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CULTURA4Badalona tornarà a
gaudir aquest 2022 de les Festes
de Maig de sempre. Després de
dos anys marcats per la pandè-
mia del coronavirus, l’edició
d’enguany deixa enrere les res-
triccions sanitàries i aposta per
recuperar el format original de la
festivitat, convertint els carrers
del municipi en l’escenari dels di-
ferents actes programats. Al cen-
tre de totes les mirades, però, tor-
narà a haver-hi el Dimoni, que
aquest any  sí que cremarà per la
Nit de Sant Anastasi davant l’a-
tenta mirada de totes les perso-
nes que s’acostin a la platja dels
Pescadors el 10 de maig.
“Després de dos anys de

pandèmia que ens han impedit
gaudir plenament de les Festes
de Maig, enguany tenim un
programa molt complet, equi-
librat i ple de detalls que farà

que aquestes siguin unes festes
inoblidables”, assegurava l’al-
calde Rubén Guijarro el passat
25 d’abril durant la presentació
en societat del programa d’a-
questa edició. Sota la premissa
de revifar aquest esperit popu-
lar de la festivitat, el consistori
ha elaborat de la mà de les en-
titats i les agrupacions locals
una bateria de propostes re-

partides per diversos espais del
municipi que arrenquen diven-
dres a la tarda amb la lectura del
pregó –que enguany va a càrrec

del popular meteoròleg badaloní
Tomàs Molina– i que s’allarga-
ran fins al 28 de maig.

TRADICIÓ I DIVERSITAT D’ESTILS
La caiguda de les restriccions sa-
nitàries retornarà a la figura
del Dimoni el protagonisme
perdut a les dues darreres edi-
cions, on la tradicional cremada
va ser primer suspesa i després
celebrada per ‘sorpresa’ i eme-
sa en diferit per la televisió local.
Així doncs, el reivindicatiu Di-
moni Amunt la llum!–constru-
ït per segon any consecutiu en
una nau industrial del barri bar-
celoní del Bon Pastor– serà de-
vorat per les flames i reduït a
cendres tal com marca la tradi-
ció i amb públic. També recu-
peren el seu format original el
piromusical i altres actes popu-
lars mítics de les Festes de Maig

com l’Acte Sacramental o el Ball
de l’Àliga, que enguany tindran
lloc a la plaça de la Vila.
L’altre gran reclam de l’edi-

ció d’aquest 2022 és la consoli-
dació per una programació mu-
sical amb diversitat d’estils i en-
capçalada per grups de renom
com Manel o Fangoria. En
aquest sentit, una de les princi-
pals novetats és l’aposta pel fes-
tival Arts Arnús, un certamen de
nova creació que portarà al parc
de Can Solei i de Ca l’Arnús una
bateria de propostes musicals
per a tots els públics que aniran
des de l’artista local Mar Serra
fins als populars El Petit de Cal
Eril i Ginestà. El principal esce-
nari, però, estarà ubicat al pas-
seig marítim, per on passaran els
dos caps de cartell i altres artis-
tes com el grup mataroní The Ty-
ets o Roba Estesa.

NOU DOSSIER EDUCATIU
Amb motiu de les Festes de
Maig d’enguany, el consistori
badaloní ha publicat el dossier
Sant Anastasi i el Dimoni, un
document dirigit a educadors
que té per objectiu acostar la
festivitat i els seus actes als in-
fants a través d’una proposta
pedagògica determinada. La
voluntat municipal és que
aquesta iniciativa –feta en
col·laboració amb el Museu de
Badalona i diverses entitats i
agrupacions locals– tingui con-
tinuïtat en el temps, de mane-
ra que cada any es presenti
una proposta diferent i que pu-
guin ser col·leccionables.
El dossier d’aquest any ja

està disponible en versió digital
a la pàgina web de l’Ajuntament
i també es pot adquirir en format
físic en el Museu de Badalona.

Una festa sense barreres
» Les Festes de Maig recuperen el seu format original i deixen enrere les restriccions pel coronavirus
» La tradicional cremada del Dimoni i un cartell amb noms com Manel, plats forts d’aquesta edició

El Dimoni d’enguany denuncia el preu de la llum. Foto: Línia Nord

“Tenim un programa
que farà que les festes
siguin inoblidables”,
afirma l’alcalde Guijarro
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Torna la ‘cremada’ original
amb un Dimoni reivindicatiu
TRADICIÓ4El Dimoni tornarà a
ser el gran protagonista de les
Festes de Maig. La tradicional fi-
gura recupera aquest 2022 el
protagonisme perdut a les dues
darreres edicions, on la crema-
da va ser primer suspesa i des-
prés celebrada per ‘sorpresa’ i
emesa en diferit per la televisió
local. Així doncs, el batejat com
a Dimoni Amunt la llum! serà
enguany devorat per les flames
i reduït a cendres per la Nit de
Sant Anastasi i amb públic, tal
com marca la tradició.
La cremada tindrà aquest

any un especial caràcter reivin-
dicatiu pel disseny de la figura,
que té com a protagonista l’es-
calada del preu de la llum. L’o-
bra guanyadora ha estat ideada
per la jove badalonina Mont-
serrat Silvestre i  representa la
cobdícia amb una figura de ros-

tre agressiu que porta en una mà
una bombeta encesa i a l’altra un
sac de diners esguerrat pel pes de
les monedes.

UNA CONSTRUCCIÓ A L’EXILI
L’encarregat de donar vida al dis-
seny de Silvestre ha estat com és
habitual l’artista Ramón de los
Heros, que per segon any con-
secutiu ha hagut de construir el
Dimoni en una nau del barri bar-
celoní del Bon Pastor, després
que la pressió de l’executiu ales-
hores encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol  l’obligués a abandonar
el seu taller a l’antiga fàbrica de
la Mobba i exiliar-se al munici-
pi veí.  La plantada de la figura
s’ha allargat enguany durant tot
un cap de setmana i ha tingut
com a gran complicació el mun-
tatge d’un dels braços, que so-
bresurt força del tronc.

PREGÓ4Tomàs Molina serà
l’encarregat de donar enguany el
tret de sortida a les Festes de
Maig. El popular meteoròleg
badaloní tornarà a vestir-se de
mestre de cerimònies 24 anys
després per fer la tradicional
lectura del pregó, tal com ja va
fer l’any 1998 juntament amb el
seu company de professió San-
ti Parés. Aquest cop, però, Mo-
lina s’ha proposat anar més en-
llà del clàssic manifest per posar
en valor les diferents badalones
que conviuen  sota la realitat d’u-
na mateixa ciutat.
“Serà tot un repte fer-lo di-

ferent perquè el pregó habitu-
alment només es fa una vegada.
Preparant-me per aquest se-
gon cop, m’he adonat que sóc
un badaloní que no coneix la
seva ciutat”, assegura el me-
teoròleg, que durant la darrera
setmana s’ha dedicat a passejar-
se pels diferents barris del mu-
nicipi recopilant experiències
dels seus veïns. 
Aquest exercici ha servit a

Molina per elaborar un text que
reivindica la diversitat de la po-
blació i el seu patrimoni tan
humà com paisatgístic. “A ve-
gades, un té una percepció de
Badalona que francament no
és real. La ciutat és molt més

complexa i hi ha realitats que no
coneixem”, explica.

Amb tot, el meteoròleg ba-
daloní promet un pregó amb
un toc “divertit” i que també
inclourà una mirada de futur per
avivar el debat sobre la trans-

formació de la ciutat i les seves
potencialitats en àmbits com
per exemple la recerca mèdica.

