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Cauen lleugerament els
delictes però augmenten
les persones arrestades

Parlon exigeix a la propietat
de l’edifici incendiat que
repari ràpid els desperfectes
13 anys
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Creix el suport al gran parc
verd a les Tres Xemeneies

Foto: Twitter (@alex_montornes)

La iniciativa per reclamar l’espai segueix guanyant adeptes i el 22 de maig es farà una marxa reivindicativa pàg 16
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Retiren una tona de
residus de l’abocador
il·legal de les Costes
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El CF Badalona es juga la
permanència a Segona RFEF
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La cremada del Dimoni va recuperar l’ambient típic d’abans de la pandèmia. Fotos: Jordi Pujolar/ACN

El Dimoni recupera el tron
» La tradicional figura torna a omplir de llum la nit badalonina amb una cremada com les de sempre
» Prop de 100.000 persones participen en la primera fornada d’actes de les Festes de Maig d’enguany
CULTURA4La nit badalonina
va tornar a omplir-se de llum dimarts amb la tradicional cremada del Dimoni. El protagonista per excel·lència de les Festes de Maig va recuperar el tron
perdut durant les dues últimes
edicions a causa de la pandèmia
del coronavirus i va erigir-se en
la gran atracció d’aquesta primera fornada d’actes, que ha
aplegat prop de 100.000 persones als carrers del municipi.
L’edició d’enguany arrencava divendres amb lectura del
pregó a càrrec del meteoròleg
badaloní Tomàs Molina, que
tornava a posar-se el barret de
pregoner 24 anys després per posar en valor la diversitat de Badalona i el seu gran potencial.
Encara amb la ressaca de la Nit
del Mono, el matí de dissabte començava amb les cercaviles i la

trobada popular Badagegants.
En paral·lel, centenars de persones s’acostaven al parc de Can
Solei i Ca l'Arnús per inaugurar
els primers concerts del festival
de recent creació Arts Arnús de
la mà de la pianista badalonina
Mar Serra i d’El Petit de Cal Eril.
El relleu l’agafava a la nit el duet
mataroní The Tyets, que amb la
seva barreja d’estils servien de
preludi perfecte per un dels
grans caps de cartell de l’edició
d’aquest 2022. Manel sortia a
l’escenari amb més de mitja
hora de retard per uns problemes amb el so que també van obligar a aturar momentàniament
el concert durant el primer tema,
però que no aconseguien llastar
els ànims del públic que omplia
el passeig marítim.
Diumenge era el torn de la
tradicional Festa del Badiu al

parc Can Solei i Ca l'Arnús, on
també van actuar el popular
duet Ginestà, que va comptar
amb la participació estel·lar de
Marcel Vivet, el jove badaloní
condemnat a un any i mig de
presó per desordres públics i
atemptat contra l’autoritat pels
aldarulls ocorreguts el setembre
del 2018 durant una protesta
del sindicat policial Jusapol a
Barcelona.
DISPOSITIU ESPECIAL I FOC
L’expectació era màxima dimarts. Dos anys després, els badalonins podrien tornar a gaudir
d’una cremada com les de sempre, aquest cop amb el reivindicatiu Dimoni Amunt la llum!
com a protagonista. Per garantir la seguretat durant la celebració dels diferents actes de la
Nit de Sant Anastasi, el consis-

tori desplegava un dispositiu especial en col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra en el qual
van participar prop d’un centenar d’efectius. El seguici arrencava a la plaça de la Vila amb els
Diables de Badalona al capdavant i ja enfilava cap a la platja
dels Pescadors, on la figura –dissenyada enguany per Montserrat Silvestre i construïda com ja
és costum per l’artista Ramón de
los Heros– aguardava per ser
consumida per les flames.
El clàssic piromusical preparava el terreny per a l’encesa
del Dimoni, que arribava cap a
les deu de la nit i que era seguida amb gran expectació per part
dels milers de persones que s’aglomeraven al passeig marítim i
a les platges badalonines. El
punt final a la jornada el posaven
els concerts d’artistes de renom

com el duo Fangoria, que 20
anys després de la seva darrera
actuació a la ciutat i amb un recull dels seus grans èxits, feia vibrar el públic. Els encarregats de
tancar la vetllada eren el grup
Roba Estesa, que es veia obligat
a aturar abans d’hora l’espectacle en superar l’ampliació l’horari
màxim decretat per als concerts
per part del govern local.
La primera fornada d’actes
concloïa ahir amb la tradicional
festivitat de Sant Anastasi, una
jornada marcada per la Passada
i els cants dels goigs. La programació de les Festes de Maig d’aquest 2022 s’allargarà fins al
28 de maig amb diverses propostes com el correfoc o la Diada Castellera, que tindran lloc a
la plaça de la Vila la nit de dissabte i el matí de diumenge,
respectivament.
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La lupa

No ens aturaran
Foto: Aina Martí/ACN

per Pedro Jesús Fernández

E

ls dies 28 i 29 d’abril, més d’un centenar de
persones, en representació dels moviments
de pensionistes i jubilats de diferents territoris de l’estat espanyol, es van reunir a València per a celebrar la cinquena assemblea de la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE).
Feia poc més de dos anys que s’havia celebrat l’anterior assemblea, en un moment extremadament difícil i complicat per a la majoria de la població, ja que
ens trobàvem confinats a conseqüència de la maleïda
pandèmia que, entre altres tragèdies, va provocar la
mort de milers de persones, sobretot persones grans
abandonades a la seva sort a moltes residències, seguint instruccions de les autoritats sanitàries d’algunes comunitats (especialment, de la Comunitat de Madrid). Mai oblidarem les persones que van morir i no
ens cansarem de demanar i exigir l’aclariment dels fets.
Com tampoc oblidarem les persones treballadores
de la sanitat pública, gràcies a les quals el desastre no
va ser major.
A aquella assemblea vam aclarir que les pensions
són un dret generat per les nostres cotitzacions a la Seguretat Social i no un regal de ningú. Com també vam
deixar clar que sí que hi ha diners si es destinen a allò
que està previst, no a altres despeses.
Vam prioritzar una campanya exigint una auditoria als comptes de la Seguretat Social i una altra contra els plans privats d’empresa, anunciats per l’inefable i provocador José Luis Escrivá, ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Des d’aleshores, són molts els actes i les activitats
que hem realitzat a la majoria dels pobles i ciutats de
l’estat espanyol i, com a resultat, hem aconseguit uns
petits avanços, encara que insuficients.
Per això, la lluita per unes pensions dignes per a
tothom no s’ha acabat i cada dia són més les persones que se sumen a defensar les nostres reivindicacions, ja que el futur de les pensions públiques està
en perill.
Per si això no fos prou motiu, ara ens trobem amb
la bretxa digital i l’abús de les entitats financeres, la voracitat de les quals sembla no tenir límit: com més guanyen, més volen.
A la cinquena assemblea vam reafirmar les nostres reivindicacions i vam posar a punt la nostra organització, després d’analitzar els nostres punts febles i també els punts forts, per enfrontar-nos al futur immediat en què ens situa la gran ofensiva del capital financer, el qual pressiona el poder polític i intenta desmantellar el Sistema Públic de Pensions que,
tal com s’ha demostrat, és el que protegeix les persones pensionistes i evita la degradació i l’exclusió social d’una gran part de la població, més de deu milions de persones.
Continuarem exigint l’increment de les nostres pensions segons l’IPC real i no la tramposa fórmula aplicada de l’IPC mig o l’invent actual de l’IPC subjacent,
ja que no volem perdre poder adquisitiu i volem viure amb dignitat.
Sabeu quant s’ha incrementat el cost de la vida?
Doncs bé, les nostres pensions només s’han in-

