anys anteriors. Els republicans
van aprofitar la seva intervenció
per remarcar també els proble-
mes “tècnics” que presenta la
proposta municipal i l'excés de
contractes menors detectat per
l'interventor.

Per la seva banda, Sant Adrià
En Comú va posicionar-se en
contra del punt en considerar que
donar suport a la proposta era fer
un “acte de fe” i va denunciar que
quedaven fora del pressupost i
d’aquesta partida del romanent
tota una bateria de propostes
que es van pactar amb el consis-
tori amb anterioritat.

En la sessió de dilluns també
es va aprovar per unanimitat el
nou conveni de col·laboració amb
l'Àrea Metropolitana de Barce-

lona (AMB) per a la gestió dels
parcs del Litoral i del Besòs i es va
donar llum verda a l'assumpció
per part de la Diputació de la ges-
tió del parc fluvial, punt on l'o-
posició va remarcar la necessitat
de millorar les condicions en les
quals es troba la desembocadu-
ra del riu. Pel que fa a les mo-
cions, els grups van donar suport
a la celebració de la consulta po-
pular sobre la continuïtat de la
monarquia a l'Estat i a una pro-
posta per fiscalitzar la casa reial.

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

Sant Adrià podrà invertir 15
milions extres abans del 2023

La Fira d’Abril tancarà la seva edició d’enguany aquest diumenge. Foto: ACN

Urbanisme | La reforma del nucli antic, a consulta pública
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha obert a consulta pública la modificació del pla que
afecta el nucli antic del municipi. Aquest procés participatiu és previ a la presentació de la

proposta oficial del consistori, que també se sotmetrà pròximament a escrutini públic.
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Mercè Marín (Junts) rellevarà
Andreu Absil a l’alcaldia

MONTGAT4Mercè Marín serà
la nova alcaldessa de Montgat a
partir de la setmana que ve. La
líder del grup de  Junts per
Montgat i fins ara primera ti-
nenta d’alcaldia rellevarà el so-
cialista Andreu Absil al capda-
vant del consistori montgatí du-
rant el temps que queda de
mandat, tal com es va acordar el
desembre del 2019 després de la
materialització de la moció de
censura a la batllessa republi-
cana Rosa Funtané, cap de la
llista més votada a les darreres
eleccions municipals.

A l’espera de la confirmació
oficial, tot apunta que la investi-
dura tindrà lloc dimecres en un
Ple extraordinari on Marín ne-

cessitarà repetir la mateixa com-
binació de vots que va permetre
fer fora de l’alcaldia Funtané.
En aquest sentit, sembla clar
que tant els socialistes com el
grup de SOM de Montgat hi vo-
taran a favor com a socis de go-
vern. Només podria donar la
sorpresa l’exregidor de Ciuta-
dans i actualment no adscrit,
Luís Antonio Fariña, que el 2019
va facilitar la investidura d’Absil,
però que va ser cessat de les se-
ves responsabilitats al capda-
vant de l’àrea Sostenibilitat i
Medi Ambient el març del 2021
després que l’oposició presentés
un recurs de revisió d’ofici en con-
siderar que es tractava d’un cas de
transfuguisme polític.

POLÍTICA4L’Ajuntament de Tia-
na ja ha presentat la composició del
nou govern encapçalat per l’alcal-
de Isaac Salvatierra. El flamant car-
tipàs permet al PSC recuperar les
dues tinences d’alcaldia que va
perdre amb la seva sortida de l’e-
xecutiu liderat aleshores per la re-
publicana Marta Martorell.

Amb la nova organització,
Salvatierra assumeix les àrees
de govern obert, educació, segu-
retat i impuls econòmic. Com a
primer tinent d’alcaldia, el líder
socialista Albert Sales recupera el
control de la cartera de transició
energètica, Agenda 2030 i es-
ports, departaments que ja ha li-
derat durant diversos mesos
aquest mandat. La regidora de
Junts per Tiana Susanna Capell
agafa la segona tinença i la di-
recció de drets socials i feminis-
me i el seu company a la forma-
ció Jordi Marí s’erigeix com el
nou tercer tinent i s’encarregarà
de les àrees de comerç, habitat-
ge i accessibilitat. L’última de
les tinences recau en mans de l’al-

tre regidor del PSC Antonio Sánc-
hez, que gestionarà el departa-
ment d’hisenda i personal.