D’ESPORT A METEOROLOGIA
Molina agafarà d’aquesta ma-
nera el relleu de la capitana del
Seagull, Alba Gordo, que va ser
l’encarregada de fer la lectura del
pregó l’any passat. Amb un dis-
curs força reivindicatiu, l’equip
referent del futbol femení a la
ciutat va treure pit de les gaire-
bé tres dècades d’història del
club en un entorn històricament
i eminentment basquetbolístic.

Tomàs Molina repetirà com a pregoner aquest 2022. Foto: Facebook

Un pregó per redescobrir la
ciutat de la mà de Tomàs Molina

El Dimoni Amunt la llum! plantat a la platja dels Pescadors. Foto: A.R.

“A vegades un té una
percepció de Badalona
que no és real. La ciutat
és molt més complexa”
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La tradició i la cultura popular
s’apoderen de carrers i places
TRADICIÓ4Els carrers de Ba-
dalona tornaran a gaudir en-
guany dels actes tradicionals i de
cultura popular en el seu format
original. Les Festes de Maig
més clàssiques arrencaran amb
força divendres després del pre-
gó amb el Ball de l'Àliga, el Ball
de Miquelets i el Seguici Festiu.
El relleu d'aquest particular trio
d'asos badaloní el prendrà dis-
sabte al matí la Trobada de
Puntaires i la Cercavila Petita,
ambdues al passeig de la Ram-
bla. A la tarda serà el torn del
Badagegants, un acte que aple-
garà els tots gegants de la ciutat
i d’altres municipis veïns.
La vigília de Sant Anastasi

tornarà a tenir com a epicentre
la plaça de la Vila, on dissabte
a partir de les set de la tarda se
celebraran actes populars com

el Seguici de la Ciutat o l’Acte
Sacramental. Serà en aquest
mateix escenari on els inte-
grants de la colla dels Diables de
Badalona podran representaran
el centenari ball parlat i on tor-
narà  a treure a passejar la mí-
tica figura de l’Àliga tal com
marca la tradició.

EL SANT ANASTASI DE SEMPRE
La programació continuarà l’en-
demà amb la festivitat de Sant
Anastasi. Els grallers seran els
encarregats de recórrer els car-
rers de la ciutat anunciant l'ini-
ci de la jornada i també ressonarà
pel municipi el toc de festa de les
campanes de Santa Maria, on
després tindrà lloc l’ofici. A la tar-
da serà el torn de la Passada de
Sant Anastasi i tancarà el dia l'úl-
tim ball i el cant dels goigs.

CULTURA4Les Festes de Maig
d’aquest 2022 s’han proposat ce-
lebrar la fi de les restriccions pel
coronavirus amb una progra-
mació d’altura. Manel i Fango-
ria són els encarregats d’encap-
çalar un cartell amb una forta
presència de talent local i que
també inclou altres artistes de re-
nom en el panorama actual ca-
talà com The Tyets, El Petit de
Cal Eril o Ginestà.
El tret de sortida al programa

d’enguany tindrà lloc divendres
després del pregó que llegirà el
meteoròleg badaloní Tomàs Mo-
lina i anirà a càrrec de Las Ka-
ramba, un grup reivindicatiu
multicultural integrat només
per dones. La primera jornada
d’actuacions la tancarà la Co-
missió de Festes de Badalona
amb la Nit del Mono.
L’endemà arrenca una de les

principals novetats d’aquesta
edició: el festival Arts Arnús.
Aquest certamen de nova crea-
ció aposta per la diversitat d’es-
tils i preveu portar al parc de Can
Solei i de Ca l'Arnús una bateria
de propostes musicals en un
format més acústic i per a tots els
públics. Entre els diferents noms
que actuaran a l’escenari desta-
quen els artistes locals Mar Ser-
ra Grup, Jero Guitar i Josep

Traver & Martí Serra. Serà tam-
bé en aquest espai on tindran lloc
els concerts dels populars El
Petit de Cal Eril i Ginestà.

MÚSICA AL PASSEIG MARÍTIM
El gran aparador de la progra-
mació musical d’aquest any,
però, serà el passeig marítim,
que a partir de dissabte acollirà
tota una bateria de concerts que
arrencaran amb l’actuació del
grup badaloní El Último Mono.
Els plats forts d’aquesta prime-
ra jornada d’espectacles seran el
duet mataroní The Tyets i Manel,

que tancaran la nit de dissabte
amb un concert on barrejaran te-
mes del seu cinquè i darrer tre-
ball amb altres èxits de la seva
consolidada trajectòria.
La segona jornada marato-

niana d’espectacles tindrà lloc la
Nit de Sant Anastasi després
del piromusical i de la Cremada
del Dimoni i estarà encapçalada
per l’històric grup d’electrònica
Fangoria, que prendrà el relleu
a l’escenari de la jove cantauto-
ra Naia Gonzàlez. La banda tar-
ragonina Roba Estesa serà l’en-
carregada de posar el punt final.

El grup Manel serà un dels caps de cartells d’aquest 2022. Foto: ACN

Manel lidera una programació
que aposta pels nous formats

Els actes tradicionals tornaran a celebrar-se en el seu format original. Foto. Aj.
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Badalona vol unes festes
accessibles per a tothom

ACESSIBILITAT4Fins no fa mas-
sa poc, no tothom podia gaudir
de les festes. Les persones sor-
des, cegues o amb diversitat
funcional en quedaven al marge.
Per tal d’acabar amb aquesta rè-
mora, l’Ajuntament de Badalo-
na ha anunciat diferents accions
per acostar la celebració a qui no
la podia viure.
Per una banda, s’interpreta-

rà el pregó amb llenguatge de
signes i tot el programa de Fes-
tes de Maig estarà disponible en
braille. A més a més el mateix
programa es podrà trobar a la
Xarxa Municipal de Bibliote-
ques de la ciutat amb el sistema
de Reconeixement òptic de ca-
ràcters (OCR).
Per altra banda, hi haurà es-

pais reservats per a persones
amb diversitat funcional amb un

sol acompanyant per persona i,
per tal que tothom pugui des-
plaçar-se fins allà on es duen a
terme les activitats, hi haurà zo-
nes d’aparcament destinades a
persones amb mobilitat reduïda.

MOCADOR SOLIDAR
Com en altres Festes de Maig,
l’edició d’enguany també comp-
tarà amb el seu mocador solidari,
en aquest cas de color blau. Se-
gons explica l’Ajuntament, la
peça de roba que simbolitza la
participació ciutadana i l’actitud
solidària de Badalona, ha estat
elaborada amb “criteris de co-
merç just per contribuir a mi-
llorar les condicions de vida i de
treball dels productors i pro-
ductores de països més pobres,
i per assegurar salaris i condi-
cions de treball dignes”.

FEMINISME4Enguany les Fes-
tes de Maig Badalona volen ser
més liles que mai. L’Ajuntament
de Badalona s’ha posat com a ob-
jectiu que les celebracions pri-
maverenques siguin “feminis-
tes, diverses, lliures de masclis-
mes i LGTBIQ+fòbies”. 
Els casos d’agressions en

contextos de festes populars no
són una raresa. No cal anar
massa lluny –ni geogràfica ni
cronològicament– per trobar
tristos exemples d’atacs mas-
clistes a noies o atacs a persones
per raó de sexe i gènere. 
És per tots aquests motius

que, com ja està succeint en
moltes altres festes de la geo-
grafia catalana, el consistori ba-
daloní vol evitar que les nits de
les Festes de Maig sigui sinònim
d’agressions. “En els contextos
de nit i d'oci es normalitzen di-
versos comportaments d'agres-
sió sexual i d'assetjament que so-
vint es menystenen o es mini-
mitzen, no es detecten o es jus-
tifiquen per l'alegria, el gaudi i la
desinhibició de les festes”, ex-
pliquen des del consistori.
Així, l’Ajuntament ha dema-

nat a la ciutadania que “es com-
prometi fermament” a fer de
les Festes de Maig “unes festes
lliures de violències masclistes”

i violències contra les persones
LGTBIQ+. “Cal saber que si de-
tectem situacions que poden
violentar, cal denunciar-les, atu-
rar-les i posar en coneixement de
les autoritats”, afirma el mateix
Ajuntament per intentar esvair
el clima d’impunitat del qual
moltes agressions d’aquesta
mena gaudeixen.