crementat un 2,5%, cosa que explica que cada dia hi
hagi més persones pobres, sobretot dones, i s’incrementin les desigualtats.
Hem de treballar per aconseguir eliminar la
bretxa de gènere i l’increment de les pensions mínimes fins que siguin dignes i suficients, tal com assenyala la Constitució espanyola en el seu article 50,
que diu textualment que “els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant
la tercera edat”.
No ens aturaran. Continuarem amb les nostres
concentracions i mobilitzacions per explicar a tothom, especialment a les persones treballadores en
actiu i als joves, les terribles conseqüències de la reforma del Sistema Públic de Pensions que es presentarà a les Corts per debatre i ser aprovada. Cal reforçar els serveis públics i revertir les privatitzacions,
cal millorar els salaris i posar fi als sous de misèria
i a la precarietat laboral.
Ara bé, és evident que necessitem sumar a la nostra lluita més persones i col·lectius, evitant les diferències i els conflictes i prioritzant el que ens uneix.
Són temps difícils i, en molts casos, adversos, però
la nostra tenacitat i persistència en la defensa d’unes
pensions dignes ben bé s’ho mereix. Per nosaltres i pels
nostres fills.
Ens veiem a la plaça o al carrer. Sabem el que
volem i no oblidarem com ho vam aconseguir. Com
diem a les concentracions, la lluita és l’únic camí i,
governi qui governi, les pensions i els serveis públics es defensen.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aleixclario

La dada: el 21% dels
nens i nenes que viuen a Catalunya no tenen cap contacte amb la llengua catalana fora de l’àmbit escolar i, excepte a l’aula i al menjador escolar, el castellà és la llengua emprada per més del
50% dels infants. El TSJC no és el problema, només remata la feina.

@linarestc
A Barcelona està passant un fenomen absurd des d’una perspectiva econòmica. Que en molts casos
s’obtingui més rendibilitat per la propietat d’un local que per l’activitat
econòmica que s’hi desenvolupa. Això
ens porta a un model únicament orientat al turisme i sense vinculació al país.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Subdirectora de digital: Anna Corbatera
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès),

@adaparellada
Primer dia de feina després d’una setmana de
vacances i ja estic esgotada. Com diu la Natza Farré, no recarreguem piles perquè no som robots,
però avui em sento com els mòbils vells
que esgoten la bateria deu minuts
després de desendollar. #AquíJugantALesMetàfores.

Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado
(Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri
Controller: Mauro Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@andreuginola
[Per la victòria del Madrid contra el City] Estic
pitjor que el dia que vam
perdre 2-8 contra el Bayern, pitjor que
el dia que Messi va marxar del Barça, pitjor que quan Guardiola va dir que no volia seguir, pitjor que el dia que Puigdemont va declarar la independència durant vuit segons. Necessito tanta ajuda.

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Els semàfors

Parc 3 Xemeneies

Aj. de Tiana

Pobles en perill

Les Festes de Maig de Badalona
han tancat la primera fornada
d’actes amb el Dimoni com a
gran protagonista i aplegant
prop de 100.000 persones
als carrers de la ciutat.
La programació continuarà
fins al pròxim 28 de maig.

per Antoni Moliné
Foto: Marta Lluvich/ACN

Festes de Maig

Safata d’entrada

pàgina 3

La conjura d'entitats del Besòs
per reclamar la creació d'un parc
a les Tres Xemeneies de Sant
Adrià no deixa de sumar
adeptes. Des que va arrencar
la iniciativa, el manifest ha
aconseguit superar les 300
firmes i ja agrupa 50 entitats.
pàgina 16

La jornada de neteja a
l'abocador il·legal de les Costes
va culminar amb una tona de
brossa recollida. La iniciativa
impulsada per l'Ajuntament de
Tiana va comptar amb el suport
del consistori badaloní i de
l’entitat Montgat Net.

El + llegit

pàgina 18

línianord.cat

1

El governador del Banc d’Espanya

2

Detenen una dona per colpejar dos vigilants
del metro a Badalona amb la porra d’un d’ells

3

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

4

La tradició i la cultura popular s’apoderen
de carrers i places de Badalona

5

El TSJC rebaixa la condemna de Marcel
Vivet de cinc anys de presó a un any i mig

E

n els últims dies ens hem
assabentat d’una notícia
que s’ha de considerar
molt greu en cas que arribi a
produir-se: a casa nostra, uns
dos-cents pobles poden desaparèixer per raons diverses,
principalment per la manca de
relleu generacional.
També perquè hi ha carreteres (o més aviat camins d’accés)
que segueixen igual o pitjor que
fa anys; per la inexistència de
serveis imprescindibles, com la
connexió a internet o el transport
públic, i perquè n’hi ha que no tenen ni una sola botiga on proveir-se del més necessari per a la
subsistència ni caixers bancaris.
Són altres raons de pes que allunyen el jovent de continuar arrelats a la terra.

No es pot pas criticar els joves perquè cerquin fora de
casa el mitjà que considerin
més adient per guanyar-se la
vida, atès que el conreu de les
finques familiars, la ramaderia o la producció lletera, en
cada cas particular, no dona
els beneficis econòmics que
mereix una activitat tan necessària per al conjunt de la
població catalana.
Ara, més que mai, s’ha de
canviar el circuit que comença
en els productors, molt mal recompensats, i arriba als con-

sumidors. Els beneficis estan
molt mal repartits.
Aquesta tasca correspon a
les conselleries de Territori i
Sostenibilitat i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’hi han de posar abans
que sigui massa tard. Cal escoltar els alcaldes afectats i
començar a posar fil a l’agulla.
Quan es perd un poble,
per petit que sigui, es perd un
tros de Catalunya, i si no som
capaços de posar-hi remei, és
que no en som conscients. Si us
plau, poseu-n’hi ja. Gràcies.

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

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

A les xarxes

#AtacContraElCatalà

@carlesral: El TSJC ordena el 25% de castellà a les escoles. És l’hora de la desobediència contra la segregació escolar, per la
cohesió social i pel dret a la llengua catalana.

#DesprésDePegasus

@agenciaacn: Margarita Robles nomena
Esperanza Casteleiro com a successora de
Paz Esteban i destaca que és una “continuació normal”.

#InjeccióEconòmica

@maticatradio: El saló audiovisual més important d’Europa, ISE, es vol quedar a Barcelona més enllà del 2024. Enguany calculen un impacte de 250 M€ i el 2024, de 500.
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Mirada pròpia

M

Com el cul
per Víctor Porres
i editorials independents es juguen un terç de la facturació anual en un sol dia. Posar tots els ous –o una
gran part– al mateix cistell és un model empresarial
força arriscat, a no ser que siguis el familiar comissionista d’un polític i et dediquis exclusivament a la importació de mascaretes en temps de crisi sanitària.
L’excessiva temporalitat de les vendes de determinats productes, amb campanyes molt intensives en dies
molts concrets com l’època de Nadal, el Black Friday
o el Dia de la Mare, fa que la resta de l’any es desajusti i acabi semblant un desert comercial. Això és greu per
a l’economia, però també per a la cultura, en el cas del
sector editorial. No podem pretendre que els potencials
lectors o els seus promotors només s’activin quan han
de regalar un llibre condicionats per la publicitat invasiva i pel convenciment que toca fer-ho. Hauríem de