Les regidores de Junts per
Tiana Cristina Comas i Núria
Amado agafen el relleu d’ERC al
capdavant de cultura i patrimo-
ni i d’urbanisme sostenible i es-
pai públic, respectivament.

PRIMER REFREC AMB L’OPOSICIÓ
La calma entre el nou govern i l’o-
posició no ha durat ni dues set-
manes. El grup d’ERC denun-
ciava divendres passat que l’exe-

cutiu havia “vulnerat” el seu dret
a la participació per no haver con-
vocat les comissions informatives
del Ple de maig. A la denúncia s'hi
sumava la regidora no adscrita
Marta Guàrdia, que sembla man-
tenir les confiances teixides amb
els republicans ara a l’oposició.
Des del consistori van esclarir que
el motiu del retard va ser que la
secretària municipal estava de va-
cances i van convocar dimarts en
compensació una Junta de Por-
taveus per explicar els temes de
l’ordre del dia.

Els regidors de Junts per Tiana amb el nou batlle Isaac Salvatierra. Foto: Junts

Nou cartipàs de govern a Tiana:
el PSC recupera dues tinences

Andreu Absil va accedir a l’alcaldia el desembre del 2019. Foto: ACN

Montgat |Homenatge a l’exalcalde Pere de José Hermens
L’Ajuntament de Montgat celebrarà demà un acte d’homenatge a l’exalcalde Pere de José i
Hermens, que va morir a la residència Sant Cebrià de Tiana el 15 d’abril del 2020 durant la

primera onada de la pandèmia. L’acte comptarà amb la presència de familiars, amics i d’entitats.

MEDI AMBIENT4Els ajunta-
ments de Tiana, Badalona i
Montgat han decidit unir forces
per acabar amb l’acumulació de
residus sense control en uns ter-
renys a mig camí entre els tres
municipis. En una reunió im-
pulsada pel consistori tianenc i
celebrada ahir, les administra-
cions locals van acordar reforçar
la limitació d’accés a l’abocador
il·legal per evitar nous vessa-
ments de deixalles i van empla-
çar-se a seguir treballant per
aplicar mesures més contun-
dents per identificar els infractors.

Durant aquesta setmana, el
govern liderat per Isaac Salva-
tierra ha fet fins a dues visites de
reconeixement a la zona afecta-
da per comprovar el seu estat i
també ha mantingut contacte
amb els propietaris per arribar a
un acord per poder limitar més
l’accés a l’espai. En aquest sentit,
cal recordar que el terreny és una
propietat privada situada al ter-
me municipal de Tiana, però que
només té entrada per a vehicles
des de Montgat i Badalona.

La col·laboració entre els tres
consistoris, però, no acaba aquí.

Amb motiu de les jornades eu-
ropees de conscienciació am-
biental Let’s Clean Europe, els
municipis han acordat dur a
terme una neteja col·lectiva de
l’abocador il·legal el pròxim dis-
sabte 7 de maig.

La trajectòria d’aquest abo-
cador il·legal es remunta al 2017,
quan l’Ajuntament de Tiana va
obrir un expedient després de de-
tectar un primer abocament de
brossa, i ha anat empitjorant
amb el pas dels anys, tal com han
anat denunciant els voluntaris de
l’entitat Montgat Net.

Front comú contra l’abocador

Un moment de la trobada entre els tres consistoris. Foto cedida



17 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 28 d’abril del 2022



| 18

EsportsEsports CF Bufalà de Badalona | Intenta agredir una àrbitra i dimiteix 
Luis Morales va intentar agredir el passat 23 d’abril María García, àrbitra del partit de la Segona Divisió

d’alevins que l’acabava d’enfrontar al Premier Barcelona, i hores després va presentar la seva dimissió com
a entrenador del CF Bufalà de Badalona. El club qualifica els fets de “lamentables” i demana “disculpes”.