DEL NO AL SÍ
El 2018, entitats i persones de
la Comissió de Festes, junta-
ment amb l’Ajuntament de la
ciutat, demanaven, com passa

enguany, unes festes sense
agressions. En aquella ocasió,
però,  el lema amb el qual ho fe-
ien era el famós ‘No és No’. El
feminisme, com la societat, evo-
luciona i aquest cop la frase ha
canviat. En lloc de la negació
s’ha passat a l’afirmació. “Cal re-
cordar que ‘només sí és sí’, que
el respecte i el consentiment són
la base de les relacions lliures de
violències masclistes”, afirmen. 
Qualsevol estratègia és bona

per aconseguir que tothom pu-
gui gaudir de la nit, les activitats
d’oci i cultura sense patir. 

L’auge del feminisme ha canviat la manera d’afrontar la nit. Foto: ACN

L’Ajuntament demana nits
sense agressions masclistes

El programa de les Festes de Maig estarà disponible en braille. Foto: Arxiu
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Cap de setmana amb la Nit
dels Museus i el Dia del Micaco
ACTIVITATS4Dues de les cites
d’aquestes Festes de Maig que
cal no perdre’s són la Nit dels
Museus i el Dia del Micaco,
programades per als dies 14 i 15
de maig, respectivament.
La Nit dels Museus, que ar-

rencarà a les 7 de la tarda del dia
14, i acabarà a la una de la nit, és
una iniciativa que impulsa l’Ins-
titut de Cultura de Barcelona i en
la qual participen més de 70
equipaments i vuit ciutats de
l’àrea metropolitana. En el cas de
Badalona, hi haurà entrada lliu-
re en els diferents espais-museus
d’època romana que es conser-
ven a la ciutat, com ara l’espai
Termes-Decumanus, la casa dels
Dofins i la casa de l’Heura. 

L’endemà arribarà l’hora
d’un dels actes més caracte-
rístics i emblemàtics de les Fes-
tes de Maig, el Dia del Micaco,
que es posarà en marxa a par-
tir de les quatre de la tarda al
Centre Cívic Torre Mena. 
Tots aquells veïns que ho

vulguin podran gaudir d’una
tarda de jocs tradicionals, mú-
sica en directe amb una sessió
en format vinil a càrrec de Xes-
co Arnal i d’un torneig de bitlles
catalanes. Tot plegat acompa-
nyat d’un bon berenar per ar-
rodonir un acte ideal per gau-
dir amb les amistats o la famí-
lia. L’encarregada de l’organit-
zació és la Comissió de Festes
de Badalona. 

CULTURA4Que aquestes Festes
de Maig cal celebrar-les bé, pel
retorn a la normalitat que su-
posen, també es pot veure en la
cartellera que han programat
els teatres municipals durant
tot el mes.
El tret de sortida serà aquest

diumenge 8 de maig amb la vis-
ta d’una de les cares més cone-
gudes del panorama audiovisual
català, la de Quim Masferrer.
Masferrer portarà al Teatre Zor-
rilla, a partir de les set de la tarda,
el seu espectacle ‘Bona gent’, una
espècie de remake de l’exitòs pro-
grama de TV3 ‘El foraster’ conduït
per ell mateix. Masferrer capgira
el concepte d’espectacle fent que
sigui el públic el veritable prota-
gonista. A ‘Bona gent’ no és el pú-
blic qui va a veure Masferrer,
sinó que és ell qui  s’encarrega de
visitar els espectadors.
El mateix dia, en aquest cas

mitja hora abans (18:30 h), el
Teatre Margarida Xirgu acollirà
l’obra ‘Una tarda amb Bernstein’,
una mescla de temes del musi-
cal West Side Stoy feta per l’Or-
feó Badaloní.

NENES VALENTES
Una altra obra totalment reco-
manable és la que tindrà lloc el
diumenge 29 de maig, també al

Margarida Xirgu, a partir de les
sis de la tarda. Es tracta de ‘La
motxilla de l’Ada’, de la compa-
nyia Teatre al Detall, amb la
Tresca i la Verdesca. És la re-
presentació que serveix per tan-
car la trilogia iniciada amb ‘L’en-
drapasomnis’, que va seguir amb
‘La nena dels pardals’. Tres ob-
res dedicades a les nenes valen-
tes amb el que ha estat un dels
seus millors espectacles de tem-
porada: ‘La motxilla de l’Ada’.
Per últim, cal destacar la

programació que hi haurà el 22
de maig al Teatre Zorrilla. La jor-

nada arrencarà a les set de la tar-
da amb el concert de l’Orquestra
del Conservatori de Badalona,
que es presentarà en format
simfònic per oferir un programa
que combina tres obres. 
Una hora més tard, a les

vuit, serà el torn del clàssic de la
literatura ‘Los Santos Inocentes
de Miguel Delibes’. Ambientada
a l’Extremadura profunda dels
anys seixanta del segle passat,
l’obra es presenta per primer cop
a dalt dels escenaris teatrats
amb un repartiment encapçalat
per Javier Gutiérrez.

Quim Masferrer passarà pel Zorrilla aquest diumenge. Foto: Mar Vila/ACN

Unes festes amb un cartell 
de luxe als teatres municipals

Les bitlles catalanes, protagonista del Dia del Micaco. Foto: Arxiu
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La lupa

Cada vegada que parla aquest cavaller, puja el
preu del pa. L’inefable Pablo Hernández de
Cos, governador del Banc d’Espanya, té un
sou de més de 12.000 euros bruts al mes, uns

170.000 euros anuals,  a més de les dietes per assis-
tir a reunions o altres esdeveniments. Abans de ser
nomenat per aquest càrrec, va treballar al Banc d’Es-
panya i també al Banc Central Europeu. Això sí, sem-
pre gràcies al padrinatge de la dreta retrògrada i con-
servadora espanyola. O, com es diu col·loquialment,
gràcies a un bon endoll.
A més, si algun dia deixa el càrrec, cobrarà una in-

demnització similar o superior a la del seu prede-
cessor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que va co-
brar més de 348.000 euros. Suposo que tothom té clar
d’on surten aquests diners, oi?
Per curiositat, el sou del president del govern es-

panyol, Pedro Sánchez, és de 7.070,43 euros men-
suals, inferior al de molts presidents autonòmics, com
ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que
cobra 9.303,61 euros bruts mensuals, més de
130.000 euros anuals o, fins i tot, al d’alguns alcal-
des, com el de Madrid, el faceciós, estirabot i con-
trovertible José Luis Martínez Almeida, que rep més
de 100.000 euros anuals i mai saps si parla serio-
sament o se’n fot.
Doncs bé, aquest sinistre personatge, Hernández

de Cos, com a bon servidor de la mà que li dona men-
jar, no es cansa d’anunciar les majors catàstrofes i ru-
ïnes per al país si s’apugen els salaris dels treballa-
dors o dels pensionistes.
Diu que, per evitar la desprotecció dels més vul-

nerables –manda güevos–, cal regular els sous de
les persones treballadores i evitar una pujada que
millori la seva qualitat de vida. També considera que
el que cobrem les persones jubilades, després de tre-
ballar de valent tota la nostra vida, és massa, ja que
les nostres pensions són, segons ell, molt generoses
i insolidàries amb els joves que no troben feina o els
treballadors en actiu que, tot i tenir feina, són po-
bres i no aconsegueixen arribar a final de mes amb
el sou que cobren.
Per a ell, el cavaller de fortuna Hernández de Cos,

només les classes treballadores són les responsables
de la pobresa a Espanya i, per combatre la inflació,
no hi ha més remei que retallar sous, pensions i ser-
veis públics.
Mai ha parlat dels beneficis abusius de les grans

empreses, ni del frau fiscal dels poderosos, ni dels que
cobren sous milionaris, ni de la corrupció dels seus
amics i protectors. Ni de les desigualtats, cada vegada
més grans, entre rics i pobres.
Ni de les retallades en drets socials i llibertats. 
Ni ha defensat el dret a una vida digna per a tothom.