Foto: Albert Cadanet/ACN

ai plou a gust de tothom. Mentre els comerciants xinesos, somrients, s’afanyen a
col·locar els paraigües de manera ostentosa a l’entrada de la botiga, els llibreters
ploren per la desfeta de Sant Jordi a Barcelona i preguen que les promeses de compensació als damnificats per part de les administracions no acabin també
en paper mullat.
Amb la il·lusió que tenia tothom amb aquest Sant
Jordi reloaded –els amants dels llibres, els amants de
les roses, els amants dels amants…–, va i es posa a ploure com si estiguéssim al mes d’abril. Molts dels que se’n
fotien dels disgustos a llàgrima viva dels confrares sevillans quan el Jesús Desposado no podia sortir per Setmana Santa ara han tastat la mateixa medicina. Potser
Déu s’ha tornat vegà i ens ha castigat per venerar un sant
draguicida. O potser és una venjança de Sant Valentí, que a Catalunya se sent marginat perquè
no és el referent dels enamorats.
Del desastre de la Diada caldria diferenciar dos aspectes.
Un és la falta de previsió a l’hora de preparar les paradetes davant el que al Telenotícies del dia
abans vaticinaven com una “simfonia del temps”, amb sol, pluges, tempesta i pedregades. “Les
4 estacions”, ho va anomenar el
trempat del Dani Ramírez, que
no parava d’advertir que no seria una llevantada, però que hi
hauria “de tot”. De fet, el meteoròleg fins i tot va aconsellar que calia falcar bé les paradetes amb pedres o
barres de ferro. Per tant, la catàstrofe de les parades
volant i els llibres xops estava cantada, i aquí van fallar tant els responsables de la logística com els que
se’n van refiar, possiblement víctimes d’un excés de
confiança amb tant superlatiu municipal anunciant
la gran Diada i la superilla rècord amb tonada de “Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder”. Molt poder i poques brides, potser.
L’altra lectura, al marge dels desperfectes, que, per
sort, no van causar ferits de consideració, és el fet que
un mal dia de Sant Jordi pot enfonsar en la misèria una
bona part del gremi de llibreters, perquè depenen del
negoci de la Diada per agafar aire fins a la temporada
de Nadal. Pel que expliquen els afectats, les llibreries

seguir llegint tot l’any, i no em refereixo als missatges
de WhatsApp ni als tips dels instagramers.
Parlant d’influencers, l’última tendència entre els
famosos es veu que és el #buttholesunning, és a dir,
literalment, prendre el sol a través de l’anus. Sembla una notícia fake d’El Mundo Today o una tradició
importada per l’excèntric Borat, però realment és el
que estan promovent algunes celebritats guiades per
un místic instagramer anomenat Ra of Earth, que
ha estat el pioner en aquesta nova moda de prendre
el sol amb el cul apuntant a l’astre per bronzejar específicament la zona perianal. L’objectiu? Carregarse d’energia gràcies a la vitamina D del sol que, segons asseguren, s’absorbeix més ràpidament pel ses
i t’ajuda a dormir millor, a estar més connectat amb
la teva part sexual, a regular les hormones i no sé si,

Les millors

perles

n la sentència en català que ordena fer el 25% de classes en
castellà a les escoles catalanes, el TSJC ha comès més de
130 faltes ortogràfiques i gramaticals. De fet, el tribunal ha
demanat “sinceres disculpes”. Però el problema el té el castellà.

E

n home truca als serveis d’emergència perquè ha vist
un lleó amagat entre les plantes darrere de casa seva,
a Kènia. En arribar-hi, els experts descobreixen que la
perillosa bèstia era en realitat una bossa del Carrefour.

U

a fàbrica de Nespresso a Romont (Suïssa) havia de rebre,
com no podia ser d’una altra manera, una gran comanda de
cafè provinent del Brasil. Però, en comptes de cafè, va rebre
cocaïna d’una alta puresa. La sorpresa va superar els 500 quilos.

L

na nena de set anys es beu tot el vi de missa de cop en
la seva primera comunió, deixant el sacerdot i els
familiars impressionats. Ha passat a Dakota del Sud, als
Estats Units, i la nena s’ha fet viral. Sant Hilari, Sant Hilari...

U

Natàlia Segura/ACN

fins i tot, et facilita el retorn de diners en la declaració de la renda.
Aquests dies estan passant coses molt estranyes: el
rei ens confessa el seu patrimoni personal, Netflix se’n
va en orris, Elon Musk compra Twitter per 44.000 milions de dòlars, entrar a Barcelona costa el doble de
temps des que es va posar en marxa el túnel de Glòries…
I després hi ha el Catalangate, un cas com un cabàs que,
per la seva evocació a pel·lícula d’espies, ha acabat amb
la producció de pipes de tota Alzira. En aquest film, el
PSOE és com el fatxenda del pati del col·legi que, segons
el dia, passa de tu o abusa de tu, fins que necessita que
algú faci de porter i llavors tot són elogis perquè juguis. I ERC és el nen solitari al qui no li fan cas, però, com
que és l’amo de la pilota, es debat entre boicotejar el joc
i quedar-se amb les ganes de jugar o bé prestar la pilota a canvi de titularitat.
Com que el cas es va destapar
al The New Yorker, un s’imagina
una trama digna de les sagues de
Missió Impossible o James Bond,
però veient com està reaccionant
el govern espanyol, el tema apunta més a un cúmul de despropòsits tipus Kingsman o una xarlotada en la línia de Superagent 86
i Mortadel·lo. El moviment independentista està ofès –i amb
raó– per la vulneració de drets fonamentals que implica l’espionatge polític de l’Estat espanyol,
però si aquest tema s’ha convertit en un debat públic no és pel fet en si d’espiar il·legalment, que això sempre ho han fet i ho faran els governs, sinó perquè els han enxampat fent-ho.
Els serveis d’espionatge no obtindrien bons resultats si no vigilessin d’amagatotis i, sovint, al marge de
la llei. La revelació del Catalangate no sabem si es deu
a un excés de confiança dels serveis d’intel·ligència espanyols o al fet que algú va posar a l’ordinador el disquet de Pegasus pensant-se que escoltaria el grup del
Max Sunyer i se li’n va anar de les mans. Ja ho deia
Groucho Marx: “Intel·ligència militar són dos termes
contradictoris”.
Després de la covid havíem de ser millors persones, però quan, per fi, ens hem tret la mascareta, el
que ens queda és la mateixa cara de sempre, però menys morena que el cul.

LA FOTO

N
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Cloure els ulls i soterrar els cotxes
Foto: Ethan López/ACN

per Marc Cerdà

@ferranrosa: Poques coses més rotundament estúpides energèticament que moure
un vaixell de 236.857 tones per fer visitar a
7.000 persones una ciutat durant unes hores.

mateix, són propostes estèrils. Té sentit solucionar el
problema d’excés de cotxes promovent més l’ús del cotxe? Com les expertes en mobilitat adverteixen, l’ampliació de carrils, l’eliminació dels peatges o el soterrament de la circulació, que permeten augmentar la capacitat de la xarxa viària, no redueixen la congestió.
En tot cas l’esperonen.
Així doncs, que les rondes de Barcelona, la plaça de
les Glòries o l’AP-7 es col·lapsin cada matí i vespre no
és una responsabilitat només imputable a l’actual govern
de l’Ajuntament de Barcelona. Ans al contrari, és el resultat de moltes decisions anteriors preses per institucions municipals, autonòmiques i estatals que han afavorit descaradament l’ús del vehicle privat per sobre del
transport públic.
Arribats a aquest punt, hem de ser conscients que els
problemes de mobilitat que patim són estructurals i, per
això, requereixen mesures estructurals que no acaben
d’arribar. Soterrar els cotxes, com s’ha fet a la plaça de
les Glòries, no els fa desaparèixer. I la pacificació dels
carrers de l’Eixample és només una potent eina de millora urbana i ambiental sempre que s’apliquin, alhora,
altres polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat.
Contràriament, només aconseguirem expulsar els vehicles cap a altres carrers sense reduir-ne l’ús.
En qualsevol cas, tot és qüestió de voluntat política, i a hores d’ara no tinc gens clar que la mobilitat no
privada sigui una prioritat real dels governs de la plaça de Sant Jaume. Fet i fet, amb la xarxa de Rodalies
en estat crític, amb una unió dels tramvies que no arriba i amb una més que probable pujada de les tarifes,
defensar el transport públic serà aviat un anacronisme.
De totes maneres, i acceptant el risc de quedar antiquat,
cal continuar-hi insistint.
Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar
i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

@Modgi: Expressar les emocions és com
cuinar: durant segles els homes no ho feien.
I ara que per primer cop comencen a fer-ho
volen que tothom els aplaudeixi.