És impossible descriure
com et mira el teu pare en
una foto que vas penjar a

Instagram el 19 de maig de
2014. Esteu agafant un trofeu
molt especial...
La copa del Campionat d'Espanya
júnior de Guadalajara! La vam
guanyar dos dies abans contra l'U-
VA Ponce. Era la cirereta al final
d'una etapa, a cinc anys fantàstics
i plens d'amistats, sacrificis, ale-
gries i aprenentatges. Tinc molt
present aquesta imatge... Li vaig
dedicar el títol al meu pare, en Jau-
me, un autèntic malalt del bàsquet
que m'ha ajudat i m'ajuda mol-
tíssim. Seria impossible calcular
quants dies m'ha entrenat.

Vas començar a jugar a bàs-
quet per ell?
Bé... [Riu]. Els meus inicis són cu-
riosos... "A la Gemma l'han trucat
del col·le per jugar a bàsquet i a
mi no... Vull que m'hi apuntis", li
vaig demanar a mon pare. Em va
preguntar si sabia alguna cosa de

l'esport de la cistella. Jo només vo-
lia provar-ho. Així vaig començar
a l'equip de nenes del Col·legi Ba-
dalonès. Abans el pare em va
donar quatre nocions bàsiques.

De l'escola ja vas passar al Bàs-
quet Femení Sant Adrià.
Notava que el col·legi se'm que-
dava petit i que necessitava  com-
petir i fer un pas més. Hi vaig arri-
bar com a infantil de segon any i el
repte ja no era guanyar una Lliga,
sinó competir al campionat de
Catalunya i d'Espanya. Estava al·lu-
cinada perquè no sabia res de tot
això, i compartia espai amb les mi-
llors jugadores de la meva gene-
ració. Era un grup meravellós. M'ho
van posar tan fàcil que des del se-
gon dia ja les considerava amigu-
es. Competíem molt bé i teníem
molta química a dins i a fora de la
pista. Va ser en Dani Poza, l'exdi-
rector esportiu del club [ara ho és
de la UE Mataró], qui em va trucar
perquè anés a provar a alguns en-
trenaments. Saps qui va ser la per-
sona clau perquè ho fes?

La veritat és que no...
Tot va ser gràcies a la Montse Ber-
tran, que ara és la delegada del

primer equip. La seva filla, l'Alba,
havia entrat al club un any abans
i els va dir que em fessin una pro-
va. M'estimo molt la Montse! Ni
t'ho imagines.

Després del teu pas pel Bàsquet
Femení Sant Adrià vas tornar a
jugar a Badalona.
Al Sant Andreu Natzaret. Creia que
necessitava una mica de calma i no
tenia pressa per competir en ca-
tegories superiors. Van ser dos
anys de molts entrenaments i par-

tits, perquè compaginava dos equi-
ps, d'un ascens a Segona Catalana...

Amb el Sese vas debutar a Copa
Catalunya.
Un any molt dur, amb contínues
lesions a l'equip i en què vaig ha-
ver d'assumir molta responsabi-
litat com a base, una posició en
què mai havia jugat. El curs se-

güent vaig baixar una categoria
per jugar a Primera Catalana amb
l'AB Premià. L'Enric Cervera em va
donar el full de ruta: "El primer
any, amb un equip nou, serà de
transició, i el segon pujareu a
Copa". I la va clavar!

Enric Cervera transmet real-
ment tanta confiança i segure-
tat com sembla?
Desprèn credibilitat. Tant ell com
l'Isaac Champer, a qui ja vaig te-
nir a l'AB Premià, entenen i es-
colten molt bé la jugadora i saben
què necessita a cada moment.
Són un suport constant.