Ni el dret a l’habitatge, el treball, ni a la millora
dels serveis públics fonamentals com la sanitat, l’e-
ducació, la dependència o a unes pensions dignes,
com diu la Constitució.
Tampoc ha dit mai que l’1% dels espanyols més

rics posseeixen el 24,2% de la riquesa patrimonial
del país, mentre que el 50% més pobre només dis-
posa del 6,7%. 
El que em diuen molts amics i coneguts és que

això és normal si saps que has posat la guineu a cui-
dar les teves gallines.
I aquí ve la pregunta del milió, encara que sé què

és una pregunta molt fàcil: qui nomena el gover-
nador del Banc d’Espanya?
Qui el nomena és el Rei, a proposta del presi-

dent del govern espanyol, i té una durada de sis
anys al càrrec. 
El 28 de maig de 2018, l’actual governador Her-

nández de Cos –amb un sou d’uns 170.000 euros
anuals–, va ser proposat per Mariano Rajoy (tal com
recull el Reial decret 351/2018, de 30 de maig) poc
abans de presentar-se la moció de censura que va ser
aprovada i va propiciar un canvi de govern.
Així que tenim governador, ens agradi o no, fins

a l’any 2024. Això, sempre que la dreta rància i ca-
vernícola no torni a guanyar les eleccions i, amb el su-
port de la ultradreta, designin un altre amic seu.
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per Pedro Jesús Fernández

El governador del Banc d’Espanya

NLes millors
perles

La nova pel·lícula de Nicolas Cage és una comèdia en què el
protagonista haurà de salvar la filla del president de

Catalunya d’un segrest. A la versió espanyola del film, en canvi,
es tracta de la filla del president de Mèxic. No fos cas.

Cobrar dietes per desplaçament tot i fer servir el cotxe
oficial. És el que fan alguns membres de la mesa del

Parlament, segons ha publicat l’Ara. Són dietes d’entre
17.000 i 22.000 euros bruts l’any. 

La fi justifica els mitjans? A Dallas (Estats Units) hi ha un
home que creu que sí. Es tracta d’un impostor que ha

enganyat els amos d’un restaurant fent-se passar per Bono
d’U2 i ha aconseguit el que volia: dinar gratis.

Donar-ho tot a la feina no sempre és bona idea. I si no,
que li diguin a Belén Esteban, que fa uns dies va tenir

un accident mentre treballava al programa Sálvame i es va
trencar la tíbia i el peroné. En directe.

LA FOTOTwitter (@josebouvila)
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Tragèdia a Santa Coloma: tres morts 
i quatre ferits en l’incendi d’un bloc1

2
Front comú de Tiana, Badalona 
i Montgat contra l’abocador il·legal

Mercè Marín (Junts) relleva Andreu 
Absil (PSC) a l’alcaldia de Montgat

La infraestructura social

Quatre detinguts en un doble operatiu 
policial contra el narcotràfic a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Tribuna

ABadalona volem la Copa.
La volem de valent i des
de fa temps. I crec, amb

honestedat, que ens la mereixem
i que ha arribat el nostre mo-
ment. Queda molt lluny la del 85.
Tot i que molts recordem aque-
lla final entre el Reial Madrid i el
que llavors era el Ron Negrita Jo-
ventut, no volem continuar vivint
d'un record del segle passat. La
devoció que hi ha pel bàsquet en
aquesta ciutat es mereix viure en
present l'esdeveniment espor-
tiu per excel·lència: la Copa.
És difícil trobar una ciutat a

tota Espanya que senti el bàsquet
com ho fem a Badalona. Que hi
tingui una vinculació històrica i
emocional tan potent com la que
hi tenim nosaltres. A Badalona s'hi
juguen 60 partits cada cap de set-
mana, tenim 12 clubs federats, 183
equips (129 masculins i 54 feme-
nins) i gairebé 3.000 jugadors i ju-
gadores a la categoria base des
dels 8 fins als 17 anys.
La nostra ciutat és sinònim de

bàsquet; de passió pel bàsquet i
pels valors que transmet.
Els nostres nens i nenes te-

nen com a referents Albert Ven-
tura, Pau Ribas, Mariona Teixi-
dor o Cristina Hurtado, de la ma-
teixa manera que per a nosaltres
van ser referents Villacampa,
els germans Jofresa o el mateix
Juanan Morales, que avui pre-
sideix el club. Però el nostre co-
lor no és només el verd-i-negre.
Els nostres colors són els de
l'Associació de Bàsquet Bufalà,
l’Associació Esportiva Badalonès,
el Badalona Bàsquet Club, el
Círcol Catòlic, el Cultural Bada-
lona, Dosa Badalona, els Maris-

tes Ademar, el Miguella, el
Sant Josep, l’Esportiva Ronda
o el Sant Andreu de Natzaret.
Tots ells representen la nostra
manera de sentir i de vibrar
amb aquest esport.
Volem la Copa, també, per

retre homenatge a la Societat
Gimnàstica i a l'Ateneu de Ba-
dalona, dues entitats pioneres
que van iniciar la nostra afició
al bàsquet els anys 1926 i 1928,
respectivament.
Badalona és, a més, l'única

ciutat a Espanya que ha tingut
tres equips a la màxima catego-
ria. Va ser en la temporada
1973-1974, quan Joventut, Cír-
col Catòlic i Sant Josep ens van
fer somiar. Tots ells van posar la
llavor perquè avui la nostra ciu-
tat sigui considerada –per dret
propi– el bressol del bàsquet.
Per a Badalona, la Copa

significa molt més que un es-
deveniment esportiu. Estem
celebrant els 30 anys dels mí-
tics Jocs Olímpics de Barcelo-
na 92, en els quals Badalona,
com a subseu olímpica, va te-
nir un paper primordial. Volem
recuperar aquell esperit olím-
pic que ens va projectar com a
ciutat oberta, esportista, alegre
i col·laborativa.
També volem recuperar la fi-

gura dels voluntaris i voluntà-
ries, que van ser, indubtable-
ment, el motor i la imatge més
recordada de les Olimpíades.

La nostra candidatura està
pensada com un projecte de ciu-
tat, concebut des del comença-
ment perquè els i les badaloni-
nes en siguin protagonistes.
Badalona ha començat una

nova etapa de ciutat. Tornem a
estar al mapa i exercim, a més,
el lideratge i la capitalitat del Bar-
celonès Nord. Acollir la pròxima
edició de la Copa del Rei també
seria una excel·lent notícia per
als nostres municipis veïns.
Amb la Copa tots hi sortim

guanyant i alhora tots som
necessaris.
La nostra candidatura és

sòlida, rigorosa i responsable.
Hem analitzat els nostres
punts forts i també les nostres
debilitats abans de fer aquest
pas en ferm. Si avui el fem, és
perquè tenim la certesa que es-
tem preparats.
Tenim capacitat hotelera

suficient per fer-lo i la nostra
restauració és de primer ni-
vell. Tenim una ciutat atrac-
tiva, oberta al mar i ben co-
municada.
També comptem amb el

suport de les entitats socials,
veïnals, empresarials i espor-
tives de la ciutat.
La nostra ciutat viu pel

bàsquet i es desviu pel bàs-
quet. Tenim il·lusió i ganes. Ho
tenim tot. Per això podem dir
amb convicció que a Badalona
volem la Copa!