“

S’ha incentivat
tant l’ús del vehicle
privat que l’actual
i molt ampliada
infraestructura viària
no dona per a més

“

N

o sabem què opinaria Ildefons Cerdà de l’actual plaça de les Glòries. De fet, potser és una
mesquinesa intentar-s’ho imaginar. No obstant això, m’aventuro a pensar que, des de la
seva visió higienista, quedaria força astorat si veiés la deteriorada qualitat de l’aire de Barcelona. I, sens dubte,
no entendria per què encara no hem resolt un problema que deixa milers de morts prematures cada any.
Si quelcom ha canviat en la mobilitat d’ençà de l’època que va viure Cerdà és que avui hem de fer molts més
quilòmetres per satisfer necessitats bàsiques. Vivim lluny o molt lluny d’on fem la nostra vida quotidiana. Moltes persones entren cada dia a Barcelona per treballar
o estudiar i moltes més en surten per fer el mateix. I tot
i que l’ús del transport públic és predominant, no hi ha
cap dubte que molta gent també fa servir el vehicle privat diàriament. Però quin motiu hi ha per preferir agafar el cotxe i no, per exemple, el tren?
La resposta té molts matisos, però simplificant podríem respondre: perquè ho podem fer. Actualment, disposem d’una gran oferta en carreteres, autopistes,
aparcaments, vehicles i, fins i tot, subvencions per decidir-se per aquest mitjà de transport privat. En canvi,
a l’altre costat, l’oferta en transport públic és en molts
casos deficient i costosa en temps i diners, especialment
per entrar o sortir de Barcelona. I si no, pregunteu-ho
a les usuàries de Rodalies del Maresme.
Tot això ens ha generat un problema. Un de gros. S’ha
incentivat tant l’ús del vehicle privat que l’actual i molt
ampliada infraestructura viària no dona per a més. Les
principals vies d’entrada i sortida a Barcelona se saturen en hora punta. La ciutat té la densitat més alta de cotxes d’Europa, i la qualitat de l’aire i, malauradament, la
nostra salut en reben les conseqüències.
Aquests dies no falta qui continua proposant ampliar infraestructures: més carrils, més autopistes, més
túnels i més de tot per reduir la congestió viària. Tan-

Flaixos

@Savallsblog: El món es divideix entre els
que diuen “no m’he explicat” i els que diuen “no m'heu entès”. [...] Si esteu amatents, per aquestes coses els reconeixereu.
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Tribunals | La Fiscalia demana tres anys de presó per a Saltiveri

12 de maig del 2022

L’exvicesecretari de comunicació del PP català i exconseller delegat de Badalona Comunicació,
Albert Fernández Saltiveri, podria enfrontar-se a una pena de tres anys de presó per presumptes
maltractaments a la seva exparella i actual presidenta de Noves Generacions, Irene Pardo.

Petita davallada dels delictes a
Badalona i augment dels arrests
» Les infraccions contra el patrimoni continuen liderant el rànquing
» Els accidents de trànsit es disparen i cau la crema de contenidors

SEGURETAT4Badalona ha aconseguit millorar lleugerament
aquest darrer any les xifres de delictes registrats a la ciutat. Segons
les dades presentades per les autoritats a la Junta Local de Seguretat celebrada la setmana
passada, les infraccions penals
van caure al voltant de l’1% entre
l’abril del 2021 i el març del 2022
respecte al mateix període, però
del 2019 i el 2020. Agafant aquesta referència s’ha volgut evitar que
la informació pogués veure’s esbiaixada per la pandèmia.
La petita davallada en els delictes coincideix amb un augment del 5% en les detencions,
que durant aquest últim any
s’han elevat fins als 2.000 arrests.
Pel que fa a la tipologia, les infraccions contra el patrimoni segueixen liderant el rànquing,
amb els furts i les estafes com a
grans exponents. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra sí que
han detectat un repunt de prop

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

del 4% en els robatoris amb força, que continuen produint-se
principalment a l’interior de vehicles. Sobre el perfil mitjà del delinqüent, l’informe policial suggereix que acostumen a ser homes en gairebé el 90% dels casos,
majors de 36 anys i de nacionalitat espanyola.
Per altra banda, les dades
presentades per la Guàrdia Urbana de Badalona sobre el 2021

mostren un augment significatiu
de gairebé el 20% en els accidents
de trànsit respecte de l’any anterior, un repunt en el qual el govern local remarca la incidència
que han tingut les restriccions de
mobilitat per la situació sanitària.
En el cas dels incendis provocats,
la crema de contenidors va caure el darrer any prop d’un 24%,
mentre que els vehicles incendiats
sí que van créixer lleugerament.

Inauguració del nou hotel
del Port de Badalona

El nou hotel del Port. Foto: Marina Bdn

TURISME4El nou Hotel Marina
Badalona ja és una realitat. L’establiment hoteler de la companyia Sallés Hotels ubicat a la
zona del Port de Badalona obre
avui les seves portes després de
gairebé tres anys i mig en construcció i d’acumular diversos
retards causats per l’esclat de la
pandèmia del coronavirus, entre
altres. La previsió inicial era poder inaugurar l’hotel a finals del
2020, de manera que les ins-

tal·lacions veuen la llum finalment amb gairebé un any i mig
de retard. El Marina Badalona
compta amb un total de 181 habitacions repartides per catorze
plantes coronades amb una terrassa amb piscina infinita inclosa. Pel que fa al personal, el
consistori i el grup hoteler signaven el passat febrer un conveni de col·laboració per fomentar la contractació de veïns
en situació d’atur.

Alerten d’un repunt dels casos
de maltractament en infants

VULNERABILITAT4La Fundació
Germina ha detectat un augment dels casos de maltractament infantil al Barcelonès Nord
des de l'esclat de la pandèmia.
Així ho constata l'últim informe
que l'entitat va presentar el passat 28 d’abril en la cinquena edició de la jornada que la fundació
celebra anualment i que enguany van tenir lloc a un dels espais
de la Ciba de Santa Coloma.
Segons les dades facilitades
per l'entitat, que actua principalment a Badalona i Santa Coloma, les situacions de maltrac-

tament detectades durant l'últim
any han crescut un 42% respecte a les xifres registrades l'any anterior, passant de 39 a 54 casos.
Des de la fundació calculen que
hi hauria uns 90 infants afectats
del total de 426 que es van atendre durant el mateix període.
"L'augment de casos és una suma
entre una major detecció i una
tempesta perfecta deguda a més
incertesa, tensió i una baixa socialització", apunta el director
de l'entitat, Mario Cuixart, que remarca la importància d’apostar
formar professionals al respecte.