En un grup tan jove com el del
Bàsquet Femení Sant Adrià l'ob-
jectiu era la permanència amb
certa tranquil·litat?
Sí. Ens hauria encantat guanyar al-
gun partit més, però hem com-
plert el nostre propòsit.

Com veus el teu futur?
M'ha encantat l'experiència de
tornar al Bàsquet Femení Sant

Adrià i d'estrenar-me a la Lliga
Femenina 2. Primer vull escoltar
el club.

Per cert, escoltant alguna en-
trevista teva no em va quedar
clar si vas ser tu qui va marxar
de l'AB Premià o va ser decisió
de l'entitat...
[Riu]. Des de l'any passat mirava
amb ullets tendres la Lliga Fe-
menina 2, però dubtava de si
estava preparada per al salt o no.
"Has tancat un cicle i creiem et
toca fer un pas endavant", em van
dir l'Enric Cervera i l'Isaac Cham-
per. M'ho recomanaven, inde-
pendentment que anés o no
amb ells a Sant Adrià.

Els ho has agraït?
La veritat és que no ho hem par-
lat. Crec que ells ho saben. Em
van voler quatre anys a l'AB Pre-
mià, amb un ascens a Copa Ca-
talunya que sempre portaré al
cor i que em va fer plorar molt, i
m'han volgut un cinquè. Els es-
taré eternament agraïda!

“Quan estic a la pista 
no m’obsessionen els
encerts ni els errors”

Emma Barceló / Jugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

A la pista Emma Barceló (Badalona, 1996) transmet tanta seguretat que sembla
que no dubti mai. “Em solen dir que soc molt seriosa perquè no celebro les

cistelles. Estic totalment concentrada i no m'obsessionen els encerts ni els errors”,
enraona l’exjugadora de l’AB Premià i ara al Bàsquet Femení Sant Adrià.

“Dubtava de si estava
preparada o no
per al salt a la Lliga 
Femenina 2”, confessa

Foto: Manel Expósito

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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Entre Nova York i Berlín, el Charlie, la Mo-
nica, l’Amy i el Krystof tenen entre 30 i 40
anys i se senten atrapats en una vida que
no els satisfà. Desesperats, emprendran
un viatge als inferns per fugir d’una bui-
dor que no saben com superar. Les seves
històries s’entrecreuaran i intentaran
aprendre què vol dir estar vius.

Al teatre La Biblioteca de Barcelona.

Teatre

Abraçades insuportablement...
Ivan Viripàiev

Mishima ha publicat nou disc després de
cinc anys d’Ara i res (Warner, 2017). El grup
barceloní presentarà L’aigua clara (The
Rest Is Silence), d’onze cançons, en un
concert a l’Auditori de Girona el 6 de maig.
El cantant de la banda, David Carabén, ha
explicat a l’ACN que els temes d’aquest
àlbum estan fets “des d’una veu que s’en-
fronta a les pròpies fragilitats i incerteses”.

Música

Hi ha un vincle indissoluble entre la be-
llesa i la mort. Els turistes estan apagant
la llum de la ciutat més bonica del pla-
neta. L’agonia de les últimes dècades ha
desfermat la ira entre els venecians, que
s’han organitzat per frenar la invasió. Un
grup de turistes espanyols viatja a Ve-
nècia amb intenció de divertir-se, però
es veuran obligats a lluitar per sobreviure.

Pelis i sèries

Veneciafrenia
Álex de la Iglesia

L’aigua clara
Mishima

Cinema d’autor 
Torna el D’A Film Festival, el Festival Internacional de Cine-
ma d’Autor de Barcelona, que enguany celebra la seva 12a
edició. Del 28 d’abril al 8 de maig es projectaran fins a 124
pel·lícules a sis espais de la ciutat: el CCCB (el teatre, el hall
i l’auditori), els cinemes Renoir Floridablanca, la sala Zum-
zeig i la Filmoteca de Catalunya. Destaquen títols com Al-
carràs, de la directora catalana Carla Simón, guanyadora
de l’Os d’Or de la Berlinale, encarregada de donar el tret

de sortida del D’A Film Fest. Tancarà l’edició Cinco lobitos,
d’Alauda Ruiz de Azúa, protagonitzada per Laia Costa.