A Badalona volem la Copa!
per Rubén Guijarro, alcalde de Badalona

A les xarxes

@ana_sanchez_b: Commou el debut
d’Alcarràs a les sales i la tercera posició a la
taquilla. Supera Estiu 1993 i ja està venuda
a tot el món. “Terra ferma, casa amada”.

@aleixclario: PSOE, PP, Vox i Cs han votat
en contra de la Comissió d’Investigació
sobre Pegasus. Fa un dia, el PSOE deia que
“s’havia d’arribar fins al final”.

#PegasusAgafaVolada

@KRLS: He fet saber als afiliats de Junts la
convocatòria del congrés nacional i la
meva voluntat de no presentar-me a la
renovació com a president del partit.

#DeixaràLaPresidència #AlcarràsArrasa

Els semàfors

El Port de Badalona 
ha organitzat una jornada per
acostar el públic femení al món
nàutic i als esports marítims. 

La primera trobada Dona i Mar
tindrà lloc dissabte de sis del
matí a gairebé nou del vespre i
constarà de més de 25 activitats.

pàgina 16Port de Badalona

La Fira d'Abril de Catalunya
celebrada al parc del Fòrum va
tancar diumenge passat l'edició

d'aquest 2022 amb xifres
d'assistència rècord que van
obligar, fins i tot, a penjar el
cartell d'aforament complet
durant una de les jornades.

pàgina 18Fira d’Abril

La líder de Junts per Montgat,
Mercè Marín, va ser investida
ahir com a nova alcaldessa de

Montgat. Marín, que va comptar
amb el suport ja anunciat del
PSC, SOM i del regidor no
adscrit, relleva d'aquesta 

manera Andreu Absil (PSC).
pàgina 19Mercè Marín
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Nova jornada per acostar les
dones al món de la nàutica

ACTIVITATS4L’Ajuntament de
Badalona ha organitzat de la mà
de Marina Badalona una jorna-
da per acostar el públic femení al
món nàutic i als esports marítims.
La primera trobada Dona i
Mar –que tindrà lloc dissabte de
sis del matí a gairebé nou del ves-
pre– posa a disposició de la ciu-
tadania una bateria de fins a 25
activitats que van des de classes
esportives fins a xerrades sobre
medi ambient o salut, tot amb el
mar com a denominador comú.
Entre les diferents propostes

obertes al públic hi ha tallers per

aprendre esports com pàdel
surf, caiac, esnòrquel o vela, i
també debats sobre sostenibili-
tat o conscienciació ambiental,
que es realitzaran a diversos
espais del recinte del Port de Ba-
dalona o dels seus voltants com
la platja de la Marina. “Aques-
tes activitats són un pas més en
la recuperació de la connexió de
Badalona amb el mar i servirà
per posar en valor la capacitat
mobilitzadora i creativa de les
dones”, assenyalava l’alcalde
Rubén Guijarro dilluns en la
presentació de la jornada.

Badalona aprova un nou
pressupost tres anys després
POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona ja té nou pressupost. En
un Ple celebrat la setmana pas-
sada, els grups van donar llum
verda als comptes del 2022, po-
sant fi d’aquesta manera a un pe-
riple de tres anys amb pressupost
prorrogat. La proposta del govern
local va tirar endavant gràcies als
vots a favor de dos dels regidors
de Guanyem i amb l’abstenció del
PP i dels altres dos representants
dels anticapitalistes.
La sessió aparentment tran-

quil·la que augurava l’acord ja
anunciat entre el PSC i Guanyem

va truncar-se amb la primera
intervenció dels anticapitalistes,
que de la mà de la regidora Car-
me Martínez supeditaven el vot
favorable als comptes al com-
promís del govern local d’im-
pulsar durant aquest mandat el
pla d’equipaments i de no limitar
al 70% les places de menjador a
les escoles bressol.
La petició dels anticapitalistes

deixava a l’aire durant uns ins-
tants el pressupost, que final-
ment s’aprovava després d’una in-
tervenció on l’alcalde Rubén Gui-
jarro garantia les dues demandes.

Quatre detinguts en un doble
operatiu contra el narcotràfic
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Civil van dur
a terme dimarts dos operatius di-
ferents contra el narcotràfic a Ba-
dalona. En concret, les actua-
cions van centrar-se en una nau
del polígon de Can Ribó i en un
bloc del barri d’Artigues, situat
entre l’avinguda Alfons XIII i el
carrer Mariscal Cabanes. 
Ambdues intervencions van

culminar amb dos detinguts,
elevant a quatre persones la xi-

fra total d’arrestats durant la
jornada. L’operació liderada
pels Mossos d’Esquadra va per-
metre desmantellar una ma-
croplantació de marihuana amb
més de 2.000 plantes que ocu-
pava tota una planta de la nau
intervinguda, que comptava
amb la una potent infraestruc-
tura. Pel que fa a l’operació que
va dur a terme la policia espa-
nyola, la investigació continua
sota secret de sumari.

Guijarro en la presentació de la jornada dilluns. Foto: Ajuntament

L’operatiu dels Mossos. Foto cedida

Política | La regidora del PP Irene González deixa l’acta
La regidora del grup del PP Irene González ha decidit deixar la seva acta al consistori

badaloní. González –que va ser la responsable de Seguretat durant aquest últim mandat de
Xavier Gàrcia Albiol– serà rellevada al grup per Juan Portillo, excoordinador d’Esports.

SEGURETAT4La Guàrdia Urba-
na de Badalona compta des d'a-
questa setmana amb vuit nous ve-
hicles híbrids per a les tasques de
patrullatge. Els cotxes presentats
dilluns arriben amb gairebé mig
any de retard per problemes amb
el subministrament dels com-
ponents del sistema tecnològic
que porten incorporat, que faci-
lita la realització de gestions te-
lemàtiques com la comprovació
d'antecedents. Segons ha pogut
saber Línia Nord, aquestes difi-
cultats en la distribució també
haurien retardat l'arribada de la
nova furgoneta de la unitat Ome-
ga, que ja ha estat adquirida,
però que la previsió és que no es-
tigui disponible abans del juny.
“La incorporació d’aquests

vehicles permet renovar parcial-
ment el parc mòbil del cos poli-
cial de la nostra ciutat, una ne-
cessitat que des del govern mu-
nicipal considerem prioritària”,
assenyalava dilluns en la pre-

sentació dels cotxes l’alcalde Ru-
bén Guijarro, que ja va avançar
que l’aprovació definitiva del
pressupost permetrà adquirir-
ne set més de les mateixes ca-
racterístiques abans del 2023.
Entre les novetats que incor-

poren aquests vehicles destaca la
inclusió d’un codi QR logotipat en
el lateral posterior que si s’esca-
neja connecta el ciutadà directa-
ment amb la centraleta telefòni-
ca de la Guàrdia Urbana. L’ad-
quisició dels cotxes ha suposat
una inversió de més de mig mi-

lió d’euros i s’ha fet mitjançant un
acord de rènting de quatre anys.
Aquesta presentació arriba uns
dies després que el líder del PP,
Xavier García Albiol, denunciés a
les xarxes l’estat de degradació
d’algun dels vehicles del cos. Pre-
cisament, la contractació dels
nous cotxes va ser impulsada
durant el mandat del popular
abans de la moció de censura. 
Per altra banda, el consisto-

ri badaloní ha aprovat l’oferta
per ampliar la plantilla del cos
amb 21 noves places.