Torrents apunta a secretari
d’organització de Junts

El regidor badaloní David Torrents en una imatge d’arxiu. Foto: Arxiu

POLÍTICA4El tercer tinent d’alcalde i regidor de Protecció a les
Persones i Impuls Comercial a
l’Ajuntament de Badalona, David
Torrents, ha estat proposat com
a nou secretari d’organització de
JxCat dins de la candidatura que
encapçalen Laura Borràs i Jordi
Turull per liderar el partit. La
nova executiva de la formació independentista es decidirà en un
congrés que se celebrarà el pròxim 4 de juny.
La candidatura coliderada
per Borràs i Turull –que assumirien els càrrecs de presidenta

i secretari general, respectivament– té com a principal novetat la incorporació de l’actual
conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró. En cas de
tirar endavant la proposta, Torrents podria compaginar a priori les noves funcions a JxCat
amb les de regidor de govern al
consistori badaloní.
Cal recordar que Torrents va
ser el cap de llista de JxCat a les
darreres eleccions municipals i
que actualment és l’únic regidor
que la secció local de la formació
independentista té al consistori.
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uan vol, la història pot
ser irònica. Era l’any
2001 i l’Ajuntament
de Barcelona, governat
pel socialista Joan
Clos, va decidir instal·lar la primera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’efectivitat de la mesura. Dissuadiria els delinqüents i les persones
que cometien actes incívics?
El més curiós de tot plegat és
que aquesta primera càmera de
videovigilància es va instal·lar a
la plaça George Orwell, coneguda popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el llibre 1984, novel·la de l’escriptor
britànic on es planteja un món
futur en el qual la societat està
controlada pel Gran Germà, un
Estat que vol saber-ho tot dels
seus ciutadans. O potser qui va
decidir instal·lar-hi la càmera
era un bromista, ves a saber.
Mesos després, el veïnat del
barri Gòtic va demanar que el sistema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més ironies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considerada, juntament amb els entorns de
la plaça del MACBA i el carrer
d’En Robador, un dels tres punts
més conflictius del centre de la
ciutat. Havia servit d’alguna cosa
aquella càmera?

LA HIPERVIGILÀNCIA
Malgrat que les càmeres de videovigilància generen dubtes sobre la seva efectivitat, en els darrers 20 anys el seu ús en l’àmbit
local s’ha disparat. I no només
això, sinó que avui els sistemes
tecnològics d’aquests artefactes
han millorat fins al punt de poder
identificar una persona amb poc
marge d’error.
En un estudi, el grup d’investigació sobre tecnologies Comparitech afirmava que a la demarcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xifra queda lluny de la d’altres llocs
del món com la ciutat xinesa de
Taiyuan, que té 117 càmeres per
cada 1.000 habitants –la primera del planeta en videovigilància–, Londres, que en té 73, Indore, a l’Índia, amb 65, o la Comunitat de Madrid, que en té 5.
Segons explica Carlos Díaz, de
l’Observatori de Drets Humans i
Empreses a la Mediterrània
(ODHE), l’argument per augmentar la vigilància va arribar
amb els atemptats de l’11-S. “Es
va posar la seguretat per davant
de la llibertat, com s’ha fet en el
cas de la covid amb la salut”, afirma per afegir que “s’està produint una normalització de la invasió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en defensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’hagi automatitzat siguin la seguretat i els drets socials”.

12 de maig del 2022

El reportatge del mes

Una càmera a l'encreuament del carrer Mallorca i el Passeig de Gràcia, a Barcelona. Enguany, l'Ajuntament ha posat 17 noves càmeres al passeig. Foto: Línia

Tecnologies de
vigilància km 0
El nombre de càmeres de videovigilància ha crescut exponencialment
a la regió metropolitana en els darrers 20 anys. Des de les entitats socials
i d’investigació es denuncia la manca de transparència d’uns sistemes que s’han
sofisticat i que permeten fer reconeixement facial o vigilar el “vagabundeig”.
LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per posar càmeres a l’àmbit públic. El gener passat, per exemple, l’empresa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’autobusos –1.140 busos– un nou sistema d’informació de videovigilància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barceloní anunciava que instal·laria càmeres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispositius tèrmics per comptar quanta gent visita el recinte.
Tot això per no parlar de les càmeres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Passeig de Gràcia, que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aquesta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Secur’Cities per combatre el terrorisme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de control de la ciutadania, com per exemple la tecnologia de recompte de
persones. A més, generen dubtes en
altres punts. Els documents dels
contractes especifiquen que les
càmeres han d’analitzar amb “motor de videoanàlisi avançat” situacions de “loitering”. Aquesta paraula anglesa es tradueix com a “vagabundeig” o romandre a l’espai
públic sense cap propòsit aparent.
A totes aquestes càmeres cal
sumar-hi les que s’han disposat a

la ciutat per detectar els vehicles
que incompleixen la normativa de
la Zona de Baixes Emissions
(ZBE). El març passat el consistori
va fer públic que havia encarregat
la compra de 42 càmeres més per
millorar el sistema de detecció de
matrícules dels cotxes infractors.
VIGILÀNCIA A LA METRÒPOLI
Les solucions de control tecnològic també s’han estès a altres ciutats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac
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El biaix racista

n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tank Carnegie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aquesta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un sistema de càmeres de reconeixement facial a les fronteres de Ceuta i Melilla.
En declaracions als diaris locals de
Melilla, les companyies van explicar
que aquesta tecnologia permet crear
“llistes negres” de persones que cre-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalitàries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massachusetts demostra que el reconeixement facial identifica de manera errònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnologia en l’àmbit policial, ja que es podria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com denuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

uen del Marroc a l’Estat espanyol i no
tornen al seu país d’origen.
Tot això passa en un marc en què
Europa, a través del seu Reglament
general de protecció de dades de la
Unió Europea (RPGD), deixa molt clar
que aquest tipus de vigilància és il·legal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’aplicar tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territori. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin venir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, denuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede.
En aquest sentit, les persones ra-

“qui dissenya els algoritmes són homes blancs de classe mitjana o mitjana alta”.
Certament, aquesta situació encara no ha arribat a l’àmbit local,
però ja es comença a intuir. No són
poques les policies a casa nostra –fins
i tot locals– que es plantegen fer servir sistemes de predicció delinqüencial, és a dir, tecnologies que determinen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està demostrat que els algoritmes de “policia predictiva” tenen un “biaix de
confirmació” que dona com a resultat
que “la policia faci més arrestos dels
necessaris” en barris on sovint hi ha
més població migrada i no blanca.