C. Tangana, El Madrileño... És igual el nom
que faci servir. A aquestes altures el coneix

tothom. Antón Álvarez (Madrid, 1990) –
aquest és el seu nom real– ha revolucionat

el panorama musical espanyol, sobretot
amb el seu darrer disc, El Madrileño (Sony

Music, 2021). Ara està fent la gira d’aquest
àlbum, batejada com Sin cantar ni afinar
Tour, i està superant amb escreix les ex-

pectatives del seu públic. El passat dia
23 va fer caure el Palau Sant Jordi de

Barcelona amb un concert sorpre-
nent i ambiciós, que va comptar

amb estrelles convidades com Esto-
pa, Jorge Drexler, La Húngara, El

Niño de Elche o Kiko Veneno. Una
desfilada de talent inigualable.

C . T A N G A N AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant espanyol de moda
El seu disc ‘El Madrileño’ l’ha consolidat com a tal

Famosos

Un concert molt aclamat a Barcelona
Va deixar bocabadat el públic del Palau Sant Jordi 

Encara l’estan paint
Qui hi va anar segueix sense paraules i qui no, se’n penedeix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Benvolguda, Empar Moliner exhibeix
el seu talent literari en un relat commo-
vedor i inoblidable sobre l’amistat, el pas
del temps, el perdó i la cruesa secreta,
mai explicada i sempre suavitzada, del
climateri. Aquesta novel·la, que va rebre
el Premi Ramon Llull el gener passat, ha
estat la més venuda aquest Sant Jordi i
serà traduïda a l’anglès.

Llibres

Benvolguda
Empar Moliner

| The Serpent Rogue
Dominar l’alquímia, explorar territoris desconeguts i domar bèsties salvatges

seran alguns dels teus reptes en aquest joc. Per a PC, PS5, Xbox i Switch. 

Fo
to

: T
w

itt
er

 (@
D

A
Fi

lm
Fe

st
iv

al
)
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TASQUES

Si apliques el consell anterior, reduiràs el teu estrès, un pas clau 
per millorar la teva atenció i recordar tot el que has de fer 

RECORDATORIS

ESTRÈS

TÈCNIQUES

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

i MENT

Surts de casa amb pressa i, un cop ets al carrer, hi has de tor-
nar perquè t’has descuidat la cartera. Fa dos anys que hem
de dur mascareta al transport públic i avui te l’has tornat a

oblidar. Havies quedat amb algú i no ho has recordat fins que
has rebut el missatge de “passa alguna cosa?”. Si aquestes situa-
cions et resulten familiars, ets una persona despistada. És pro-
bable que pensis que simplement ets així i que no té solució,
però hi ha alguns consells que pots aplicar per millorar.

El més important és que deixis de fer tantes coses alhora i que
centris l’atenció en les coses importants. Sembla una ximpleria,
però el món actual, ple d’estímuls i amb la idea que el multitas-
king és viable, no ens ho posa fàcil. Quan oblides alguna cosa, no
és perquè no tinguis bona memòria: és perquè tens massa coses
al cap. Això ajudarà a reduir el teu nivell d’estrès, un pas impres-
cindible per millorar la teva atenció i, per tant, recordar amb més
facilitat totes les tasques que tens pendents. Mentre treballes tot
això, pots ajudar-te amb recordatoris i alarmes al mòbil per no
oblidar coses importants. D’altra banda, també pots practicar tèc-
niques com el mindfulness o la meditació per estar més present.

Recorda no oblidar-te’n

Deixa de fer tantes coses alhora: el ‘multitasking’ fa que tinguis
massa coses al cap i, per tant, que et despistis més

Les claus

Pots ajudar-te amb recordatoris: fes servir post-its o
programa’ls al mòbil, preferiblement amb una alarma

Pots posar en pràctica tècniques com el mindfulness o la
meditació per aconseguir estar més present en el moment
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