Els nous vehicles de la Guàrdia Urbana de Badalona. Foto: Ajuntament

La Guàrdia Urbana incorpora
vuit nous vehicles híbrids

» Els cotxes arriben amb retard per problemes de subministrament
» La previsió és que se n’adquireixin set més abans d’acabar el 2022
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Sant AdriàMúsica |Torna dos anys després el Barcelona Beach Festival
El Barcelona Beach Festival tornarà el pròxim 2 de juliol a la platja del Fòrum de Sant 
Adrià de Besòs. Després de dos anys sense poder celebrar-se a causa de la pandèmia, 
el certamen reprendrà l’activitat amb un cartell liderat per Armin Van Buuren i Marshmello.

OBRES4Els treballs de descon-
taminació a la Rambleta de Sant
Adrià de Besòs ja es troben en la
seva fase final. Així ho va co-
municar l’alcaldessa Filo Cañe-
te en una reunió amb els veïns
del passeig celebrada la setma-
na passada. Un cop finalitzada
aquesta actuació podran iniciar-
se les esperades obres de refor-
ma de la cèntrica avinguda, que
si no hi ha cap nou contratemps
haurien d’estar enllestides a fi-
nals del 2022.
Fonts municipals consulta-

des per Línia Nord apunten que
pròximament s’anunciarà pú-
blicament amb més concreció el
calendari d’intervencions que
ha de culminar amb la inaugu-
ració del nou passeig remodelat.
Aquest cop, però, sembla que els
treballs de descontaminació sí
que compliran amb el temps
estimat de durada, que preveia
enllestir l’actuació a principis
d’aquest mes de maig. Pel que fa
a la fuita d’aigua que va afectar
el terreny el passat febrer, de mo-

ment no ha transcendit més in-
formació sobre els resultats de
l’informe exhaustiu encarregat
per determinar l’afectació con-
creta d’aquesta petita inundació,
que va obligar a aturar durant
uns dies els treballs de retirada
del material tòxic de la zona.

Cal recordar que les obres de
remodelació de la Rambleta van
paralitzar-se el novembre del
2019 en detectar la presència de
restes contaminades en sòl i
gràcies a la pressió de diverses
entitats locals com Airenet o la
Marea Verde.

Una màquina treballa en la descontaminació de la Rambleta. Foto: Ajuntament

La descontaminació de la
Rambleta encara la recta final

CULTURA4La Fira d’Abril de
Catalunya va tancar diumenge
amb èxit l’edició d’aquest 2022.
Després de dos anys sense poder
celebrar-se a causa de les res-
triccions per la pandèmia del co-
ronavirus, el tradicional esde-
veniment organitzat al parc del
Fòrum per la Federació d’Enti-
tats Culturals Andaluses de Ca-
talunya (FECAC) ha obtingut
aquest any xifres d’assistència rè-
cord que van obligar inclús a
penjar el cartell d’aforament
complet dissabte, quan es va

fregar per primer cop en la his-
tòria de les jornades el límit de
25.000 persones de capacitat
que té el recinte situat entre els
municipis de Sant Adrià de Be-
sòs i Barcelona.
Aquesta gran acollida de la

Fira d’Abril d’enguany també
s’ha traduït amb el col·lapse dels
aparcaments habilitats i dels
accessos per carretera a la zona
del Fòrum, deixant imatges in-
sòlites com cues de cotxes esta-
cionats als marges d’una de les
entrades a la ronda del Litoral.

La Fira d’Abril tanca edició
fregant l’aforament complet

La Fira d’Abril ha tornat a apoderar-se del Fòrum aquest 2022. Foto: ACN

Serveis |Nous plans d’ocupació per a un centenar de colomencs
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa de la mà de l’empresa municipal
Grameimpuls dues noves convocatòries de plans d’ocupació que permetran la contractació de
gairebé un centenar de veïns en situació d’atur durant un període d’entre vuit mesos i un any.

SUCCESSOS4Santa Coloma de
Gramenet s’aixecava ahir tras-
balsada per la notícia de la mort
de tres persones en l’incendi en
un bloc de pisos del centre del
municipi. El foc iniciat de mati-
nada a la sala de comptadors de
l’edifici situat al número 23 del
carrer de Sant Joaquim, a tocar
del Teatre Sagarra, revelava els di-
versos episodis conflictius que ar-
rossegaven alguns dels veïns de
l’immoble i ràpidament desfer-
mava les sospites sobre l’autoria
i la intencionalitat de l’incident,
que també deixava quatre per-
sones ferides de diversa consi-
deració, una d’elles en estat greu.
“Sabem que en aquesta finca

hi havia hagut ocupacions, però
la immobiliària propietària de
l’edifici afirma que s’havien re-
gularitzat. Només quedava una
que estava en procés de regula-
rització”, assegurava ahir l’alcal-

dessa Núria Parlon, que confir-
mava que tant la Policia Local de
Santa Coloma com els Mossos
d’Esquadra havien actuat en di-
verses ocasions a l’edifici per
problemes de connivència. L'úl-
tim d'aquests episodis va tenir lloc
el passat diumenge, quan una pa-
trulla va acudir al bloc perquè un
veí tenia la música molt alta i va
acabar detenint-lo per amenaces.
Es dona la circumstància que fa
uns mesos va morir electrocutat
un altre dels inquilins de l’edifi-
ci en un accident.
Des del consistori colomenc

també remarcaven que cap dels
residents té un expedient obert als
Serveis Socials Municipals i que
l’administració no tenia cons-
tància de cap denúncia per ocu-
pació per part de la immobiliària
propietària de l’immoble.
Les primeres indagacions

policials identificaven a la sala de

comptadors de l’edifici alme-
nys dos punts on s’hauria origi-
nat el foc, uns detalls que refor-
çarien la hipòtesi que l’incendi
va ser provocat. Tanmateix, la
investigació continua en marxa
i encara s’han de fer més com-
provacions per determinar amb
exactitud com es van iniciar les

flames, que van afectar princi-
palment un dels sis pisos del
bloc i l’escala comunitària.

SENSE DATA DE TORNADA
Malgrat que els tècnics munici-
pals van determinar ahir que
l’estructura de l’edifici no s’havia
vist compromesa per l’efecte del

foc, les cinc famílies del bloc –un
dels pisos està tapiat–no han po-
gut passar aquesta nit a casa
seva i per ara es desconeix si
hauran de passar més dies sense
poder dormir als seus domicilis,
ja que l’immoble es mantindrà
tancat i custodiat mentre s’allar-
gui la investigació policial.

Una tragèdia ambmoltes ombres
» L’incendi en un bloc de pisos del centre de Santa Coloma deixa tres morts i quatre persones ferides
» Els Mossos investiguen si el foc va ser provocat i el govern local apunta que era un edifici conflictiu 

La porta d’entrada del bloc de pisos incendiat la matinada de dimecres a Santa Coloma. Foto: Eli Don /ACN
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Tiana accelera el procés per
recuperar el síndic local

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Tiana està treballant per poder
recuperar com més aviat millor
la figura del Síndic de Greuges
Local. Així ho va confirmar el fla-
mant alcalde Isaac Salvatierra en
la primera sessió del Ple muni-
cipal després de la seva investi-
dura el passat 13 d’abril, on va
detallar que el nou govern ha ac-
celerat els tràmits per iniciar el
procés de selecció del nou síndic,
prenent el relleu de les actua-
cions impulsades per l’executiu
encapçalat per la republicana
Marta Martorell.
La trobada dels grups cele-

brada dimarts va servir per cons-
tatar el distanciament profund de

postures entre ERC i el PSC i tam-
bé per posar data a un dels prin-
cipals punts de l’acord signat en-
tre Junts per Tiana i els socialis-
tes: l’aprovació d’un pressupost
per al 2022. Salvatierra es va
comprometre a treballar per po-
der presentar a les formacions de
l’oposició la nova proposta de
comptes municipals en un ter-
mini de tres setmanes. Això su-
posaria que, si no hi ha contra-
temps, el pressupost podria apro-
var-se definitivament abans del
pròxim mes de juliol. Per altra
banda, el Ple també va aprovar la
pròrroga dels contractes de l'es-
cola bressol municipal i de la
neteja dels equipaments públics.