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,
tenen dificultats per identificar persones negres

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent capaces de llegir matrícules o de detectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és encara més sensible, perquè en la documentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·ligent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capaces de fer “recompte de persones,
detecció facial” i alertar si hi ha
“objectes abandonats”.
Per què un municipi com la
Roca vol comptar la població? “No
podem afirmar de manera contundent que amb aquests sistemes
de control hi hagi una millora,
com tampoc sabem si les càmeres
de la ZBE han ajudat a reduir la
contaminació”, considera Membrives. Per a ella, les administracions adopten la tecnologia acríticament, en part per “desresponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fàcil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.
Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, segons denuncien tant ella com
Díaz, la transparència és nul·la.
“Després de recol·lectar les dades,
no sabem on s’emmagatzemen,

com s’analitzen ni qui les domina”,
diu el de l’ODHE. És aquí on rau
un dels principals problemes, ja
que sense transparència no podem saber què fan les institucions
amb les imatges que obtenen.
Reconeixement facial? Saben qui
i quan camina pel carrer?
En la mateixa línia s’expressen
des de DonesTech quan diuen que
la ciutadania no té control sobre les
seves dades. “Les dades són personals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.
NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evidents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vigilància a la metròpoli. A finals d’abril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’aforament de les platges amb tecnologia dron. El consistori assegurava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot podria exportar-se a altres esdeveniments a l’aire lliure.
També s’usen drons en l’àmbit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’emergències i per controlar manifestacions”, explica Díaz. De fet, el
cos en va fer servir durant les ma-

Les càmeres que
l’Ajuntament de
Barcelona ha col·locat
al Passeig de Gràcia
tenen sistemes de
reconeixement facial
i de recompte
de la població

Policies locals de la
regió metropolitana
com les de Sabadell o
Parets utilitzen drons
amb càmeres i sistemes
de so de gran potència
que s’han fabricat
i provat a la Xina

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra banda, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’artefactes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran potència fabricats i provats a la Xina.
TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecnològic cal preguntar-se a quins riscos ens exposem com a societat.
Els impactes de la securització
són més evidents del que ens podríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investigadors de la Universitat de Twente, als Països Baixos, el comportament dels individus canvia si saben que al seu entorn hi ha càmeres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva autoestima minva i tenen menys confiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.
Quan s’ha preguntat a l’Ajuntament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sempre ha respost que no ho faria.
Malauradament, des de l’ODHE,
Lafede i DonesTech afirmen que
això no es pot saber perquè mai
s’ha accedit al software d’emmagatzematge. Tanmateix, les administracions, com ja hem vist, es-

tan comprant tecnologia puntera
que sovint s’ha provat prèviament
en contextos on es vulneren els
drets humans. Si bé diuen que no
la faran servir per fer reconeixement facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un futur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgués utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i deportar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “paranoica, però la distopia és més a
prop del que ens pensem”.
Finalment, tal com expliquen
des de DonesTech, la manca de
transparència fa que tampoc sapiguem quines mesures de seguretat
protegeixen les dades que recullen
les administracions. “Hi ha gent que
guanya molts diners revenent la
nostra informació”, asseguren. Es
tracta dels data brokers, persones
que es dediquen a fer un perfil de
cadascú de nosaltres amb informació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més coneixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Cuina | Torna la Mostra Gastronòmica al parc Europa

12 de maig del 2022

Aquest divendres 13 de maig arrenca la tradicional Mostra Gastronòmica de
Santa Coloma de Gramenet. L’esdeveniment culinari –que s’allargarà fins al
diumenge– compta amb la participació d’una quinzena de restauradors locals.

La reparació del bloc incendiat
condiciona el retorn dels veïns
OBRES4Les famílies del bloc incendiat dimecres passat al carrer de Sant Joaquim no podran
tornar a casa seva fins que no
s’enllesteixin les obres de reparació de l’edifici. L’executiu encapçalat per Núria Parlon ha
donat un termini màxim de vint
dies a la propietat de l’immoble
perquè repari els desperfectes
ocasionats pel foc, que va deixar
tres morts i quatre persones ferides. El mateix dia, Parlon va
explicar que es treballava amb la
hipòtesi que hagués pogut ser intencionat, tot i que de moment
no hi ha novetats respecte d’aquesta qüestió.
La culminació de la rehabilitació hauria de permetre la
tornada dels veïns afectats als
seus domicilis, ja que els arquitectes municipals van descartar
la setmana passada que l’incendi hagués provocat danys greus
en l’estructura del bloc. Amb la
fixació d’aquest termini legal
màxim, el consistori pretén accelerar diverses intervencions
puntuals com ara la reposició

Agents dels Mossos a l’entrada del bloc incendiat. Foto: Eli Don /ACN

d’algunes de les portes d’accés
als pisos o repintar els diferents
espais afectats pel fum, com
l’escala comunitària.
En aquest sentit, fonts municipals consultades per Línia Nord
assenyalen la “total predisposició
des del minut zero” per part de la
propietat de l’edifici per dur a terme amb la màxima celeritat possible la reparació d’aquests desperfectes. Un cop culminada
aquesta rehabilitació, els tècnics

municipals hauran de donar el
seu vistiplau abans de donar
llum verda a la tornada de les famílies al bloc, un fet que podria
allargar-se almenys fins a finals
de maig o principis de juny.
Des del consistori confirmen
que, ara per ara, cap dels veïns
afectats ha requerit els serveis
del Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona (CUESB)
per tal de pernoctar mentre s’enllesteixen aquests treballs.

La PAH ocupa l’Ajuntament
després d’un desnonament

HABITATGE4Un grup de membres de la secció local de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van ocupar ahir durant gairebé una hora un dels espais de la primera planta de l’Ajuntament de Santa Coloma.
Els activistes van decidir concentrar-se al passadís que dona
entrada a la sala de plens després
que durant el mateix matí s’acabés executant el desnonament
d’una família vulnerable que vivia en un dels pisos del número
94 del carrer Beethoven, al barri del Fondo, i propietat del fons
d’inversió Divarian.

La protesta per reclamar al
consistori encapçalat per Núria
Parlon una alternativa d’habitatge al municipi per als afectats
va requerir la intervenció dels
Mossos d’Esquadra, que van
aconseguir que els concentrats
abandonessin les dependències
municipals voluntàriament i
sense incidents.
Des del consistori colomenc
apunten que la família desnonada té un expedient obert als
Serveis Socials municipals i que
se li va oferir una alternativa
temporal que en un primer moment va ser rebutjada.

Un grup de membres de la PAH ocupen l’Ajuntament. Foto: ECP
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Sant Adrià
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Serveis | Noves parades de la línia d’autobús B23

12 de maig del 2022

La línia d’autobús B23 -que uneix la zona del centre coemrcial Diagonal
Mar amb el barri de Montigalà de Badalona- comptarà pròximament amb
dues noves parades que s’ubicaran a la part nova del barri de la Catalana.

Creix el suport popular al gran
parc verd a les Tres Xemeneies
ESPAI PÚBLIC4La conjura d’una trentena d’entitats del Besòs
per reclamar la creació d’un
gran parc a les Tres Xemeneies
de Sant Adrià de Besòs no deixa de sumar adeptes. Des que va
arrencar la iniciativa a principis
del passat mes de març, el manifest impulsat per les agrupacions sota el nom d’‘Entesa per
a un gran parc litoral al Besòs’ ja
ha aconseguit superar les 300
adhesions i el nombre d’entitats
de la zona involucrades ja frega
la cinquantena.
Amb aquest moviment, les diferents agrupacions de la zona
volen fer pressió a la Generalitat
per aconseguir aturar el pla que
ha de definir el futur de l’àmbit
de l’antiga central tèrmica, un
projecte ja aprovat que qualifiquen d’operació “d’especulació
urbanística” i que consideren
que no fa “justícia social” amb un
territori històricament molt castigat. “El litoral necessita la creació d’una gran zona verda metropolitana que ajudi a regenerar
ecològicament l’espai natural de

La Zona de Baixes Emissions
sobreviu a l’estocada judicial

MOBILITAT4El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha decidit no executar
provisionalment la sentència que
anul·la la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. La
derogació d’aquesta ordenança que prohibeix la circulació dels
vehicles més contaminants per
l’espai delimitat per les Rondesno serà finalment d’aplicació
immediata, com demanaven les

diverses plataformes contràries
a la iniciativa, i seguirà en vigor
fins que es resolguin els diferents
recursos presentats contra el posicionament del tribunal. Des
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) celebren la decisió
de no executar temporalment
la sentència i apunten que ja estan treballant per presentar un
recurs de reposició davant del
Tribunal Suprem.

La represa de les obres a la
Rambleta, a partir del juny
Les Tres Xemeneies de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

la desembocadura del riu i les
platges que l’envolten. Cal aprofitar l’oportunitat que representen els nous usos de l’antiga central com a veritable motor i revulsiu per reactivar l’activitat
econòmica i industrial propera”, apunten les formacions en el
manifest, on també remarquen la
importància de descontaminar la
zona i de preservar els valors pa-

trimonials històrics i socials de les
Tres Xemeneies.
Per tal de visibilitzar la causa
i forçar el govern català a moure
fitxa, les entitats han organitzat
per al 22 de maig una marxa que
arrencarà a Montcada i Reixac i
culminarà al passeig marítim de
Badalona amb un recorregut que
inclou diverses parades per Santa Coloma i Sant Adrià.

CONTAMINACIÓ4L’esperada
represa de les obres a la Rambleta de Sant Adrià de Besòs podrien arrencar durant el pròxim
mes de juny. Així ho ha confirmat a Línia Nord el consistori,
que detalla que la previsió és que
la remodelació del cèntric passeig s’allargui entre vuit i nou
mesos. Amb aquest calendari
d’actuació, els treballs podrien
enllestir-se completament a
principis del 2023.

Des de l’executiu encapçalat
per Filo Cañete apunten que la
descontaminació de la Rambleta ja està en la seva recta final i que s’està procedint a reomplir el passeig amb terres noves per poder iniciar després
l’esperada reforma. Amb tot el
pròxim mes de novembre es
compliran tres anys amb la remodelació de l’avinguda aturada per la presència de restes
contaminades en el sòl.
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Montgat | Tiana
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Montgat | Renovat un any més el Segell Infoparticipa

12 de maig del 2022

L’Ajuntament de Montgat ha aconseguit per segon any consecutiu renovar el
Segell Infoparticipa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que
reconeix la transparència informativa de la pàgina web de les administracions.

Una tona de residus retirats en la
jornada de neteja a l’abocador
MEDIAMBIENT4La jornada de
neteja a l’abocador il·legal situat a la zona de les Costes va culminar amb la recollida de més
d’una tona de residus. La iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Tiana va celebrar-se dissabte passat en aquests terrenys
situats a mig camí entre els municipis de Tiana, Badalona i
Montgat i va comptar amb la
col·laboració del consistori badaloní i de Montgat Net, l’entitat que fa prop d’un any que denuncia l’acumulació de brossa
sense control a l’espai.
Aquesta recollida solidària –emmarcada en la campanya
europea de conscienciació ambiental Let’s Clean Europe– té
lloc després que el passat 28 d’abril s’anunciés l’acord entre els
ajuntaments dels tres municipis
implicats per prendre que evitin
nous vessaments de deixalles,
com el reforç de la limitació
d’accés a la zona o la introducció
d’alguna mena de sistema que
permeti identificar els infractors. En aquest sentit, cal recor-

Els voluntaris van recollir més d’una tona de brossa. Foto: Ajuntament

dar que el terreny és una propietat privada situada al terme
municipal de Tiana, però que només té entrada per a vehicles des
de Montgat i Badalona.
Segons dades facilitades pel
consistori tianenc, una quarantena de persones van participar en la recollida de dissabte, on es va retirar més de mitja tona de deixalles de rebuig,
gairebé 200 quilograms de fusta i diversos electrodomèstics
com una nevera.

La trajectòria d’aquest abocador il·legal es remunta al 2017,
quan l’Ajuntament de Tiana va
obrir un expedient després de
detectar 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, que valoren molt positivament que les
administracions hagin decidit
finalment unir forces per acabar
amb l’acumulació de residus als
terrenys.

Èxit de la recollida de fons pel
càncer infantil: 8.700 euros

TIANA4La campanya de recollida de fons per combatre el càncer infantil impulsada per una
família tianenca ha gairebé doblat en només dos mesos els diners recaptats. La iniciativa solidària iniciada per Marc Vivas i
Luisa Salazar, pares d’un nen
que va patir la malaltia fa tres
anys, a través de la plataforma
migranodearena.org ja ha aconseguit més de 8.700 euros i va
camí d’assolir abans del mes de
juny la xifra de 9.000 euros
marcada com a objectiu per
abans del 2023.

Cal recordar que tots els diners recavats aniran destinats al
projecte de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, que investiga tractaments preventius per
aturar la reproducció de la malaltia en nens. Amb aquesta
iniciativa, Vivas i Salazar volen
contribuir a avançar en la lluita contra el càncer infantil, que
aquí és considerat com una malaltia minoritària, perquè les
persones que el pateixin puguin accedir a tractaments menys
invasius i menys tòxics.

La família amb l’equip de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron. Foto:Totpertu
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Futbol sala | Mar González, campiona d'Espanya sots 16

La badalonina va guanyar el Campionat d'Espanya sots 16 amb Catalunya després de
vèncer a la final Andalusia per 3-0 el passat dia 6, al Pabellón A Gándara de Naró (A
Coruña). Formada a l'Iris Futsal Badalona, Mar González juga al Futsal Mataró.

La confiança de Javi Moreno
» El CF Badalona ha de vèncer el CD Teruel i que dos rivals directes punxin per tancar la permanència
» Des que el tècnic valencià va arribar, l’equip ha sumat el 47% dels punts possibles, 38 de 81
Toni Delgado
BADALONA
"Soc molt pacient i tranquil, i
m'agrada portar-me bé amb
tothom. Afavorir que allà on sigui hi hagi un bon ambient.
Com a entrenador vull treball,
treball i treball", es retrata Javi
Moreno (Silla, València, 1974),
tècnic del CF Badalona. És proper, sap escoltar i fer créixer i
motivar els jugadors. "Parlo
amb ells i els transmeto confiança, i faig el mateix quan es
lesionen. Són humans. Entenc
que un esportista estigui empipat amb mi, perquè jo també
he estat a l'altra banda. No
puc admetre, però, que no es
deixi l'ànima als partits i als entrenaments", afegeix.
Des que el 14 d'octubre de
l’any passat Moreno va ser presentat com a substitut de Nacho Alfonso a la banqueta, ha
sumat el 47% dels punts possibles. Són 38 de 81, amb 8 victòries, 14 empats i 5 derrotes
(una més que en les primeres
sis jornades sense ell). En els
27 partits amb el valencià l'equip ha marcat 26 gols i n'ha
encaixat 24, en 12 matxs va
mantenir la seva porteria a
zero (amb sis victòries i sis
empats), i en 9 ocasions no ha
anotat cap gol. Moreno té moltes ganes que siguin les 12 del
migdia de diumenge perquè
comenci el partit contra el CD
Teruel, una cita que pot marcar
la història del conjunt badaloní. El seu destí, però, no està
únicament a les seves mans.