POLÍTICA4Canvi a l’alcaldia de
Montgat. La líder de Junts, Mer-
cè Marín, va ser investida ahir
com a nova batllessa en un Ple ex-
traordinari. Marín, que va comp-
tar amb el suport ja anunciat del
PSC i SOM de Montgat, com a so-
cis de govern, i del regidor no ads-
crit, relleva d’aquesta manera el
socialista Andreu Absil pel temps
que queda de mandat, tal com ja
estava acordat.
“Ens queda un any abans de

les eleccions per poder acabar uns
quants dels projectes acordats i
per intentar posar la primera
pedra, informe o licitació de la
resta. Tenim una gran capacitat
de treball malgrat les mancances
de personal i les diferents difi-
cultats que ens hem anat trobant
pel camí”, assenyalava en el seu
primer discurs la flamant bat-
llessa, que va posar en valor la fei-
na feta pel govern local durant
aquest mandat i va agrair a Ab-
sil el pas al costat.
En aquest sentit, el fins ara al-

calde va mostrar-se orgullós de
deixar un equip de govern “fort i

cohesionat”, en contraposició
amb el consistori “desestructurat
i sense  fermesa per tirar enda-
vant el municipi” que a parer seu
liderava Rosa Funtané. “Deixem
l’Ajuntament lluny de l’excel·lèn-
cia, però més a prop de com el
vam trobar. Ara toca acompany-
ar l’alcaldessa en aquesta tasca di-
fícil i només espero que la meva
agrupació em doni la confiança
per al 2023”, va concloure Absil.
Per la seva banda, el regidor

de SOM de Montgat, Raul Abad,
també va agrair al líder del PSC
el seu “compromís” i va refermar
l’aposta d’entrar al govern que va
fer el grup el 2019 per “desblo-
quejar” l’administració.

Des de l’oposició van aprofi-
tar per recordar que aquest can-
vi a l’alcaldia ha estat possible grà-
cies a una moció de censura fa-
cilitada per l’exregidor de Ciuta-
dans Luís Antonio Fariña. “Les
mocions són mecanismes legí-
tims, però vostès han induït al
transfuguisme. El temps ens ha
donat la raó i han hagut de ces-
sar al regidor trànsfuga perquè no
complien amb la llei”, assegura-
va el regidor dels comuns Daniel
Fuentes. Amb un discurs més re-
flexiu, l’exalcaldessa i líder d’ERC,
Rosa Funtané, va avisar l’equip de
govern que no toleraran cap
comportament més que pugui ta-
car la imatge del municipi.

Marín en la presa de possessió com a alcaldessa de Montgat. Foto: Junts

Marín (Junts) relleva Absil
(PSC) a l’alcaldia de Montgat

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

Montgat | La Fiscalia demana arxivar el cas ‘Enredadera’ 
La fiscalia especial contra la corrupció i el crim organitzat ha demanat el sobreseïment per
falta de proves del cas 'Enredadera’. La investigació pretenia demostrar la implicació dels
exbatlles montgatins Francesc Garcia i Rosa Funtané en un cas de presumpta prevaricació. 
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Cap membre de la teva fa-
mília jugava a bàsquet.
Te’n vas enamorar al CB

Escola Sant Gervasi.
De veure'l a tot arreu perquè era
l'esport que s'hi practicava. La
meva primera entrenadora va ser
la Chelo Aznarez, mare de l'Alba
Orois, exjugadora del Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià que ara juga a la
University of Maine. Vaig comen-
çar amb 8 anys i de seguida em va
agradar. Recordo que al principi no
tocava la pilota amb la mà es-
querra i la Chelo em feia entrenar
moltes vegades amb la mà dreta
al darrere perquè aprengués a
utilitzar l'esquerra.

El teu següent destí va ser tam-
bé a la teva ciutat: el CB Mollet.
Una etapa fantàstica. Vaig passar
de jugar a l'escola, perquè en
aquell moment el Sant Gervasi no
era un club, a fer-ho al CB Mollet,
on el bàsquet era la prioritat i ja
no només estava amb company-
es de classe. Al CB Granollers

vaig jugar la meva etapa cadet i
el primer any de júnior. Vam ser
tres anys el mateix grup i entre-
nador, en David Delaurens.

Et va costar molt digerir el can-
vi al Bàsquet Femení Sant Adrià?
Els canvis em costen moltíssim i
aquest va ser el més dur després
del dels Estats Units perquè arri-
bava a un club que encadenava tí-
tols en campionats d'Espanya i
de Catalunya, i no sabia si estava
preparada. Un cop a dins, l'expe-
riència va ser brutal. Igual que la de
la temporada passada, quan hi
vaig tornar. Vam formar un grup
humà i esportiu increïble amb en
Dani José, que va apostar per mi.

Quan vas arribar al Lima Horta
Bàsquet eres molt calladeta.
Era pel canvi o per timidesa?
Diria que per les dues coses. Em
costa agafar confiança, però quan
ja la tinc, em deixo anar.

Però en aquest equip és im-
possible ser tímida, no?
[Riu]. És difícil! Em vaig adaptar més
de pressa perquè les companyes
són molt divertides i extravertides,
i volen estar sempre juntes.

Com t'ha ajudat la psicologia en
una temporada amb tantes le-
sions a l'equip?
La Lucía Moreno es va trencar a la
post temporada de l'any passat i
la Nora Galve, quan portàvem
pocs partits d'aquesta última... Ha-
víem arribat les tres procedents
del Bàsquet Femení Sant Adrià i
elles es passarien el curs lesiona-
des. És dur digerir-ho i molt més
per la Lucía i la Nora, és clar. Com
no puc canviar el passat, intento
buscar sempre solucions. La re-

alitat és que totes les jugadores
de l'equip hem tingut lesions.
Més mala sort, impossible. 

Cops, però, que no us han im-
pedit jugar el play-off d'ascens
a Lliga Femenina i posar-li les
coses molt difícils a casa, a l'a-
nada de quarts de finals, al CB
Jairis, que va pujar.

És una de les temporades de les
quals em sento més orgullosa
perquè hem superat molt les ex-
pectatives que es tenien des de
fora i potser les nostres.

Heu jugat alguns partits amb
Paula Tutusaus com a única ju-
gadora interior.
Hi ha hagut matxs on érem no-
més sis o set sèniors. Les júniors
ens han ajudat molt. La nostra
temporada té molt de mèrit!

Com et cuides per dins?
Bé... No és fàcil, per molt que sigui
psicòloga... Quan estic sola sento
que és el meu moment i molta
pau interior. A mi abans no m'a-
gradava estar sola perquè pen-
sava que era dolent. Vaig apren-
dre a gaudir-ne als Estats Units.

Ets l'amor de la teva vida.
Exacte! M'encanta fer coses sola,
com anar al cinema, i també es-
tar amb les meves amistats, mon
pare, ma mare... El meu germà és
el més important per a mi.