Javi Moreno dirigint un entrenament del conjunt badaloní i Toni Larrosa rebent el suport d’un aficionat. Fotos: CF Badalona

Si l'equip guanya, per mantenir matemàticament la seva
plaça a Segona RFEF, necessitarà dues punxades de rivals di-

Amb un empat, el CF
Badalona aspiraria a
jugar una eliminatòria
de permanència
rectes entre aquestes quatre
possibilitats: derrotes del CD
Brea, fora contra l'RCD Espanyol B, i de l'SD Tarazona, a

casa contra el CE Europa, que
ja ha descendit, i empat o desfeta de l'AE Prat i el CE Andratx
en les seves visites al CD Ebro
i al CD Ibiza, respectivament.
En el cas que el FC Badalona empati, només podria aspirar a disputar una eliminatòria de permanència, a partit
únic, sempre que l'AE Prat
perdi i el CF Cerdanyola no superi a casa l'SD Huesca B. El
club badaloní vol comptar amb
el màxim nombre de socis i sòcies, i abonats i abonades, a Teruel, i ha posat a la seva disposició dos autobusos. El viat-

ge, l'entrada i el dinar són gratuïts, i avui és el límit per fer la
reserva a les oficines de l'Estadi
o al telèfon 93 384 08 52. Els
busos sortiran plens d'il·lusió
i esperances diumenge a les
cinc del matí des del Camp
Travessera de Montigalà. També amb nervis i por. El futur
immediat de l'equip està en joc.
"Al final, en una competició
tan llarga com la Segona
RFEF, si estàs en aquesta situació a l'última jornada és
perquè t'ho mereixes. Farem
tot el possible perquè el CF Badalona mantingui la catego-

ria", exposa Moreno al portal
Futbol Catalunya.
El tècnic va arribar quan l'equip només havia sumat 2
punts dels 18 possibles i era el
més golejat (10 gols) i el que
menys n'anotava (4). "Hi ha
molts aspectes que hem pogut
corregir, però altres no. Tenim
molts dèficits", amplia el tècnic. "Si continuaré? Per respecte, la primera proposta que
escoltaré serà la del Badalona.
Sé que treballo per a una entitat i que tinc caps, que són els
qui decideixen comptar amb
mi o no", tanca, sincer.
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| This War of Mine
Arriba una versió millorada del guardonat This War of Mine, que retrata
la guerra des de la perspectiva dels civils. Per a PS5 i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

És capaç de cantar, ballar, ser tota una influencer, crear
un menú de McDonald’s... i ara també actua. Aitana
Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) va acabar de
rodar la seva primera sèrie, La última (Disney Plus), el
passat 28 d’abril, i el 9 de maig va anunciar que començava el rodatge de la seva primera pel·lícula. Es
tracta d’una adaptació de la comèdia romàntica francesa Un peu, beaucoup, aveuglément i s’estrenarà a Netflix. En aquest film, l’artista totterreny del Baix Llobregat interpretarà una pianista que ha de bregar amb el
seu veí, un home que necessita silenci per treballar.
Això s’ha convertit en objecte de mofa a les xarxes socials, on els usuaris recorden que la cantant Ana Guerra, excompanya d’Aitana a Operación Triunfo, va tenir
exactament aquest problema amb un veí, que afirmava estar “fart” de sentir-la tocar i cantar tot el dia. Els tuits i els mems sobre la possible indignació d’Ana Guerra per la trama de la pel·lícula no s’han fet esperar.

L’Arqueotapa
El barri del Poble-sec de Barcelona s’ha tornat a convertir
en un escenari gastronòmic de primer nivell gràcies a la
segona edició de l’Arqueotapa, que va començar el 29
d’abril i s’allargarà fins al 22 de maig. Durant aquests
dies, una vintena de bars i restaurants de la zona ofereixen tapes molt especials inspirades en l’exposició ‘Naufragis. Història submergida’ del Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Entre les anomenades “arqueotapes”, que
aquest any són ben marineres, hi ha des de sardines fins
a natxos, passant per sashimi de salmó i altres delícies.

Llibres
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Ser una jove estrella de la música

El seu èxit no ha deixat de créixer des que va sortir d’OT

?

Anunciar la seva primera pel·lícula

QUÈ HA FET

Protagonitzarà una nova comèdia romàntica a Netflix

i molta conya
... Els usuaris creuen que la històriaSorpresa
del film s’inspira en Ana Guerra

A LES XARXES

Teatre

Música

Pelis i sèries

Ningú em va parlar de tu
Laura Anguera

Jo vull ser miss
Mousse Cuplets

Els fets i l’atzar
Marc Parrot

Culpa
Ibon Cormenzana

La vida de la Carolina ja no és perfecta.
Després del divorci i mentre encara duren
les baralles constants amb la seva filla, ara
viu l’agonia del seu pare, que marca el final d’una saga de la burgesia catalana.
Creu que la seva mare els va abandonar
quan era nena, però una descoberta inesperada la porta fins a en Gabriel, l’amant
de la mare i potser també el seu assassí.

Una jove tortosina disposada a viure el seu
particular somni barceloní aterra a la capital catalana carregada d’il·lusions. Aviat,
però, haurà de fer front a una cursa d’obstacles amb la qual no comptava: la precarietat laboral, la inflació i altres sorpreses
l’esperen a la gran ciutat. El 19 de maig, gaudiu de cuplet, sàtira i un toc d’erotisme.
Al Tinta Roja de Barcelona.

“Tinc la sensació que el disc ha sortit lliure i difícil de definir”, explicava Marc Parrot fa uns dies a Enderrock sobre el seu últim àlbum. El cantautor barceloní acaba
de publicar Els fets i l’atzar(U98 Music), l’onzè treball discogràfic que signa amb el seu
nom (abans era conegut com El Chaval
de la Peca). Inclou nou cançons i compta amb la coproducció de Dani Ferrer.

Després de patir una agressió sexual per
part d’un conegut, una dona decideix deixar enrere la seva vida i es refugia a una cabana perduda a la muntanya, tallant d’arrel tota comunicació amb el seu entorn.
Mentrestant, al seu ventre creix un fill no
desitjat fruit de la violació. Ibon Comenzana
dirigeix aquesta pel·lícula, escrita de la mà
de Manuela Vellés, que la protagonitza.
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ESTILS DE VIDA
M’han hackejat el correu?
Foto: Pexels

i

SEGURETAT

l correu electrònic acostuma a ser la principal eina per comunicar-nos en l’àmbit professional, però també per interactuar
amb entitats sanitàries, financeres o governamentals. En
aquest context, s’incrementen els perills en matèria de ciberseguretat, ja que el correu pot ser un punt d’accés per a les activitats
malicioses. “Quan segresten els nostres comptes, els ciberdelinqüents poden monetitzar els atacs de diverses maneres per omplir-se les butxaques. Per a la víctima, pot ser una experiència estressant i desconcertant”, afirma Josep Albors, director de Recerca i
Conscienciació d’ESET, companyia experta en ciberseguretat.
Davant d’això, Albors dona algunes claus per saber si t’han
hackejat el correu. Un senyal molt clar és que no reconeguis els
correus de les teves safates d’entrada i enviament, o que amics i
coneguts es queixin de correu brossa procedent de la teva adreça. Sospita també si tens dificultats per accedir al teu compte o si
reps sol·licituds de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de
sessió des d’IP i ubicacions desconegudes. Finalment, pots comprovar si has estat hackejat amb eines com haveibeenpwned.com.
Tecnonews, AMIC

Les claus
REVISA LES SAFATES

A amics i coneguts si últimament estan rebent correu brossa
procedent de la teva adreça de correu electrònic

PREGUNTA
SOSPITA

D’entrada i d’enviament del teu correu
per veure si hi ha missatges que no reconeixes

Si tens dificultats per entrar al compte o reps sol·licituds
de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de sessió estranyes

COMPROVA-HO

Amb eines com ‘haveibeenpwned.com’, que té una àmplia
base de dades amb correus i telèfons vulnerats

Foto: Pexels
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