Als Estats Units, amb la North-
west Nazarene University, vas
guanyar dues Lliges (GNAC).
De tant en tant miro els dos anells
i recordo imatges i detalls. Anar-hi
a estudiar i jugar va ser la millor de-
cisió de la meva vida. El primer any
en Pol Olivier, jugador del CB Prat,
i en Carlos García em van ajudar
moltíssim, sobretot amb l'anglès i
explicant-me el funcionament de
la universitat. Sentia que estava co-
mençant des de zero perquè els
horaris, els costums i l'humor eren
completament diferents i tenia la
meva gent molt lluny. Me’n vaig
endur unes quantes persones per
sempre, com dues amigues, l'Avery
Albrecht i la Zoe Wessels. El tercer
i el quart any, quan vivíem juntes
en una casa, compartíem quasi tot
el dia, però sabíem respectar els
nostres moments.

Vols continuar al Lima Horta
Bàsquet la temporada que ve?
Sí, sí. Ho tinc força clar. M'en-
cantaria que fos un projecte que
sigui continuista.

“Quan estic sola sento
que és el meu moment 
i molta pau interior” 

Marina Vallés / Exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

Conversar un dilluns a primera hora amb Marina Vallés (Mollet del Vallès, 1998),
base i escorta del Lima Horta Bàsquet, és començar la setmana amb molt 
bon peu. Ha jugat al CB Escola Sant Gervasi, al CB Mollet, al CB Granollers, 

al Bàsquet Femení Sant Adrià i a la Northwest Nazarene University. És psicòloga.

“L’any passat al Bàsquet
Femení Sant Adrià vam
formar un grup humà 
i esportiu increïble”

Foto: Toni Delgado

Futbol | El CF Badalona rep l’SD Tarazona 
El conjunt de Javi Moreno rebrà aquest diumenge l’SD Tarazona, en partit corresponent 

a la 34a i penúltima jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF. El CF Badalona necessita
els tres punts en un matx vital per a la seva permanència a la Segona Divisió RFEF.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ
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El Nacho i la Miranda, una jove parella de
Barcelona, visiten uns amics que acaben
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot
sembla anar bé fins que el Nacho deixa
anar que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és
molt lleig. A partir d’aquí, l’ambient s’en-
rareix i comencen a sortir a la llum altres
veritats que fins ara cadascú guardava.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

La pell fina
Carmen Marfà i Yago Alonso

Els Pets han publicat el seu tretzè àlbum,
1963 (RGB), “un disc sense colorants”, on
toquen “només els membres del grup, en
una aposta austera amb poca instru-
mentalització”, ha explicat el cantant
de la banda, Lluís Gavaldà, en una en-
trevista a l’ACN. El mític grup de Constantí
considera que amb aquest nou treball
han retornat a la seva essència.

Música

Durant generacions, la família Solé ha cul-
tivat una gran extensió de presseguers
a Alcarràs, una petita localitat rural llei-
datana. Però aquest estiu, després de vui-
tanta anys, pot ser que sigui l’última co-
llita. Després de l’èxit d’Estiu 1993, Carla
Simón s’ha coronat amb Alcarràs, la
pel·lícula que li ha valgut l’Ós d’Or a la Ber-
linale i que ja omple els cinemes.

Pelis i sèries

Alcarràs
Carla Simón

1963
Els Pets

Espais ocults
L’Open House de Barcelona se suma al ‘Model. Festival
d’Arquitectures’ obrint les portes de vuit “espais ocults i
sorprenents” de la ciutat entre els dies 9 i 15 de maig.

Aquests espais són el Taller Masriera (l’Eixample), el sana-
tori antituberculós de Collserola (Sarrià-Sant Gervasi), el
centre de col·leccions del Museu d’Història de Barcelona
(Sants-Montjuïc), el magatzem municipal Canyelles (Nou
Barris), l’umbracle del parc de la Ciutadella (Ciutat Vella) i
la Casa Tosquella (Sarrià-Sant Gervasi). S’oferiran visites

guiades a aquests espais a càrrec d’experts.

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) és una
institució de la música catalana i espanyola.

Prova d’això és que aquest any ha rebut la Gran
Creu de l’Ordre Civil Alfons X el Savi que atorga

el govern espanyol. La veu del noi del Poble-
sec ha acompanyat moltes generacions durant
gairebé seixanta anys i ara, abans que l’edat l’o-

bligui a retirar-se, ell mateix ha decidit baixar
dels escenaris pel seu propi peu, no sense aco-
miadar-se primer del públic que li ha fet costat
sempre. La seva gira de comiat, que porta per
títol El vicio de cantar 1965-2022, va començar
el passat dia 27 a un Beacon Theater de Nova

York ple de gom a gom, i continua ara per dife-
rents ciutats de l’Amèrica Llatina i Espanya. L’úl-
tim concert, el que clourà una carrera musical
immillorable, serà el que es farà al Palau Sant

Jordi de Barcelona el 23 de desembre.

J O A N  M A N U E L  S E R R A TQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantautor de renom
És una de les grans figures de la música de casa nostra

Famosos

Començar la seva gira de comiat
Ho ha fet amb bon peu, omplint un teatre a Nova York 

Admiració
Li reconeixen el talent i el mèrit de tenir una carrera tan llarga

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La petita comunitat jueva de Kreskol ha
viscut aïllada de la resta del món durant
dècades. No ha patit la barbàrie de l’Ho-
locaust ni la Guerra Freda, però tampoc
ha gaudit de les comoditats dels avenços
tecnològics com l’electricitat o els cotxes.
Fins que, un dia, la Pesha Lindauer s’escapa
bosc enllà després d’un divorci amarg i
violent, provocant el pànic dels rabins.

Llibres

La vila perduda
Max Gross
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| Trek to Yomi
Un homenatge a les pel·lícules de samurais, que aposta pel blanc i

negre i per la música japonesa tradicional. Per a Play Station, Xbox i PC.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTAT D’ÀNIM

Malestar físic (vòmits, mal de cap...); cops, ferides o altres
marques de violència i material escolar destrossat

HÀBITS

SENYALS FÍSICS

ALTRES

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

i INFÀNCIA

L’assetjament escolar o bullying és una xacra que ha existit
sempre i que, malauradament, lluny de desaparèixer, en els
últims anys ha trobat noves vies per atacar les víctimes, com

les xarxes socials. Per tant, si tens un fill en edat escolar, és normal
que algun cop t’hagis preocupat per la possibilitat que estigui pa-
tint assetjament o ciberassetjament per part de companys. Abans
d’angoixar-te, para atenció als senyals que et poden ajudar a de-
tectar si el teu fill ho està passant malament a l’escola. El Departa-
ment d’Educació de la Generalitat n’assenyala uns quants.

El seu estat d’ànim et pot donar pistes. Fixa’t en si té ansietat
els diumenges a la nit o l’últim dia de vacances, si li ha baixat
l’autoestima, si té canvis de caràcter bruscos o si ha tallat la co-
municació amb tu. També pot ser que tingui malestar físic (vò-
mits, mal de cap...), que presenti ferides o cops o que el seu ma-
terial escolar estigui malmès. Sospita també si li canvien els hà-
bits (li costa dormir o perd la gana) i, sobretot, si et diu que no
vol anar a l’escola o et demana que l’hi portis o el vagis a buscar.
També és sospitós que augmenti la freqüència en què et dema-
na diners i que no convidi mai ningú a casa i no vulgui sortir-ne.

Detectar l’assetjament escolar

Ansietat els diumenges o l’últim dia de vacances, canvis de
caràcter bruscos, baixa autoestima i manca de comunicació

Les claus

Dificultat per dormir, pèrdua de la gana i, sobretot, insistència 
a no anar a classe i perquè l’hi portis o el vagis a buscar 

Petició freqüent de diners sense dir el motiu i soledat total: 
que no surti mai de casa i tampoc hi vulgui convidar ningú
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